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Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14,  2300 Köpenhamn S  Danmark  www.sandoz.com

Enkel topikal applicering med innovativ kombination av alprostadil och DDAIP 

Verkningsmekanism: Alprostadil är kemiskt identiskt med prostaglandin E1, vars effekter innefattar vasodilatation av blodkärl 
i den erektila vävnaden vilket sammantaget framkallar styvhet i penis. DDAIP förbättrar alprostadils epitelgenomtränglighet.
Dynamiken i epitelbarriären ändras temporärt genom öppnade av de täta förbindelserna mellan cellerna. Detta medger att 
läkemedlet snabbt absorberas genom huden1– 2.

Visad effekt i fl era patientgrupper. Förbättringar liknande de som gällde alla patienter observerades generellt inom subpopula-
tionerna (diabetes-, hjärt-, prostatektomi- och hypertonipatienter samt patienter vars tidigare Viagrabehandling misslyckats)1.

(alprostadil kräm)

Om ni har frågor eller önskar mer information kontakta oss på info.sverige@sandoz.com

Vitaros® är ett registrerat varumärke av NexMed International Limited.

SNABBVERKANDE
1 
(5 – 30 MIN) NÄR DET BEHÖVS

1
SNABBVERKANDE DÄR DET BEHÖVS

1
DÄR DET BEHÖVSNÄR DET BEHÖVS

Förkortad förskrivningsinformation, för full-
ständig information se Vitaros produktresumé:  
www.fass.se

Vitaros (alprostadil) 3 mg/g kräm ATC-kod 
G04BE01. (Rx/F särskilda villkor reglerar subven-
tionen). Varje engångsapplikator innehåller 300 
mikrogram alprostadil i 100 mg kräm (3 mg/g). 
Läkemedelsform: Kräm. Terapeutiska indikationer: 
Behandling av män ≥18 års ålder med erektil dys-
funktion, vilket är oförmåga att uppnå eller bibe-
hålla en erektion som är tillräcklig för en tillfreds-
ställande sexuell funktion. Kontraindikationer: Se 

Vitaros produktresumé www.fass.se Varningar och 
försiktighet: Om förlängd erektion >4 timmar (pria-
pism) uppträder, skall patienten omedelbart söka 
läkare. Om priapism inte omedelbart behandlas, 
kan resultatet bli skada på penisvävnaden och 
permanent förlust av potensen. Innehavare av god-
kännande för försäljning: Sandoz A/S. Datum för 
översyn av produktresumén: 2014-09-04. 
Referenser: 1) Becher E. et al. 2004 Expert Opin. 
Läkemedelsbehandling; 5 (3) :623-632. 
2) Vitaros® produktresumé 2014.

Vitaros® – den första krämen för topikal 
behandling av erektil dysfunktion1,2
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Nu ingår Vitaros kräm i högkostnadsskyddet med begränsning

Villkor: Subventioneras endast för patienter med svår erektil dysfunktion när behandling med fosfodiesteras-5-hämmare 

inte är tillräcklig eller inte är medicinskt motiverad.
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D
et pågår många
utredningar för att
förbättra för vården.
Effektivitetsutred-
ningen och Utred-
ningen om högspeci-

aliserad vård är några exempel. Utred-
ningarna går alla ut på olika varianter av
önskan om färre stuprör i organisationen,
i regelverken och ersättningssystemen,
bättre IT och gemensam informations-
struktur och att se över vad vi gör i
vården. 
Att bestämma definitionen för

högspecialiserad vård är en grannlaga
uppgift och det är lätt att det bara
handlar om antal operationer per kirurg
och sjukhus när det istället handlar om så
mycket mer ur patientens perspektiv,
som sällsynta diagnoser som ska behand-
las enligt de senaste rönen och där sjuk-
husen måste få underlag för att utveckla
och förbättra för patienterna.
När det gäller beslut om att centrera

kirurgi är det lätt att kasta ut barnet med
badvattnet och centrera för mycket. För
att ha en fungerande kirurgisk verksam-
het dygnet runt på ett akutsjukhus krävs
att det sker tillräckligt mycket operatio-
ner dagtid och elektivt för att upprätt-
hålla tillräcklig kompetens, för att hela
teamet sedan ska klara mångfalden i det
akuta.  
Det krävs ofta också en varierad

kirurg verksamhet som attraherar narkos -
läkare och andra professioner att vilja
arbeta där. Även om vi just nu har en
vision om en oundviklig minskning av
antalet akutsjukhus totalt sett, så måste
beslut tas först efter noga värdering av
befolkningens behov, med beaktande av

en jämlik tillgång till vård över landet
och med noggrann planering av hur man
kan garantera rätt kompetens på rätt
plats. 
Nu när fokus riktas mot den högspe-

cialiserade vården är det lätt att glömma
bort att det ändå bara är ett mindre antal
patienter som behöver den.
Vi bör trots allt ha större fokus och

krav och uppföljning på det som drabbar
flest.
Svenskt perioperativt register, Spor,

har nu kommit med sin första årsrapport
om bland annat akuta operationer. Den
visar att fyra av tio akuta operationer inte
följer de medicinska riktlinjerna för olika
diagnosers tidsgräns med operation inom
två, sex respektive tolv timmar. 
Ta till exempel höftfrakturer, som

drabbar en stor grupp av ofta sköra pati-
enter. Där vet man att det är en exponen-
tiellt ökad risk för komplikationer (till
och med dödsfall), svårare mobilisering
med ökad väntetid till operation. Regist-
ret har nu visat att bara var tredje person
får sin operation inom de stipulerade 12
timmarna. 
De långa väntetiderna kan delvis bero

på andra medicinska orsaker, men på det
hela visar det att medicinska prioriter-

ingar alltså inte styr vården vilket
innebär ökad risk för skador och sämre
resultat. Sporregistret borde fungera som
en murbräcka i diskussionen om rätt
resurser och effektivitet i sjukhusvården. 
Sjukvårdens största kostnader skapas,

eller sparas in, i mötet mellan patient
och vården. Det finns inget mindre
effektivt än en vård med icke ändamåls-
enlig fragmentisering, eller där medi-
cinska prioriteringar regelmässigt sätts
ur spel, eller där medarbetare ska agera
som utbytbara kuggar utan eget ansvar. 
Det finns inget dyrare än att ha

personal som inte arbetar med ansvar och
lojalitet. Det finns inget osäkrare än att
inte ha en fast stab av personal som
känner varandra och har den tysta kun-
skapen om rutiner och säkerhet. 
Korta beslutsvägar, personalens delak-

tighet i utformning av vård och organisa-
tion där medicinska prioriteringar ska
vara överordnat och där allas ansvar även
för helheten är  tydligt, det är det som
skapar värde för patienten.

Kasta inte ut barnet
med badvattnet

Befolkningens
behov i hela
landet måste 
styra antalet
akutsjukhus

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA
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Tidningen 
Sjukhusläkaren
ges ut av  Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, med drygt
18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och sjukvårds politiska
frågor.

Sjukhusläkarna
organiserar 40 procent av Läkarförbundets 
medlemmar. Vi organiserar alla specialist er på
sjukhus, samt professorer, docenter och
högskolelektorer vid universiteten.

Riskera inte att bli utan 
Sjukhusläkaren – anmäl din 
nya adress när du flyttar!
Enklast gör du det genom att skicka ett 
e-mail till: medlem@slf.se
Du kan också skicka ett vanligt brev med din nya
adress till Medlemsadministrationen, Box 5610, 
114 86 Stockholm eller ringa Läkarförbundets 
medlemsregister. Tel: 08-790 35 70.
Fax: 08-790 33 25

Redaktör: Christer Bark, 0709–634062
christer.bark@sjukhuslakaren.se
Redigering/layout: Christer Bark. 
Annonser: Peter Sundström
Telefon: 08-10 39 20
E-post: sjukhuslakaren@bs-media.se
Prenumeration 300 kronor/helår

Tel: Sjukhusläkarnas kansli: 08–790 33 00
Fax: 08–411 56 67
E-post: lena.larsson@slf.se 
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm
Besöksadress: Villagatan 5
Postgiro: 71019–4 Bankgiro 152–9452
TS-upplaga: 20.700 ex 

I detta nummer:

ISSN 1651-2715. Medlem i

SJUKHUSLÄKAREN DIN TIDNING

Kontaktuppgifter Sjukhusläkaren
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• Sjukvårdsministern har kallat till samtal om kompetensförsörjningen. • Många landsting lever ur
hand i mun. • Fick vänta sex år på sin MS-diagnos på grund av neurologbrist. • Nicholas Aujalay:
”Förstatliga ST-utbildningen”. Det är några av rubrikerna i temat ”Bristen på specialistlälare | Del 2

Dr Snake Profilen: 
Maria Strømme

Läkare på flykt

Aktuellt i Sjukhusläkaren på nätet

t Den nya videon handlar om det
svåra samtalet. Alla som arbetar
inom vården måste då och då ge
svåra besked till patienter och
anhöriga: Cancerdiagnoser, kritiska
tillstånd, dåliga prognoser och bestå-
ende men. I vår yrkesroll får vi dock
med tiden erfarenhet av dessa situa-
tioner och lär oss att det oftast är bäst
att ta tjuren vid hornen och inte försöka dölja
något. Det är mycket svårare med det svåra samtalet i hemmet...

Det saknas
mer än 200 
reumatologer
I förra numret av Sjuk-
husläkaren angavs
bristen på reumatologer
till 50 och 25 om fem år.

t Svensk Reumatologisk
Förening hade dock av
misstag lämnat felaktiga
uppgifter i Sjukhusläkarnas
enkätundersökning.
Föreningen vill nu 

korrigera sina uppgifter. 
Enligt föreningen

saknas det mer än 200
specialister   idag och fram-
tidsprognosen är att bristen
beräknas minska något
under de kommande åren,
men troligt är att bristen
kommer att kvarstå lång
tid framöver. 

• Ny musikvideo
med Henrik Widegren

Larmrapporter från Helsingborg
• Tre lex Marior på kort tid på grund av vårdplatsbrist
• Akuten har förvandlats till en vårdavdelning

Oskuldskontroller
Elin Karlsson: ”Det finns diplomatiska vägar runt oskuldsintyg”

Studentbloggen av Christine Takami
Flyktingseminarium gav aha-upplevelse
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Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 SOLNA, 08 695 11 00, www.amgen.se

Repatha™ (evolocumab) Rx, EF, ATC: C10AX13. 140 mg injektions-
vätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk. 

Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha™ är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi 
(hetero zygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi 
hos vuxna, som tilläggsbehandling till kost omläggning: 
 i kombination med en statin eller statin i kombination med andra 
blodfettsänkande behandlingar hos patienter som inte kan 
uppnå målet för LDL-C med den maximalt tolererade dosen av 
en statin eller, 

 ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behand-
lingar hos patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka 
statiner är kontra indicerade. 

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi: 
Repatha™ är avsett för behandling av homozygot familjär hyper-
kolesterolemi hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombi-
nation med andra blodfettssänkande behandlingar.

