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största yrkesföreningen inom Sveriges
läkarförbund, med drygt 17.000 med-
lemmar.
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TILLSAMMANS ÄR BÄSTA MEDICINEN

LOTTA LIND ÅSTRAND forskningssjuksköterska med ansvar för kontakt med forskningspatienter

VI MÅSTE BLI BÄTTRE PÅ ATT REKRYTERA FORSKNINGSPATIENTER.
OCH ATT GÖRA DET SNABBT.

3.  LOTTA är en av länkarna i kedjan som gör det möjligt att utveckla läkemedel i Sverige. 
En livsavgörande kedja – om vi vill behålla läkemedelsforskningen.

Som forskningssjuksköterska har jag en cen-
tral roll i utvecklingen av ett läkemedel.

Jag är spindeln i nätet i den kliniska pröv-
ningen där nya läkemedel provas ut. Jag är 
kontaktpunkten mellan patienten, läkarna 
som de ska träffa, läkemedelsföretaget man 
samarbetar med och forskargruppen i övrigt. 

I min roll är kontakten med forsknings-
patienten central. Patienten måste kunna 
ringa mig så fort de har några frågor som 
rör studien. Om de känner sig oroliga? Min 
personliga erfarenhet är att de känner sig 
trygga för de vet att vi alltid finns tillgängliga.  
De kan nå oss direkt på telefon, de behöver  
inte vända sig till något kösystem, växel  
eller ringa upprepade gånger. 

Det är viktigt att vi förmedlar den här trygg-
heten. Vi ger dem tid att ställa frågor, att dis-
kutera med mig eller läkaren. 

I stort tycker jag det känns som att vi  
i Sverige är positiva till att medverka i forsk-
ningsstudier. Men de sista två-tre åren har 
jag upplevt att det har blivit lite svårare att 
rekrytera forskningspatienter, och vi har fun- 
derat på vad det beror på.

När det gäller framtiden tror jag att vi i Sve-
rige måste bli bättre på att rekrytera patienter  
– och att göra det snabbt. För vi konkurrerar 
med länder där man kan få fram många pa-
tienter på väldigt kort tid. 

Vi borde hitta ett bättre rekryteringssystem 
och utveckla samarbetet mellan kliniker för 
att snabbare hitta forskningspatienter. Tem-
pot är viktigt, eftersom det alltid är tid man 
jagar för att forskningsprocessen inte ska bli 
för dyr. Så det är en viktig utmaning.

”

”
3. 4.
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6.2.
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– I Rumänien går 3,6 procent av brut-
tonationalprodukten till sjukvård och
detta i ett land där totala BNP bara är
en bråkdel av vad ni har i era länder.
En nyutexaminerad läkare tjänar 250
euro i månaden! 

▼ Många av Europeiska Överläkarföreningen,
AEMH:s, delegater höjde på ögonbrynen när den
unga rumänska representanten berättade om villkoren
i hemlandet.  

Som svensk är det svårt att föreställa sig hur livet
varit och är som doktor i det forna Östeuropa. Att det
varit svårt tidigare är lätt att förstå, men östblockets
fall har uppenbarligen inte bidragit till att villkoren
blivit bättre. 

Konkurrens och marknadskrafter som skulle höja
lönenivåerna och skapa bättre arbetsmiljö har inte
haft avsedd effekt utan istället har ett allt öppnare

Europa skapat en flykt av doktorer från östra till
västra Europa.

Flera av AEMH:s delegater pläderade för minskad
rörlighet av arbetskraft och patienter inom EU i tron
att rika länder drar nytta av fattiga.

Lägst läkarlöner i Europa har Bulgarien, Rumänien,
Slovakien och Tjeckien. I våras slutade en  lång
konflikt mellan tjeckiska läkarförbundet och tjeckiska
staten kring läkarnas löner. 

Den långa konflikten hade marknadsförts under
namnet; ”Thank You We Are Leaving”. 

Mot slutet av konflikten hade 25 procent av landets
doktorer lämnat in sin avskedsansökan och hotat att
lämna landet i protest mot dåliga arbetsvillkor, låga
löner och ett havererat utbildningssystem. 

Myndigheterna å sin sida hävdade att kampanjen
var brottslig och hotade med att öppna fyra militär-
sjukhus för allmänheten om läkarna gjorde allvar av
sitt hot med deadline den 1 mars 2011. 

När 3.800 av landets 12.000 läkare lämnat in
avskedsansökan blev dock trycket för högt och reger-
ingen gav upp med kraftigt höjda läkarlöner till följd.

Att EU blivit en stormakt som kryper oss allt mer
inpå livet och påverkar även icke medlemsländer
berördes på flera punkter under AEMHs möte. 

Norge har slopat AT
Signe-Gerd Blindheim från Norge, som ledde en arbets-
grupp om EU:s tjänstedirektiv, kunde berätta om hur
Norge valt att avskaffa AT. Den väg Norge nu slagit in på
innebär att AT blir en del av ST. Vem blir förvånad om
Sverige väljer att gå samma väg? 

Om detta innebär en förkortad väg mot färdig specia-
list med bibehållen kvalitet på utbildningen så är allt väl.
Men det kan också innebära att vi hamnar i ett vikariat-
träsk genom att AT som unik ”trainee-tjänst” försvinner. 

Andra frågor där EU kommer att påverka oss är
införandet av så kallade europaläkare och ST-utbild-
ningarnas längd. Klarar man, till exempel, att bli
färdig specialist i anestesiologi på tre år?

4

Sjukhusläkaren  3/2011 www.sjukhuslakaren.seLedare

”ThankYou,
We Are Leaving”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Var fjärde läkare i Tjeckien
fick nog och
hotade att lämna landet

Vem älskar läkarkåren?

▼ Att läkarkåren är och lär förbli en slagpåse i samhällsdebatten illu-
streras väl i nummer 21 av tidningen Dagens Samhälle där ledarskri-
benten Mats Edman anklagar professionen för alla landets vårdskador.

Han gör det under titeln ”6.000 dör årligen av vård och piller,
Hög tid för nollvision för sjukvården, läkarnas organisationsmakt
bör diskuteras”. 

Edman slutar sin ledare med; Vill man se fler patienter
kommande levande ut från sjukvårdsfabrikerna måste vi våga dis-
kutera läkarnas – ”ingenjörernas” – inflytande. 

Läkarnas traditionella makt över organisationen kan vara ett av
de största hindren mot en nollvision i vården. 

Jag sätter upp Mats Edman på vår prenumerationslista, för det
är ju just de frågorna som vi debatterar i tidningen Sjukhusläkaren. 

Förövrigt anser Sjukhusläkarens redaktion att Mats Edman och
Dagens Samhälle gör ett fantastiskt bra jobb och rekommenderar
alla att läsa tidningen. Dagens Samhälle är idag en friskpråkig och
modig tidning med väl genomarbetade reportage, som förtjänar
stor respekt, trots att uppdragsgivaren är propagandamaskinen
SKL. Imponerande tycker vi.

Samtidigt  önskar jag alla våra läsare en skön sommar!
Thomas Zilliing
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Från “business as usual” 
till i chock ställd på gatan

Samtidigt som jag gläds med kollegorna i
Tjeckien måste jag ta tillfället i akt att kommen-
tera något för mig och fackföreningsrörelsen
mycket tråkigt.  Många har frågat vad som egent-
ligen hände på sjukhuset i Varberg när jag valde
att sluta.

▼ Frågan är inte helt lätt att besvara men kan sam-
manfattas med från ”business as usual” till i chock
ställd på gatan.

Jag trivdes ypperligt på sjukhuset i Varberg med all
personal även om arbetsbördan var stor som ensam
erfaren subspecialist inom övre gastrointestinalkirurgi.

Även som facklig företrädare har det stundtals varit
tufft då det innan jag kom till Varberg varit ganska
tunnsått med den fackliga aktiviteten. 

I början på april förseglade jag årets lönerevi-
sionsförhandling i Varberg genom handslag med per-
sonalchefen, där vi var nöjda med den kvinnoprofil
på lönerna som vi lyckats uppnå. Härefter var det
sjukhusläkarnas fullmäktigemöte och påskledighet.  

Den 26 april återvände jag efter ledigheten och
fann i inboxen i datorn en kallelse till sjukhusdirektö-
ren nästa dag klockan 13. 

Sedan veckor fanns dock inplanerat en lång
canceroperation så jag svarade med vändande mail
med en begäran om en ny tid och ett besked om
anledningen till mötet. 

Verksamhetsområdet hade också fått en ny ledning
samma dag bestående av två konsulter från Lednings-
bolaget Skandinavien AB. Jag åt lunch med herrarna
samma dag och kunde presentera en plan för rekry-
tering av nya övre gastrokirurger, som skulle ha gjort
Varberg konkurrenskraftigt till hösten.

27 april avslutas operationen kl 17.15 och utanför
salen väntar avdelningschefen på operation som
uppmanar mig att bege mig till sjukhusdirektörens
rum. Här läggs fyra papper på bordet: Beslut om
avstängning enligt AB § 10, Beslut om indragen IT-
behörighet, Underrättelse om avsked, Individuellt
samtal med legitimerad psykolog på Markhälsan
kommande dag klockan 14.00.

Efter en heldag på operation är jag trött och
knappast intresserad av någon längre diskussion. Jag
nöjer mig med beskedet att detta inte har något att
göra med min roll som kirurg vid sjukhuset, men är
dock något förundrad över att åtgärden inte föregåtts
av någon form av erinran eller varning. 

Efter mötet med sjukhusdirektören och personal-
chefen eskorteras jag av Ledningsbolagets konsult till
mitt rum där jag får byta om och packa ner mina vikti-

gaste tillhörigheter. Därefter låses rummet och jag
måste lämna nycklar och passersedel. 

Den andre konsulten från Ledningsbolaget
lämnade sin tjänst samma dag.

Sjukhusledningen hade uppenbarligen samma
farhågor som regeringen i Tjeckien och utlyste förhöjt
beredskapsläge på sjukhuset från den 29 april.  

Aldrig i min vildaste fantasi kunde jag tro att jag
skulle bli ställd på gatan utan möjlighet att avsluta
arbetet med pågående studier, inrapportering till
nationella kvalitetsregister och kanske främst; ta
avsked från all personal på avdelningar, mottagning,
endoskopienhet och operation där varje kirurg har sitt
hjärta. 

Detta känns tungt, bittert och chockartat. För pati-
enterna blev resultatet en stängd dörr till sjukhuset i
Varberg och remiss till Sahlgrenska. Vem tar ansvar för
allt påbörjat arbete som ej blev slutfört?

Med dålig nattsömn och tryck över bröstet blev
efterföljande dagar fortsatt kaotiska. Mediedrevet
gjorde att mobiltelefonen med ens blev obrukbar för
inkommande samtal. 

Arbetsgivaren vill ha högt tempo och nu gäller
frågan utköp eller att gå till Arbetsdomstolen. Det är
svårt att beskriva känslorna i denna Kafkaliknande
process. Några skäl utöver de som publicerats i media
känner inte jag till. 

För mig har det varit väldigt mycket kliniskt arbete
i Varberg, så det har stundtals varit svårt att möta
arbetsgivaren då tiden inte räckt till. Detta är ju ett av
de problem som en lokalföreningsfacklig har. Vård-
förbundet och Kommunal, som har fackliga represen-
tanter på heltid, har givetvis helt andra förutsättningar
att infinna sig på möten med kort varsel.   

När man har någon timme på sig att välja mellan
AD och utköp så bankar hjärtat. Jag valde utköp och
befann mig plötsligt i postkodlotteriet där förhand-
lingen nu gällde månader. Det blev många, men som
jag tidigare sagt, jag hade hellre varit kvar och
opererat för de pengarna.

Thomas Zilling,
ordförande 
för Sjukhusläkarna 
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– Att Thomas Zilling slutade är
definitivt ingen lösning på problemen

Varslet mot Thomas Zilling,
huvudskyddsombud på Hallands
sjukhus i Varberg och Sjukhuslä-
karnas ordförande, utlöste starka
reaktioner bland fackligt aktiva i
och utanför Läkarförbundet. 
I dag känner kollegerna i

Varberg sorg, ilska och vilsenhet,
berättar Anna Myredal, kollega till
Thomas Zilling på Varbergs
sjukhus och vice ordförande i
läkarföreningen.

▼ – För mig som läkarkollega och facklig
kollega till Thomas Zilling har det här varit en
jobbig och ledsam period. Thomas har varit
viktig för oss. Han har inspirerat oss och varit
ett stöd i det fackliga arbetet, och han väckte
Sjukhusläkarföreningens lokalavdelning till liv i
Varberg, säger Anna Myredal.

– Nu har vi blivit av med vår högsta fackliga
kompetens i en svår situation. Vi hade ett med-
lemsmöte med läkarna i Varberg, där Läkarför-
bundets ordförande Marie Wedin deltog. Kolle-
gorna uttryckte där starka reaktioner av sorg,
ilska och bristande förtroende för ledningen.
Självklart hämmar det som hänt oss i det
fackliga arbetet. Vi känner oss vilsna och
chockade. 

Anna Myredal är glad över att Marie Wedin
kom ner till Varberg och för det stöd Varbergslä-
karna fått från Läkarförbundets avdelning för
Arbetsliv och juridik. 

– Det visar att förbundet tar det som hänt på
allvar och förstår vårt behov av stöd. 

Anna Myredal understryker att det är tungt
att förlora en erfaren facklig kollega och en
skicklig och omtyckt kirurg.

– Det är en förlust för hela Region Halland. 
Även om kollegerna i Hallands sjukhus

Varberg är chockade, arga och ledsna över det
som hänt, vill Anna Myredal fortsätta med det
lokala fackliga arbetet. 

– Självklart är det
som skett ett misslyck-
ande för oss alla, både
arbetsgivaren och
facket. Det är svårt att
hitta motivationen för
att gå vidare. Vi är nog
fortfarande i en
chockfas, och måste
först ta oss ur den. Nu
börjar också saknaden
efter Thomas som
bollplank och kollega
sätta in.

– Vi i Läkarföre-
ningen kommer att
fortsätta att arbeta för
att förbättra arbetsmil-
jön och stötta de
fackligt förtroende-

valda. Men det är framförallt arbetsgivarens
ansvar att göra något åt det bristande förtroen-
det mellan läkarna på sjukhuset i Varberg och
ledningen. 

Arbetsmiljöproblemen består på sjukhuset,
betonar Anna Myredal. Innan varslet riktades
mot Thomas Zilling hade hon själv föreslagit att
professionell hjälp skulle tas in för att förbättra
kommunikationen och inleda en dialog. 

– Men i dag är jag rådvill, jag vet inte vilken
ände man ska börja i. Att Thomas slutade är
definitivt ingen lösning på problemen.  

Helene Thornblad

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Anna Myredal: Att Thomas
Zilling, som var en erfaren
facklig kollega och skicklig
och omtyckt kirurg, slutar är
en förlust för hela Region
Halland.
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Konflikten i Varberg

”Region Hallands ledning bör
överväga att byta ut sjukhuschefen”.
Varslet mot Thomas Zilling är ett över-
grepp mot Läkarförbundet som facklig
organisation och mot de fackliga prin-
ciperna, betonar Sjukhusläkarnas
andre vice ordförande Lars Nevander.

▼ – Det är ytterst allvarligt när led-
ningen för ett sjukhus väljer att varsla
en facklig företrädare som dessutom är
huvudskyddsombud. De skäl som
framfördes till den fackliga organisatio-
nen i förhandlingarna hänger samman
med just dessa roller, vilket innebär att
det helt saknades legal grund för ett
avsked, säger Lars Nevander (bilden).

Själv är han övertygad om att sjuk-
husledningen med sitt agerande ville
tysta en stark facklig företrädare och debattör, som gett
publicitet åt missförhållanden i både lokalpress och i
tidningen Sjukhusläkaren.

– Thomas har all rätt att uttala sig i pressen. Jag tror
att just detta var arbetsgivarens verkliga skäl till
varslet.

Lars Nevander tror att arbetsgivaren varit väl
medveten om den rättsliga processen kring ett
avsked, och om risken för Region Halland att förlora
en process i Arbetsdomstolen.

– Men även om Läkarförbundet drivit processen till
AD och vunnit hade det ändå inte inneburit att
Thomas fått tillbaka jobbet. Arbetsgivaren kan vägra
att följa en AD-dom och istället ta ett skadestånd, och
det tror jag att Region Halland var medvetet om.

– Det är ett arbetsgivarövergrepp mot fackliga prin-
ciper och mot den fackliga organisationen som ingen
seriös arbetsgivare bör syssla med.

Region Hallands agerande kan inte få stå oemot-
sagt, anser Lars Nevander och han kräver att åtgärder
vidtas mot sjukhuschefen Anders Dybjer.

– Chefer som begår övergrepp mot fackliga princi-
per ska inte finnas i sjukvården. Ytterst bär politikerna
ansvaret. Om sjukhuschefen genomfört varslet utan
att det var förankrat i regionens politiska ledning bör
han bytas ut. Om varslet var politiskt sanktionerat
eller till och med initierat av politikerna bör
avgångskravet riktas mot dem.

Lars Nevander tycker att det är bra att Läkarförbun-

dets ordförande Marie Wedin uttalat skarp kritik mot
sjukhusledningen.

– Men om inte ledningssituationen i Varberg för-
bättras och om man inte vidtar åtgärder mot de miss-
förhållanden Thomas påpekade kan det också finnas
skäl för den lokala fackliga organisationen att lämna
samverkanssystemet.

Arbetsrättsexperten Kurt Junesjö intervjuades
i Läkartidningen om Zillingfallet och sa då att en
uppgörelse är det sämsta man kan göra som
facklig organisation om det inte finns saklig
grund för ett avsked. Hur ser du på det?

– Det finns två perspektiv på det som skedde. För
individen Thomas är säkert uppgörelsen det minst
dåliga, men för den fackliga verksamheten i Sverige
hade en process i AD varit bättre. Jag tror också att
det har funnits en uppfattning bland våra medlemmar
om att den som blivit avskedad får tillbaka jobbet om
AD dömer till ens fördel. Men arbetsgivarens möjlig-
heter att köpa ut en person genom skadestånd är en
svaghet i det arbetsrättsliga systemet.

Varslet mot Thomas Zilling är ett hot mot patientsä-
kerheten, menar Lars Nevander:

– Det visar att man kan skjuta på budbäraren, och det
ligger inte i patienternas intressen. Man lägger locket på
utan att det finns tillräckligt starka motåtgärder för att
skydda yttrande- och meddelarfriheten.

Finns det en risk för att andra fackliga företrädare
blir rädda och mer försiktiga i sitt agerande?

– Ja risken finns, men risken motverkas om medlem-
marna och Läkarförbundet verkar i motsatt riktning. Vi
behöver mer civilkurage, inte mindre. Och det är viktigt
att visa uppskattning för fackligt förtroendevaldas arbete
och ge dem stöd. Det finns inga garantier för att det som
Thomas Zilling utsatts för aldrig sker igen, men samtidigt
vill få landsting och regioner få en stor del av läkarkåren
mot sig. De flesta arbetsgivare är klokare än så.

– Jag har arbetat fackligt i 30 år och aldrig sett
någon annan arbetsgivare agera så här. Jag tror att
många läkare är tveksamma till att ta anställning i
Halland efter det som skett.

Slutligen vill Lars Nevander åter betona att det är
just Thomas Zillings roll som debattör och fackligt för-
troendevald som satte igång arbetsgivarens process.

– Många lever med uppfattningen att man bara kan
bli avskedad om man gör något som är närmast
oetiskt eller brottsligt. Men Thomas har inte gjort
något sådant, däremot är han en stark facklig repre-
sentant och möjligen kontroversiell debattör, som
värnar yttrande- och meddelarfrihet.

Helene Thornblad
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Sjukhusläkarnas andre vice ordförande
kräveratt åtgärdervidtas mot sjukhuschefen

Sjukhuslakaren_nr3_2011vim.qxd  11-06-15  15.20  Sida 7



– Det som drabbade Thomas Zilling är
fruktansvärt. Jag var själv omedveten
om att det var möjligt att köpa ut en
facklig företrädare och huvudskydds-
ombud på det sätt som Region
Halland gjorde. 

▼ Jag trodde att skyddet var
starkare, säger Anna Rask
Andersen, huvudskyddsombud
för läkarna på Akademiska sjuk-
huset och ordförande i Upplands
allmänna läkarförening. 

Varslet mot Thomas Zilling är
uttryck för att klimatet blivit
mycket hårdare, menar Anna Rask
Andersen (bilden). 

– Det ligger i sakens natur att ett huvudskyddsom-
bud eller en facklig företrädare kan bli besvärlig för
arbetsgivaren och orsaka kostnader. Men syftet med
arbetet är att skapa en god arbetsmiljö. Det är ett hälso-
främjande arbete som arbetsgivaren borde uppskatta. 

”Region Halland borde skämmas”
Region Halland ”borde skämmas”, säger Anna Rask
Andersen.

– Jag tycker att det finns anledning att se om
skyddet av fackliga företrädare bör förstär-

kas. Det kan låta mycket att få 32 månadslö-
ner när man blir utköpt, men utköpet kan
innebära en personlig katastrof för den som
drabbas. Om man, som exempelvis jag själv,
tillhör en smal specialitet kan det betyda att
man måste bryta upp och flytta med barn
och familj.

Anna Rask Andersen citerar arbetsmiljöjuristen
Maria Steinberg: ”Arbetsmiljölagen är skapad för en
manlig industriarbetare”.

– De politiker som styr sjukvården inser inte alltid
att lagen även gäller dem. I vårt landsting är intresset
lågt bland politikerna för personalens arbetsmiljö. De
styrande politikerna försöker att lägga över ansvaret
på de anställda genom att tala om ”medarbetarskap”. 

Ett annat uttryck för slagsidan i arbetsmiljölagstift-
ningen mot ”manliga industriarbeten” är att det ännu
saknas föreskrifter om den psykosociala arbetsmiljön. 

– Arbetsmiljöverket hade en föreskrift på gång, men
det arbetet lades ner. Och i dag har vi inget bra politiskt
klimat för att stärka fackligt förtroendevaldas ställning. 

Som lokalföreningsordförande har Anna Rask
Andersson stött på både upprördhet och oro efter det
som drabbat Thomas Zilling.

– Läkarkåren har nog tidigare varit skyddad från
sådana här händelser jämfört med andra yrkesgrupper.
Även om det som skett nu är väldigt ovanligt finns
risken att det skapar en rädsla för fackligt engagemang. 

Helene Thornblad
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Utbildningen som ger dig viktiga redskap i arbetet med att öka  
säkerheten i vården!

Målgrupp för utbildningen Patientsäkerhet – Teori och praktik 15 hp 
är i första hand beslutsfattare på olika nivåer inom hälso- och 
sjukvårdsystemet, samt de som är verksamma inom hälso- och 
sjukvårdens utbildningssektor.
Sista anmälningsdag: 31 oktober 2011 – Läs mer www.sth.kth.se

”Jag trodde att det 
fackliga skyddet var starkare”
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I Varberg varslades ett skyddsombud om
avsked på ett obegripligt sätt. Vi uppfattar
det som att arbetsgivaren hellre skjuter
budbäraren än tar till sig budskapet,
skriver Läkarförbundets lokalföreningars
ordföranden, i ett gemensamt upprop.

▼ En viktig roll i fackligt arbete är att uppmärk-
samma arbetsgivaren på missförhållanden i verk-
samheten. Arbetsgivarens och fackens samver-
kan utvecklar svensk hälso- och sjukvård och
stärker patientsäkerheten. När detta fungerar är
det fackliga arbetet som mest givande.

Vi som är fackliga företrädare ska agera när
något inte står rätt till. På de allra flesta
arbetsplatser är arbetsgivaren tacksam för våra
insatser. Med den senaste tidens händelser i
Varberg i gott minne är vi inom Läkarförbun-
det starkt oroade över hur arbetsgivarens
handlingar drabbat vår fackliga företrädare. 

Vi uppfattar det som att arbetsgivaren hellre
skjuter budbäraren än tar till sig budskapet.

Händelsen i Varberg har avslutats i och med
den överenskommelse som träffats.

Arbetsgivarens varsel om avsked av ett
skyddsombud utan att först söka lösning i
samförstånd framstår som obegriplig för oss.
Fortsatt utveckling i denna riktning riskerar att
leda till fler öppna konflikter mellan arbetsgi-
vare och fackförbund. Det omöjliggör gott
fackligt arbete och skadar våra patienter.

Vi värnar om det fackliga arbetet. Vi
kommer att fortsätta arbetet för att få fler
läkare att bli skyddsombud. Läkarförbundet
kommer alltid att med all kraft stödja sina
fackliga företrädare.

När arbetsmiljön är skadlig för våra med-
lemmar måste vi reagera. Vi har blivit läkare
för att kunna hjälpa och ge våra patienter den
allra bästa vården. Vi har blivit fackliga företrä-
dare för att skapa förutsättningar för en god
vård. När vi anser att vi inte har rätt förutsätt-
ningar för vårt arbete agerar vi.

Linus Axelsson, Blekinge läkarförening,
Kristina Wallman, Dalarnas läkarförening,
Regina Göbel, Gotlands läkarförening,
Per Kronmann, 
Gästrike Hälsinge läkarförening,
Eva Engström och Carina Iloson, 
Göteborgs läkarförening,
Anders Åkvist, Hallands läkarförening,
Sara Sehlstedt,  Jämtlands läns läkarförening,
Bengt Hultberg, Jönköpings 
läns läkarförening,
Fredrik Andrén, Kalmar läns läkarförening,
Edvard Lekås, Kronobergs läkarförening,
Jens Bernow, Malmö läkarförening,
Jonas Wallvik, Medelpads läkarförening,
Erik Dahlman, Mellersta
Skånes läkarförening,
Ulrika Mattsson Kölfeldt, Nordvästra
Götalands läkarförening,
Ingrid Silfverberg, Nordvästra Skånes
läkarförening,
Robert Svartholm, Norrbottens läkarförening,
Lars Olén, Skaraborgs läkarförening,
Thomas Flodin, Gunnar Berglund och Marta
Christensson, Stockholms läkarförening,
Ulf Glitterstam, Södermanlands
läns läkarförening,
Anna Rask-Andersen, Upplands allmänna
läkarförening,
Elisabet Rimeika, Värmlands läkarförening,
Nino Bracin, Västerbottens läns
läkarförening,
Andreas Ranhem, Västmanlands 
läkarförening,
Bo-Göran Widman, Ångermanlands 
läkarförening,
Linnéa Rönnstedt, Älvsborg
södra läkarförening,
Louise Bohr Mordhorst, Örebro 
läns läkarförening,
Stig-Eric Åström, Östergötlands 
läkarförening,
Ulla Feuk, Östra Skånes läkarförening,
Marie Wedin, ordförande 
Sveriges läkarförbund.

”Respektera det fackliga arbetet”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Regionstyrelsens ordförande Pia
Kinhult (m) medger att processen
hittills gått för snabbt och att det
behövs ett mer öppet och transparent
arbetssätt. Hon menar också att den
toppstyrning som funnits i processen
nu behöver ersättas med en bredare
förankring.

– Det har gått rätt fort och från politikens sida har vi
varit dåliga på att kommunicera
själva syftet med sammanslag-
ningen. Beslutet fattades inte på ett
bra sätt, det råder det inga tvek-
samheter om. Det finns dessutom
en dom på att det blev fel. Vi tar till
oss av kritiken och har därför
tillsatt en styrgrupp för att få en
bredare och bättre förankringspro-
cess, säger Pia Kinhult (bilden).

Rikard Larsson, regionråd för socialdemokraterna,
är kritisk till den ursprungliga fusionstanken och
anser att sammanslagningen av sjukhusen inte borde
ha gjorts.

– Det finns inte särskilt bra erfarenheter av stora
fusioner. Och sättet man gjorde det på i Skåne var

under all kritik. När beslutet om sammanslagningen
kom informerades massmedia samtidigt som man
informerade anställda på sjukhusen. Det har varit
symboliskt för processen. 

– Vi har haft en hög kompetensflykt, vilket är tydli-
gast inom ögonsjukvården. Där har
vi har en situation som av många
beskrivs som katastrofal. Men i
nuläget tror jag inte på att vi löser
problemen genom att bryta
fusionen. Istället måste vi ta till oss
de misstag som gjorts och välja de
små stegen, säger Rikard Larsson
(bilden).

Han vill understryka att han
ser betydelsen av att få med sig alla medarbe-
tare i den fortsatta processen och att man
ligger lågt med nya stora förändringar och
omorganisationer.

– Nu behöver vi fokusera på hur vi ska utveckla
vården och de interna vårdkedjorna på Skånes uni-
versitetssjukhus. Och här är det verksamheterna i nära
samarbete med ledningen som måste få ta ansvar och
driva på utvecklingen, säger Rikard Larsson.

Nya tongångar hörs nu i debatten om hur sjukvår-
den ska organiseras. 

När den första delen av utredningen om framtidens
sjukvård i Skåne nyligen presenterades tog tjänste-
männen flera kliv tillbaka och erkände mycket av den
kritik som funnits mot splittringen av specialistvården
och den starka profileringen av sjukhusen i Lund och
Malmö.

I slutet av maj presenterade sjukhuschefen Bent
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Hurska det gå förSkåne
Än slank dom hit, än slank dom dit, än slank dom ner i diket...
Turerna kring Skånes universitetssjukhus har varit många det senaste decenniet. Först skulle
sjukhusen slås samman, sedan profileras, sedan slås samman och nu talas det om att bygga ett
helt nytt universitetssjukhus. Men ingen vet var och när. 
Så frågan är, vad händer i framtiden?
Den nya politiska ledningen, med regionstyrelsens ordförande, Pia Kinhult i spetsen, utlovar
en ny ledarstil. Mindre top down. Nu ska medarbetarna få göra sin röst hörd. Men professio-
nen är tveksam. Mycket har utlovats förr, men inte infriats och ryktena går redan om special-
beställda forskningsuppdrag som ska visa hur väl den framtida fusionen kommer att lyckas.
Och många, många som Sjukhusläkaren talat med har åsikter, men vågar inte framträda med
namn. Rädda för att förlora jobbet.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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nes universitetssjukhus?

Christensen den del av utredningen som handlar om
framtiden för Skånes universitetssjukhus där flera av
förslagen ligger väldigt nära det förslag som framförts
av professorkollegiet i Lund, där 48 klinikprofessorer i
en skarp skrivelse till regionstyrelsen, krävde att poli-
tikerna skulle stoppa alla eventuella planer på att
flytta om högspecialiserad vård mellan Malmö och
Lund, och i stället koncentrera den till ett ställe. 

Kollegiet har även kritiserat förslaget att flytta trau-
mavården till Malmö och omvandla sjukhuset i Lund
till ett cancercentrum.

Ledningen för Skånes universitetssjukhus verkar nu

ha tagit till sig kritiken. I den utredning som presente-
rats erkänner man att uppsplittringen av specialistvår-
den medfört stora kostnader och problem, och man
ser fördelen med att koncentrera den högspecialise-
rade vården och viss specialiserad vård till ett geogra-
fiskt sjukhusområde. 

Förslag på att bygga ett helt nytt skånskt universi-
tetssjukhus förs fram, vilket välkomnats av såväl läkar-
facken som av många anställda. Var sjukhuset ska
ligga analyseras inte närmare. 

Fortsättning nästa uppslag >> 
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Vidare skriver utredarna att en flytt av traumavård
och cancervård är påfrestande för såväl den kliniska
som den akademiska verksamheten. En stark profiler-
ing, menar de, framstår inte som en rimlig lösning då
många patienter och verksamheter har gränsöverskri-
dande behov som rör flera specialiteter.  Flera av för-
slagen i utredningen går därmed emot den inriktning
som fusionsprocessen hittills har haft.

– Sjukhuschefen Bent Christensen har äntligen
erkänt att Proluma var ett misslyckande, speciellt vad
gäller flytten av ögon till Malmö. Det är bra att tjänste-
männen kan erkänna de misstag som gjorts, samtidigt
har det presenterats så många sakliga motargument
mot Proluma som bara slogs undan som partsinlagor. 

”Ledningen för sjukvården borde skämmas”
Jag tycker att ledningen för sjukvården borde
skämmas med tanke på allt det lidande som detta har
skapat bland patienter och anställda. Hur mycket fru-
stration och pengar har inte detta kostat?  Det borde
finnas instanser som HSAN eller något liknande dit
man kan vända sig med anmälningar mot oansvariga
politiker och tjänstemän, säger en klinikchef på
Skånes universitetssjukhus som Sjukhusläkaren har
talat med. 

Av hänsyn till den känsliga process som råder vill
personen vara anonym.

Tjänstemännen har fått bestämma för mycket
Louise Bringselius (bilden)är orga-
nisations- och strategiforskare vid
Lunds universitet. Hon är kritisk till
att politikerna i den pågående
fusionsprocessen mellan sjukhusen
i Lund och Malmö lämnat över ett
alltför stort ansvar till tjänstemän-
nen.

– Politikerna är ytterst ansvariga
för att genomförandet av fusionen går rätt till, och
även för att den kunskap som finns i forskning tas
tillvara. Det är också viktigt att man tar hänsyn och
tillvaratar olika aktörers synsätt och erfarenheter. Det
ansvaret kan inte helt och hållet delegeras till tjänste-
männen. Hittills har politikerna inte lyssnat på de
olika intressenterna, man har anammat en logik som
kanske passar i privat sektor, men inte i offentlig
sektor, säger Louise Bringselius.

Hon menar att fusionsprocessen präglats av en
alldeles för stark radikal ansats och att man, tvärt
emot den kunskap som finns, skyndat för snabbt
fram.

– Det handlar inte bara om hastigheten, utan också
om uppfattningen på förändringarna. Mycket tyder på
att det hade gått mycket bättre om man hade börjat
med att slå samman administrationen och låtit klini-
kerna vara kvar och att de eventuellt på eget initiativ

integrerats stegvis, säger Louise Bringselius.
Hon ställer sig högst tveksam till sammanslag-

ningen av sjukhusen och ifrågasätter fusionstanken. 
– Det finns goda skäl att konsolidera den
högspecialiserade vården och att skapa en
gemensam organisation för administratio-
nen inom regionen. Men det betyder inte att
man nödvändigtvis behöver slå samman
verksamheterna. Det är viktigt att vi inte får
för stora organisationer i vården. I tillver-
kande industrier kan det finnas stordrifts-
fördelar, men det fungerar annorlunda med
kunskapsorganisationer, säger Louise
Bringselius.

”Väl fungerande samarbeten förstördes,
nu måste professionen få vara med i processen”

– Ett av de stora problemen med
den pågående fusionsprocessen i
Skåne är att den föregicks av profi-
leringsprocessen Proluma, menar
Maria Andersson (bilden), specia-
list i internmedicin vid Akut-
centrum vid Skåne universitets-
sjukhus i Malmö. Professionen har
inte varit negativ till att högspecia-

liserad vård ska finnas på ett ställe, men i Proluma
handlade det också om att fusionera basverksamheter,
menar hon.

– Om jag tittar på min egen klinik, som var en fun-
gerande medicinklinik med väl upparbetade samarbe-
ten, så valde man att bryta ut lungmedicin, reumato-
logi och hematologi och fusionera verksamheterna
med Lund. Det upplevde vi som djupt olyckligt. 

Maria Andersson tycker inte att man ska avbryta
den pågående fusionsprocessen. Beslutet är fattat och
arbetet är i full gång. Däremot hoppas hon att man
fortsättningsvis tillämpar evidensbaserade metoder
och låter professionen ta en stor och aktiv del i pro-
cessen.

Sedan fusionsprocessen startade har 21 kliniker i
Lund och 21 kliniker i Malmö slagits samman till 13
kliniker. För sju av dessa 13 kliniker har ledning och
avancerad vård flyttat från Malmö till Lund, och för
resterande sex har flytten gått från Lund till Malmö.
Vissa talar om en flyttkarusell som fått förödande kon-
sekvenser.

”Ser vi några år framåt är 
en lyckad fusion ett måste”
Tillsammans med den dåvarande chefen för ortopedin
i Malmö, tog Pelle Gustafson, biträdande klinikchef för
ortopediska kliniken vid Skånes universitetssjukhus i
Lund tidigt ett initiativ för att skapa förutsättningar så
att de bägge klinikerna kunde närma sig varandra.

– Vi startade redan innan Proluma då vi såg klara
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fördelar för patienterna. På så vis kan man säga att vi
bara haft draghjälp av fusionsprocessen, säger Pelle
Gustafson.

Liksom många andra som Sjukhusläkaren talat
med, anser att han fusionsprocessen bör fortsätta.

– Ja, under förutsättning att man lär av de goda
exemplen och att det görs på rätt sätt. Om vi tittar ett
antal år framöver och ser till både sjukvård och forsk-
ning och den utveckling som äger rum i Nordeuropa,
är det absolut rätt och till och med tvunget att både
fortsätta och lyckas, säger Pelle Gustafson.

”Förtroendet finns inte länge”
– Personligen är jag idag kritisk till fusionen, även om
det finns positiva inslag. Det blev fel från början när
beslutet togs, utan någon möjlighet till debatt, säger
Per-Olof Grände, läkare och professor i anestesiologi
och intensivvård vid Skånes universitetssjukhus i
Lund.

Det är svårt att känna förtroende för en sjukhusled-
ning som fattar övergripande beslut över medarbetar-
nas huvuden. Alla togs på sängen, menar han. 

– Genom detta raserade man möjligheterna för att
fusionen skulle kunna få en allmän acceptans och bli
bra. Visst finns det enstaka vinnare i de organisa-
tionsförändringar som skett. Men helheten har inte
blivit lyckad och sjukhuset har blivit för stort att drivas
rationellt. Många är uppgivna och har förlorat en del
av glädjen i arbetet. Det verkar som den toppstyrning
som präglat processen från Prolumainitativet fram till
idag, tyvärr spridit sig till lägre nivåer i organisatio-
nen, säger Per-Olof Grände.

”Skulle man lista vad som blivit bättre
skulle listan nästan bli tom”

Ordförande för professorkollegiet i
Lund är Bengt Rippe (bilden), profes-
sor och överläkare vid njurmedicinska
kliniken i Lund.

– Den kritik vi har framfört har man
avfärdat som allmän förändringsovilja.
Vi är principiellt inte emot en fusion,
men vi hade gärna sett att den hade
växt fram i ett brett samförstånd och i

dialog med professionen. Istället har fusionsprocessen
präglats av en ensidig topdown-styrning. Man har
också haft ett starkt produktionsinriktat sätt att se på
vårdproduktion som är så mycket mer än att produ-
cera bilar, säger Bengt Rippe

– I profileringsprocessen har ett flertal
kliniker flyttats fram och tillbaka och flera
verksamhetsområden har raserats. Skulle
man idag lista vad som blivit bättre efter sam-
manslagningar av verksamheter, skulle listan
nästan bli tom. Däremot skulle en lista över
vad som blivit sämre bli mycket späckad. 

– Vi har dessutom fått en usel ekonomi och som följd,
ett förbud mot anställning av vikarier. Vi har fått en
förödande kompetensflykt, folk slutar i verksam-
hetsområden som tidigare var framstående forsknings-
mässigt. Ett av flera exempel är ögonsjukvården som
är slagen i spillror, 18 läkare har försvunnit från Lund.
Inom urologi har 12 av de mest erfarna läkarna flyttat
från Lund, säger Bengt Rippe.