Effekten av Repatha™ på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet 
har ännu inte fastställts.  Detta läkemedel är föremål för utökad 
över vakning. För fullständig information vid förskrivning samt 
produkt resumé, Amgen juli 2015, se www.fass.se. 
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Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
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 familjär hyperkolesterolemi: 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

VECKA
ARANNANVVARANNAN 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

VECKA
ARANNAN 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

EFTER FÖRST

 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 

AEFTER FÖRSTEFTER FÖRSTA

 

   
 

 
 

 
 

 
 

  

 
 

 



Sök medel ur
Sjukhusläkarnas 

fonder

t Sjukhusläkarna förvaltar Stiftelsen
Sjukhusläkarföreningens
Understödsfond och Stiftelsen 
Lasarettsläkaren Gustaf Wenner-
ströms donationsfond. 
Fonderna delar ut medel till

behövande medlemmar i Sjukhus -
läkarna eller till medlemmars efter-
levande varje år.
Som behövande enligt Skatteverket

anses en person om den sammantagna
inkomsten understiger fyra prisbasbe-
lopp och förmögenheten understiger
ett prisbasbelopp. Prisbasbeloppet för

2015 är 44 500 kronor.
Från understödsfonden kan

understöd vidare utgå till med -
lemmar som har särskilt behov.
Behovet av understöd bedöms

från fall till fall utifrån den totala
familjeekonomin.
Särskild ansökningsblankett samt

riktlinjer för fondutdelningen kan
rekvireras från Sjukhusläkarna på
telefon 08-790 34 50 eller per e-post
till lena.larsson@slf.se eller från
Sjukhusläkarnas hemsida.
Vi ber Dig att noggrant svara på

uppgifterna i ansökningsblanketten.
Observera att alla fält ska fyllas i. För
att kunna göra rätt bedömning begär
vi också att Du bifogar kopia av Din
senaste slutskattsedel samt om Du är
studerande en plan över utbildning
och redovisning av studieresultat. 
Vid frågor går det bra att

kontakta Lena Larsson på Sjukhus -
läkarnas kansli, tel 08-790 34 50. 

Sista ansökningsdag är den 
14 december 2015.



H
ur vet man att
någon är sjuk-
husdirektör? Jo,
han eller hon
säger saker som
patientsäkerhe-

ten är inte hotad, personalen är vår
största tillgång och sommaren gick
jättebra. 
Sjukvården är onekligen en

stridbar föränderlig värld fylld av
starka åsikter och kraftfulla viljor.
Många chefer utövar ledarskap by
lying och patienter hämnas by dying. 
Den hämnden funkar förstås bättre

för dom som inte gör det, än dom
som gör det.  
Läkarna i sjukvården är också

kända för sina starka viljor och kraft-
fulla åsikter och också för sin
autonomi. Det sägs till och med att
de läkare som är mest nöjda med sina
kollegor är de som inte har några.
Glädjande är att det på många platser
gäller en allt större del av kåren. 
Men läkarna kan också vara

mycket hjälpsamma. När en lokal
sjukvårds politiker klagade på den
bristande sjukvårdsproduktionen i
hemlandstinget så erbjöd sig läkarkå-
ren välvilligt att knäcka benen på
henne för att komma upp i volym.
Men trots att vården är fylld av

starka åsikter och kraftfulla viljor så
drivs den egentligen bara av en led-
stjärna och det är vetenskap och
beprövad erfarenhet, vilket är tryggt
och bra.
Om man skulle operera en patient

med en ny spännande metod och den
patienten sedan dör har man skapat
evidens.  
Om man gör det på tio patienter i

följd och alla dör så är det vetenskap. 
Ja, det gäller förstås bara om man

har godkänt etikprövningstillstånd
för annars är det nog dråp, utom på
Karolinska där det är vård. 
Att slå ihop alla sjukhus till ett

jättesjukhus oavsett avstånd har
däremot sämre evidens, men görs
ändå. Detta är direktörernas eget race
och leds av mottot: ”Störst sjukhus
när man dör vinner”.
Men även om evidens saknas så har

ett enda jättesjukhus, även om det i
praktiken är fördelat över flera mil,
ändå oomtvistade fördelar. Alla jäm-
förelser blir nämligen överflödiga.
Finns det bara ett sjukhus är det
alltid det bästa. Därmed så blir det
lite lugn och ro och personal och pati-
enter kan inte klaga så mycket.
Den uppmärksammade uppma-

ningen i somras till personalen på
akutmottagningen i Lund att de
skulle ringa ambulans om det kom in
några patienter har ändå gjort att
avstånd mellan akutmottagningar har
ifrågasatts. Med tanke på att sträckan
mellan  Lund och Malmö är jordens
omkrets minus tre mil är det förstås
väldigt långt för just dom skånska
ambulanserna.  
I norra delarna av landet lever man

däremot med helt andra förhållanden
och har inte mycket förståelse för den
intensiva avståndsdiskussionen i
söder. Man påpekar att Göteborg,
Stockholm och Malmö bara ligger
”där nere i en klump”.
Nä, i norr har man digital vård och

telemedicin och det sammanslagna så
kallade Kustsjukhuset som fungerar
så fint med sina tre ingångar: Kalix,
Piteå och Lycksele.

Men hur stora sjukhus man än gör
på pappret så är ändå den riktiga
sjukvården, alltså sjukvårdens
innehåll, i högsta grad småskalig. Det
handlar till syvende och sist om det
förtroendefulla mötet mellan läkare
och patient där all vård tar sin början
och skapas.
Som patient lever drömmen om att

man ska träffa en läkare som är
empatisk, en som tar sig tid och en
som är absolut uppdaterad i de
senaste medicinska rönen. 
Och så hoppas man innerligt att de

tre ska hålla sams. 

Dr Snake
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OM DEN
OVÅRDADE 
PATIENTEN…

Direktörernas eget
race leds av mottot:
”Störst sjukhus när
man dör vinner”



V
i som jobbar med
nanoteknik kanske
låter visionära när vi
berättar om allt vad
denna teknik ska
kunna göra för mänsk-

ligheten. Men i själva verket har vi inte
en chans att vara fantasifulla nog att
kunna förutspå hur långt den har tagit
oss om 20–30 år, sa hon i sitt sommar-
program.
Nano är ett prefix som betecknar en

miljarddel, i nanoteknologi är det
längden som räknas. Meter är måttenhe-
ten. Storleken på en nanopartikel är
mellan 1 nm och 100 nm – en mänsklig
cell är cirka 20 000 nm.
Nanoteknologi handlar om att

medvetet manipulera material på
nanonivå för att få de strukturer och de
egenskaper som önskas. Vi är alltså inte
lika beroende som tidigare av de egen-
skaper som naturen gett ett material
Just inom medicinen finns flera

användningsområdens för nanoteknik,
ofta i kombination med bioteknik. Till
exempel kan vissa cancerformer behand-
las med nanostrukturerat guld. 
Just den metoden bygger på att blod-

kärlen nära en cancertumör läcker
eftersom de växer snabbt och blir
»slarvigt gjorda«. Om tomma små boll-
formade guldnanoskal (får plats 1000 på
bredden på ett hårstrå) injiceras i blodet
på en patient med en väl lokaliserad
tumör kommer guldnanoskalen att efter
en stund läcka ut där tumören finns och
hopa sig just där. 
Då rött laserljus mot tumörområdet

suger guldbollarna åt sig ljuset och bli
jättevarma. De bränner sönder tumören.
Eftersom laserljus inte absorberas av
kroppen uppstår inga skador runt
tumören.
De små guldnanopartiklarna tillver-

kas genom att lösa upp salt som innehål-
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Nanoteknikforskningen fokuserar på allt från att lösa frågan
om energiförsörjningen och att rena vatten till att bota sjuk-
domar och lösa frågan om biverkningar och rehabilitering.
Inom medicinen tillämpas redan nanoteknologi i viss behand-
ling av cancer och i djurförsök har man lyckats återfå rörlighe-
ten hos ryggmärgsskadade.

Nanoteknologin kommer att 
förändra vårt sätt att leva totalt

MARIA 
STRØMME

t Maria Strømme är professor i
nanotek nologi vid Institutionen för
teknikvetenskaper, nanoteknologi
och funktionella material vid
Uppsala universitet. 

Den 11 augusti i år premiär -
pratade hon i det anrika radiopro-
grammet Sommar. 

I en fors av pedagogisk entusi-
asm använde Maria Strømme effek-
tivt tiden till att beskriva hur nanotek-
nik är det som driver detta århundra-
des nästa stora tekniksprång. Men i
programmet berättade hon också
om då hon bjöds in till ett hemligt
möte i New York där hon som den
enda från Skandinavien tillsammans
med ”unga och lovande” från hela
världen fick lära känna Bill Clinton
och andra världsledande personer
för att inspireras och bilda nya
nätverk. 
• Lyssna på programmet på 
sverigesradio.se

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Nya små bolag som bygger på
svenska upptäcker och uppfin-
ningar inom nanoteknologi köps
ofta upp av utländska investerare
när de börjar bli framgångsrika. 

tMen nanoteknologiprofessorn Maria
Strømme med rötter i Norge har en
idé. Sverige och Norge skulle kunna
samarbeta så att företagen stannar i
Skandinavien.
Norge har den så kallade oljefonden,

som är världens största statsfond, med
en mycket långsiktig investeringsprofil.
Problemet för Norge är att oljein-

dustrin betalat de bästa civilingenjö-
rerna så höga löner att övriga highte-
chområden haft svårt att bli konkur-
renskraftiga.
Sverige å andra sidan har sämre

med kapital, men har fler små innova-
tiva bolag än Norge.  
Maria Strømme säger att svenska

forskare är bra på att patentskydda sina

upptäckter och uppfinningar och på
att starta företag. De allra bästa
idéerna klarar också att hitta initial
finansiering. Men när företagen blir
framgångsrika säljs de enligt henne i
princip alltid till ickeskandinaviska
köpare, i många fall läggs hela verk-
samheten ner i Sverige.
Hon mejlar en lista på drygt 20

svenska företag »som på något sätt
använder nanoteknik« och som de
senaste åren sålts till utländska företag
(Se listan på sidan 10).
– Det här är inte bra för skapandet

av framtida svensk storindustri och
arbetsplatser för människor som ska
kunna försörja en växande och
åldrande befolkning. De skattemedel
som satsades här kommer inte Sverige
till godo, säger Maria Strømme
Att inte svenska företag är lika

intresserade av de nya bolagen tror hon
till stor del beror på bristande dialog
och för få kontaktytor.

– Många stora svenska bolag missar
möjligheter att se vad som skulle
kunna vara intressant för dem. Möjlig-
heter som man skulle kunna ha sett
om man hade bjudit in de små företa-
gen att till exempel låna testutrust-
ning för att skala upp lite.
Hon menar att det handlar om att

skapa kluster eller symbioser mellan
mindre och större företag i Sverige, så
att de hittar varandra. 
Just nu har Maria Strømme nästan

dagligen möten inbokade för att dis-
kutera hur man ska kunna underlätta
för de små bolagen att stanna kvar i
Sverige. Hon har satt ihop en grupp
med »högt uppsatta industripersoner i
Sverige« (mer vill hon inte avslöja om
gruppens medlemmar just nu) som ska
ta fram en handlingsplan både i frågan
om relationerna mellan de små och
stora bolagen och om möjligheten att
skapa en »nano-fond«.

Sara Gunnarsdotter

”Använd Norges oljepengar till 
skandinavisk framtidsteknologi”

Foto: Staffan Claesson



ler guld. Därefter tillsätter man sur-
faktanter, tvålliknande ämnen, och
en reaktion sker så att guldet vill
klumpa ihop sig till partiklar i vissa
storlekar. 
Temperatur, val av surfaktant och

koncentration av surfaktant påverkar
vilken storlek det blir på guldbol-
larna.
– Det behövs väldigt lite inbland-

ning för att skapa många typer av
väldefinierade nanopartiklar, vi
behöver bara vara lite smarta och
använda verktyg från kemi och fysik,
säger Maria Strømme.