Den njurmedicinska kliniken i Lund har
nyligen fått direktiv att genomgå fusion med
Malmö. Den processen har dock redan
pågått en längre tid. På eget initiativ har kli-
nikcheferna vid de bägge sjukhusen inlett
ett samarbete och sedan 2009 gått igenom
område efter område för att se var samver-
kan kan ske och hur profileringen bör se ut.
Med hjälp av SWOT-analyser har de identifi-
erat styrkor, svagheter, möjligheter och
eventuella hot.

– Vi tog tidigt ett eget initiativ för att slippa bli
toppdrivna och istället anamma ett underifrån-
perspektiv där professionen har funnits med redan
från start. Njurmedicin består av två stora kliniker och
vi kan se att det finns vissa fördelar att samverka, inte
minst forskningsmässigt. Vi har fått god respons, inte
minst från divisionsledningen och jag anser att vi är
ett gott exempel på hur samverkan kan ske i en
omfattande konsolideringsprocess, säger Bengt Rippe.

Ser stora möjligheter vid en fusion
Göran Lingman (bilden) är chef för
kvinnokliniken vid Skånes univer-
sitetssjukhus i Lund. Han är för en
fusion och ser stora möjligheter till
en kompetenskraftsamling för
kvinnosjukvården.

– Den innebär inga dramatiska
förändringar för kvinnosjukvården.
Om vi ska dra lärdomar av Stock-
holm är det viktigt att ta hänsyn till

alla medspelare i den här fusionen. Professionen har
detaljkunskapen och vet hur verksamheterna bäst kan
drivas. Ett top-down ledarskap är inte framgångsrikt i
sjukvården. Det är också viktigt att man på ett univer-
sitetssjukhus tar med forskningsaspekten i den
kliniska ledningsfunktionen, säger Göran Lingman.

Det krävs ett ledarskap med bred förankring på kli-
niknivå och som motiverar medarbetarna till delaktig-
het i processen. Det är också viktigt att man på ett
universitetssjukhus tar med forskningsaspekten i den
kliniska ledningsfunktionen

När det gäller kvinnosjukvården upplever han att
det finns ett gott samarbete mellan Lund och Malmö
och att man arbetar utifrån gemensamma riktlinjer.

Eva Nordin
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De biträdande sjukhuscheferna vid
Skåne universitetssjukhus, Claes Arén
samt Tomas Ekström, menar att det
fanns och finns fasta förutsättningar att
samtliga "medarbetarkategorier ska
engageras fullt ut i förändringsarbetet".

▼ På frågan om det finns fog för den skarpa kritik
mot toppstyrning som många menar har präglat
fusionsprocessen, svarar de:

”Under denna process har det från verksamheterna
kommit önskemål att slå samman ledningen för verk-
samheter i Lund och Malmö till gemensamma kliniker.

Dessa önskemål har bejakats när man inom klinikerna
genomfört processen”.

De anser inte att några betydande misstag har
begåtts efter den första januari 2010. 

Förändringsarbetet, menar de, har tillåtits ta tid:
– Det som hittills lyfts fram i debatten rör det arbete

som genomförts innan fusionen av SUS, det som
handlade om profilering mellan Universitetssjukhuset
i Lund och Universitetssjukhuset MAS (PROLUMA). En
hel del av detta arbete har varit framgångsrikt, enligt
vår uppfattning (hittills har 8 av 13 delprojekt följts
upp via intervjuer med klinikledning, läkargrupp och
övriga medarbetare). Samtidigt är det tydligt att det
finns problemområden, till exempel inom ögon-
sjukvården

Eva Nordin

De biträdande sjukhuscheferna
tillbakavisar kritiken mot toppstyrning

Många processer har slagits sönder under sjukhusprofileringen

”Politikerna avgör kulturen på det nya sjukhuset”

– När det gäller frågan om det finns fog för topp-
styrning så uttalar sig Thomas Ekström och Claes
Arén som politiker brukar göra, de svarar inte på
frågan, säger Jens Bernow, ordförande för
Malmö Läkarförening.

▼ – Självklart finns det fog för kritiken. De utvärder-
ingar som man genomfört har i huvudsak riktat sig till
administrationen och inte till professionen. Ekström
och Arén påstår vidare att inga stora misstag har
begåtts sedan början av 2010 och att det funnits
önskemål från verksamheterna att slås samman. 

– Men hur kan de bortse från det faktum att många
verksamheter slogs sönder i Prolumaprocessen och
att det i den pågående fusionsprocessen funnits starka
behov och skäl att få till stånd en fungerande verk-

samhet igen. 
– Sammanslagningen av kirurgin är ett exempel.

Prolumaprocessen delade allmänkirurgin i nedre och
övre gastro. Därefter har företrädare för professionen
drivit kravet på att få till stånd en sammanslagning för
att rädda verksamheten.

–  Det finns många liknande exempel i den här
processen. Många misstag har begåtts, men nu måste
vi se framåt. Det är uppenbart att ledningen inte
längre driver på i samma höga takt. Det är också gläd-
jande att politikerna nu verkar finnas med på banan
och att man begränsar Kristianstadtjäntemännens
inflytande och inte längre låter dem styra och ställa,
säger Jens Bernow. 

Eva Nordin

– Jag blir förvånad över Claes Aréns och Tomas
Ekströms uttalanden. Man får intrycket att medar-
betare och ledning lever i helt olika världar. 

▼ Så säger Louise Bringselius, organisations- och stra-
tegiforskare vid Lunds universitet.

– Oavsett vilken verklighetsbeskrivning som är
korrekt så är detta aldrig bra – ledningen måste ha
medarbetarnas förtroende för att kunna lyckas med-
förändringsarbete. Ekström och Arén visar inte den
minsta förståelse för den massiva kritik som har före-

kommit. Nu är det upp till politikerna att tolka om
förändringsarbetet inom Skånes universitetssjukhus
kan drivas vidare med dessa personer vid rodret. 

– Ledarskapet hos dessa frontfigurer kommer också att
prägla den kultur som Skånes universitetssjukhus får – en
positiv samarbetskultur eller en toppstyrd chefskultur.
Normalt måste chefer i offentlig verksamhet gå, om de
inte har medarbetarnas förtroende. Se till exempel vad
som hände i våras hos Diskrimineringsombudsmannen.

Eva Nordin
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”Vi har frihet att välja, bara vi väljer svart”

Mitt namn får inte nämnas. Risken för
olika former av repressalier mot mig
och min avdelning är överhängande
annars. 

▼ Att många kliniker under galgen accepterat sam-
manslagningar beror på att de varit rädda för en ännu
värre situation, nämligen att hela kliniken skulle flytta
till det andra sjukhuset som skett med ögon, urologi
och öron. Detta gäller tex njurmedicin, kirurgi, och
ortopedi. 

Arén och Ekström hänvisar till intervjuer
med klinikledningar som inte varit negativa.
Sanningen är att de flesta varit mycket
kritiska, men de vågar inte säga vad de
tycker för risken att förlora jobbet eller
omplaceras. 

Jag vet till exempel att min klinikledning är mycket
kritisk, men i personaltidningar och vid intevjuer
framställs de som positiva. Genom att förbjuda divi-
sonschefer och klinikledning att arbeta kliniskt har
många förlorat sin kliniska kompetens och har svårig-
heter att gå tillbaka till kliniken om de skulle få
sparken. 

Dessutom har divisonschefer fått stora lönelyft som
de sannolikt skulle förlora. På detta sätt har ledningen

köpt deras lojalitet. 
Som sagt här några synpunkter, men mitt namn

eller min specialitet får inte nämnas. Då kan jag få
packa. Du kan skriva anonym källa i så fall. Den
framtida dåliga ekonomin kommer att indikera hur
lyckad eller misslyckad fusionen blev. Att vården
blivit bättre är helt taget ur luften.

Anonym källa

Mycket överraskande trädde den förre kirurgchefen på Lunds Univer-
sitetsskukhus, Jan Hedenbro, fram i Sjukhusläkaren nummer 5/2010
och menade att den som var kritisk riskerade att förlora jobbet.
Under det här reportaget har vi fått bekräftat sanningshalten i hans
uttalande. Sällan har så många velat uttala sig, men anonymt.

▼ Ledningen har lagt ut ramarna, regelverken
och spelreglerna. Inom dessa ramar och med
givna spelregler har det sedan funnit en möjlig-
het till påverkan. 

▼ På det sättet har "inget fel begåtts". Men jag brukar
i detta sammanhang citera Henry Ford: "Du får välja

vilken färg du vill på denna bil, bara du väljer svart!".
I den situationen väljer de flesta i vården att ändå
försöka få verksamheten att fungera optimalt med
patientens bästa för ögonen och att idka ”damage
control”.

Anonym 

”Många är kritiska,
men vågar inte
säga vad de tycker”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

▼ Vad Region Skåne verkligen behöver idag är en allmän översyn
av både politikens och förvaltningens organisation för att förhindra
både tanklösa sammanslagningar och vettlösa upphandlingar,
säger Agne Gustafsson, statsvetare och en av Sveriges främsta
experter på kommunal demokrati och kommunal förvaltning och
självstyre.

Agne Gustafsson anmälde det odemokratiska tillvägagångssättet
då beslutet att slå ihop sjukhusen togs. Han menade att politikerna
handlat olagligt, arrogant och okunnigt.  Hann vann målet och sam-
manslagningen ogiltigförklarades, vilket medförde ett nytt beslut
att slå samman sjukhusen måste tas i Regionfullmäktige.

Eva Nordin

”Region Skåne behöver se över hela organisationen ”
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Trots initiala misstag i samband med
bildandet av Skånes Universitetssjuk-
hus finns ännu chansen att rädda
fusionen. Förutsättningen är dock att
politikerna på allvar tar till sig modern
fusionsforskning och bjuder in fler
parter till samarbete. Det menar fors-
karen Soki Choi.

Bara ett par dagar innan tjänstemannautredningen om
framtidens skånska sjukvård skulle presenteras, höll
hon inför ett fullsatt auditorium i Lund, en föreläsning
om framgångsnycklar för ett lyckat fusionsarbete. 

Arrangör var KEFU, Rådet för kommunalekono-
misk forskning och utbildning, Ekonomihögskolan
vid Lunds universitet.

På plats fanns höga tjänstemän, biträdande
sjukhuschefer samt divisions- och klinikchefer vid
Skånes universitetssjukhus. Med undantag för vänster-
partiets regionråd Vilmer Andersen, lyste dock politi-
kerna med sin frånvaro.

– Det ställs höga krav idag på att medicinska
behandlingar baseras på evidensbaserad forskning
och kunskap. Samma krav borde ställas på styrning,
ledning och organisering av sjukvården, menar Soki
Choi.
I februari disputerade hon vid Medical Management
Centre vid Karolinska Institutet. Avhandlingen har

väckt stor uppmärksamhet, inte minst bland chefer,
politiker och tjänstemän (Sjukhusläkaren redogjorde
för Soki Chois avhandling i nr 1/2011).

–  Det går inte att säga att fusioner är bra,
eller dåliga. Det beror helt på själva syftet
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”Politikernas största misstag
äratt de förlitar sig på
omodern fusionsforskning
från privat industri”

Forskaren Soki Choi menar att sammanslagningen av universitetssjukhusen i Skåne ka
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med fusionen och hur de genomförs, säger
Soki Choi.

Det finns mycket som Skånes universitetssjukhus
kan lära från de misstag som inledningsvis gjordes i
Stockholm i samband med fusionen av Huddinge och

Karolinska, menar hon. 
Det ursprungliga syftet var att stärka forskning och

17
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g

Skåne kan gå bra om politikerna tar till sig resultaten från modern fusionsforskning och överlämnar dagens ”top down”-styre. Foto: André de Loisted

Fortsättning nästa uppslag >> 
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utveckling, men fusionsprocessen kom i praktiken
snarare att präglas av kraftiga sparbeting samt krav på
ökad effektivisering. Ledningen anammade även en
förödande ”top-down” styrning och syn på förändring
ända ned på verksamhetsgolvet. 

– Att vara ledare och chef i sjukvården är extremt
svårt, det är en dynamisk roll som kräver en stor flexi-
bilitet och lyhördhet beroende på var i organisationen
som man befinner sig. I vissa sammanhang kan det
vara funktionellt att inta ett auktoritärt förhållningssätt
och peka med hela handen, men när man som chef
närmar sig verksamhetsgolvet behöver man ändra för-
hållningssätt och i regel ta ett kliv tillbaka. Här
fungerar det inte att vara auktoritär och skicka ned
beslut från toppen, säger Soki Choi.

Vilseledande näringslivslogik
Sedan 1980-talet har fusionsprocesser präglats av en
näringslivslogik. Men menar Soki Choi, sjukvård som
är en komplex kunskapsorganisation, skiljer sig i
många avseenden från exempelvis varuproducerande
verksamheter med standardiserad produktion.

– Det stora misstaget som man har gjort är
att utgå från omodern fusionsforskning från
privat industri. 

Erfarenheter från fusionen i Stockholm visar över-
raskande att det inte var den förväntade horisontella
spänningen mellan de två sjukhusens olika kulturer
och traditioner som skapade de största svårigheterna,
utan snarare den vertikala konflikten och avståndet
mellan sjukhusledningen och vårdpersonalen. 

– Det finns vissa likheter där kunskap från profes-
sionella organisationer i näringslivet kan appliceras,
men det finns också stora olikheter som man måste ta
hänsyn till. Ett rent näringslivsperspektiv är vilsele-
dande och till och med farligt att anamma, säger Soki
Choi.

Offentlig sjukvård måste till exempel ta hänsyn till
korta politiska mandatperioder och många olika
aktörer. 

Universitetssjukhusen styrs av fyra logiker

Enligt Soki Choi styrs universitetssjukhusen av fyra
olika logiker: den administrativa, politiska, akade-
miska och kliniska logiken. Förenklat kan man säga
att fusionsprocesser inom sjukvården traditionellt har
präglats av att två institutionella logiker konkurrerar

med varandra. På den ena sidan styr ”managerialis-
men” där den politiska och administrativa logiken
ingår i ett lojalt samarbete. På den andra sidan styr
”professionalismen” som består av den akademiska
och kliniska logiken. 

– Professionalism och managerialism kommer lätt i
konflikt med varandra med dysfunktionella effekter
och låsningar som påverkar hela systemet negativt,
säger Soki Choi.

Alla logiker är lika viktiga
Hur man skapar förutsättningar för att få rivaliserande
logiker att samverka är själva nyckeln till framgång,
menar Soki Choi. Modellen hon förespråkar kallas
hybridisering och är en ny organisationsfilosofi som
genomsyrar ett helt system ned till lägsta verksam-
hetsnivå. Förenklat kan man säga att det handlar om
att inse och ta hänsyn till att alla logiker är lika
viktiga.

– Man behöver ändra styrnings- och ledningsprinci-
per och förena de motstridiga och konkurrerande
logikerna i ett och samma styr- och ledningssystem. 

Hybridisering innebär i praktiken att man
dyrkar upp låsningarna och förenar de kon-
kurrerande logikerna till att minimera de
oönskade effekter vi ser idag. Politiker som
har det yttersta ansvaret behöver förslagsvis
bjuda in representanter för de olika logi-
kerna så att de redan från början tar fram
gemensamma lösningar tillsammans, säger
Soki Choi.

Politiker behöver även se bortom korta mandatpe-
rioder eftersom det kan dröja upp till tio år innan man
kan se eventuella synergieffekter och dra några slut-
satser av en fusionsprocess. Det kräver mogna politi-
ker som kan samarbeta över blockgränserna, säger
Soki Choi.

På frågan om hon anser att den pågående fusions-
processen i Skåne bör avbrytas svarar hon:

– Jag är inte tillräckligt väl insatt i den processen,
men generellt kan man säga att det är för tidigt att dra
några slutsatser. Fusionen är ung och den kan mycket
väl bli framgångsrik om man tar hänsyn till den erfa-
renhet och forskning som finns. Stockholm valde den
svåra vägen att inte bryta upp utan fortsätta processen. 

Trendbrott med ny sjukhusdirektör
De första åren anammade ledningen för Karolinska
universitetssjukhuset en olämplig managementstra-
tegi, menar Soki Choi.  Men med ett byte av sjukhus-
direktör kom ett trendbrott.

– I dag kan man se flera vinster med fusionen. Efter
de initiala årens misstag redovisar Karolinska universi-
tetssjukhuset nu stora överskott. Det skulle mycket väl
kunna bli ett framgångsrikt exempel och den första stora
sjukhusfusionen som faktiskt lyckas, säger Soki Choi.
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Samtidigt, menar hon, är det viktigt att
understryka att ju större en organisation är,
desto svårare är den att styra. Mindre
sjukhus kan få stora effektivitetsvinster om
de slås samman, men det finns en övre gräns
för hur stora sjukhus kan bli innan effektivi-
tetsvinsterna riskerar att gå förlorade.

– Det finns inga belägg för att säga att ju större
organisationer, desto bättre. Stordrift kan löna sig i
näringslivet, men när det gäller sjukvård så tycks det
finnas en gräns. 

Återkommande siffror i forskning brukar ange att
den optimala storleken är cirka 400 till 600 vårdplat-
ser. Ju större organisationer, ju mindre transparens.
Du halverar dessutom ledningen och administratio-
nen och chefer kan tvingas pendla mellan två sjuk-
huskroppar. Risken blir då att styrförmågan snarare
minskar än ökar efter fusionen, säger Soki Choi.

Skräddarsydda strategier
Skånes universitetssjukhus har nu chansen att undvika
fallgropar och därmed onödiga kostnader genom att
lära från erfarenheterna i Stockholm. Ett viktigt
budskap, förutom att bjuda in representanter för de
olika logikerna till en nära samverkan, är att låta
fusionsprocessen ta tid, menar Soki Choi.

– Det kan vara klokt att först starta konsolideringen
med att fusionera administrationen och därefter inte-
grera klinikerna successivt. Men då behöver man
skräddarsy integrationsstrategier och tidsplaner utifrån
den specifika verksamhet som ska fusioneras. 

Högspecialiserad vård med låg volym är
exempelvis mycket enklare att fusionerna
jämfört med verksamheter som har stora
volymer.

USA ligger före Sverige
Sverige ligger fortfarande efter USA och Storbritannien
när det gäller att implementera kunskap från modern
sjukvårdsforskning. 

– Här har vi forskare med organisationskunskap
om sjukvård en stor och viktig roll att spela.

Soki Choi skulle vilja se att aktörsneutrala föränd-
ringsledare med gedigen expertkunskap om fusions-
processer i sjukvården bjuds in för att underlätta dis-
kussionerna och förhandlingarna mellan de olika logi-
kerna.

I den senaste tjänstemannautredningen som
handlar om den framtida sjukvården i Region Skåne,
omnämns Soki Chois forskning som en viktig kun-
skapskälla att ta del av i det fortsatta fusionsarbetet.
Hon har även blivit kontaktad av politiker som vill ta
del av hennes kunskap.

Eva Nordin

Fotnot: Soki Chois avhandling heter: ”Competing logics in
hospital mergers- The case of the Karolinska University
Hospital”. Karolinska Institutet 2011.
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Man skulle kunna tro att Octavia, privat
medelstor klinik inom gynekologi, har
stått modell för det kommande utökade
vårdvalet i Stockholm. Här finns mycket
av just det som landstinget önskar av pri-
vata vårdgivare.

▼ Här arbetar en personalstyrka på cirka 15 anställda
varav fem erfarna gynekologer. Klinikens verksamhet
är väl genomlyst och specialiserad inom områden som
prioriteras av landstinget och som det är stor efterfrå-
gan på. De deltar i utbildningen av ST-läkare och tar
emot läkarstudenter och barnmorskeelever.

Octavia startade 1999 av fem kvinnliga gynekologer
som lämnade Stockholms läns landsting för att starta
eget.

Några mindre sjukhus som Nacka och Löwenströmska
hade precis lagts ned eller införlivats med de större
sjukhusen här i Stockholm och klinikerna blev större.

Vi ville ha kortare beslutsvägar 
– Vi hade en vision om hur vi ville jobba med högpro-
fessionell kvinnosjukvård med korta beslutsvägar, nära
patienten och med hela vårdkedjan, berättar Kersti
Lindelöw, verksamhetschef sedan 2009 och en av grun-
darna av kliniken.

Till att börja med fick de jobba på nationella taxan
men ganska snart, efter något år, fick de vårdavtal med
landstinget. 

– Vi satsade redan från början på att vara transparen-
ta, presentera statistik och visade vad vi gjorde för
landstinget ett par gånger om året. Den satsningen har
också bidragit till att vi själva har haft väldigt bra kon-
troll på vad vi producerar, säger Kersti Lindelöw.

Hon menar att de inte alltid satsat på det som varit
mest lönsamt. Det viktiga har varit kvalitet och att på
sitt eget sätt genomföra de ursprungliga idéer de hade
när de startade Octavia. 

– Vi är lite besjälade och det är viktigt att vi har
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Här är korta beslutsvägar 
och mötet med 
patienten det viktigaste

Här är korta beslutsvägar 
och mötet med 
patienten det viktigaste

Beslutsvägarna är korta på Octaviakliniken. Behöver vi ändra på något så gör vi det. Ing

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Octavia startades av fem
kvinnor som tröttnat på 
landstingets storskalighet

BONUSTEMA: Privat och offentlig vård
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samma värdegrund, personligt och professionellt. Jag
har alltid satt mötet med patienten först, det har varit
ett stort intresse och det tror och hoppas jag att både
personal och patienter känner, säger hon. 

Kersti Lindelöw menar att många läkare i

dag vantrivs i de alltför stora sjukhusorgani-
sationerna, att de upplever att de inte kan
påverka sitt arbete och känner sig utbytbara.

r  

vi det. Inget behöver dras i långbänk hos oss, säger (från vänster) Kersti Lindelöw, Lena Stolt Östlund och Lisa Ringertz.  Foto: Johanna Henriksson

Sjukhusläkaren 3/2011
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– Sjukvården behöver en mångfald av arbetsgiva-
re för att hitta nya arbetsformer, öka effektivite-
ten och ge fler valmöjligheter. Läkarförbundets
ordförande Marie Wedin, är positiv till möjlighe-
ten att flytta ut sjukhusspecialister i öppenvård
utanför sjukhusen.

▼ Att Stockholm och Halland nu öppnar upp för sjuk-
husspecialister inom vårdvalet tror hon kan ge sjukvår-
den nya driftsformer som är positiva både för patienter
och sjukhusläkare. 

Många äldre, erfarna sjukhusspecialister har mycket
att tillföra öppenvården, säger hon.

Men hon menar att det krävs en kulturändring och
en viss flexibilitet från arbetsgivare inom den offentliga
sektorn för att stimulera sjukhusspecialister till en över-
gång i öppenvård.

– Att kunna dela sin tid mellan sjukhus och en privat
mottagning är en perfekt modell för en erfaren specia-
list, som vi förespråkar.

Hon är mest oroad över att arbetsgivaren ska försvåra
för de läkare som vill jobba privat. Hon pekar på Bjuvs
vårdcentral som exempel där de läkare som ville gå över
och arbeta hos den privata aktör som vann upphandling-
en har straffats med att omplaceras under sommaren.

Om Region Skåne låter privata och offentliga aktörer
konkurrera på lika villkor måste offentliga arbetsgivare
också kunna ta konkurrensen utan att använda sig av
repressalier, säger hon.

Hon betonar att för att Stockholm och Halland ska
lyckas genomföra ett utökat vårdval och flytta ut 40
procent av sjukhusens öppenvård på bara några år, som
diskuterats, så måste de offentliga arbetsgivarna vara
flexibla i sitt tänkande, generösa med tjänstledigheter
och se över pensionsvillkoren. 

De sjukhusläkare som väljer att arbeta utanför of-
fentlig sektor ett par dagar i veckan får inte straffas för
det, säger Marie Wedin.

Anna-Lena Bengtsson

Det menar hon är en destruktiv känsla.
Jag jobbar absolut inte mindre nu än när jag
jobbade på sjukhus men jag upplever att jag
har överblick och kontroll över verksamhe-
ten och det betyder mycket, konstaterar
hon.

När hon blickar tillbaka kan hon också konstatera att
de har lyckats sjösätta många av de idéer och tankar de
hade från början både när det gäller mötet med pati-
enten, utredningar och behandling. Kliniken är i dag
bland annat specialiserad på framfall och inkontinens
och gör också flest medicinska aborter i landet utanför
sjukhusklinikerna.

Varannan vecka görs större framfallsopera-
tioner, då patienten vid behov kan stanna
kvar över natten.
Vi använder sedering och lokalbedövning
vid våra operationer, vilket fungerar bra
även vid lite större vaginala ingrepp. På sjuk-
hus har man ibland en tendens att ta till
onödig anestesi, säger Kersti Lindelöw. 

Krävs lång sjukhuserfarenhet
Hon menar att utan lång erfarenhet från arbete vid
sjukhus är det svårt att starta en specialistklinik.

Vi måste ju ensamma kunna ta ansvar för kvalificera-
de utredningar och åtgärder och det är svårt utan en
gedigen erfarenhet från sjukhus.

Kersti Lindelöw betonar vikten av att privata kliniker
också öppnar upp och delar med sig av sina erfarenhe-
ter. Hon menar att professionella kliniker på den nivå
som Octaviakliniken är bör dela med sig av sin kompe-
tens och ta del i utbildning.

Även om vi har en effektiv organisation kan vi inte
bara grotta ned oss och ägna oss åt produktion, konsta-
terar Kersti Lindelöw.

Anna-Lena Bengtsson

22

BONUSTEMA: Privat och offentlig vård

FAKTA
▼ Octaviakliniken erbjuder vård inom gynekologisk mot-
tagningsverksamhet och kirurgi.  Mottagningen tar emot
cirka 12 000 patientbesök per år och är en av de kliniker
som utför flest antal inkontinensoperationer i Stockholm
samt ett stort antal framfallsoperationen. 

Kliniken har kvalificerat ultraljud och erbjuder utred-
ningar vid barnlöshet. Idag arbetar fem specialistkompe-
tenta gynekologer tillsammans med barnmorskor, urotera-
peut, sjuksköterskor, undersköterskor, sekreterare och ku-
rator i verksamheten. Octavia har vårdavtal med Stock-
holms läns landsting vilket innebär att patienterna betalar
patientavgift. 

Läkarförbundets ordförande: Det krävs
en kulturändring från arbetsgivarna
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”Vi måste frigöra kapacitet för att få
plats med fler vårdplatser på sjukhusen”

– Sjukhusen ska slimmas och effekti-
viseras för att ge mer vård för peng-
arna. Det ska bland annat ske
genom att öppenvården flyttas ut.
Toivo Heinsoo, landstingsdirektör i
Stockholm, har stora förhoppningar
att ett utökat vårdval ska ge fler pri-
vata nyetableringar och fler valmöj-
ligheter för patienterna. 

▼ Toivo Heinsoo, tidigare
bland annat regeringsutre-
dare av ”patientens rätt i
vården”, vill konkurrensut-
sätta landstingets öppen-
vård. Han betonar att det är
nödvändigt att flytta ut en
del av öppenvården utanför
sjukhusen för att öka effek-
tiviteten. Den snabba ut-
vecklingen inom medicinsk
teknik gör att det är möjligt
att genomföra och gör att
sjukhusen kan koncentrera
sig och renodla sina arbet-
suppgifter.

– Det som absolut inte behöver finnas
på sjukhus ska inte finnas där. Vi är
beroende av att frigöra kapacitet för
att få fler vårdplatser på sjukhusen.
Det här är också ett sätt att kunna ex-
pandera inom de områden där sjukhu-
sets resurser behövs, förklarar han.

Stockholm och Halland blir testlandsting
Toivo Heinsoo medger att det utökade vårdvalet
i Stockholm och Halland kan ses som en test för

nationell nivå. Ett lyckat resultat visar vägen för
de övriga landstingen och för regeringen. Men
han hänvisar samtidigt till att frågan varit aktuell
under lång tid i Stockholm och inte påverkats av
att han är högsta tjänsteman i landstinget.

– Vi diskuterar, just nu, ett antal specialistom-
råden där det kan bli aktuellt att flytta ut öppen-
vården, berättar han.

Landstingets beställningar avgör
– Landstinget arbetar med vårdavtal där man
beställer sjukvård inom olika områden. Beställer
inte landstingsledningen öppenvård av sjukhu-
sen inom en specialitet så kan inte sjukhusen
utföra den typen av vård, så enkelt är det, förkla-
rar han.

– Det finns redan i dag ett antal nyetableringar
som tillkommer i de vårdval som vi introducerar.
Vi hoppas naturligtvis på att man hittar produk-
tions- och organisationsformer som gör att man
får ut mer vård för samma insats, det är ett av de
huvudsakliga målen.

Hur stor andel av öppenvården som ska flyttas
ut vill han dock inte ange.

– Vårt mål är att ta fram ett antal vårdvalsom-
råden och att introducera dem under 2011 och
2012, men många diskussioner återstår, konsta-
terar han.

Vill inte ha fler enmansföretag
Han vill inte berätta hur den ideala aktören eller
mixen av aktörer ser ut. Men det är helt klart att
det inte finns intresse för fler enmansföretag.
Utan att nämna några namn på vårdföretag
säger han att det finns relativt stora privata klini-
ker som landstinget samarbetar med i dag,  som
man har goda erfarenheter av.

– Det optimala är så många aktörer som möj-
ligt, utan att det blir fler enmansföretag, säger
Toivo Heinsoo.

Anna-Lena Bengtsson

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Toivo Heinsoo vill ha ut
fler specialister i 
öppenvården och vill
ha så många aktörer
som möjligt, med
brasklappen att han
vill inte ha fler enmans-
företag.
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– Jag känner en enorm tillfredsställelse
och arbetsglädje varje dag. Det är stor
skillnad jämfört med arbetet på sjukhu-
set. Det säger Ronnie Willenheimer som
startade den privata Hjärtkliniken i
Malmö för snart fyra år sedan.

▼ Han lämnade Universitetssjukhuset MAS där han
hade arbetat 23 år och bland annat varit verksam som
ställföreträdande verksamhetschef, forskningschef och
chef för ultraljuds- och hjärtsviktsenheten. I dag leder
han arbetet vid den privata hjärtkliniken som inriktat
sig på kardiovaskulär primärprevention.

– Som ny ung läkare älskade jag att arbeta på akuten
och handgripligen rädda liv. Tyvärr överlevde dessa pa-
tienter ofta inte så länge eftersom de var mycket svårt
sjuka, berättar han.

Idag, menar han, att han räddar många fler
liv genom att göra genomgripande riskvär-
dering och ge råd om livsstilsförändringar
och behandla riskfaktorer för att undvika
hjärtkärlsjukdomar.

”Det förebyggande arbetet 
kom alltid i sista hand”
Till Hjärtkliniken kommer privatkunder men också för-
säkringskunder och anställda som har hjärtklinikens
utbud som en del i en utbyggd företagshälsovård.

– Jag kände en djup otillfredsställelse med
mitt arbete vid sjukhuset. Jag tyckte inte att
jag fick ordentligt med tid för undersökning-
ar och samtal med patienterna. Det gjorde
att det förebyggande arbetet alltid kom i
sista hand, berättar han.

Fyra personer arbetar vid Hjärtkliniken, en sjukskö-
terska, en biomedicinsk analytiker, Ronnie Willen-
heimer, som läkare samt VD, som också sköter administ-
ration och ekonomi.

Vi är naturligtvis medvetna om att det är personer
som har råd att investera i sin framtida hälsa som kom-
mer hit. Men en hel del av våra kunder är också ”van-
ligt folk” som inte ligger över genomsnittsinkomsten
berättar han.

Ofta ligger en dramatisk händelse i familjen eller
vänkretsen bakom första besöket vid kliniken. Någon

nära anhörig eller vän har fått en hjärtinfarkt, en stro-
ke och kanske till och med avlidit. Men det finns också
de som kommer enbart för att förhindra framtida hjärt-
kärlproblem.

En första stor undersökning vid Hjärtkliniken innebär
bland annat en grundlig ultraljudsundersökning av
hjärtat och kroppspulsådern, arbets-EKG, spirometer-
test och en mängd prover på blod och urin.

Detta plus en grundlig läkarundersökning och riskbe-
dömning av provsvaren tar ca fem timmar och kostar
7.900 kronor. En årlig uppföljning kostar cirka 2.000
kronor.

Kliniken tar emot cirka 1.500 patienter per år, inräk-
nat både privata patienter, försäkringspatienter och
företagspatienter.

– Nästan ingen har optimala värden på alla de totalt
30 riskfaktorer för kardiovaskulär sjukdom vi undersö-
ker. Men med vårt stöd kan de förbättras väsentligt
berättar han. I princip alla kan uppnå lägsta möjliga
risk för framtida kardiovaskulär sjukdom.

”Förvånande att förändrad
livsstil kan betyda så mycket”
– Jag är faktiskt förvånad över de fantastiska resultat vi
fått, många gånger enbart genom livsstilsförändringar,
under den korta period vi haft kliniken, konstaterar han.

Ronnie Willenheimer hoppas omsätta resultaten vid
kliniken i forskningsrapporter bland annat om hur livs-
stilsförändringar påverkar risken för kardiovaskulär
sjukdom.

– En hel del unga män som kommer hit är övertygade
om att de ska dö unga för att farfar och far avlidit i
hjärtinfarkt i 40-50 års ålder. Då är det tillfredsställande
att kunna berätta att de har förutsättningar att leva till
dess de blir 90-100 år om de bara förändrar sin livsstil,
konstaterar han.

Ronnie Willenheimer menar att om man tar till sig
den vetenskapliga evidens som finns inom hjärtkärlom-
rådet så har man stora möjligheter att nästan helt slip-
pa hjärt- och kärlsjukdomar i framtiden.

Idag vet vi näst intill 100 procent hur hjärt-kärlsjuk-
domar uppstår. Då känns det bra att kunna förmedla
den kunskapen, säger Ronnie Willenheimer.

Anna-Lena Bengtsson
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”Idag känner jag en
enorm arbetsglädje”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Ronnie Willenheimer känner att han gör större nytta för sina patienter
i dag än under sina 23 år på sjukhus. Foto: Andrée de Loistedt
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Sveriges enda privata barnsjukhus har
varit omdiskuterat från starten och en
nagel i ögat på många som anser att all
barnsjukvård bör vara offentlig. Trots en
ekonomiskt svag inledning tror sjukhu-
sets VD på en snabb ökning av antalet pa-
tienter inom ett par år.

▼ Ekonomiska förluster och en uppskju-
ten expansion i Göteborg och Malmö
avskräcker inte Peter Wasmuth (bilden),
VD för Martina Barnsjukhus. Han berät-
tar att man i dag har totalt 3.000 barn i
systemet varav 2.000 är betalande med-

lemmar. Övriga patientbesök är försäkringsbarn eller

enstaka akutbesök. Totalt hade sjukhuset närmare
7.000 patientbesök under 2010.

Vi har en årlig tillväxt på 30-40 procent och räknar
med att nå upp till 15.000 patientbesök 2013, säger
han.

Men hittills har sjukhuset som startade i slutet av 2008
gått med kraftigt underskott och Martina Care Holding
som äger sjukhuset har tvingats skjuta till extra kapital.

Stimulerat till nytänkande
Men det är tydligt att det privata barnsjukhuset ses som
en utmaning och har stimulerat den offentliga barn-
sjukvården i Stockholm. För att bland annat möta kon-
kurrensen från Martina har Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus öppnat en speciell närakut där enklare fall
snabbare kan få träffa läkare.

Det har helt klart påverkat oss. Skillnaden i tillgäng-

Martina Barnsjukhus fick den offentliga
sjukvården att förbättra tillgängligheten

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortsättning nästa uppslag >> 

Martina Barnsjukhus är anpassat till yngre patienter och här och där väntar överraskningar i form av tigrar och elefanter. Foto: Stefan Nilsson
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Att väga och mäta sig är kul tycker Hedvig, 2 år. 
Här kontrolleras hennes vikt vid inskrivningen.
Barnsjuksköterskan Emma antecknar.
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lighet blev därmed inte lika tydlig. Det har minskat vår
ökningstakt, konstaterar Peter Wasmuth.

Tillgängligheten är Martinas främsta konkurrensför-
del. Den ursprungliga tanken var att ge ett alternativ
till alla barnfamiljer som fick sitta och vänta i timmar
med ganska enkla åkommor på sjukhusakuterna i
Stockholm.

– Det ska vara lätt att nå oss och att få en besökstid.
Väntetiderna ska vara korta när patienten kommer till
sjukhuset och det ska gå snabbt att få träffa en läkare,
berättar Peter Wasmuth. 

Han betonar dessutom att sjukhuset enbart anställer
läkare och sjuksköterskor som är specialiserade på barn
och att Martinas alla lokaler är anpassade till verksam-
heten, med skötrum på alla toaletter.

I januari i år fick sjukhuset ett vårdavtal för BVC med
Stockholms Läns landsting.

Den delen av verksamheten växer kraftig och vi nyan-
ställer just nu för att utöka, berättar Peter Wasmuth.

Martina har sexton fast anställda, läkare, sjuksköters-
kor och administrativ personal. De flesta kommer från
den offentliga barnsjukvården i Stockholm. Ett 20-tal
läkare och sjuksköterskor är dessutom knutna till Marti-
na för att gå in och jobbar enstaka pass.

– Vi har öppet sju dagar i veckan och behöver perso-
nal som kan jobba helger, förklarar Peter Wasmuth.

Peter Wasmuth betonar att Martina inte är ett alter-
nativ enbart för välbärgade föräldrar.

Det är en prioriteringsfråga var man vill lägga sina
pengar. Vi har patienter från alla samhällsklasser och
alla områden i Stockholm. Vi har också en del patienter
från övriga landet som vill ha en second opinion eller
träffa vårt barnneurolog för en utredning, berättar han.

Att en stor del av patienterna kommer från Öster-
malm, en av Stockholms mer välbärgade stadsdelar,
menar han beror på att sjukhuset ligger där.

Peter Wasmuth betonar att Martina inte i första hand
vill ge privat vård.

Vi vill ge bra service och vara ett alternativ för barn-
familjerna, säger han.

Hoppas på utökat vårdval
Han hoppas att barn och ungdomsmedicin ska komma
in i vårdvalet och att Martina på det viset ska bli möjligt
att välja för fler barnfamiljer.

Anna-Lena Bengtsson
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Maximilian 2 år utforskar grottan under trappan. Foto: Stefan Nilsson

FAKTA
▼ Martina Barnsjukhus har lättakut, specialistmottagning
och BVC. Medlemskap kostar 349 kronor i månaden för ett
barn. Martina plus kostar 499 kronor och avgiftsfria besök
ingår. Ett besök utan medlemskap kostar 1900 kronor. 
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– Vi vill ha en utökad entreprenörledd, 
privat, småskalig öppenvård med största
möjliga valfrihet för både patienter och
vårdgivare. Det säger Staffan Henriksson,
ny ordförande för Sveriges privatläkare.

▼ – Det allra viktigaste för Sveriges privatläkare är att
föryngra medlemskåren som i dag har en medelålder
på hela 62 år, konstaterar han.

– Vi är en ålderstigen förening efter att i 16 år har
förvägrats att sälja våra etableringar och att nyetablera
oss som privatläkare.

– Samtidigt domineras den privata vårdmarknaden i
Sverige av fem stora sjukvårdsaktörer, Aleris, Attendo,
Praktikertjänst, Ambea, där Carema ingår och Capio
som är störst.