Hon säger att det är visat att
metoden fungerar på prostatacan-
cer och tumörer i halsregionen.
Nu startar kliniska studier för att
bota lungcancer.

Ryggmärgsskadade
kan mobiliseras
Med hjälp av nanoteknologi finns
också möjligheten att mobilisera
ryggmärgsskadade.
Nervtrådarna i ryggmärgen

nedanför skadan kan inte växa ihop
med dem ovanför skadan, nerver vill
nämligen inte växa där det finns ärr-
vävnad. Genom att konstruera en
liten plugg i ett material som
nerverna accepterar, kan nerver börja
växa ihop genom pluggen och en
ryggmärgsskadad patient skulle
kunna återfå viss rörlighet eller till
exempel kontroll över urinblåsa och
tarmfunktion. 
Maria Strømme förklarar:
– Materialet i pluggen är designat

specifikt på nanonivå för att ha rätt
egenskaper som växelverkar precis på
rätt sätt med nerver, har precis rätt
mekanisk hållfasthet och det resorbe-
ras i kroppen. 

– Ett jättebra exempel på vad som
händer när man använder biotekno-
logisk kunskap för att designa nano-
strukturen hos ett material.
Lyckade försök har gjorts på djur

och under hösten hoppas företaget
BioArctic Neuroscience AB i ett
svensk-danskt-finskt samarbete på
att kunna operera in pluggar på män-
niskor.
Men Maria Strømme tror att det

är inom diagnostik som den största
utvecklingen inom nano-bioteknik
är att vänta under de närmaste åren.
Mycket diagnostik baseras idag på
optisk avläsning. Man binder in flou-
roforer som lyser och som man läser
av med lasrar och speglar. Det är rätt
dyrt men väldigt känsligt.
Maria Strømme berättar att man

istället kan binda in magnetiska
nanopartiklar till det man letar efter.
Dem kan man läsa av med en
elektromagnetisk signal. 
– Vi känner till en massa gener

hos bakterier eller gener som kodar
för olika sjukdomar. Med den här
magnetiska nanopartikelmetoden så
kan man läsa av vilka gener som helst
lika känsligt som med optik. 

Demokratiskt verktyg
Maria Strømme kallar nanotekni-

ken för ett demokratiskt verktyg då
hon menar att ingen dyr infrastruk-
tur behövs för att framställa många
typer av ”smarta material”, något
som förstås är positivt inte minst för
de fattigare delarna av världen.
– Vi befinner oss i början av en

teknikrevolution. Den kommer att
ändra vårt sätt att leva totalt, säger
Maria Strømme.

Sara Gunnarsdotter
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Är nanoteknologi verkligen
vår frälsarkrans för framtiden
med möjligheter att bota
cancer, mobilisera rygg-
märgsskadade, lösa energiför-
sörjningen och rena vatten?
Eller är det bara en förgänglig
fluga, något vi kommer att
gäspa åt redan om några år?
Meningarna går isär. Men
kanske är det bara en fråga
om definition.

t Jöns Hilborn, professor i polymerkemi
vid institutionen för kemi, Uppsala uni-
versitet är skeptisk till att nanoteknologi i
sig skulle innebära en revolution för
mänskligheten.
– Det har blivit ett ord, en terminologi

som är väldigt diffus. 
Jöns Hilborn påpekar att alla material

består av atomer, men enstaka atomer är
för små för att kvala in som nanopartiklar.
Där pratar vi fortfarande om kemi.
– Sedan när det blir lite, lite större, då

blir det nano.
Maria Strømme, professor i nanotekno-

logi vid institutionen för teknikvetenska-
per, nanoteknologi och funktionella
material, Uppsala universitet, säger att
hon förstår hur Jöns Hilborn resonerar
och säger att det är en fråga om defini-
tion. Hon påpekar att nanotekniken inte
är ett monodisciplinärt område. Hon
kallar tekniken för en verktygslåda med
verktyg från de klassiska monodiscipli-
nerna. Att ibland kalla det för kemi kan
vara rätt.
– Ja, vi kan använda rent kemiska

verktyg, men vi manipulerar medvetet på
nanonivå. Ibland kopierar vi naturen och
iband använder vi biologiska material.
Ibland använder vi ren fysik. 
Men delar av det som Jöns Hilborn

själv håller på med är eller överlappar
»nanopartiklar och nanoteknologi«.
Bland annat har han intresserat sig för

regeneration av ben och i hans forskar-
grupp har man utvecklat en insprutnings-
bar gel som ger benbildning. Gelen är
»dopad« med tillväxtfaktorer som lockar
till sig kroppens egna stamceller och

Åmic. Sålt till Johnson & Johnson, USA. Fiomi Diagnostics. Sålt till Trinity Biotech, Irland.
Halo Genomics/olink. Sålt till Agilent Technologies, USA. Pyrosequencing (Biotage). Sålt till Qiagen,
Holland. Cellartis. Sålt till Cellectis S.A., Frankrike. CanAg. Sålt till Fujirebio Diagnostics, Japan.
CMA Microdialysis. Sålt till Harvard Apparatus, USA. Solibro. Sålt till Hanergy, Kina. NeuroNova. Sålt till
Newron, Italien. Carmeda. Sålt till W L Gore  & Associates,USA. Jolife. Sålt till Medtronic, USA. Entific
Medical Systems. Sålt till Cochlear, Australien. Carmel Pharma. Sålt till Becton Dickinson & Co,USA.
IonBond. Sålt till IHI Group, Japan. Silex. Sålt till GAE Ltd, Hong Kong. Syntune. Sålt till Finisar, USA.
Zarlink. Sålt till TE Connectivity, USA. Transmode. Sålt till Infinera, USA. Perten. Sålt till Perkin-Elmer,
USA. Sectra Mamea. Sålt till Philips, Nederländerna. Biocare. Sålt till GE Healthcare biosciences,
USA. HemoCue. Sålt till Radiometer, Danmark. Artema. Sålt till Mindray Medical Sweden, Kina.

SÅLDA SVENSKA FÖRETAG SOM ANVÄNDER NANOTEKNIK



består av tvärbunden hyaluronsyra, en
polysackarid som även finns naturligt i
kroppen.
– Det smarta med hyaluronsyra är att

det nästan bara är stamceller som
använder den i sin cellomsättning. De har
receptorer på sitt cellmembran som griper
tag i hyaluronsyran, medan andra celler
inte kan ta sig in i gelen, förklarar Jöns
Hilborn.
Gelen bryts ned och försvinner på

några veckor, den fungerar bara som till-
fällig byggnadsställning för vävnaden.
Jöns Hilborns grupp har även gjort försök
med att tillsätta nanokristallin hydroxya-
patit i gelen, ett mineral som kroppen
själv använder för att förstärka ben och
emalj.
– Cellerna använder hydroxyapatiten

och bildar starkare ben, vi tillsätter helt
enkelt byggstenar som används i kroppens
eget reparationssystem.
I ett annat arbete med att bygga ben

har man utvecklat mosaikplattor av
keram-material, något som initerades av
Jöns Hilborns labb.

– Dem kan man använda om man till
exempel har kraschat huvudet och har ett
tio centimeter stort hål i skallen. Eller om
man fått en infektion i skallbenen efter en
hjärnoperation.
Tekniken går ut på att fästa en mosaik-

platta av keram-materialet i bendefekten.
Ben börjar bildas och det keramiska mate-
rialet försvinner. Men Jöns Hilborn vill
inte kalla det för nanoteknologi även om
någon annan som inte är lika noggrann
med terminologin skulle kunna göra det.
Själv menar han att det handlar om att det
finns ett visst »överlapp« av nanotekno-
logi i keramet.
– Strukturellt inne i materialet kan

man hitta delar som är av nanometerstor-
lek. 
Vid tillverkning av det centimeterstora

implantatet blandas olika komponenter
där vissa atomer inuti materialet  binder
ihop till nanometerstora områden som kan
vara viktiga för benbildning. Men man är
inte riktigt säker.
Jöns Hilborn säger att ingen heller

riktigt kan förklara varför benet börjar

växa tillsammans med keram-materialet.
– Det är lite svårt att säga. Att säga att

det är nanoteknologin som gör det tycker
jag är fel.
Jöns Hilborn återkommer hela tiden

till att det är viktigt att benämna saker på
rätt sätt och att få rätt bild av nanotekno-
logi och nanomedicin.
Han säger att ordet har blivit ett

signum för allt som är nytt och att mycket
handlar om drömmar och förhoppningar.
Om några år kan det vara en annan teknik
och ett annat begrepp som får framtidslju-
sen att tindra i forskare och beslutsfattares
ögon. Jöns Hilborn menar att de nanome-
terstora delarna i framtida tekniker blir
viktiga, men utgör delar av en mycket
mer komplex helhet.
– Man tänker sig att nanoteknologi är

lösningen på allt. Men så är det inte. Det
är summan av kardemumman!

Sara Gunnarsdotter
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”Ordet nanoteknologi har blivit ett signum
för allt som är nytt, men mycket handlar
om drömmar och förhoppningar”

Jöns Hilborn, professor i kemi, menar att nanoteknologin i sig inte löser några gåtor. Däremot kan den utgöra viktiga pusselbitar i framtidens teknik.
Foto: Fanni Olin Dahl
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n – Sjukhusen är extra utsatta för
bomber och flera av våra före detta
kollegor har blivit fängslade och
torterade  för att de hjälper civil -
befolkningen. 
Det är en av anledningarna till att så
många läkare befinner sig på flykt
och söker sig till Sverige just nu,
säger Yaser Tafnkji och får nickande
medhåll av vännerna. 
n Sjukhusläkaren har träffat fyra syrier
på väg in i den svenska sjukvården.

Långsam och tärande vandring för ett jobb i Sverige

Yaser Tafnkji är ortoped och
blev färdig specialist i Syrien
2002. Han kom till Sverige år
2013 och har nu en provtjänst-
göring på Mölndals sjukhus. 
I november väntar provet i
samhälls- och författ -
ningskunskap.

Ghassan Al Mohammad,
specialist i invärtesmedicin i
Syrien sedan år 2000. Kom till
Sverige för 1 år och 3 månader
sedan. Hoppas mycket på en
provtjänstgöring och en framtid
som kardiolog.

Hasan Bitar tog läkarexamen i
Syrien 2011. Hann påbörja spe-
cialistutbildning till plastikkirurg
innan flykten. Har klarat språk-
testet och precis hittat en praktik-
plats på Angereds sjukhus som
han påbörjade för en vecka
sedan.

Alaa Eddin Nanah färdig läkare
år 2011. Påbörjade en specialis-
tutbildning till allmänkirurg. Har
klarat språktestet och letar nu
praktikplats.

Fortsättning nästa uppslag >>>

”Vi är en resurs som ni behöver
och vi behöver er. 
Men Sverige  måste skynda sig”
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Ryktet att läkare behövs här och att
svenskarna är vänliga och öppna tror de
är bidragande orsaker till den stora
ökningen av antalet syriska läkare just i
Sverige de senaste åren. Och fler lär det
bli.
– I år var det 150 sökande på 15

platser till den ettåriga kursen vid Göte-
borgs universitet för utländska läkare på
väg mot en svensk läkarlegitimation. 
(Se artikel sidan 12). Vi har fått höra

från våra lärare att det kan bli så mycket
som 450 sökande nästa termin, säger
Alaa Eddin Nanah som precis hade
påbörjat sin specialisttjänsgöring som
allmänkirurg i Syrien innan han flydde
till Sverige förra sommaren. 
Just nu letar han efter en praktik -

plats – något som är lättare sagt än gjort
för någon utan nätverk inom den svenska
sjukvården.
– Vi försöker hjälpa varandra och

samverka så mycket vi kan. Och flera
svenska kollegor har varit väldigt hjälp-
samma. Men som invandrad läkare måste
man knacka på många dörrar innan en
dörr till slut öppnas. Det blir över
huvudtaget väldigt mycket väntan för
den som vill börja jobba som läkare i
Sverige, säger Yaser Tafnkji.
Och just den långa väntan – på uppe-

hållstillstånd, på språkkurs, på tester och på
praktikplats är det de alla upplever som job-
bigast på vägen mot en svensk läkarlegiti-
mation. Rädslan att tappa sin förmåga och
yrkesskicklighet – speciellt hos kirurgerna
– är stor. Något som inte sällan får dem att
snegla mot Tyskland – där tillfälliga läkar-
legitimationer har blivit ett sätt att
snabbare få in utländska läkare i vården.
– Det fungerar lite som en AT-tjänst.

Du har den tillfälliga legitimationen
under två år och har då hela tiden en spe-
cialist som handleder dig i yrket. Samti-
digt lär du dig språket och får god
inblick i vården. Något liknande hade
varit otroligt värdefullt för oss även här i
Sverige. Den ständiga väntan tär på oss.
Men jag försöker peppa de andra att
kämpa på. Att inte släppa tanken på en
bra framtid här i Sverige. Men jag vet
många som har gett upp, säger Yaser
Tafnkji.
– Några av oss har försökt få jobb som

undersköterskor för att få möjlighet att
träna språket och lära oss mer om vården,
men vi får bara svaret att det fanns andra

sökande med mer erfarenhet av yrket. Så
den vägen går det inte heller, säger
Hasan Bitr.
– Det är frustrerande att inte kunna få

in en fot när man vet att det behövs fler
läkare här, säger Yaser Tafnkji. Vi är en
resurs som ni behöver och vi behöver er.
Men Sverige måste skynda sig. 
Som en av dem som faktiskt har

lyckats få en provtjänstgöring hoppas
han kunna vara en förebild för andra –
inte minst de nyanlända landsmännen i
den senaste tidens flyktingvåg.
– Det är mitt sätt att hjälpa – att visa

att det faktiskt går att få jobb här. 
Att Västra Götalandsregionen har

dragit igång ett projekt speciellt riktat
till utländska läkare väcker också fram-
tidstro, menar Yaser Tafnkji. 
–Vi hoppas att den typen av projekt

sprider sig till fler regioner och lands-
ting. Alla tjänar på att vi kommer in
snabbare i den svenska vården.

Malin Lindgren

”Jag försöker peppa de andra att kämpa på 
och inte släppa tanken på en bra framtid i Sverige,
men det är många som gett upp”

”Något liknande 
hade varit otroligt 
värdefullt för oss”

I TYSKLAND GÅR DET
ATT FÅ TILLFÄLLIGA
LÄKARLEGITIMATIONER 

t Antalet ansökningar om svensk 
läkarlegitimation från invandrade läkare
ökade med över 30 procent förra året. 
Från 574 år 2013 till 765 år 2014. 

Ökningen berodde framför allt på de
många syriska läkarna på flykt undan
sönderbombade sjukhus, tortyr och 
fångenskap.

FAKTA:
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Språket och svårigheter att
få AT-tjänstgöring är oftast
det som sinkar utländska
läkare på vägen mot en
svensk läkarlegitimation –
inte Socialstyrelsens hand-
läggningstider. Det menar
Åsa Wennberg, jurist på
Socialstyrelsen.

t – Vi ser att antalet ansökningar från
utländska läkare har ökat mycket det
senaste året och läkare från Syrien står
för en stor del av den ökningen, säger
Åsa. Vi försöker hantera anstormningen
så gott det går och har fått ökade anslag
för detta.
Bland annat har man plockat bort ett

antal onödiga steg i processen, berättar
hon. Men vetskapen om att ett antal för-
falskade studie- och arbetsintyg finns i
omlopp gör att ett ytterligare påskyn-
dande av processen  är svår – och ytterst
en patientsäkerhetsfråga, menar hon.
– Anledningen till att handlägg-

ningstiden har förlängts något är det

ökade trycket. Genomsnittstiden just
nu ligger på drygt ett år för att få sin
utbildning bedömd. När processen väl
har påbörjats kan det gå ganska fort
men i vissa ärenden där man till
exempel behöver komplettera sin
ansökan tar det längre tid. 
Läkarlegitimationen är och ska vara

ett garantibevis för att en person
besitter vissa kunskaper och färdigheter,
betonar Åsa Wennberg och berättar att
Socialstyrelsen bland annat samarbetar
med Universitets- och högskolerådet för
att vara säkra på att de dokument som
visas upp är äkta. 
Men den tid det tar för Socialstyrel-

sen att granska varje enskild ansökan
behöver de utländska läkarna ändå oftast
på sig för att klara av språkkraven,
menar Åsa Wennberg. Visar man upp
ett språkintyg inom det första året
hamnar man automatiskt i en hög som
bearbetas snabbare, berättar hon.  
– Sedan finns det olika vägar för

utländska läkare att ta. Det figurerar
siffror på att det tar 6-7 år att få en svensk
läkarlegitimation, men det behöver det
inte göra. Är du redan färdig specialist
kan du under vissa förutsättningar direkt
påbörja en sex månaders provtjänstgöring

och göra ett kunskapsprov. För den som
endast har grundutbildning är det
omkring två års AT-tjänstgöring som
gäller precis som för den som har utbildat
sig till läkare i Sverige. En av de saker vi
jobbar på för framtiden är att införa ett
kunskapsprov för alla.
Utöver det tillkommer prov i

samhälls- och författningskunskap,
berättar Åsa Wennberg. Alternativet är
en ettårig universitetskurs som helt
ersätter både det provet och kunskaps -
provet.

Varför tror du att många
utländska läkare upplever det
svenska systemet som trögt?
– Det stämmer att många hör av sig

till oss och är frustrerade. Socialstyrelsen
har identifierat att det som ofta sinkar
processen är att det tar lång tid att klara
språkkravet samt få en AT-plats. De
utländska läkarna kan ha problem att få
en plats för att de är äldre och har en
äldre utbildning, kanske tycker man att
svenskakunskaperna inte är tillräckliga.
Sjukhusen väljer helt enkelt att anställa
någon annan. Men vi försöker få dem att
ta sitt ansvar här.

Malin Lindgren

– Inte Socialstyrelsens 
handläggningstider som sinkar 

Hur kan vägen in i den svenska vården
påskyndas och underlättas? Och hur bär
man sig åt för att få en praktikplats på ett
svenskt sjukhus? 

t Ögonläkaren Bassel
Qaddoura driver en Facebook-
grupp där framtidens svenska
vårdpersonal kan mötas och
diskutera.

– I gruppen finns bland
annat läkare, apotekare och
sjuksköterskor från flera olika länder. Vi
diskuterar många av de saker som är viktiga
för oss på vägen mot en svensk legitimation,
säger Bassel Qadoura som är en av Facebook-

gruppens sex administratörer.
På kort tid har ”Framtidens vårdpersonal i

Sverige” fått över 750 medlemmar, berättar
han och tillsammans har medlemmarna i
gruppen bland annat utarbetat ett förslag till
Socialstyrelsen på hur det svenska systemet
kan och borde förbättras. 

– Vårt förslag är att det ska bli mer som det
är i Tyskland eller Storbritannien. Väntetiderna i
Sverige är alldeles för långa och man måste
göra AT igen trots att man redan har gjort det i
Syrien eller Irak. Vi har också lämnat in syn-
punkter när det gäller språk och kunskapsprov. 

Själv är Bassel Qaddoura ögonläkare. Han
skickade sina papper till Socialstyrelsen i mars
och pluggar SFI-kurs D medan han väntar.

– Men många är helt klara med språket och
får trots det inget beslut från Socialstyrelsen.
Det är klart att det är frustrerande. Med den
här gruppen hoppas jag kunna åstadkomma en
skillnad.

Malin Lindgren

Startade Facebookgrupp för att 
påskynda vägen in i den svenska vården



Något konkret att göra för
en välutbildad grupp som
annars skulle sitta sysslolös i
väntan på uppehållstillstånd.
VGR:s språkprojekt har varit
framgångsrikt och uppskat-
tat – men ingen vet om det
blir någon fortsättning.

t Genom annonser på flykting -
förläggningar startade arbetsgivaren
VGR ett språkprojekt i oktober 2014
som riktade sig till nyanlända läkare.
Anledningen var att man såg möjlighe-
ter att knyta till sig kompetenta medar-
betare med värdefull erfarenhet. Arbets-
givaren ville också göra något konkret
för de nyanlända läkarna som annars
hade suttit sysslolösa ett år på ett asyl-
boende i väntan på uppehållstillstånd
och möjlighet att få påbörja SFI.
– Projektet har varit oerhört upp-

skattat av deltagarna. Det bekräftar vår
känsla av att det fanns ett väldigt stort
behov av detta – att kunna erbjuda
något till dem som inte har rätt till
någon annan typ av undervisning. Och
att få komma igång med språket tidigt,
säger Jenny Lundgren som är koordina-
tor för utlandsutbildad hälso- och vård-
personal i Västra Götalandsregionen.
En dag i veckan har läkarna som har

ingått i projektet fått lärarledd under-
visning av behörig lärare i svenska som
andraspråk, berättar hon. Detta har
kombinerats med självstudier. 

Hjälpt till med praktikplatser
I juni klarade 6 av 12 deltagare Social-
styrelsens språkkrav för att kunna gå
vidare i processen mot en svensk läkarle-

gitimation och satsningen förlängdes. I
 takt med att deltagarna utvecklades
språkmässigt har projektet även försökt
bistå med viss hjälp och stöd för att
ordna praktikplatser och provtjänstgör-
ingsplatser inom hälso- och sjukvården i
VGR.
– Det har varit väldigt positivt att

kunna samla en så specifik målgrupp.
Annars hamnar läkare i samma lektions -
sal som personer som kanske aldrig har
studerat. Nu blev det en väldigt
homogen grupp där alla var studie -
motiverade och målmedvetna. En grupp
med samma målbild – en svensk läkar-
legitimation. 
Och språkprojektet är fortfarande i

full rullning även om ungefär hälften av
deltagarna har bytts ut vid det här laget

och ersatts med nya läkare på ungefär
samma språknivå som övriga gruppen. 

Tvingats säga nej till många
– Intresset har varit enormt. Vi har varit
tvugna att säga nej till väldigt många på
grund av att vi har begränsade resurser.
Vi hade utan problem kunnat fylla
dubbelt så många plaster och vi har även
fått förfrågningar från läkare som är
bosatta i andra regioner och landsting.

Vad har ni lärt er genom det här
projektet?
– Det bekräftar att språkinsatserna

behöver komma tidigt för att inte en
känsla av meningslöshet och oförmåga
att påverka sin situation ska infina sig
hos de nyanlända. Vi har gjort det som
ett inlägg i debatten och vill väcka
frågan om det verkligen är arbetsgivaren
som ska ta ansvaret för tidiga språksats -
ningar – eller om det är arbets-
förmedlingen eller någon annan? Vi är
ju bara EN arbetsgivare – det finns
massor med yrkesgrupper med liknande
behov.