Staffan Henriksson är dock försiktigt optimistisk om
framtiden och tycker att det börjar se ljusare ut för Sve-
riges privatläkare. Han sätter sitt hopp till det utökade
vårdval som Stockholm och Halland genomför där
också andra specialister än allmänläkare ska kunna vara
aktiva inom vårvalet och vill se att det så småningom
genomförs på nationell nivå.

– Men jag tror inte att statsmakterna kommer att
lagstifta i frågan. Man vill hellre ha en överenskommel-
se med SKL, säger han.

Den privata vården i Sverige är till 99 procent finansi-

erad med skattemedel, vilket  2008 motsvarade 220
miljarder kronor årligen, enligt Nutek. Privat vård och
omsorg utgör i dag cirka 12 procent av Sveriges totala
hälso-och sjukvård. Där ingår också vård som finansie-
ras via sjukvårdsförsäkring eller är helt privatfinansie-
rad. Under 2010 drevs 26 procent av primärvården i
privat regi. 

Medlemsantalet i Privatläkareföreningen är cirka
1670 medan antalet privata vård- och omsorgsföretag i
Sverige är cirka 10.000. Mellan 2007 till 2008 ökade an-
talet företag i branschen med 11,2 procent, enligt SCB. 

– Vi är den enda yrkesföreningen inom Läkarförbun-
det som till 100 procent är fokuserad på egenföretaga-
rens villkor, konstaterar Staffan Henriksson.

Han är öron, näs- och halsläkare och har varit verk-
sam som privatläkare i Eskilstuna i 23 år. Under många
år har han också kombinerat det med att vara timan-
ställd överläkare på bland annat Mälarsjukhuset i Es-
kilstuna.

Hans vårdavtal med landstinget löpte nyligen ut och
han jobbar nu på nationella taxan. Landstinget har tidi-
gare direktupphandlat hans tjänster och Staffan Hen-
riksson har under många år opererat på Mälarsjukhuset
en dag i veckan, gått bakjour och tjänstgjort som kli-
nikchef under sommaren. Men LOU, lagen om offentlig
upphandling, tillåter inte direktupphandling. Allt ska
läggas ut till offentlig upphandling. Under förra året
skärptes reglerna och landstinget valde därför att inte
upphandla hans tjänster längre.

– LOU är svår för oss småföretagare. Vi ser
hellre att man inför ackrediteringar och na-
tionella riktlinjer. Det skulle göra det enklare
för oss, säger Staffan Henriksson.

Han tycker att möjligheten att gå in och jobba en viss
begränsad mängd på sjukhuset och hjälpa till med jou-
ren och operativ verksamhet är ett bra sätt att skapa
kontinuitet och möjlighet att följa sina patienter i hela
vårdkedjan. så som praktiseras i England.

Men Staffan Henriksson ser både för och nackdelar
med att privata och offentligt anställda läkare byter
plats då och då.

– Det är lite orättvist mot oss som jobbar som privat-
läkare. Den offentligt anställde läkaren har sin anställ-
ning som en grundtrygghet medan vi privatläkare
måste verka helt utifrån ett företagsperspektiv.

Men, tillägger han, det kanske gör att fler läkare törs
ta steget över till privat företagande.

Anna-Lena Bengtsson

”Vi vill ha största möjliga valfrihet
för både patienter och vårdgivare”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Staffan Henriksson skulle vilja ha ett system med ackrediteringar och
nationella riktlinjer. Det skulle ge småföretagarna mer rättvisa möjlig-
heter att konkurrera, menar han. Foto: Tina Esh
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EU:s nya patientrörlighetsdirektiv kom
för sent för bonden Ola Wretemark
och 100-tals andra svenska patienter,
men för framtidens patienter kommer
det nya direktivet att innebära stora
förbättringar.

▼  2009 nekades Ola Wretemark ersättning av Försäk-
ringskassan för en lyckad bihåleinflammationsbe-
handling i Finland som kostade honom 50.000 kronor
och befriade honom från mångårigt lidande. 

Försäkringskassans motiveringen var att behand-
lingsmetoden inte fanns i hans hemlandsting. 
(Se Sjukhusläkaren nummer 3/2010). Idag hade 
Försäkringskassan varit tvungen att betala Ola Wrete-
marks operation. 

I januari och februari klubbade EU ett nytt pati-
entrörlighetsdirektiv. I det slås fast att patienter inte kan
nekas ersättning på grund av att behandlingsmetoden
inte finns i hemlandet.

Handlar det inte om hokus pokus utan seriös
sjukvård som skulle ersatts om den funnits i hemlan-
det ska patienterna få betalt för behandlingen enligt
det nya EU-direktivet. 

Sjukhusläkaren har i flera nummer kritiserat För-
säkringskassan för att bryta både mot EU-domstolens
rättspraxis och Regeringsrättens dom i Jelinek-fallet
när Försäkringskassan under flera år nekat svenska
patienter ersättning för andra behandlingsmetoder än
de som finns i hemlandstinget. (Se nummer 1/2010
och numer 3/2010).

Nu ger det nya EU-direktivet Sjukhusläkaren rätt.
Försäkringskassans snäva tolkning av EU:s rättspraxis
bröt mot EU-rätten och omtolkningen av Jelinek-
domen var felaktig. 

I punkt 34 i det nya direktivet slås tydligt
fast att medlemsstater inte kan neka patien-
ter ersättning på grund av att behandlings-
metoden inte finns tillgänglig i patientens
hemland eller i hemlandstinget.

Den svenska regeringen har haft en generösare syn
än Försäkringskassan när det gäller vad som ska
ersättas, men har i avvaktan på gemensamma EU-
regler inte velat ingripa med egna nationella lagar.

– Nu ger direktivet oss stöd för att vår linje varit
riktig och kodifierar vår tolkning av EU:s rättspraxis.

EU:s nya direktivger
Sjukhusläkaren rätt

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Försäkringskassan gjorde fel 
när patienter nekades
ersättning för att 
behandlingsmetoden inte
fanns i hemlandstinget

I nummer 3/2010 skrev Sjukhusläkaren om lantbrukaren Ola 
Wretemark som nekades ersättning från Försäkringskassan för sin
lyckade bihåleinflammationsbehandling i Finland 2009.  Försäkrings-
kassans motivering var att behandlingsmetoden inte fanns i hans
hemlandsting. Ola Wretemark hade dessförinnan utan lyckat resultat
behandlats i hemlandstinget under många år. Nu slår EU:s nya
patientrörlighetsdirektiv fast att Ola Wretemark skulle fått ersättning. 
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Direktivet slår tydligt fast att man inte bara kan ta
hänsyn till vad som är erkänt och beprövat i hemlan-
det. Patienterna ska kunna få behandling med andra
metoder än de som finns i  hemlandet om de är lika
effektiva. Där pekar direktivet med hela handen,
säger Maria Nilsson, departementssekreterare på soci-
aldepartementet.

Den svenska regeringen är mycket nöjd med det
direktiv som EU nu enats om. Direktivet grundar sig i
allt väsentligt på de förslag som den svenska regeringen
lade fram då Sverige var ordförandeland i EU 2009.

Socialdepartementet har nu inlett ett intensivt
arbete med att genomföra direktivet och har regel-
bundna kontakter med berörda myndigheter och SKL.

Det ska vara infört i svensk lag och tillämpas i
praktiken senast om två och ett halvt år, dvs den 25
oktober 2013. 

Maria Nilsson på socialdepartementet säger att
ambitionen är att gå fram med ett förslag så snabbt
som möjligt, så att de som ska genomföra omställ-
ningen får tillräcklig tid innan den nya lagen träder i
kraft.

Några av de viktiga frågorna blir vem som ska
betala för patientens EU-vård och hur ersättningen ska
gå till.

Regeringens ståndpunkt har sedan 2006 varit att
det är det landsting där den vårdsökande är bosatt
som i framtiden ska bekosta patientens vård i ett
annat EU-land och inte som nu staten, via Försäk-
ringskassan. För landstingen har det varit viktigt att de
då även ska ha behörighet att fatta besluten.

Sverige kräver inte 
förhandstillstånd för seriös sjukhusvård
I det nya patientrörlighetsdirektivet finns inskrivet
möjligheter för EU:s medlemsländer att kräva för-
handstillstånd för ersättning för sjukhusvård om det
finns skäl att anta att det egna landets sjukhusvård är
hotad. De flesta länderna i EU kommer förmodligen
också att införa system med förhandstillstånd, men
den svenska regeringen har under lång tid varit av en
annan åsikt.

– Ingenting är klart, men den politiska
intentionen är inte att införa förhandstill-
stånd. Det handlar inte om så stora patient-
strömmar. Vi tror att nyttan med så få
begränsningar som möjligt mångfalt övervä-
ger nackdelarna, säger Maria Nilsson.

I det nya direktivet införs möjligheter att istället för
förhandstillstånd införa system med förhandsanmäl-
ningar, vilket är det system som den svenska reger-
ingen förespråkat.

Skillnaden mellan systemen är att om det införs
krav på förhandstillstånd har länderna rätt att avslå
ersättningar för behandlingar i andra EU-länder med
anledning av att exempelvis vården kan ges i rimlig

tid i hemlandet. I system med förhandsanmälningar
gäller bara medicinska bedömningar. Har personen
behov av vården ska personen få den.

En knäckfråga är hur patienten ska kunna
vara säker på att få EU-vården ersatt
En svår fråga som dock måste lösas är hur patienten i
praktiken ska ersättas.

EU-parlamentets krav till EU-kommissionen har
under processen varit att rätten till EU-vård inte får bli
en rikemansreform där bara de som har råd att ligga
ute med pengar, tills ett beslut om ersättning kommer,
vågar låta sig behandlas. Målet har varit att fakturorna
inte ska gå till patienterna utan från vårdgivare till
vårdgivare eller  mellan vårdgivare och nationella
myndigheter, eller mellan myndigheter.

Här nådde inte EU-parlamentet ända fram med en
formulering att det alltid ska vara så att patienten
aldrig behöver ligga ute med pengar.

Förbättringar för Europas patienter
Det nya patientrörlighetsdirektivet kommer att
innebära en lång rad förbättringar för Europas patien-
ter. Samtliga EU:s medlemsstater ska nu skapa informa-
tionskontor eller s.k. nationella kontaktpunkter med
uppgift att informera EU-medborgarna om vilken rätt
de har till ersättning för gränsöverskridande hälso- och
sjukvård. Hur dessa kontaktpunkter ska byggas upp
och vem som ska ansvara för dem är en av de viktiga
frågorna som Socialdepartementet nu jobbar med.

Patientrörlighetsdirektivet säger också att det ska
skapas referensnätverk och samarbeten kring högspe-
cialiserad vård, men här ligger socialdepartementet
för närvarande lågt i avvaktan på mer preciserade
förslag från EU-kommissionen.

Skillnader mellan fattiga och rika
Det stora dilemmat har varit att skapa ett gemensamt
direktiv som passar både fattiga och rika EU-länder.

EU-kommissionens förslag som nu antagits är att
en patient från ett ”rikt” EU-land aldrig får betala vård-
givaren i ett ”fattigt” EU-land mer för vården än vad
landets egna patienter betalar och att patienter från
”fattigare” länder aldrig får mer ersättning från hem-
landet för vård i ”rikare” länder än vad vården skulle
kostat dem i  hemlandet.

För att skydda medlemsländernas dyra sjukhusvård
har också införts  rättigheter för varje medlemsstat att
skydda sjukhusvården om den hotas, men för den
enskilde patienten är grunden i patientrörlighetsdirek-
tivet att EU-fördragets krav på fri rörlighet av tjänster
gäller om ”det inte finns tvingande skäl att skydda all-
mänintresset”, dvs att sjukhusvården i landet är
hotad”.

Christer Bark

EU  
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Hallå, Thomas Zilling, du är andre vice
ordförande i Europeiska överläkar-
föreningen (AEMH) och nyss hemkommen
från det årliga Europa-mötet, som den här
gången hölls i Montreaux i Schweiz. 
Vilka är de stora frågorna för Europas
överläkare?

▼ Årets stora frågor är  gränslös sjukvård och
revisionen av tjänstedirektivet. Oron är stor ute
i Europa för en fortsatt flykt av läkare från öst
till väst. Tyvärr är det inte så många som ser
möjligheterna i de nya friheterna, vilket jag
poängterade. Tvärtom hördes röster som ville
stoppa den fria rörligheten av såväl doktorer
som patienter.

”Task shifting” eller uppgiftsglidning var en
annan fråga som fick stort utrymme då det i
många länder finns lagstiftning som omöjliggör
processen, framförallt i mellaneuropa är detta
ett problem. 

Nytt på Europanivå är begreppet “Skills
mix”, som illustrerar en mer horisontell form av
uppgiftsglidning i teamet. Med svenska ögon
kan detta tyckas ganska självklart, där vi har
exempelvis diabetessköterskor med omfat-
tande befogenhet att hjälpa patienten i deras
behandling. Detta är dock inte lika självklart i
övriga Europa.

Vad var det stora debattämnet i år?
Ett hett ämne var hur representationen för
Europas läkare skall se ut på EU-nivå. 

Nytt för i år var att även Portugal lämnat
organisationen CPME (en organisation som
tidigare var paraplyorganisation för de fackliga
organisationerna i  Europa) efter Frankrike,
Italien och Spanien. 

Detta stärker de mer yrkesföreningslikande
organisationernas makt ute i Europa

Vilka beslut tog ni?
Viktigaste beslutet var ett policydokument om
behovsinventering kring fortbildning. Syftet är
att föra fokus från recertifiering och kontroll av
enskilda läkare till struktur och process av fort-
bildning ute i verksamheten. Det är ett viktigt
dokument som nu kommer att presenteras för
övriga organisationer ute i Europa. 

Vi har också under året bidraget med ett
omfattande svar avseende tjänstedirektivet som
alla medlemsländer samlats kring.

Vad har svenska läkare för nytta av att du
och Sjukhusläkarföreningen är medlem i
AEMH?
Fackligt arbete på Europanivå blir allt viktigare.
Konkreta exempel på detta är kraven på att
grundutbildningen förlängs till sex år och att
AT i dess nuvarande form sannolikt går i
graven. Vidare Sveriges problem med att EU-
läkare som efter sex års grundutbildning och
tre års vidareutbildning direkt skall kunna få
en allmänläkarspecialitet via Socialstyrelsen i
Sverige, fast man inte uppfyller de svenska
kraven.

I Euroapa  måste man, liksom nationellt,
kunna lobba utifrån sin yrkesföreningstillhörig-
het. Så driver till exempel distriktsläkarna sina
frågor via en organisation som heter UEMO,
Privatläkarna har sin organisation och de yngre
läkarna sin, som dock SYLF (Sveriges yngre
läkares förening) tyvärr har lämnat. 

Min förhoppning är dock att de yngre
läkarna snart skall inse att är de inte med ute i
Europa så kommer andra att bestämma åt dem.
Som svensk kan man om man är aktiv uppnå
mycket. Vi har gott anseende bland övriga
medlemsländer och intresset för svensk
sjukvårdsorganisation är stort.

Hur är situationen för läkarkåren i Europa
efter den finansiella krisen?
För PIG-länderna (Portugal, Irland och
Grekland) har det varit tufft, men även i de
forna östeuropeiska staterna har vissa det  pro-
blematiskt. Ibland anammar de även trender
från väst som gör att det blir väldigt galet. Så
införde Slovenien ett obligatoriskt fortbildnings-
system baserat på poäng. Någon finansiering av
fortbildningen var det dock inte tal om. Fem år
senare kan man nu konstatera att en stor del av
läkarna aldrig nådde målet för poängsamlandet.
Vad gör man med dem? Ska man införa sanktio-
ner mot dem i en sådan situation, i ett land där
det redan råder stor läkarbrist?

Christer Bark

Den gränslösa sjukvården och flykten av läkare 
från östra till västra Europa oroar fackföreningarna

Sjukhuslakaren_nr3_2011vim.qxd  11-06-15  15.37  Sida 32



EU   

Resurserna för den offentliga sjukvår-
den i Portugal har skurits ner med
cirka 20 miljarder per år, de offentlig-
anställda läkarnas löner har sänkts
med tio procent och läkarkårens 
pensioner ska trappas ned från 80
procent till 65 procent av lönen under
de närmaste åren. 

▼ Trots detta är Europeiska Överläkarföreningens
ordförande, Joao de Deus från Portugal, inte speciellt
orolig över läkarkårens situation och framtid i landet.

– Självklart är alla läkare upprörda över den ekono-
miska kris som drabbat Portugal och
är bekymrade,  eftersom vi inte vet
hur framtiden blir. Stödpaketet till
Portugal är ju på 700 miljarder kr,
pengar som ska lånas upp och
betalas tillbaka, men inga läkare har
eller kommer att avskedas eftersom
det råder läkarbrist i Portugal. En
majoritet av  läkarkåren arbetar även
privat, så krisen drabbar inte läkarkå-
ren så hårt.

– Försämringarna av pensionerna
kommer däremot att drabba den
offentliga sjukvården, eftersom läkar-
bristen förvärras. Beslutet att trappa
ned pensionerna har nämligen lett till
att många läkare som är mellan 55 –
65 år sagt upp sina anställningar i den
offentliga sjukvården för att istället
arbeta mer privat, säger Joao de Deus

– Anledningen är att om du idag är 60 år och går i
pension minskas din pension med 8-9 procent. Väntar
du däremot med att gå i pension trappas den ned
med några procent ytterligare varje år som går, så att
vid  65 års ålder är den 15 procent mindre jämfört
med idag.  

Joao de Deus säger att facket har full förståelse för
de besparingar som nu görs inom sjukvården i landet
och att han tycker att de förslag som presenterats för

att spara pengar inom sjukvården är logiska.
Han tror inte att patienterna kommer att drabbas av

sämre vård mer än att den budget som tidigare fanns för
att banta vårdköer inom den offentliga sjukvården nu
tagits bort, vilket kommer att försämra tillgängligheten.

Någon läkarflykt till andra europeiska länder på
grund av de sänkta lönerna är han inte orolig för
eftersom läkarna har möjlighet arbeta både i den
offentliga sjukvården och privat samtidigt.

– Lönesänkningarna har däremot inneburit att det
blivit svårare att rekrytera läkare från Europa till
Portugal så nu rekryteras allt fler läkare från Sydame-
rika, framförallt Colombia, men även från de forna
kolonierna i Afrika, berättar Joao de Deus.

Joao de Deus berättar att i Portugal arbetar en sjuk-
husläkare 35 timmar i veckan, vanligtvis 23 timmar
på sjukhuset i pass på sex timmar mellan kl 08-00 och
14.00. Därutöver har läkaren 12 timmars jour och
beredskap under helgen. 

Utöver arbetet på sjukhuset kan läkaren alltså
arbeta privat, det är dock inte tillåtet att använda sjuk-
husets resurser för privat verksamhet.

Vad gör facket i den här krissituationen?
– Vi är nöjda med de åtgärder som vidtas. Vi

försöker så klart höja lönerna, men alla kan naturligt-
vis förstå att det inte är möjligt. Vad vi nu gör är att vi
koncentrerar oss på att få klarare regler för den pro-
fessionella medicinska utvecklingen.

I dag evalueras en portugisisk läkare efter fem år.
Klarar läkaren testet som görs av en jury bestående av
fem doktorer inom specialiteten, utsedda av Portugals
motsvarighet till Svenska Läkaresällskapet, så hamnar
läkaren i en högre kategori och får därmed högre lön.
Efter cirka 5-8 år kan läkaren begära en ny evaluering
och bli uppflyttad i en högre kategori med högre lön.
Detta kan göras tre gånger. 

Kan inte läkaren få högre lön genom individuella
löneförhandlingar?

– Nej, alla löner förhandlas fram centralt mellan
arbetsgivare och facket. I Portugal förekommer inte
individuella löneförhandlingar. Läkare i samma
kategori får alla samma lön.

Christer Bark
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10 procent mindre i lön och
sänkta pensioner förPortugals läkare

Så har den ekonomiska
krisen drabbat läkarkåren

Läkarbristen och
möjligheterna att
arbeta även privat
gör att de portugi-
siska läkarna inte 
drabbas så hårt av
nedskärningarna,
säger AEMH:s
ordförande Joao de
Deus.
Foto: Christer Bark
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SKL presenterade den 1 juni statistik
för antalet vårdplatser i Sverige
2010. Av 120.000 platser på 60-talet
har vi nu en ny bottennivå med
skrämmande låga 25.556
vårdplatser.  

▼ Sverige hade redan lägst antal vårdplatser
jämfört med andra OECD länder. Tyskland har
mer än dubbelt så många platser med 8,3 vård-
platser per 1000 invånare. I veckan kom också ett
efterlängtat utspel från Socialdepartementet där
man utlovar statliga stimulanspengar för att få bukt
med överbeläggningarna

Sjukhusläkarna och Sveriges Läkarförbund har
under åratal signalerat att den höga förekomsten
av utlokalisering och överbeläggning av patienter

utgör ett hot främst för patientsäkerheten men
även för arbetsmiljön. 

Vi har framgångsrikt närmat oss både Socialsty-
relsen och Arbetsmiljöverket som bägge gjort upp-
repade inspektioner och utdömt flera viten. Trots
detta har landstingen år efter år även under 2000-
talet fortsatt att minska antalet vårdplatser.

Socialstyrelsen har i flera rapporter fastslagit att
bristen på vårdplatser är ett utbrett problem inom
den svenska hälso- och sjukvården med risk för
allvarliga konsekvenser för patientsäkerheten. 

Vart tredje landsting 
svarade inte Socialstyrelsen
Man ställer landsting till ansvar för situationen och
avser att ha särskild uppsikt över vårdplatssitua-
tionen den närmaste tiden. Under april 2010
skickade Socialstyrelsen ut en vårdplatsenkät till
samtliga landsting, men endast 14 av de 21 tillfrå-
gade landstingen bemödade sig med att svara.

En svarsfrekvens på 67 procent är usel och
visar med all sin tydlighet hur lågt landstingen
tycks värdera vårdplatsfrågan ur ett medicinskt
perspektiv. Bortsett från detta svarade samtliga 14
landsting att tillgången på vårdplatser var mindre
än behovet för minst ett vårdområde vid minst ett
tillfälle.

Misslyckade organisationsförändringar
Behovet av antalet vårdplatser skiftar över tid.
Organisatoriska förändringar av sjukvården har
också haft stor inverkan. Ett exempel är Ädelrefor-
men 1992. Då flyttades ett stort antal långvårdplat-
ser från landstingen till kommunerna. 

Vid Psykiatrireformen 1995 försökte man öka
integreringen av psykiskt funktionshindrade
genom att stänga slutenvårdsplatser inom psykia-
trin. Krisen inom psykiatrin har krävt särskilda
utredningar efter detta. 

– Vakna SKL,
det härärbotten

Fakta | Antalet vårdplatser

År Totalt Per 1000 invånare
2001  . . . . . . .28813  . . . . . . . . . . . . . . .3,3
2002  . . . . . . .27925  . . . . . . . . . . . . . . .3,1
2003  . . . . . . .27332  . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2004  . . . . . . .27088  . . . . . . . . . . . . . . . . .3
2005  . . . . . . .26478  . . . . . . . . . . . . . . .2,9
2006  . . . . . . .26223  . . . . . . . . . . . . . . .2,9
2007  . . . . . . .26196  . . . . . . . . . . . . . . .2,8
2008  . . . . . . .25862  . . . . . . . . . . . . . . .2,8
2009  . . . . . . .25653  . . . . . . . . . . . . . . .2,7
2010  . . . . . . .25556  . . . . . . . . . . . . . . .2,7
Källa: SKL
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Man skall även ha i åtanke att minskningen har
skett trots att befolkningen ökat och trots att
antalet äldre över 85 år ökat kraftigt och fortsätter
att öka stadigt. Visserligen har levnadsstandarden
generellt förbättrats men i Sverige har olika ohäl-
somått under denna period nått nya rekordnivåer.

Den medicinska utvecklingen 
har stor betydelse
Den faktor som framstår som den som har störst
betydelse för vårdplatsantalet är den medicinska
utvecklingen med nya läkemedel, metoder och
tekniska upptäckter. Man brukar lyfta fram titt-
hålskirurgin som drastiskt kortat vårdtiden för
många kirurgiska åkommor. 

Samtidigt ökar sjukvårdens möjligheter att
behandla olika tillstånd exponentiellt och i takt
med detta även befolkningens förväntningar på
sjukvården. Tidigare obotbara tillstånd som gula
fläcken i ögat och vissa cancersjukdomar kan vis-
serligen till en hög kostnad numera behandlas
framgångsrikt. Ett annat exempel som brett ut sig
är överviktskirurgin som på senare ökat enormt
med fortsatt ökningstakt.

Vad kan göras?
En översyn av patientflöden med bättre organisa-
tion såsom uppbyggnad av välfungerande primär-
vård eller hemtjänst skulle kunna ha stor inverkan
på vårdplatsbehovet. 

Begreppet Lean Healthcare har introducerats
inom vården men vägen till effektiva arbetssätt
tycks lång eftersom flertalet landsting är topp-
styrda och präglade av hierarkiska linjeorganisa-
tioner. 

Man skulle kunna tro att IT-system inom vården
skulle ge effektivare arbetssätt men läkare rappor-
terar stadigt att man numera snarast hinner med
färre patienter per mottagningspass. Administra-
tiva arbetsuppgifter som gjordes av annan
personal har överförts till läkare och datasystemen
är underdimensionerade i kapacitet och inte
särskilt anpassade till patient- läkarmötet.

Många risker med för få vårdplatser
Socialstyrelsen har funnit att överbeläggning och
utlokalisering är en säkerhetsrisk för patienten
med ökad risk för spridning av smitta, läkemedels-
förväxling, feldosering, brister i informationsöver-
föring, fördröjd behandling, förlängd vårdtid och

inte minst ett ovärdigt omhändertagande med
dålig kontinuitet. 

Ständiga överbeläggningar ger påtagligt sämre
arbetsmiljö för läkare och annan vårdpersonal, vilket
i förlängningen drabbar patienterna. En särskilt utsatt
grupp är nattsköterskorna som ofta ensamma bildligt
talat står med patienter upp till knäna.

Trots stödpengar talar 
SKL tyst om antalet vårdplatser
Regeringen har avsatt 675 miljoner kronor under
åren 2012-2014 för stimulansbidrag till landstingen
för insatser som förbättrar patientsäkerheten. 

Man har identifierat överbeläggningar som ett
problem och har därför planer på att inrätta en
prestationsbaserad ersättning till de landsting som
får bukt med problemen. 

Varje extra krona till sjukvården är
givetvis välkommen, men dels är kronta-
let inte särskilt högt och på SKL talar man
inte om att skapa fler vårdplatser annat
än i undantagsfall. Dessutom talar SKL
bara om begreppet överbeläggning och
inte om utlokalisering. 

Problemet löses inte genom att fler patienter
vårdas på fel avdelning utan det kan till och med
vara bättre ur medicinsk synpunkt att vara på en
överbelagd avdelning än på fel avdelning.

Sjukhusläkarna ser med stor oro hur överbe-
läggningar och utlokalisering blivit ett normaltill-
stånd i stället för som tidigare ett undantagstill-
stånd. 

När SJ får stopp i trafiken försöker man ordna
med ersättningsbussar. I sjukvården kommer
halkan på vintern, utbrott av vinterkräksjuka,
influensa, semesterstängning med mera som en
årlig bitter ”överraskning” och man tar fram sko-
hornen och pressar in patienter på redan fulla
avdelningar. 

Så kan det inte fortgå.
”Enough is enough” –
man har redan för flera år
sedan överskridit lägsta
möjliga vårdplatsantal.

Bengt von Zur-
Mühlen,

vice ordförande för
Sjukhusläkarna

Krönikan | Vårdeplatser 
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Så dramatiskt uttrycker sig VINNOVA
och Vetenskapsrådet om svensk
klinisk forskning i det förslag som
nyligen överlämnats till regeringen. 

▼ De betonar att det är nationell samordning och ett
rejält stöd på en halv miljard per år som krävs i det
skarpa läge som råder.

Regeringen har det senaste decenniet vid uppre-
pade tillfällen kartlagt orsakerna till varför den
kliniska forskningen utvecklats sämre än tidigare och
vilka åtgärder som behövs för att den ska få en
starkare ställning. 

Nu behöver frågan inte utredas mer, menar
VINNOVA och Vetenskapsrådet. Deras åtgärdsförslag
bygger vidare på Olle Stendahls utredning ”Klinisk

forskning – ett lyft för
sjukvården från 2009”
och ”Delegationen sam-
verkan för klinisk forsk-
ning” under ledning av
Nina Rehnqvist. 

Insikten om finansier-
ingsgapet, bristande
samverkan och det stora
behovet av klinisk
behandlingsforskning är
väl känt. Nu vill de båda
forskningsorganisatio-
nerna se snabbt beslut
från regeringen, helst
redan i sommar, om
öronmärkning av
pengar för klinisk
behandlingsforskning. 

Redan under 2011 och under 2012 vill Vetenskaps-
rådet och VINNOVA tillsätta en projektgrupp och
påbörja arbetet med att implementera sitt förslag.

Åtgärdsförslaget innehåller också hårda
krav för att få del av de utökade forsknings-

medlen. Det handlar om att kunna visa
snabba resultat, helst inom fem år. Forsk-
ningen ska vara användbar, målinriktad och
delresultat ska redovisas regelbundet.

– Tidigare har man inte haft den här tydliga upp-
följningen eller resultatkrav av statliga medel till forsk-
ning. Men om det ska finnas ett intresse bland lands-
tingen att bidra med mer pengar måste det vara
möjligt att se vad de får tillbaka på investerade medel,
säger Johanna Adami.

– För det enskilda landstinget är det kanske inte
mest intressant att läsa om resultatet i en vetenskaplig
tidsskrift. Men det behöver inte heller vara något mot-
satsförhållande mellan det vetenskapliga och det
snabbare, implementerbara resultat, menar hon.

För att klara av dessa förändringar vill man
införa en ny självständig organisation, SBF,
Svensk behandlingsforskning, med huvud-
uppgift att fördela medel till klinisk forsk-
ning som samordnas nationellt och utifrån
Hälso- och sjukvårdens behov. 

Organisationen ska också verka som en motor och
pådrivare av den kliniska forskningen och se till att
man samarbetar över landstingsgränserna och med
industrin.
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”Det ärnu
eller aldrig”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Bakom åtgärdsförslaget står 
Johanna Adami, chef för avdelningen
Hälsa hos VINNOVA och Mats Ulfen-
dahl, huvudsekreterare inom medicin
och hälsa hos Vetenskapsrådet.

VINNOVA och Vetenskapsrådet menar att den kliniska forskningen utretts tillräckligt oc

Vetenskapsrådet och
VINNOVA kräver snabbt
beslut av regeringen
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– Det här är en nationell satsning och forsknings-
medlen kommer att gå till dem som är bäst på att
uppfylla de krav som ställs på samarbete, både med
andra landsting och med akademi och industrin, säger
Johanna Adami.

SBFs fonder ska ses som ett komplement till
det existerande finansieringssystem för
medicinsk och klinisk forskning där finan-
siering i dag saknas eller är otillräcklig.
Enligt förslaget ska stat och landsting till-
sammans satsa 500 miljoner kronor per år.

I åtgärdsförslaget pekar man på stora kunskaps-
luckor inom viktiga områden som i dag saknar
behandlingsforskning. Exempel som nämns är
användningen av preventiv antibiotikabehandling
inför kirurgiska ingrepp, beteendemedicinsk behand-
ling av långvarig ryggsmärta, antidepressiv behand-
ling av sömnbesvär, nedkylning efter hävt hjärtstopp,
effekter av olika livsmedel på diabetessjukdom. 

Det betonas att det krävs samverkan mellan olika
aktörer för att klara den här typen av forskning, inte
bara mellan akademi och hälso- och sjukvård utan
också med en industriell partner. 

Förslagsställarna menar att eftersom svensk
sjukvård har en decentraliserad struktur krävs en
nationell samordning för att optimera förutsättning-
arna. I praktikern handlar det, menar man, om att
landsting, regioner och universitet måste samverka
med de innovativa företagen inom medicinsk sektor
som verkar i Sverige för att studierna och resultatet av
dem ska få genomslag.

Det krävs också en utbyggd infrastruktur för att stu-
dierna ska leda fram till väl underbyggda resultat. Det
behövs stora patientunderlag, personalresurser, admi-
nistrativa resurser, specialkompetenser inom flera
olika discipliner och högkvalitativt dataunderlag. Kost-
naderna för dessa studier är stora och har i dag inga
enskilda eller samordnade finansiär, skriver utredarna.

Anna-Lena Bengtsson

Fakta | Huvudförslagen i korthet

Vinnova och Vetenskapsrådet 
vill se följande förändringar:
• Tillförande av nya forskningsmedel utifrån hälso-
och sjukvårdens behov med nationell samordning.
• Samverkan mellan akademi, hälso- och sjukvård
och näringsliv.
• Riktat stöd till klinisk behandlingsforskning i 
nationell och internationell samverkan med 
inriktning på medicinsk effekt inom ca fem år
• Forskning med en tydlig implementeringsplan för
att säkra nyttiggörande.  
• Ett stöd till forskning om 500 miljoner kronor
årligen som finansieras av stat och landsting
gemensamt.
•Ett komplement till det existerande finansierings-
systemet för medicinsk och klinisk forskning där
finansiering idag saknas eller är otillräcklig. 

äckligt och vill nu ha ett snabbt beslut av regeringen. Helst inom några veckor. Foto: Christer Bark
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Kvalitetsregistren som en gång starta-
des av entusiastiska och specialintres-
serade läkare är numera en riks-
angelägenhet. Just nu granskar regerin-
gens nationella samordnare, Mona
Boström, hur de kan bli ännu kraftful-
lare verktyg i den kliniska forskningen.

▼ I det åtgärdsförslag som VINNOVA och Vetenskaps-
rådet lämnat till regeringen ser man kvalitetsregistren
som en viktig del i infrastrukturen för klinisk behand-
lingsforskning och ett komplement till de kliniska
prövningarna. 

Men den översyn som gjordes under 2010 visade sam-
tidigt att det behövs både en ökad finansiering och stärkt
infrastruktur för att göra dem mer användarvänliga. 

Mona Boström vill fortfarande att de specialintres-

serade läkarna och sjuksköterskorna tar ansvar för
kvalitetsregistren.

– Ansvaret och det personliga engagemanget
ska bibehållas hos professionerna på det
lokala planet när det gäller innehålls-
frågorna. Men inte det tekniska ansvaret,
förklarar hon.

Hon vill avlasta registerhållarna det tekniska ansvar
som de tidigare tvingats ta och skapa en infrastruktur
som förenklar arbetet.

En anledning till att registren är så vildvuxna och
svåra att samordna och inte hänger ihop, är att många
själva hittat på egna it-stödsystem. Det är lätt att förstå
att det var nödvändigt för 30-40 år sedan eftersom det
inte fanns något annat då, säger hon.

Mona Boströms arbete är inriktat på att
samordna registren på färre antal plattfor-
mar. Det ska bli enklare att mata in uppgif-
ter och så småningom kommer de också bli
automatiserade och kopplade direkt till
journalsystemet. Det ska också bli lättare att
få utdata som återkopplar till den informa-
tion man själv lämnat.

Det är alltid jobbigt att byta teknik men jag tror inte
att vi kommer att möta något större motstånd. Vi gör
ju det här för att underlätta arbetet, konstaterar hon.

Integritetsproblem
När det gäller integritetsfrågor i arbetet med kvalitets-
registren så kommer en särskild utredning att se över
lagstiftningen med utgångspunkt att vidmakthålla
integritet samtidigt som det är möjligt att kunna flytta
data och använda det praktiskt mellan olika vårdgi-
vare och till patient. 

Tanken är att direktiven till utredningen ska
komma under juni.

I augusti kommer Mona Boström att lämna ett
förslag till en överenskommelse om ökad nationell
finansiering av kvalitetsregistren, den ska förtydliga
ansvar och organisation och dessutom beskriva kopp-
lingen till forskningen.

De som ska skriva under överenskommelsen är
regeringen, kommuner, landsting och regioner. Dis-
kussioner pågår om också industrin ska skriva under
överenskommelsen.

Anna-Lena Bengtsson
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”Nödvändigt utveckla nya riktlinjer”

▼ Utgångspunkten för uppdraget till den nationella
samordnaren av Kvalitetsregistren är de förslag till
åtgärder som i oktober 2010 lämnades i rappor-
ten, Guldgruvan i hälso- och sjukvården. 

Där föreslås en gemensam ökad finansiell
satsning, en ny organisation och ett antal andra
åtgärder för att utveckla de nationella kvalitets-
registren. 

Det är helt nödvändigt att utforma nationella rikt-
linjer för näringslivets/industrins användande av
registren och relationerna med dessa när de får
ökade möjligheter att använda registren till uppfölj-
ning och forskning. 

Utveckling av kvalitetsregister inom primärvård,
äldrevård och psykiatri ses som angeläget. En
majoritet ser också ett behov av kvalitetsdata inom
tandvården, men frågan är om det räcker med att
utvidga tandhälsoregistret.

Kvalitetsregistren föreslås få 
nya nationella IT-plattformar
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– Att kräva 500 miljoner kronor
årligen till central fördelning av
FoU-medlen är en riktigt dålig
idé. Det riskerar att underminera
det nya ALF-avtal som ska för-
handlas fram.

▼ Så säger Thomas Zilling, ordförande för
Sveriges sjukhusläkare, i en kommentar till det
åtgärdsförslag som Vetenskapsrådet och
VINNOVA lämnat till regeringen.

Han betonar att främsta förklaringen till den
kliniska forskningens kräftgång är att ALF-

medlens andel i det
närmaste har halve-
rats under en 25 års
period. 

I dag saknas
ungefär 1,5 miljar-
der kronor i ALF-
medel för att man
skall nå upp till en
procent av den
totala hälso- och
sjukvårdens utgifter,
konstaterar Thomas
Zilling (bilden).

Han välkomnar alla satsningar på klinisk
forskning, men menar att staten bör se den
kliniska forskningens finansiering i ett mer
övergripande perspektiv än vad Vetenskapsrå-
det och VINNOVA gör i sitt åtgärdsförslag.

Thomas Zilling menar att SBF (Svensk
behandlingsforskning) till stor del liknar NIH i
USA där man skall kunna söka medel för
kliniska projekt. 

– Men ska Sverige vara framgångsrikt inom
klinisk forskning så måste den bedrivas med
våra medicinska fakulteter som nav. Det
kräver fortsatt regional fördelning och decen-
traliserad konkurrens. För att forskningen
sedan skall kunna implementeras i vården
krävs koppling till undervisningen och att man
värnar våra fakulteter, inte minst den nya i
Örebro, säger han.

– Att fördela FoU-medel
centralt, en riktigt dålig idé

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Vem vill mata in data
i en stor svart låda 
i SKL:s högborg?”

Han är också oroad för att dagens utförar-
perspektiv när det gäller kvalitetsregistren ska
försvinna när regeringens nationella samord-
nare Mona Boström är klar med sitt arbete.

I gällande förslag ligger en mycket
central styrning genom att ansvaret
nu läggs på SKL och landstingen. Hur
rimmar detta med en framtid av allt
fler fria vårdproducenter, frågar sig
Thomas Zilling.

Han konstaterar att mycket av arbetet i kva-
litetsregistren i dag sker genom eldsjälar och
med bristande finansiering. Men han är inte
säker på att de är lika entusiastiska när det
gäller att mata in patientdata i, vad han kallar,
en stor svart låda i SKL:s högborg.