Vad händer med språksatsningen
framöver?
– Det ska utvärderas nu och ingen

vet om det blir någon fortsättning. Vi
har samverkat med flera aktörer bland
annat länsstyrelsen, Migrationsverket
och Göteborgs kommun. Jag skulle
snarare hävda att vi kan vara ett
komple ment till andra språksatsningar
än att vara helt ansvariga för dem. Vi
har breddat vårt arbetsgivaransvar
ganska mycket här och inte bara arbetat
språkligt utan även gett deltagarna en
introduktion till den svenska hälso- och
sjukvården.

Malin Lindgren
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Jenny Lundgren som är koordinator för
utlands utbildad hälso- och vårdpersonal i
Västra   Götalandsregionen berättar att intres-
set varit enormt. Men ställer samtidigt frågan
om det verkligen är arbetsgivaren som ska
ta ansvaret för tidiga språksats ningar.

Enormt intresse för Västra
Götalandsregionens språkprojekt
– men ingen vet om det får fortsätta
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»Även om huvudansvaret för
kompetensförsörjningen
ligger på sjukvårdens
huvudmän – alltså regioner
och landsting – så har själv-
klart också staten en viktig
del av ansvaret. Det duger
inte att bara skylla ifrån sig.«

t Så svarar sjukvårdsminister Gabriel
Wikström på Sjukhusläkarens fråga vad
staten/regeringen har för ansvar att se till
att det finns tillräckligt många läkarspecia-
lister inom respektive disciplin, och
rimligt fördelade över landet, som Sjuk-

husläkaren rapporterade om i förra numret. 
Vad tänker regeringen göra för att

uppnå jämvikt mellan tillgång på
och behov av specialister där det i
dag råder brist?
»Vi har bjudit in

företrädare för bland
annat sjukvårdens
huvudmän och pro-
fessioner till samtal
om hur vi gemen-
samt ska kunna hitta
lösningar på de
problem som finns
med kompetensför-
sörjningen. En del av
de samtalen kommer
naturligt att bli hur
vi hittar lösningar på

bristen av vissa läkarspecialiteter, som är
oroande. Jag vill inte föregripa de
samtalen, men regeringen och staten har
givetvis en del av ansvaret – om det
sedan tas bäst genom direkt statlig
handling eller genom att stötta landsting
och regioner får vi återkomma till.«
Sjukhusläkaren frågade också hur

Gabriel Wikström ser på att det inte
finns någon som har riktigt bra koll på
antalet specialister/ST-läkare och
vakanser på riksnivå och inga utbyggda
prognoser.
»Givetvis behövs också bra prognoser

som alla aktörer känner att man kan lita
på. Jag ser framför mig att även det
kommer att vara en del av de samtal vi
har framför oss.«

Sara Gunnarsdotter

Sjukvårdsministern har bjudit in
till samtal om kompetensförsörjningen
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Gabriel Wikström vill
avvakta med besked
om vad statens roll
ska bli till efter de
samtal som nu ska
föras.
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Många landsting lever ur hand i mun

I förra numret av Sjukhusläkaren gav professionen sin bild av
specialistläkarbristen. I det här numret granskar vi hur lands-
tingen tänker och agerar. Har de någon koll på framtiden?

t Vår granskning och enkät, där vi även
begärt in statistik om nuläget och fram-
tiden, visar att många landsting tvingas
leva ur hand i mun när det gäller till-
gången på specialistläkare. 
Granskningen visar också att lands-

tingen får klara sig själva utan stöd av
SKL. Det finns heller ingen nationell
plan hur landstingen ska få tillgång till
rätt kompetens efter de vårdbehov som
finns.

Idag råder djungelns lag, där koll och
kontroll bara är en lyx för ett fåtal.
Det är den mörka bilden. 
Men statistik säger inte allt om verk-

ligheten. 
Våra intervjuer visar också att det

finns en ljusare utveckling, där flera
landsting börjat arbeta mer kreativt med
kompetensförsörjningen i samarbete
med professionen. 
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Många landsting lever ur hand i mun

Illustration: Myran



– Vi kan inte springa på lös-
ningar direkt. Först måste vi
skaffa oss en nulägesbild,
säger Caroline Olsson, chef
för arbetslivssektionen,
avdelningen för arbetsgivar-
politik på SKL som nu har
gjort en kartläggning av hur
landsting/regioner arbetar
med kompetensförsörjning
av specialistläkare.

t Sveriges kommuner och landsting,
SKL, ska stötta sina medlemmar när det
gäller kompetensförsörjningsfrågor
inom alla yrken. Dessutom finns ett
kongressuppdrag att minska beroendet
av bemanningsföretag inom hälso- och
sjukvården. Utifrån detta beslöt SKL
tidigare i år att se vad som kan göras åt
bristen på ST-läkare inom vissa speciali-
teter och områden.
– Vi ville ha fakta och kunskap, säger

Caroline Olsson. 
Hon säger att SKL:s kartläggning

inte fokuserar lika mycket på kvantitet
som Socialstyrelsens Nationella planer-
ingsstöd.
– Det har funnits olika kartlägg -

ningar av antalet men jag tror inte att
det har gjorts någon kartläggning om
processerna.
Förutom tillgång och efterfrågan på

specialistläkare är tanken att kartlägg -
ningen ska ge en bild av hur beslut om
ST-tjänster fattas, hur landstingen/regio-
nerna jobbar med planering, hur finansi-

eringsmodellerna ser ut och så vidare. 
I augusti fick SKL underlaget från

utredaren. Det materialet ska nu redige-
ras och processas i dialog med medlem-
marna. Caroline Olsson vill inte säga
något alls om resultat eller tendenser
utan säger att SKL under hösten
kommer att föra diskussioner om detta i
sina nätverk.
SKL:s kartläggning ska inte mynna ut

i någon prognos om framtida tillgång
och efterfrågan utan Caroline Olsson
säger att målet är att hitta bättre sätt att
arbeta med kompetensförsörjningsfrågor.
Framåt årsskiftet hoppas hon att man ska
vara färdig med en handlingsplan.
– Syftet är att ha dialoger med lands -

tingen/regionerna och se vilka frågor de
ska jobba med och vilka vi på SKL ska
jobba med. Tanken är att det ska leda till
handling.

Sara Gunnarsdotter
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SKL saknar
färdiga förslag 
”Vi måste först 
skapa oss en nulägesbild”

Caroline Olsson, chef för arbetslivssektionen,
som precis kartlagt hur landsting/regioner arbe-
tar med kompetensförsörjningen i syfte att starta
dialoger med dem för att se vilka frågor  lands-
ting/regioner ska arbeta med och vilka frågor
SKL ska arbeta med.

Nuläget:
• Antal specialister (heltidstjänster) specialitet för
specialitet.
• Antal vakanser (heltidstjänster) specialitet för
specialitet.
• Antal ST-tjänster, specialitet för specialitet.
• Hur ser det ut för de olika sjukhusen? 

Prognoser:
• Framtida pensionsavgångar, år för år, specialitet
för specialitet. 
• Det framtida behovet av specialister år för år,
specialitet för specialitet. (Beräknat utifrån vård -
behov).
• ST-behovet, år för år, specialitet för specialitet.
• Brist trots tillskott av ST-läkare som blir 
specialister.

Bedömningar:
• Vilka specialiteter kommer att ha brist om ett år,
fem år, 10 år och hur stor kommer bristen att
vara? 
• Vilka sjukhus kommer att ha brist om ett år, fem
år, tio år och hur stor kommer bristen att vara? 

Kommentar: Kan bara lämna ”ögonblicksbild”. 
Det vi gör är att se hur det är precis för
/dagen/stunden. Kan förändras över en dag, både
positivt och negativt.
Statistiken visar:
Nuläget: Blekinge hade brist på 45 specialister,
den 1 januari 2015, vilket motsvarade 17 procent
av behovet – 258 specialister.
Störst är bristen inom anestesi där bristen är 28
procent. Idag finns 13 specialister, men behovet
är 18.
Medicin har 21 procents brist. Idag finns 48 
specialisttjänster. Behovet är 61.
Framtiden: 14,4 procent av specialisterna når
pensionsåldern t o m 2019. Sedan klingar det av.
Har statistik på:
Nuläget: Antal specialister, behovet och  differ-
ensen. Antal ST-läkare och behovet.
Framtiden: Antal läkare som når pensions åldern
inom olika specialiteter de närmaste tio åren.

BLEKINGE

Vi bad landstingen och regio-
nerna svara på följande frågor
för att se vilken koll de har på
kompetensförsörjningen.

Så här svarade de:



Efter år av kamp för att
rekrytera specialister till
Väster norrlands tre sjukhus
inväntar ansvariga nu politi-
kernas besked – ska man fort-
sätta bemanna tre fullvärdiga
akutsjukhus eller ej?

t – Vi har ett behov av specialister som
vi inte kan fylla. Vi använder hyrläkar -
resurser när vi inte bemannar med egen
personal, det kostar mer och börjar bli
allt svårare eftersom vi inte alltid får tag
på den kompetens vi behöver den vägen
heller, säger Victoria Sjöbom som är
HR-direktör i Västernorrland.
Som det är i dag matchar inte befolk-

ningsunderlaget i Västernorrland riktigt
tre fullvärdiga akutsjukhus. Det i kom-
bination med en ansträngd budget och
skenande kostnader för inhyrd personal
har lett fram till ett förslag om förändrat
utbud och större samverkan mellan de
tre sjukhusen som ska upp på politiker-
nas bord i november månad.
– I Sundsvall och Örnsköldsvik har vi

till exempel inte alls lika stora rekryter-
ingsbehov som i Sollefteå, säger Victoria
Sjöbom.

Det specialistområde på Väster-
norrlands tre sjukhus som man
framför allt köper in hyrläkarresur-
ser till i dag är psykiatrin, berättar
Victoria Sjöbom. Men det görs även
inom medicinblocket och det opere-
rande blocket.
– Anestesiologi/intensivvård, kardio-

logi, kirurgi och klinisk fysiologi är de
områden där vi beräknar att vårt
framtida rekryteringsbehov av specialis-
ter är som störst. Framför allt i Sollefteå-
området.

Allra svårast att bemanna har man
det fortfarande inom primärvården
där hela fyra av 10 specialistläkar-
tjänster är vakanta enligt den senaste
mätningen som uppmärksammades
stort i lokal- och riksmedia härom
året.
– För att rekrytera läkare till våra

hälsocentraler krävs det mycket inhyrda
läkare i dagsläget, men där är det precis
som på sjukhusen väldigt geografiskt
betingat. I den delen av landstinget som
vetter mot kusten har vi inte alls samma
problem. Jag tror att de flesta landsting
delar vår situation, särskilt de som också
tampas med långa avstånd och en
glesbygd som ska tas om hand.
För att kunna motverka bristen på

specialister kommer LVN att jobba
väldigt systematiskt med en genomar-
betad kompetensförsörjningsplan för
sjukhusen på både kort och lång sikt
under 2016, berättar Victoria Sjöbom.
– Det är ansvariga chefer i respektive

förvaltning som tar fram planerna i sam-
verkan med medarbetarna och arbetsta-
garorganisationerna. På så sätt kartläg-
ger vi hur många specialister vi behöver
nu, om fem år och om tio år. Men just
nu är det svårt för oss att svara exakt på
de här frågorna eftersom mycket hänger
på politikernas beslut i november.
Varje förvaltning har också ansvar för

att ta ut en riktning när det gäller att

attrahera fler läkare och utvärdera insat-
serna som görs på området så de blir
rätt, berättar Victoria Sjöbom.
– Vi jobbar mycket för att skapa en så

bra miljö som möjligt för våra ST-
läkare, att handledning finns och att
den fungerar väl. Precis som många
andra landsting har vi även försökt få in
läkare med utbildning från andra länder
genom ett introduktionsår som fungerar
ungefär som ett kvalificerat AT-år, där
läkarna  får lära känna det svenska
sjukvårdssystemet och vårt landsting.
Även ett avtal med Umeå universitet

där medicinstudenterna förlägger både
sin praktik och delar av utbildningen i
Västernorrland har stor betydelse för hur
många specialister man ska lyckas
rekrytera till sjukhuset i framtiden.
– Det är en jätteviktig rekryterings-

bas för oss.