Det som ska bli en guldgruva kan,
dessvärre, ur ett brukarperspektiv bli ett träsk.
I en redan pressad arbetssituation innebär
inmatande av uppgifter i registren ofta en
betydligt ökad arbetsbörda. Därför måste de
som jobbar med registren ha någon glädje av
sitt extraarbete och ha förtroende för den man
levererar till, säger Thomas Zilling.

Anna-Lena Bengtsson
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Sedan drygt ett år finns möjlighet att
göra kliniska studier i storformat i
Stockholm. 
KTA, Prim, är en helt ny prövnings-

verksamhet med en mottagning som
kan ta upp till 7.000 patienter per år.

▼ Mia Englund, som tidigare byggde upp en liknande
modell i Örebro redan 2005 är också den som
ansvarar för verksamheten i Stockholm. Tillsammans
med apotekaren Harriet Udd, som gjorde Örebropro-
jektet som sitt examensarbete har hon utvecklat ett
koncept anpassat till Stockholm.

Mia Englund vill synliggöra Stockholm och Sverige
ur ett forskningsperspektiv, för att ge svenska patien-
ter en möjlighet att testa nya läkemedel och för att
Sverige ska få möjlighet till ett ökat antal kliniska
prövningar.

Det har varit svårt för Sverige att konkurrera med
andra länder i Europa och Asien. De har betydligt fler
patienter och ett annat arbetssätt än vad vi har.

Mia Englund och Harriet Udd har ägnat det första
året åt att bygga upp ett nätverk av vårdcentraler där
de kan rekrytera patienter. De har också besökt läke-
medelsbolag och medicintekniska företag för att göra
sig kända och skaffa uppdrag.

Genom nätverket kan vi rekrytera patienter från
flera vårdcentraler i Stockholms län. Istället för att
sprida ut en klinisk prövning på flera olika vårdcen-
traler kan hela prövningen genomföras hos oss, för-
klarar hon.

På dagtid finns forskningssjuksköterskor och koordi-
natorer på mottagningen. De gör patientbesök och
sköter administrationen. Onsdagskvällar görs läkarbe-
sök. Då turas de sju distriktsläkare och fyra distriktsskö-
terskor som knutits till prövningsmottagningen om att
ta hand om de patienter som rekryterats till studierna. 
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Istället för att sprida ut en klinisk prövning på flera olika vårdcentraler kan hela prövning

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortsättning nästa uppslag >> 

Härska göras kliniska p
Ny idé som ska få Sverige 
mer konkurrenskraftigt
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a prövningen genomföras hos oss, säger Harriet Udd och Mia Englund, ansvarig för verksamheten på KTA-Prim. Foto: Stefan Nilsson

a prövningar i storformat
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Just nu har man tre olika diabetesstudier, en KOL-
studie och en nagelsvampsstudie. En bensårsstudie
och en barnvaccinstudie startar under hösten.

Arbetet vid KTA, Prim har blivit betydligt mer upp-
skattat både av de läkare som deltar och av patien-
terna, än vad vi räknat med från början, berättar Mia
Englund.

De läkare som deltar får en kortare utbildning i
kliniska prövningar och GCP, Good Clinical Practice,
före starten. 

För dem innebär prövningarna att de får fördju-
pade kunskaper inom olika sjukdomsområden som
de har nytta av i sitt dagliga arbete. För patienterna
innebär deltagandet i studierna att de får mer
kunskap om sin sjukdom och möjlighet att pröva en
ny behandling 

Vid speciella informationskvällar berättar dokto-
rerna för patienterna om sjukdomsområdet och om
studien de deltar i. 

De träffar också andra patienter som är i samma
situation som de själva. Vi har väldigt glada patienter
och det skrattas mycket i våra väntrum. säger Mia
Englund.

Hon berättar att man räknar med att fördubbla
prövningsverksamheten under nästa år och behöver
fler distriktsläkare och distriktssköterskor som deltar i
prövningsverksamheten.

Vi betalar ungefär som jourersättning för ett jobb
som är betydligt trevligare än att gå jour, speciellt om
man är intresserad av kliniska prövningar, säger hon.

Tanken finns också att knyta ihop primärvården
och slutenvården för att kunna utöka prövningsområ-
det.

Vi skulle exempelvis kunna följa upp patienter som
hamnar i slutenvården vid en hjärtinfarkt. Jag tror att
fler kliniker skulle vara intresserade av att delta i
kliniska studier om vi tog hand om uppföljningen av
patienterna, efter den akuta behandlingen, säger Mia
Englund

KTA Prim ska också fungera som en infrastruktur
för akademin och hjälpa till med patientrekryteringar
och mottagningar. Med hjälp av andra delar av KTA
kan support även erbjudas för att skriva pröv-
ningsprotokoll och ansökningar till Läkemedelsverket.

Anna-Lena Bengtsson
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Celebra® (celecoxib) Rx. (F.) M01AH01. Kapslar. Indikation: Symptomlindring vid behandling av artros eller reumatoid artrit och pelvospondylit. Beslut om att förskriva en selektiv COX-2-hämmare 
ska baseras på en individuell bedömning av patientens samtliga riskfaktorer. Varningar och försiktighet: Celebra är kontraindicerat för patienter med: kronisk hjärtsvikt (NYHA II-IV) och patienter 
med etablerad ischemisk hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom. Samtidig användning av celecoxib och ett NSAID ska undvikas. Användes med försiktighet till 
patienter med GI-sjukdom såsom ulcerationer och gastrointestinal blödning i anamnesen eller som är eller misstänks vara långsamma CYP2C9-metaboliserare. Kortast möjliga behandlingstid och 
lägsta effektiva dygnsdos bör eftersträvas. Förpackningar: Kapslar 100 mg: 20 st, 100 st. Kapslar 200 mg: 10 st, 20 st, 100 st Begränsningar: Celebra ingår i läkemedelsförmånerna endast för 
patienter som har hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för gastrointestinala biverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår. Datum för senaste översyn 
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Rätt val till rätt patient
Fyra gånger minskad risk för blödning i hela magtarmkanalen
med Celebra jämfört med diklofenak SR 75 mg plus omeprazol 20 mg1

Celebra är ett läkemedel godkänt för symptomlindring vid behand ling av artros, reumatoid artrit och 
pelvos-pondylit.2 

Celebra ger effektiv och varaktig lindring av smärta och infl ammation samt har gastro intestinala fördelar 
jämfört med oselek tiva NSAID3 (naproxen, diklofenak, ibuprofen och loxoprofen). 

Celebra är den mest dokumen terade COX-2 hämmaren – kliniska data från fl er än 27 000 patienter fi nns 
rapporterade.2,4 

Celebra ingår i läkemedelsförmånenerna endast för patienter som har hög risk för blödningar och för 
patienter med hög risk för gastrointestinala biverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller 
tidigare magsår. 

För mer information samt aktuella prisuppgifter se www.fass.se
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De kliniska prövningarna har
halverats de senaste fem åren.
Svag finansiering och bristande
samverkan är huvudorsak till att
den kliniska patientnära forsk-
ningen fått allt mindre utrymme,
visar flera rapporter.

▼ Frågan om den kliniska forskningens
nedgång och fall i Sverige har varit föremål
för en mängd utredningar de senaste 10-15
åren. 

2009 kom Olle Stendahls utredning
”Klinisk forskning – ett lyft för sjukvården”.
Den följdes av delegationen för samverkan
inom klinisk forskning ledd av Nina
Rehnqvist. 

Larmrapport från LIF
I den senaste enkäten som LIF, Läkemedels-
industriföreningen, årligen gör bland sina
medlemsföretag, så talar siffrorna sitt tydliga
språk. Nedgången fortsätter och antalet läke-
medelsprövningar har mer än halverats sedan
2004. Det här är hårda fakta som fått också
departementen att samarbeta.

Uppdraget till VINNOVA och Vetenskapsrå-
det kommer från Näringsdepartementet, men
samarbete sker med socialdepartementet som
också har tillsatt en nationell samordnare för
kvalitetsregistren. 

Utbildningsdepartementet är ansvarigt för
forskning och utbildning och finansdeparte-
mentet finns för ovanlighetens skull med
redan på utredningsstadiet. 

I den enkät som publicerades i mars i år
pekar LIF på att den internationella konkur-
rensen inom medicinsk forskning hårdnat. 

I kombination med att intresset för klinisk
forskning sjunker och att det saknas tid för
forskning i sjukvården har Sverige halkat efter
internationellt. 

För att se den nedåtgående trenden är det
viktigt att granska hur många nya prövningar
som startas, påpekar LIF. Majoriteten av
pågående prövningar är i fas III som pågår
under flera år och kan göra det svårt att se
den kraftiga minskningen.

Med den utgångspunkten kan man se att
antalet pågående prövningar har minskat
med 17 procent mellan 2004 och 2010. Ser
man däremot till antalet startade prövningar
2010 så har antalet minskat med hela 45
procent sedan 2004. 

Färre anställda inom klinisk forskning
och färre patienter per prövning 
Trenden visar också att antalet patienter per
prövning har minskat de senaste åren. Från
2005 till 2010 är nedgången, enligt LIF:s
enkät, mer än 60 procent.

Andelen anställda inom klinisk forskning
har följt den nedåtgående trenden. 2005 var
2949 anställda inom klinisk forskning, 2010
var antalet nere i 1739, varav antalet fors-
karutbildade med doktorsexamen hade
minskat från 435 till 279 under samma tid.

LIF vill se en bättre balans mellan vårdpro-
duktion och forskning inom hälso- och
sjukvården. Man efterlyser ett system som
synliggör och mäter klinisk forskning och en
organisation som har mandat och ett samord-
ningsansvar för leverans av kliniska data till
intresserade parter.

Anna-Lena Bengtsson

Halvering avantalet nya
kliniska prövningarpå fem år

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Efter nära två decennier som smärtlä-
kare skrev Jan Lidbeck av sig sin fru-
stration över den respektlösa behand-
ling som han menar många patienter
med långvarig smärta tvingas utstå. 

▼ I en dokumentärroman skildrar han konsekven-
serna av de djupgående konflikter som finns mellan
läkare, smärtpatienter och myndigheter, främst För-
säkringskassan.

Det finns stor okunskap, menar Jan Lidbeck, om
modern smärtfysiologi. Det florerar också en rad vil-
seledande myter samt en samhällsutveckling som för-
svårar möjligheterna för smärtpatienter till effektiv
behandling och rehabilitering. Priset är skyhöga sam-
hällskostnader, men också ett stort lidande för såväl
patienter som läkare som många gånger upplever
maktlöshet och frustration.

Obegripligt har blivit begripligt
Var femte svensk drabbas av långvarig smärta. Enligt
SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering,
kostar långvarig smärta samhället 87 miljarder kronor
om året.

– Jag hoppas att läkare läser boken och tar
till sig den kunskap som faktiskt finns idag
och som innebär att många patienter med
långvarig smärta skulle kunna få en förklar-
ing till sin problematik och även hjälp till
behandling och rehabilitering, säger Jan
Lidbeck.

I botten är han specialist i hematologi, men
hoppade av en forskarkarriär efter avlagd doktorsav-
handling. Trött på akademin sökte han sig till allmän-

medicin och blev distriktsläkare i Skåne. 
Det blev en stor kulturkrock; ungefär hälften av

patienterna på den vårdcentral där han arbetade hade
så kallade symtomdiagnoser utan känd orsak. 

– Det fanns inte mycket vägledning, jag upplevde
att min läkarutbildning hade svikit mig, ingen av mina
lärare hade satt sin fot ute i primärvården. Jag
försökte kompensera min bristfälliga kunskap med
studier i psykiatri så att jag bättre kunde hantera
besvärliga möten med smärtpatienter, säger Jan
Lidbeck.

”Protesteorin” lever kvar
En av de påstådda förklaringarna till de psykosoma-
tiska patienternas ständiga läkarbesök var den så
kallade ”protesteorin”. Smärtpatienternas ständiga
klagan var enligt teorin i själva verket en täckmantel
för en somatisering av djupt liggande och omedvetna
konflikter från tidigare livsupplevelser. Den långvariga
smärtan var egentligen ett skydd mot patientens livs-
ångest, och läkarens roll var att passivt lyssna på pati-
entens berättelse.

– Det här var på 80-talet. Men jag vill påstå att den
här synen på smärtpatienter fortfarande lever kvar
idag, sjukvården är väldigt starkt präglad av ett dualis-
tiskt perspektiv. Många patienter som söker för
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Jan Lidbeck
Smärtläkaren som helst av allt skulle vilja avliva
myten om fuskande patienter och slappa doktorer

”Den explosionsartade 
ökningen av
långtidssjukskrivningar 
berodde på okunskap
och indragna resurser”
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kroppsliga symtom, men som läkaren inte kan verifi-
era eller förstå, avfärdas. 

Dualistisk människosyn
Jan Lidbeck menar att den dualistiska synen på män-
niskan på många sätt har begränsat läkarvetenskapen.
Uppdelningen i somatisk och psykiatrisk sjukvård är
förlegad och förödande för såväl diagnostik som
behandling. Kroppen och medvetandet har ett
ömsesidigt och omfattande samspel med varandra, på
både kemisk och neural väg. Allt som sker i vårt med-
vetande sker också i vår kropp.

– Att insinuera och anta att patienter med vad som
uppfattas vara oförklarlig smärta, ensidigt lider av
psykiska problem och bör hänvisas till psykiatrin är
ovetenskapligt. Det finns i dag ny kunskap från smärt-
fysiologin och kognitiv forskning som innebär ett
genombrott för ökad förståelse. De smärtsjuka blir
begripliga och det finns neurobiologiska störningar
som kan förklara patienternas symtom. Kunskapen
om till exempel centralt störd smärtmodulering
behöver spridas och implementeras, inte bara i
sjukvården utan också under läkarutbildningen, säger
Jan Lidbeck.

Han har utbildat över 3.000 läkare i smärtfysiologi,
smärtrehabilitering och bemötande. I flera artiklar,
bland annat i Läkartidningen, redogör han för den
framväxande kunskapen. Responsen har varit stor,
inte minst från allmänläkare, menar han.

Okunnighet och nonchalans
I dag arbetar Jan Lidbeck som överläkare vid smärt-
sektionen på Rehabiliteringskliniken vid Skånes Uni-
versitetssjukhus. 

Nyligen utkom hans dokumentärroman ”Shama-
nens sång”. Den handlar om hjärtläkaren Martin
Lehman, som trött på en byråkratisk sjukvård och ett
kallare samhälle, lämnar Sverige för att arbeta för en
FN-organisation i Afrika. 

Martin Lehman är änkling och har en vuxen dotter,
Johanna som arbetar som sjuksköterska. Läsaren får i
en mejlväxling följa dotterns förtvivlade kamp mot
oförstående och nonchalanta läkare och myndigheter
efter att ha drabbats av en svår whiplashskada i
samband med en trafikolycka. 

Hennes obegripliga smärta som läkarna inte kan
belägga objektivt, väcker aversion hos oförstående
läkare och hon förödmjukas, får sin sjukpenning
indragen och hennes värld rasar samman.

I boken får läsaren också stifta bekantskap med
neurologen Felix Clemens och psykiatern Kuno Böhle
samt den cyniske Rutger Jäger, allmänläkare och för-
säkringskasseläkare. Han blir symbolen för den
arrogans och okunskap som många smärtpatienter
möter. 

– De som inte arbetar i vården har ifrågasatt om det

kan gå till så här och om dialogerna verkligen är
autentiska. Det är klart att de är tillspetsade och per-
sonerna som figurerar är ju karikatyrer, men berättel-
serna är hämtade från verkligheten. Utifrån den
respons jag har fått känner många väl igen sig, både
patienter och läkare, säger Jan Lidbeck.

Beslut på felaktiga grunder
Dokumentärromanen beskriver en samhällsutveckling
från slutet av 80-talet och fram till idag. Även om Jan
Lidbeck är noga med att påpeka att boken inte ska
ses som en partipolitisk inlaga, är han kritisk till hur
förlegade teorier och statliga direktiv utgjort hinder
för smärtpatienter och deras möjligheter till effektiv
rehabilitering.

Helhetssynen trasades sönder på 90-talet
– Den helhetssyn vi kämpat för i sjukvården trasades
sönder på 90-talet i samband med att man införde
restriktioner i sjukdomsbegreppet. En rad myter har
också legat till grund för att felaktigheter om sjuk-
skrivningstal spridits. Skribenter på tidningars ledarsi-
dor har också hjälpt till att underblåsa och förstärka
myterna, säger Jan Lidbeck.

Han refererar till Björn Johnson, statsvetare och
forskare vid Malmö högskola. Han är författare till
boken ”Kampen om sjukfrånvaron” som visar hur ett
alltmer polariserat och onyanserat debattklimat ledde
politiker att fatta beslut på bristfälliga och i vissa fall
direkt felaktiga grunder.

– Det finns studier som visar att den samlade sjuk-
ligheten i Västeuropa ser ganska likartad ut, men att
man statistiskt döljer de faktiska siffrorna genom att
flytta patienter med höga sjuktal till andra försäkrings-
system, eller att sjukpensionera dem. Vi kan i Sverige
se hur man flyttar över kostnader från det ena
systemet till det andra genom att skärpa kraven i sjuk-
skrivningsreglerna och sedan flytta över patienter till
a-kassan, säger Jan Lidbeck.

Myter om höga sjukskrivningstal
En av myterna som spreds var att Sverige fick en
explosionsartad utveckling vad gäller antalet sjuk-
skrivningar mellan 1996 och 2002. Orsakerna till den
höga sjukfrånvaron sades bero på fusk och överut-
nyttjande, men också på slappa läkare, myglande
patienter med diffusa diagnoser och ett alltför
generöst sjukförsäkringssystem.

Men forskning kunde visa att närmare 85 procent
av ökningen i sjukfrånvaro berodde på att sjukskriv-
ningsperioderna blev längre, inte på att fler blev sjuk-
skrivna. Mellan 1995 och 2005 avvecklade man även
hälften av alla smärtkliniker i Skåne. 

– En stor andel av de långtidssjukskrivna var
smärtpatienter. Vid vår mottagning fick vi
väntetider på över ett år som längst. Under
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den här perioden slimmades även organisa-
tionerna och statsbidragen till företagshäl-
sovården minskade kraftigt. Generellt kan
man säga att smärtpatienter behandlas som
sjukvårdens parias. Samtidigt är det den
grupp som rapporterar den sämsta livskvali-
teten av alla i hälso- och sjukvården, säger
Jan Lidbeck.

Därför ökade de långa 
sjukskrivningarna
Enligt sociologen Tor Larsson var det två avgörande
faktorer som kunde förklara den stora ökningen av de
riktigt långa sjukskrivningarna: dels en förändrad
lagstiftning som berövade rehabiliteringsaktörerna
sina redskap för att få sjukskrivna tillbaka i arbete,
dels den försämrade ekonomin i kommunerna som
innebar minskade möjligheter till omställning på
arbetsplatserna.

– Sammantaget har det lett till att vi fått fler konflik-
ter mellan läkare och patienter, men också mellan
specialistläkare med olika syn på orsak och behand-

ling av långvarig smärta. Men det är också konflik-
terna mellan läkare och myndigheter, framförallt För-
säkringskassan, som lämnar offer på flera sidor, säger
Jan Lidbeck.

– Jag hoppas att jag med min bok ska kunna bidra
till bättre kunskaper om de svårt smärtsjuka, säger Jan
Lidbeck.