Malin Lindgren
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Kommentar: Kan inte presentera
någon statistik eftersom man
inväntar politikernas beslut om hur
många sjukhus som ska finnas i
framtiden.

Men Västernorrland hamnade i
riksmedia då den senaste mätnin-
gen visade att hela fyra av 10 spe-
cialistläkartjänster är vakanta inom
primärvården.

Inom sjukhusvården är det
stora problem för psykiatrin där
man måste förlita sig på hyrläkare.

Störst rekryteringsbehov i
framtiden bedöms Västernorrland
ha när det gäller kardiologi,
anestesiologi/intensivvård, kirurgi
och klinisk fysiologi.

VÄSTERNORRLAND

Västernorrland 
klarar inte att fylla 
behovet av specialister

Nu inväntar 
sjukvården
politikernas 
beslut om 
antalet sjukhus



t Sjukhusläkaren har frågat några
landsting/regioner om hur de använder
Socialstyrelsens Nationella planer-
ingsstödet, NPS (Se artikel nedan). 
Sara Mellergård, HR-strateg vid led-

ningsstaben i region Östergötland, leve-
rerar Socialstyrelsens statistik från NPS
till verksamhetscheferna i regionen som

ett informationsunderlag de kan ta
hänsyn till i sin planering. På central
nivå ser hon NPS mer som en del av en
benchmarkingmöjlighet, och ett intres-
sant kunskapsunderlag när det gäller
jämförelser med riket. 
– Men vi har inget beslut att till

exempel läkartätheten i Östergötland
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Hur mycket stöd ger Nationella planeringsstödet?
Socialstyrelsens ”Nationella planeringsstödet” används i
landstingen främst som en slags omvärldsbevakning i 
personalförsörjningsarbetet. Men ingen verkar tycka att det
på något sätt är oumbärligt.

Socialstyrelsens statistik över
tillgång och efterfrågan på
legitimerad hälso- och
sjukvårdspersonal är för
grovt för att använda för per-
sonalförsörjningsplanering
menar somliga kritiker. Men
Socialstyrelsen försvarar sig
med att en myndighet främst
ska leverera stabila data.

t Tillgången på läkare, framförallt
yrkes erfarna läkare och specialistläkare
och i synnerhet specialister i allmän -
medicin och psykiatri, är fortsatt otill-
räcklig. Läkare utbildade i annat land
kommer även framöver att utgöra ett
viktigt tillskott till hälso- och sjukvår-
den. Det framgår av Socialstyrelsens sta-
tistikrapport Nationella planeringsstö-
det (NPS), 2015.
Varje år publicerar Socialstyrelsen

NPS på regeringens uppdrag. NPS är en
bedömning av tillgång och efterfrågan på
barnmorskor, läkare och sjuksköterskor,

samt tandläkare och tandhygienister.
I NPS från i år får vi också veta att

tillgången på läkare sysselsatta i hälso-
och sjukvård ökade med två procent
mellan 2011 och 2012 och med tio
procent mellan 2007 och 2012. Specia-
listläkarna ökade med knappt två
procent, och med över sex procent under
femårsperioden.
NPS har funnits i 12 år och är i första

hand tänkt som ett stöd för de departe-

t NPS bygger bland annat på Social-
styrelsens rapport Tillgång på special-
istläkare 2012 som bland annat
redovisar hur många specialistbevis
Socialstyrelsen utfärdat årligen mellan
1995 och 2013, antal som gjort ST i
utlandet och ST i Sverige. 

Det framgår också om spe-
cialiteterna är sysselsatta och i så fall i
vilken bransch.

Till gruppen Sysselsatta räknas
individer  som under november månad
2012 arbetat minst fyra timmar.

FAKTA | 
Alla som arbetat
fyra timmar i november
räknas som sysselsatta

Socialstyrelsen: ”Vår uppgift är att leverera stabila data”

Kommentar: Kan inte svara på alla frågor. 
Statistiken visar:
• 37 procent av specialistläkarna når pensions -
åldern 65 år t o m 2025. Störst problem med pen-
sionsavgångar har allmänmedicin där över hälften
av specialisterna (54 procent) når pensionsåldern
65 år. Inom anestesi- och intensivvård kommer 52
procent att nå pensionsåldern 65 år 2015 - 2025
(16 av 31 specialister).

Andra specialiteter med stora pensionsav -
gångar är psykiatri där 49 procent når pensions -
åldern 2015-2025. För reumatologi är siffran 44
procent och för kirurgi 37 procent t o m år 2023.

Även inom flera av de mindre specialiteterna,
som njursjukdomar, neurokirurgi, hematologi med
mera, så kommer det att bli stora pensionsavgån-
gar de närmaste 5-10 åren i Dalarna.

Bättre ser det ur för ortopedin där bara 16
procent av ortopederna blir 65 år t o m  2025.
Har statistik på:
Nuläget: Antalet specialistjänster. 
Framtiden:  Antal läkare som når pensions åldern
65 år inom olika specialiteter t o m 2025.

DALARNA

Kommentar: ”Har inte efterfrågat material 
sammanställt på den efterfrågade detaljnivån. Har
bytt personalsystem och har fortfarande problem
med att få ut statistikuppgifter”.

GOTLAND

Kommentar: Statistiken gäller endast 
tillsvidareanställd personal. Visar läget den 
1 november 2014. 
Har lämnat statistik på:
Nuläget: Antalet tillsvidareanställda specialist -
läkare. Förhållandet mellan antalet ST-läkare och
antalet specialistutbildade läkare per specialitet.
Framtiden: Antal läkare som når pensions åldern
65 år de närmsta tio åren. Klara ST-utbildningar
2015 - 2020. Specialistläkarindex. (Fo ̈rhållandet
mellan antalet specialister idag och antalet spe-
cialister a ̊r 2019).
Utbildnings index. (Förhållandet mellan antalet ST-
läkare och antalet specialistutbildade la ̈kare 1 nov
2014).
Statistiken visar:
• Bäst ser framtiden ut för intermedicin med ett
specialistläkarindex på 218 procent. Det betyder
att antalet intermedicinare mer än fördubblas från
17 specialister till 37 på bara fem år. Det ser även
bra ut för onkologin med ett specialistläkarindex
på 200 procent, barn- och ungdomspsykiatrin:
183 procent och ortopedin: 151 procent.

Sämst ser sitautionen ut för reumatologin där
tre av fyra specialister når pensionsåldern t o m
2018 och utbildningsindex är noll i Jönköping.

2015 - 2020 når 18 procent (110 av de 616
tillsvidareanställda specialistläkarna 1 nov 2014)
pensionsåldern 65 år. Under samma tid beräknas
281 ST-läkare bli klara med sin utbildning. 

T o m 2024 kommer 30 procent av specialist -
läkarna nå pensionsåldern 65 år.

JÖNKÖPING

Vilken statistik har landstingen
och hur resonerar de?
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Hur mycket stöd ger Nationella planeringsstödet?
ska ligga på något visst sätt i förhållande
till riksnivån. 
Hans-Åke Vidmark, HR-strateg i

Västerbottens läns landsting skriver i ett
mejl att han ser NPS som ett slags refe-
rensmaterial när landstinget arbetar fram
sina kompetensförsörjningsplaner. 
Annika Nilsson, som är HR-strateg i

Norrbottens läns landsting, tycker att
det är värdefullt att få reda på om exem-
pelvisl brister inom vissa yrken/speciali-
teter gäller generellt i hela Sverige.
– Då måste vi jobba mer strategiskt

med att attrahera människor just till det
yrket. Om det istället verkar vara ren

rekryteringsproblematik just i Norrbot-
ten, då måste vi fundera på vad det beror
på och var vi ska sätt in insatserna.
Annika Nilsson skulle önska att NPS

även innehöll statistik om personalom-
sättning, gärna också en prognos. 
– Det är den som kanske är intressan-

tast men också svårast att kontrollera.

Precis som kollegerna i Östergötland
och Norrbotten tycker Michael Zijp,
HR-strateg vid koncernkontoret i VG-
regionen, att det är intressant att se den
egna regionen i förhållande till andra.
Michael Zijp, VG-regionen medger

att det inte skulle vara hela världen om
NPS inte fanns. 
– Nä, det kommer ingen input

därifrån som får oss att tänka »Aha, det
har inte vi tänkt på!«.
På Gotland känner HR-chefen inte

ens till Socialstyrelsens nationella planer-
ingsstöd.

Sara Gunnarsdotter

”Intressant att kunna 
jämföra sig med andra, 
men det skulle inte vara
hela världen 
om det inte fanns”

ment som högskoleutbildningarna till de
nämnda yrkena sorterar under, men
används också av landsting/regioner och
professionsorganisationer.
Huvuddelen av NPS bygger på data

från Socialstyrelsen, SCB och sysselsätt-
ningsdata som egentligen är deklara-
tionsdata. Det ger möjlighet att redovisa
hur många som jobbar inom hälso- och
sjukvården och hur många som jobbar åt
landsting eller i privat sektor. 
Magnus Göransson, projektledare och

ansvarig för NPS på Socialstyrelsen, säger
att även professionsorganisationer och
fackföreningar, till exempel Läkarförbun-
det, använder rapporterna. 
– Vi tar fram data som kan vara

användbara i deras utredningsarbete och
lobbyarbete.
Regeringsuppdraget har hittills varit

begränsat så att enbart några bestämda
legitimerade grupper ingår i Socialstyrel-
sens rapporter.  
– Nu har vi däremot fått i uppgift att

ta fram ett förslag om hur Nationella
planeringstödet ska utvecklas, säger
Magnus Göransson. 
– Det gör det möjligt att inkludera

inte bara vissa legitimerade grupper ur
vårdpersonalen, men också andra viktiga

grupper som undersköterskorna. 
I NPS ingår också en prognos över

sysselsatta inom hälso- och sjukvården
samt tandvården. I 2014 års upplaga spås
att antalet läkare sysselsatta inom hälso-
och sjukvården kommer att öka. Med ett
antagande om en årlig nettomigration på
548 läkare uppgår tillgången till läkare
år 2025 till cirka 47 400, en procentuell
ökning på 24 procent jämfört med 2011.
Mest ökar enligt prognosen internmedi-
cin med 130 procent under perioden.
Antalet psykiater kommer med samma
antagande att minska med 30 procent
medan allmänläkare med 11 procent.
– Vi känner till inflödet på det stora

hela, genom utbildningen och vi har en
uppfattning om hur utflödet ser ut;
antalet som kommer upp i pensionsålder,
ungefär hur många som avlider årligen,
slutar vara yrkesverksamma eller går över
till andra verksamheter. Vi har byggt
upp en liten modell med få variabler och
hårda data.
Men bland annat Läkarförbundet

anser att Socialstyrelsens prognosverktyg
är för grovt för att vara användbart (se
Sjukhusläkaren nr 5/2015). Magnus Gör-
ansson berättar att Läkarförbundet har
föreslagit att Socialstyrelsen skulle

anamma en modell från brittiska NHS
(motsvarar delvis Socialstyrelsen) som
utifrån ett antal variabler som demografi,
förväntad sjuklighet och BNP-föränd-
ringar gör antaganden om hur det
påverkar vårdbehovet och hur det speglar
sig i behov av personalgrupper. 
– Vi har gjort bedömningen att vi gör

ett bättre arbete genom att ta fram hårda
data och göra en prognos som är tillför-
litlig ett antal år fram i tiden med de
data och de förhållanden vi känner till. 
Magnus Göransson säger att proble-

met med med scenariobyggen är att alla
är överens om att till exempel förändrad
demografi leder till förändrad
sjukvårdskonsumtion, men hur föränd-
ringen kommer att se ut vet ju ingen.
Han säger att det är lätt att projicera sina
egna farhågor eller förhoppningar på
framtiden, något som kan vara försvar-
bart att göra i en intresseorganisation
som vill säga något om yrkets framtid. 
– Men Socialstyrelsen är en statlig

myndighet och ska leverera ett så stabilt
underlag som möjligt. Andra får lägga
till mjuka data och dra sina slutsatser
själva. 

Sara Gunnarsdotter

Socialstyrelsen: ”Vår uppgift är att leverera stabila data”



t Då är det värt att istället lägga möda
på chansen att få en fast medarbetare och
kanske en hel familj som rotar sig i länet.
Norrbotten läns landsting (NLL)

hade haft svårt att klara försörjningen av
specialistläkare utan utlandsrekrytering.
Det säger Annika Nilsson som är HR-
strateg i NLL. Där har utlandsrekryter-
ing under många år varit en naturlig del

av kompetensförsörjningen inom hälso-
och sjukvården, inte enbart när det
gäller läkare.
– Vi har många specialistläkare som

kommer från andra länder än Sverige.
Det är personer som vi behöver. 
Annika Nilsson säger att insatserna

intensifierats de senaste åren. 
– Avseende medicin har vi idag inte

den brist vi stod inför
för ett antal år sedan.
Ett större antal
utlandsrekryteringar är
genomförda de senaste
åren vilket bidragit till
en positiv utveckling.
Men utlandsrekry-

tering är betydligt mer
kostsamt än inhemsk.
– Det är mycket

mer runtomkring. 
Förutom en ny

medarbetare som ska
lära sig ett nytt språk
och skolas in i ett nytt
system och ny kultur flyttar ofta en hel
familj med, som behöver stöd och
lotsning för att trivas. Efter något år
kanske det trots stora insatser ändå inte
fungerar, ofta beroende på att det inte är
helt enkelt för en hel familj att finna sig
till rätta på ett nytt ställe.
Men trots att man inte lyckas förmå

alla att stanna tycker Annika Nilson att
det ändå är värt besväret då alternativet
är bemanning med stafettläkare. 
– Det ger effekter i det dagliga

arbetet att bara ha hyrläkare. 
Hon menar att det förutom problem

med kontinuitet för patienterna är lätt
att verksamheterna inte utvecklas.

Dessutom ger det sällan några mervär-
den för länet.
NLL är inte bara en arbetsgivare utan

även en stor regional aktör, med intres-
sen av en så positiv befolkningsutveck-
ling som möjligt. Därför är det viktigt
att också fånga upp invandrare med
erfarenheter och utbildning inom hälso-
och sjukvården
– Vi är ett av de landsting som har

kommit längst där. Vi jobbar både med
Migrationsverket och Arbetsförmed-
lingen och har i dagsläget en dryg
handfull som är inne och praktiserar i
våra olika verksamheter. 
Och Annika Nilsson menar att den

praktiken inte bara är positiv för lands-
tingets kompetensförsörjning utan
också en möjlighet för de nya svens-
karna att lära sig språket, att komma in
i samhället och se hur den svenska
hälso- och sjukvården fungerar. Men än
så länge utgör inte invandrarna några
avgörande antal medarbetare.
– Nej absolut inte, men de kan i

framtiden vara en del i helheten.
NLL ingår också tillsammans med

Jämtland och Västernorrland i ett
samarbete med läkarutbildningen vid
Umeå universitet. Sedan 2011 går några
i varje kull sina kliniska terminer vid
länssjukhusen och i primärvården i de
tre länen. Syftet är till stor del att
underlätta rekrytering av läkare.
– Det kan möjligen bli lättare för

dem att välja Norrbotten, att stanna
kvar. Det visar väl sig någon gång 2020
när de kanske är färdiga specialister. 

Sara Gunnarsdotter
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Kommentar: 
”I allmänmedicin har vi i dagsläget ett
30-tal vakanser. Inom ögon har vi haft
svårt att få tag i specialister, dock
många ST. Även urologi och röntgen
ser ut att bli svåra att täcka både i
dagsläget och i framtiden. Även det
låga intresset för geriatrik kan bli ett
problem”.
Statistiken visar:
Framtiden: Cirka 20 procent av spe-
cialisterna kommer att nå pensions -
åldern 65 år t o m 2024.   
Värst är det för geriatriken där 63
procent – 5 av 8 geriatriker  – uppnår
pensionsåldern 65 år 2015-2019.
För övrigt visar statistiken glädjande
att få av de specialister som är
anställda idag når pensions åldern
2015 - 2024:
• Barn och ungdomsmedicin: 
7 procent. 
• Infektion: 15 procent. 
• Internmedicin: 13 procent.  
• Kardiologi: 12 procent. 
• Kirurgi: 12 procent.  
• Lungsjukdomar: 0 procent. 
• Ortopedi: 16 procent.
Har rapporterat statistik på:
Nuläget: Antal specialister. 
Antalet ST-tjänster. 
Framtiden: Pensionsavgångar och
färdigår för ST-tjänsterna.

NORRBOTTEN

TEMA: BRISTEN PÅ SPECIALISTLÄKARE | DEL 2

Utländska läkare räddar 
Norrbottens sjukvård 

– men de är också
ett välkommet tillskott 
till en krympande
befolkning

Att vara beroende av utlandsrekryteringar för att klara
kompetens försörjningen är dyrt och resurskrävande. 
Men alternativet för Norrbotten är hyrläkare. 

Annika Nilsson:
Utlandsrekrytering
kommer säkert att
vara betydelsefullt
för NLL inom
överskådlig fram-
tid. Och sedan är
det ju jättebra om
vi kan bli fler i
Norr botten också!



I Stockholm centraliserar
man nu tillsättning av ST-
tjänster. Målet är att fördel-
ningen mellan de olika spe-
cialiteterna och mellan
länets olika delar ska gå i
takt med tiden och behoven.

t I Stockholm läns landsting (SLL) har
man nu börjat arbeta med samordning

och styrning av
läkarnas speciali -
seringstjänstgöring.
Inför beslutet angav
SLL att det saknades
tydlig koppling
mellan de beräknade
behoven inom olika
specialiteter och det
faktiska antalet ST-
läkare inom olika
verksamhetsområ-
den. Den planering

som gjordes utgick från de enskilda
verksamheterna och inte från vad lands-
tinget som helhet förväntades behöva.

Behovet av ST-läkare 
har varit underfinansierat
Inom de somatiska specialiteterna har
det hittills varit verksamhetscheferna
som beslutat om tillsättningarna av ST-
tjänster. 

Många verksamhetschefer har
bedömt att de har ett större behov av
ST-läkare än dem som de får medel
till centralt från SLL. Under 2013
ersattes 547 ST-tjänster från lands-
tingsstyrelsens förvaltning, men i
verkligheten fanns nästan dubbelt så
många ST-läkare anställda. 
– Då hade verksamheterna hittat

annan finansiering för dem, säger Anna
Humble, Kompetens- och utbild-

ningsstrateg vid SLL Personal och
utbildning. 
Vid senaste årsskiftet åtgärdades

mellan skillnaden så att alla ST-läkare
ersattes från centralt håll med en viss
summa pengar. 
Anna Humble vet inte om det var

några specialiteter som utmärkte sig
framför andra.
– Men nu har man ändå en bild av

hur många ST-läkare det finns i SLL,
sedan har vi det att utgå
i från. Landstinget
avsätter en viss summa
pengar till ST-tjänster,
det är en ekonomisk
ram vi har att förhålla
oss till.
Det finns förstås inga

garantier för att inte
verksamheterna även
fortsättningsvis kommer
att anställa ST-läkare på egen hand.
– Nej, det finns ingen sådan kon-

trollfunktion, men vi hoppas att det här
arbetssättet ska få acceptans, säger Anna
Humble och fortsätter:
– De flesta vi har pratat med hittills

anser att det är rimligt att resurserna
används på bästa sätt. Det är svårt att
argumentera emot. 
Lena Tell är chef på avdelningen för

strategisk kompetensförsörjning i SLL.
Hon säger att tanken är att man nu i
ökad omfattning ska göra bedömningar
av var behovet är som störst både när det
gäller geografi och specialitet. 
– För att bättre kunna leva upp till

medborgarnas krav och behov av att ha
specialistkompetens i organisationen.
Det handlar om hur vi kan effektivisera
och möta framtidens behov.
Förutom att planera i dialog med

aktörerna jobbar landstinget med ett
prognosverktyg som är utvecklat i SLL.
Utifrån uppgifter om bland annat antal
specialistläkare, antal ST-läkare,
kommande pensionsavgångar, demogra-

fisk och samhällelig utveckling ska det
kunna leverera underlag till bedöm-
ningen av hur fördelningen av ST-läkare
ska göras i SLL. Det är alltså främst en
fråga om förhållandet mellan de olika
specialiteterna och spridning i länet och
inte en prognos i absoluta siffror. 
– Prognosverktyget ger oss en slags

inbördes rangordning så att vi kan göra
fördjupade analyser och med det som
grund kunna föreslå en fördelning av

medlen, så att relationen
mellan olika specialiteter
blir så bra som möjligt.
Anna Humble tror

att de flesta är positiva
till att landstinget får
en bättre bild av läget,
men hon är beredd på
att det kommer att
råda skilda meningar
om vilka områden som

resurser ska styras ifrån och till. 
– Alla värnar sin specialitet och vill

gärna ha mer.
Trots att budgetarbetet inför nästa år

nu pågår säger Anna Humble att det är
för tidigt att peka på ens några tenden-
ser när det gäller fördelning mellan de
olika specialiteterna.
– Vi har inte kommit så långt i

arbetet ännu.
Lena Tell säger att det inte funnits

någon diskussion om att gå samman
med fler landsting eller till och med
hela landet för gemensamma prognoser
och samordning.
– Nej bara att samordna SLL är stort!

Sara Gunnarsdotter
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Stockholm centraliserar
tillsättningen av ST-tjänster

– Målet är att styra 
specialisttjänsterna
till specialiteter och 
geografiska områden 
där behoven är störst

Kommentar: Stockholms läns
landsting har inte lämnat någon
statistik till Sjukhusläkaren.

STOCKHOLM

Lena Tell, chef på
avdelningen för stra-
tegisk kompetens -
försörjning i SLL.