Eva Nordin

Eldsjälen 
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Läs mer om boken ”Shamanens sång”

▼ Boken ”Shamanens sång- om en oundviklig
människa” är utgiven på Arconia förlag.
Du kan läsa mer om bakgrunden till boken, 
en närmare presentation av författaren samt om
långvarig smärta och dess orsaker på: 
www.shamanenssang.se

”Smärtpatienter är
sjukvårdens parias”

Om Jan Lidbeck fick bestämma skulle han förstärka läkarutbildningen med undervisning i modern smärtfysiologi och rehabilitering. Han skulle också
vilja föra in mer av psykologi och beteendevetenskap för att öka läkares självinsikt och medvetenhet om inre drivkrafter.
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Stockholms läns landsting bryter mot
Offentlighets- och sekretesslagen när
man rutinmässigt, utan individuella
kontroller, lämnar ut namn på läkare
med skyddade identiteter till patienter
som begär ut logguppgifter om vem
som varit inne i  patientens journal.

▼ Det beskedet ger Oskar Höllgren, biträdande jurist,
på  Institutet för Medicinsk Rätt AB, till Sjukhusläkaren.

Det var under debatten om
patientdatalagen på Vitalis
(sjukvårdens IT-mässa) i
Göteborg för en tid sedan, som
frågan om skyddet av hotade
läkare blev en het fråga. 

Under debatten avslöjades att
Stockholms läns landsting, till
skillnad från exempelvis lands-
tinget i Östergötland, inte gör
några som helst individuella kon-
troller innan landstinget lämnar
ut namn på  anställda som tagit
del av en patients journal.

Från ansvariga för patientda-
talagens införande i Stockholm
gavs, för många i publiken, det
överraskande beskedet att
personer som vill ha  skyddad
identitet inte kan skydda
namnet när de arbetar inom
Stockholms läns landsting. Bud-
skapet var att de som kräver att
få namnet skyddat i så fall
måste börja arbeta privat där

andra lagar gäller.
Eva Jerilgård, tidigare projektledare för SKL:s ”Pati-

entdatalagen i praktiken”, som nu är en av de ansva-
riga för att införa patientdatalagen i Stockholms läns

landsting, sade att Stockholms läns landstings policy
är att loggen är en allmän handling enligt Tryckfri-
hetsförordningen och att landstinget bara lämnar ut
identifierbara handlingar. 

– Eftersom uppgifter om namn finns i loggen  lämnar
vi rutinmässigt ut dem. Det är något vi kom fram till
gemensamt när vi gjorde ”Patientdatalagen i praktiken”. 

Under debatten framkom också att patienter i Stock-
holm inte ens behöver begära ut namnen på de
anställda som varit inne i  patientens journal. Landsting-
tets policy är att förutsätta att patienten vill veta
namnen. Därför lämnas alla namn rutinmässigt alltid ut,
med hänvisning till förvaltningslagens krav på service.

Det här förhållningssättet fick kritik av Mikael Rolfs,
ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel- och
medicinsk teknik och styrelseledamot i Sjukhusläkarför-
eningen, som menade att det finns många läkare som
lever under hot och har skyddad identitet och att Stock-
holms läns landstings tolkning av lagarna är orimlig.

Mikael Rolfs får stöd av Oskar Höllgren, biträdande
jurist på Institutet för Medicinsk Rätt AB.

– Att loggen är en allmän handling betyder inte att
alla uppgifter i den automatiskt får lämnas ut. Vissa
uppgifter kan falla under sekretesskydd. Det regleras
av Offentlighets- och sekretesslagen. Stockholms läns
landsting gör inte fel när man hänvisar till offentlig-
hetsprincipen och Tryckfrihetsförordningen och att
loggen är en allmän handling. Det som är fel är om
landstinget eliminerat bedömningen i det enskilda
fallet, menar Oskar Höllgren.

Lagen kräver enskilda bedömningar
– Landstinget är skyldigt att göra en bedömning om
utlämnandet av namnet underlättar för patienten att
komma i kontakt med läkaren som har skyddad iden-
titet. Gör landstinget inte den bedömningen bryter
man mot sekretesslagen. Det kan förekomma fall där
patienten inte varit i direkt kontakt med läkaren eller
känner till läkarens namn och då underlättar ett
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Stockholms läns 
landsting brytermot lagen

– Landstinget kan inte ha
som allmän princip att
lämna ut alla anställdas
namn som varit inne i en
patientjournal. När det
gäller personer med 
skyddad identitet måste
det göras en prövning i
varje enskild fall, annars
bryter landstinget mot
sekretsslagen.
Det beskedet ger Oskar
Höllgren, biträdande jurist
på ”Institutet för Medicinsk
Rätt”.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Lämnar utan kontroller
ut namn på läkare 
med skyddad identitet
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Patientdatalagen

utlämnande av namnet att läkaren kan ”spåras”, säger
Oskar Höllgren.

Enligt patientdatalagen och Socialstyrelsens föreskrif-
ter (SOSFS 2008:14) har patienten ingen rätt att få ut
namn på de som varit inne i patientens journal. Vård-
givaren är enligt patientdatalagen skyldig att  registerera
och spara namnen på dem som loggat in i en journal,
men vårdgivaren behöver bara lämna ut från vilken vår-
denhet och när åtkomsten skett till patienten.

När det gäller hotade personer skyddas de av
sekretesslagen som i 21 kapitlet 3 § stadgar att sekre-
tess ska gälla för vissa uppgifter om röjandet av dem
skulle kunna innebära att personen riskerar att
utsättas för hot, våld eller annat allvarligt men. 

Paragrafen gäller uttryckligen adress och telefon-
nummer, men även ”andra uppgifter” om de kan

användas för att komma i kontakt med en person
med skyddad identitet.

Enligt Oskar Höllgren är sekretesslagens
mening att en myndighet inte får underlätta
att en person med skyddad identitet
”spåras”.

Det kan alltså, enligt Oskar Höllgren, vara korrekt
att lämna ut namnet på en läkare med skyddad identi-
tet som varit inne i en patients journal om patienten
träffat läkaren, eftersom uppgiften då inte underlättar
för patienten att ta kontakt med läkaren. Utlämnandet
av namn av personer med skyddad identitet får dock
inte ske utan en individuell prövning. 

– Landstinget kan inte ha en generell policy att lämna
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I Östergötland kontrolleras om läkaren har skyddad identitet innan namnet lämnas ut. Det görs inte i Stockholms läns landsting, vilket Mikael Rolfs var
mycket kritisk till. Foto: Magnus Gotander

Fakta | Skyddad identitet

▼ Sekretessmarkering (Det som i dagligt tal kallas
skyddad identitet) är inget formellt skydd i sig, men
innebär att en allmän uppgift, exempelvis adress eller per-
sonnummer, förses med en notering om att utlämnande
enligt Tryckfrihetsförordningen ska ske efter en särskilt
noggrann prövning. 

Detta innebär i praktiken oftast att uppgiften inte

kommer att gå att få ut för enskilda. Grundregeln är att en
sekretessprövning ska göras i varje enskilt fall.

Sekretessmarkering begärs av den person det gäller
hos Skatteverket. Landstinget kan inte skydda personer
på egen hand, men kan som arbetsgivare hjälpa till då
Skatteverket kräver intyg eller annat bevis som styrker
behovet av sekretess.
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ut alla namn i alla situationer, säger Oskar Höllgren.
Enligt honom måste landstinget kunna besvara två

frågor. För det första, finns det anledning att tro att
någons hälsa eller välbefinnande riskeras om namnen
lämnas ut? Om svaret är ja så måste den ansvarige på
landstinget ställa frågan: Underlättar utlämnandet av
uppgiften att det går att komma i kontakt med
personen med skyddad identitet?

Är svaret ja på den första frågan, och ja på den
andra frågan får namnet inte lämnas ut. Men är svaret
nej på den andra frågan kan landstinget helt korrekt
lämna ut namnet, under förutsättning att det  sker en
bedömning i det enskilda fallet.

Även Socialstyrelsen har uppmärksammat proble-
met med skyddade identiteter och bristande rutiner
inom landstingen.

I ett meddelandeblad skriver Socialstyrelsen: ”För
personer med sekretessmarkering (skyddad identitet)
är risken för att skyddade uppgifter av misstag lämnas
ut p.g.a. bristande rutiner hos någon myndighet eller
organisation ett allvarligt problem.”

Lång väg kvar innan sjukvården 
kan uppfylla lagens krav
Under debatten framkom också att vägen är lång
innan sjukvården kommer att kunna leva upp till pati-
entdatalagens krav, trots att den nu gällt i 1.000 dagar.

Fortfarande saknas fungerande behörighetssystem,
system och kunskap för sammanhållen journalföring,
spärrar och mycket, mycket annat centralt som lagen
kräver.

Eva Jerilgård uttryckte stor oro för att nuva-
rande tolkning av patientdatalagen håller på
att tippa över till att nästan uteslutande
handla om integritet.
– Vi lägger mer och mer tid och resurser på
integritetssidan och mindre på säkerhetssi-
dan. Just nu har vi en tolkning av patientda-
talagen som passar en frisk 40-åring som
själv kan bära sin information.

Lagen försämrar fortbildningen?
En het fråga för läkarkåren, som diskuterades, är om
patientdatalagen skapar hinder för fortbildningen och

uppföljningen av vården. 
Är det tillåtet att gå in i en patientjournal ”efteråt”

för att se hur det gått för patienten? När upphör en
vårdrelation? Är det när patienten går ut genom
dörren, eller först flera år efteråt?

Under debatten framkom att det idag i praktiken före-
kommer alla varianter på skalan i brist på rättspraxis.

Mikael Rolfs menade att patientdatalagen, som den
tolkas idag på många håll, skapar allvarliga problem
och måste ses över. 

– Våra kliniska utbildningar och kliniska fortbild-
ningar blir bara sämre och sämre. Här måste det klar-
göras tydligt att det är okey att gå in i patientjournaler
för att se om vi gjort ett fullgott jobb, eftersom det är
enda sättet att få återkoppling på, menade han.

– Varför ska inte medicinska studenter få vara med
på röntgenronder och behandlingskonferenser? Det är
då man lär sig hur man resonerar runt medicinska frå-
geställningar. Varför ska vi behöva chansa med juri-
diska omvägar och kalla det för systematiskt kvalitets-
arbete när det handlar om fort- och vidareutbildning
eller uppföljning, undrade Miakel Rolfs.

Beskedet från Erik Janzon, jurist på Datainspektio-
nen, var att om vården tycker att det är en naturlig del
för att följa upp vården, så såg han inget hinder för att
gå in i journalen enligt patientdatalagen.

Men i brist på rättspraxis och tydliga lagtexter
framkom det under debatten att ingen av deltagarna
var säker på vad lagen säger.

Christer Bark
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Fakta | IMR

▼ Institutet för Medicinsk Rätt AB ( IMR) är ett
ledande informations- och utbildningsföretag inom
området för medicinsk rätt.

IMR erbjuder konsulttjänster och håller kurser,
seminarier och  uppdragsutbildningar om medi-
cinsk rätt. IMR grundades 1980.

Olagligt kalla patienter med SMS 

▼ I framtiden kan det bli möjligt att bli kallad till
doktorn via SMS. Idag är det faktiskt olagligt.

Socialstyrelsen ska efter sommaren se över före-
skriften som nu förbjuder sjukvården att kalla pati-
enter via SMS, något som är tillåtet både i exem-
pelvis Norge och Danmark.

När patientdatalagen infördes kodifierade Social-
styrelsen en praxis för att skydda den personliga
integriteten som gällt före patientdatalagens till-
komst.

Socialstyrelsen ska nu se över föreskriften och
se om det går att göra den mer flexibel så att det
blir möjligt att värdera känsligheterna i de uppgifter
som lämnas ut mot säkerhetskraven.

Anders Printz, avdelningschef på Social-
styrelsen:

– Vi ska se om det går att göra undantag när det
gäller den här typen av påminnelser som inte inne-
håller så känslig information. Frågan är om vi
måste ställa samma krav som vi gör när vi lämnar
ut andra uppgifter. 
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Sommaren väcker många frågor
hos mig, en del ganska sköna, typ
att det finns utrymme för sol och
bad och grilla på terrassen med
goda vänner. Andra mer ångest-
laddande av typen hur många
extrapass kommer det att bli
innan hösten kommer. 

▼ Fast å andra sidan känner jag att det inte är
så stor skillnad mellan sommaren och resten av
året. Grilla kan man göra iklädd fleecetröja och
extrapass är ju mer vardag än raritet. 

Personligen ser jag väl vissa fördelar med att
jobba på sommaren, ”undantagstillståndet” som
vi inte får prata om under terminstid är mer
accepterad benämning och de av oss som
jobbar vet att vi alla bara behöver hugga i och
dra lasset framåt. 

Antalet möten om vad som sker ersätts av att
något verkligen sker. Mängden email minskar
dramatiskt och påbud om alla möjliga utbild-
ningar i miljö, återvinning och städning likaså. 

Ingen håller på och rullar ut datorer till höger
och vänster eller fjärrstyr datorn man lämnade
för tre minuter sedan så att garanterat allt man
inte sparat är spårlöst försvunnet. Faktiskt måste
jag erkänna att jag föredrar att jobba på
sommaren, något mina kollegor uppskattar vid
semesterplaneringen. 

Jag läste just två nedslående nyheter, den ena
är att vi nu lyckats minska antalet vårdplatser i
Sverige ytterligare och därmed åter blivit bäst i
klassen på området. 

Dessutom trätan om vad en överbeläggning
är, nu när Socialstyrelsen aviserat att man
kommer att öka tillsynen av detta fenomen.
Som jag ser det finns det väl bara två sätt att se
på det, antingen bestämmer man att ett visst
antal läkare, sjuksköterskor och undersköters-
kor ska kunna vårda x antal patienter med höga
krav på patientsäkerhet och human omvårdnad,
eller så kör vi vidare med devisen ”finns det
hjärterum finns det stjärterum”. 

Har flera gånger sedan förra hösten i
samband med att jag varit iväg för att faxa
remisser (hallå it-system som kommunicerar,
var är ni??) hittat fax från chefsläkarna på Karo-
linska som masskickat beslut om två överbe-
läggningar per avdelning INNAN särskilt beslut
behöver fattas om ytterligare överbeläggningar.

Jag förstår faktiskt inte vad detta betyder, gör
ni? För mig vore det väl då mer logiskt att bara
besluta att det finns två platser till på varje vår-
davdelning och att den som är medicinskt kvali-
tetsansvarig skriver detta beslut och tar ansvaret
för det? Eller missar jag någonting vitalt? 

Dessutom skulle vi på det sättet kunna för-
bättra statistiken till nästa år och lyckas med att
vända trenden och öka antalet vårdplatser i
Sverige. 

Fast det är ju klart, man kan undra över hur
man sedan ska lyckas öka rekryteringen till
vårdyrkena framöver om
man lastar på ytterligare
arbete officiellt och inte
bara via ett diskret fax
som, i alla fall hos oss,
ligger kvar i lådan
eftersom ingen har som
arbetsuppgift att vittja
den.

Mikael Rolfs, 
styrelseledamot i 

Sjukhusläkarföreningen.

– Jag måste erkänna att jag 
tyckerom att arbeta på sommaren

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Posttidning B. Economique
Returadress: 
Sjukhusläkarföreningen 
Box 5610
114 86 Stockholm

Så jag ska opereras idag, sade 
patienten som just fått besked om 
en allvarlig fraktur som uppstått
efter ett fall. 
▼ Självklart, svarade jourhavande med ett vänligt
leende, vi opererar dig direkt förstås, vi har gott om
sängar och personal och till och med en rehabplats
i beredskap. 

Åh, du skämtar, sa patienten nöjt och slappnade
av mot britsen trots smärtan och oron.  

Ja det är klart, svarade jourhavande, men det var
faktiskt du som började.

Så klara och tydliga besked presenterade med
en liten lärd gäckande glimt i ögat är ett föredöm-
ligt sätt som man nu lär ut till läkare och övrig
personal i bemötandet av patienten. Otrevliga krav
och orättfärdiga förväntningar på vården ska
stävjas, snabbt och koncist. Och nya knepet som
börjat sprida sig bland patienter för att få vård får
inte heller löna sig, den att ha med sig en egen
frisk läkare till akuten.

Vårens rubriker om ett nytt bottenrekord för
antalet vårdplatser har dock skapat en grogrund för
en ny konspirationsteori bland medborgarna, lika fan-
tastisk som att månlandningen verkligen ägt rum eller
att kungen aldrig gått på porrklubb, eller toaletten.

Misstanken har nämligen spridits om att hela
Sverige egentligen styrs av en road omvärld och
ingår i en Truman Show, där vi får leva våra liv i ett
land med en galen sjukvård. Och en ännu galnare
klimatanläggning. 

Angående klimatet så anses det också att
omvärlden bara pga rent tekniska svårigheter för-
skonat oss från större tsunamis och jordbävningar,
istället har vi fått Försäkringskassan. 

Oavsett hur det är med den saken så påstås nu
att de flesta misstag i vården inte uppstår primärt
pga resurser utan snarare pga informationbrist om
patienten. Nu vet ju alla som jobbar i vården att
inget kan vara mer fel, vi saknar verkligen inte
information, vi saknar fakta.

Men för att råda bot på brister i informations-
överföring mellan ansvariga så är sammanhållen
journalföring något som lagstiftats om och eftersträ-
vas inom landsting och politikerläger. Den fina
tanken om att all information om patienten skall
finnas tillgänglig överallt och inte bara ska vara något
som patienterna ska ta del av utan som även läkarna
måste läsa, ses inte med blida ögon av denna kår.
Sammanhållen journalföring är ett komplicerat
begrepp som inte ska blandas ihop med samman-

hållen avföring som istället är något att sträva efter,
säger man surt när frågan kommer på tal.

Nåja, trots allt, information är viktig och journa-
lens roll som arbetsredskap får inte urholkas. En av
läkekonstens dygder är att med några korta strofer
och akademisk elegans kunna ange patientens
status och personlighet så att det tydligt framgår vad
nästa läkarkollega har att vänta i kommunikation
och samspel med patienten. Ett lysande exempel
man förr kunde se i journaltext var ”patienten ser ut
som en lärare, pratar som en lärare och är lärare”,
vilket tyvärr idag är mindre gångbart eftersom den
petiga Socialtyrelsen har haft synpunkter på denna
eleganta formulering trots sin relevans i sak.

Ett annat sätt som något mer subtilt beskriver
patienten är därför att föredra som till exempel
”Patienten ger en utförlig autoanamnes” eller för att
variera sig ”Patienten redogör detaljerat för natural-
förloppet…” 

Kommentarer som ”patientens b-Glu är högre än
hans IQ” får nog ses som mindre subtila men inte
desto mindre användbara. Om det dessutom är
sant så är sannolikheten att den aktuella patienten
ska ta illa upp, inte så stor.

Men man ska förstås vara försiktig med hur man
ger information både i sjukvården och från myn-
dighetshåll. En kvinna i Storbritannien diagnostise-
rades med sjukdomen Familjär colonpolypos, en
tumörsjukdom i tarmen som inte alls leder till sam-
manhållen avföring och inte heller är bra för livs-
längden. Sjukdomen är också som namnet anger
ärftlig, vilket innebär att vid diagnos av en patient
så bör även alla släktingar undersökas. 

I den här aktuella familjen avslöjades då, för all
del lite generat, att det fanns en vid födelsen bort-
adopterad tvilling som ingen visste varken om eller
vad det blivit av. Världens alla underrättelseorgani-
sationer engagerades i sökandet efter den
förkomna avkomman vilket med dagens teknik
naturligtvis löstes med föredömlig snabbhet. 

Personen i fråga lokaliserades i högönsklig
välmåga, men lite förvånande så långt bort som på
andra sidan jordklotet, i Australien. 

Men alltså seriöst… Hur kul kan det vara att
efter trettio års fridfullt leverne bland kängurur och
billabongs, en morgon gå ut till
brevlådan och hitta ett personligt
brev från CIA??

Dessutom med informationen: 
Ni har sannolikt en tumör i

ändtarmen.

Dr Snake

Vården informerar sant och elegant!
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