Inte förrän sex år efter att han
sökte läkare för sina besvär
första gången fick Mikael
Plantin sin rätta diagnos -
Multipel Skleros. Bristen på
neurologer kan vara en stor
del av förklaringen, menar
Neuroförbundet.

t Först trodde han att det var artros.
Plötsligt vek sig bara benet – oftast när
han gick i trappor eller skulle kliva in i
en bil. 
– Jag har ju jobbat som chaufför i

många år och trampat mycket på kopp-
lingen och så. Min första tanke var att
det kunde ha med det att göra. Jag hade
även känt av det tidigare i livet men inte
lagt så stor vikt vid det. Men nu var det
plötsligt alltid när jag gick i trappor. Jag
fick börja tänka på det aktivt så jag var
beredd, säger Mikael Plantin.
Men kanske gick ”artrosen” att

åtgärda? Han sökte sig till företagshäl-
sovården och blev skickad på röntgen.
Men något fel på knäet upptäcktes inte.
Mikael Plantin hade inte någon artros
konstaterade läkaren och därmed var
utredningen färdig.
Några år senare hade besvären spridit

sig till höften. Framför allt på vänster sida. 
– Då hade jag precis en jobbarkompis

som hade fått byta höftkula så då var jag
i väg hos läkaren igen och röntgade
höften för att se om jag behövde samma
sak. Men de hittade ingenting då heller. 
Kort därefter dök andra problem

upp. Mikael Plantin fick plötsligt
bråttom till toaletten. Åldersrelaterat –
trodde han själv och kopplade inte ihop
sina besvär. Framåt vårkanten tog han

fram motorcykeln och gav sig av i
riktning mot skjutbanan. Rätt som det
var låg han bara där.
– Jag hade fått högerfoten under

motorcykeln och det gjorde ordentligt
ont. Jag ringde efter mina kamrater som
fick komma och lyfta bort den. Foten
såg hemsk ut. På måndagen gick jag till
vårdcentralen. En stukning. Jag gick i
fjorton dagar men blev inte bra så jag
fick söka akut. Då hade det gått stötar
genom benet hela dagen.
Efter tre timmar på Danderyds -

akuten känner Mikael Plantin hur
stötarna börjar fortplanta sig och plöts-
ligt går en av dem rakt upp i huvudet
och han får ett epileptiskt anfall. När
han vaknar igen befinner han sig i en
sjukhussäng. 
– Det första läkaren säger är ”nu är det

slutkört”. Jag får veta att jag har gått
med brutet ben i 14 dagar. Ett spiral-
brott. Det blev gips i sex veckor men det
var först när jag blev av med gipset som
jag förstod att något verkligen inte
stämde.
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Mikael Plantin hade valsat runt så länge i sjukvården utan att få en diagnos att han faktiskt blev glad när han fick beskedet att han hade MS. Tyvärr är han inget extremfall
menar Lise Lidbäck, som är förbundsordförande på Neuroförbundet. Hon anser att antalet neurologer behöver fördubblas och utbildningstakten fyrdubblas för att nuvaran-
de och framtida behov ska kunna tillfredställas. Foto: Stefan Nilsson

MS-sjuke Mikael Plantin har fått känna på konsekvenserna av neurologbristen

Det tog tre år att få en remiss
och sex år att få diagnosen



I Region Skåne var nästan en av tio
specialist läkartjänster (8 procent) vakant
den 31 mars 2015.
t Värst var situationen för klinisk patologi där var
fjärde tjänst var vakant. Näst värst var det för
psykiatrin där var femte tjänst (21 procent) enligt
statistiken inte kunnat tillsättas.
Ytterligare specialiter med vakansproblem:
• Medicinsk gastroenterologi och hepatologi: 
19,4 procent.
• Handkirurgi: 17,6 procent.
• Akutsjukvård: 16,6 procent.
• Ögonsjukdomar: 11,5 procent.
• Allmänmedicin: 11,2 procent.
• Neurologi: 10,5 procent.
• Bild och funktionsmedicin: 9,3 procent.
• Desto bättre var vakansläget för barnonkologin
och geriatriken som inte hade några vakanser
alls. Barnonkologin väntar dock en tuff genera-
tionsväxling. T o m 2019 kommer 50 procent av
barnonkologerna att uppnå pensionsåldern 65 år,
enligt statistiken. Även för hematologin såg det
bra ut med bara en enda vakans av 28 tjänster.
• Det fanns enligt statistiken 2 868 specialist -
läkare i Region Skåne den 31 mars 2015 och 
1 159 ST-tjänster. Och ST-statistiken visar att kvin-
norna är på frammarsch. 58 procent av ST-
läkarna var kvinnor.
Pensionsavgångar: I Region Skåne kommer
16,5 procent av dagens specialister att nå
pensions åldern, 65 år, t o m 2019 och 31
procent  t o m 2024.
Så här ser läget ut för några specialiteter 
t o m 2019.
Minst pensionsavgångar: Ortopedi: 7,5
procent. Geriatrik: 9,5 procent. 
Flest pensionsavgångar:
Barnonkologi: 50 procent. 
Thoraxkrirugi: 36 procent. Medicinska njursjuk -
domar: 31,5 procent. Endokrinologi och dia-
betologi: 30 procent. Lungsjukdomar: 29,5
procent. Öron- näsa hals: 25 procent. 
Psykiatri: 22 procent. Reumatologi: 20 procent.
Infektionsmedicin: 19 procent.
Allmänmedicin: 18,5 procent.

Har rapporterat statistik på:
Antalet ST-anställningar 1 november 2014 med
beräknat färdigår.
Kommentar: ”Utöver detta underlag skulle
krävas orimligt lång bearbetningstid av material
och manuellt arbete för att svara på frågorna”.

Kommentar: ”Vakansläget är svårt att svara på
då det varierar kraftigt”. I Västerbotten förs statis-
tik på antalet anställda specialister per specialitet,
prognostiserat ST-blockbehov och prognostiser-
ade pensions avgångar, men årets statistik var inte
klar då Sjukhusläkaren gick till tryck och enligt HR
varierar det så mycket mellan åren så att redovisa
förra årets situation skulle bli fel.

• Fotnot: Region Örebro, Region Jämtland/Här-
jedalen och Stockholms läns landsting har inte
svarat på Sjukhusläkarens frågor.

REGION SKÅNE

UPPSALA

VÄSTERBOTTEN

Vilken statistik har landstingen
och hur resonerar de?
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Mikael Plantin kunde inte gå som
vanligt och började inse att något verkligen
inte stämde. Efter ytterligare en kontakt
med vårdcentralen skrevs till slut en remiss
till en neurolog i början av år 2009.
Under månader av väntan hankade sig

Mikael Plantin fram utan att kunna gå
normalt. Han var vinglig och efter en
stunds ansträngning släpade benet efter
honom. Den kortaste promenad förvand-
lades till timmar av vila på en bänk.
– Det var en väldigt lång tid för mig

utan att kunna gå normalt. När jag hade

vilat en stund kunde jag stödja på benet
igen, men sedan lade det av på nytt. Jag
undrade givetvis vad det var som hände
med mig.
Väl på neurologen togs en del prover

och några kontroller utfördes. Diagnosen
slogs fast – cerebellär ataxi. Men Mikael
Plantin kände inte igen sig.
– När jag läste på om diagnosen

verkade den mest drabba missbrukare.
Jag har själv aldrig haft problem med
vare sig alkohol eller droger så jag tyckte
inte att diagnosen stämde in på mig.
Via en bekant som arbetar som myn-

dighetslots fick Mikael Plantin kontakt
med en annan neurolog – denna gång på
Akademiska sjukhuset. På 20 minuter
slog den nya neurologen fast att det inte
var cerebellär ataxi det rörde sig om. Efter
flera besök med omfattande provtagning
gjordes till slut en lumbalpunktion. 
– En vecka senare fick jag äntligen ett

telefonsamtal där jag meddelades min
rätta diagnos – MS. Jag blev glad,
konstigt nog – även om det såklart var
tråkiga besked. Men nu kände jag
åtminstone min fiende och det blev
betydligt lättare för mig att få hjälp. Jag
remitterades tillbaka till Danderyd.
Det var i december 2012. Sex år efter

att de första besvären med knäet hade
börjat. Och tre år efter att den första
remissen till en neurolog skrevs från pri-
märvården. Inte förrän  ytterligare två
månader senare fick Mikael Plantin
träffa sin neurolog öga mot öga för att
diskutera igenom sin sjukdom. 

Inget ovanligt fall
Att MS-patienter i likhet med Mikael
Plantin får vänta länge på utredning och
diagnos är inget ovanligt, berättar Lise
Lidbäck som är förbundsordförande på
Neuroförbundet.

– Dels är det det här att få komma
till en neurolog från första början. I
dag finns det cirka 33 stycken
svenska neurologer per miljoner
invånare. Europa genomsnittet ligger
på 65. 
– Med den vårdkedja vi har i dag

hamnar patienterna oftast först i primär-
vården och redan där kan problemen
börja eftersom neurologiska symptom
inte alltid så lätt  känns igen. Ett skäl

Mikael Plantin hade valsat runt så länge i sjukvården utan att få en diagnos att han faktiskt blev glad när han fick beskedet att han hade MS. Tyvärr är han inget extremfall
menar Lise Lidbäck, som är förbundsordförande på Neuroförbundet. Hon anser att antalet neurologer behöver fördubblas och utbildningstakten fyrdubblas för att nuvaran-
de och framtida behov ska kunna tillfredställas. Foto: Stefan Nilsson

Fortsättning nästa uppslag >>>

MS-sjuke Mikael Plantin har fått känna på konsekvenserna av neurologbristen

Det tog tre år att få en remiss
och sex år att få diagnosen



till detta kan vara att tiden man läser
neurologi under läkarutbildningen är så
kort. Att det rör sig om neurologiska
problem är oftast inte den första slut -
satsen läkarna drar utan de börjar utreda
själva knäet i stället, som i Mikaels fall.
När väl en remiss till en neurolog är

skriven tillkommer precis som i Mikaels
fall ytterligare långa väntetider, menar
Lise Lidbäck.  Och att diagnosen sedan
blir fel även efter att patienten har
kommit till en neurolog hör inte heller
till ovanligheterna hos Neuroförbundets
medlemmar vars sjukdomar ofta är
komplexa, menar hon.

– Problemen med återbesöken är
det största problemet – att få en regel-
bunden uppföljning av diagnosen och
eventuell behandling. I storstadsregi-
onerna är problemet mindre än ute i
landet, där exempelvis Dalarna och
Gävleborgs aktiva neurologer kan
räknas på ena handens fingrar. 

Att neurologerna ofta arbetar med
annat än just neurologi är också ett stort
problem i dag, menar Lise Lidbäck.
– Exempelvis används många

länsneurologer till att täcka behoven i
jourlinjerna och deras tid att träffa neu-
rologpatienter annat än på akuten blir
begränsad. Administrationsbördor är
också något som kan ta tid som skulle
kunna ägnas åt patienter. 

– Vi anser att antalet neurologer
behöver fördubblas och utbild-
ningstakten fyrdubblas för att nuva-
rande och framtida behov skall
kunna tillfredställas. 

Men du menar att sex års väntan
på diagnos inte är ett extremfall?
– Nej, det här ser vi hela tiden. Jag

träffade så sent som i går en patient som
hade fått vänta i fem år på sin diagnos.
Men naturligtvis är det helt oaccep -
tabelt. Vi vill att hela vårdkedjan från
diagnos till påbörjad behandling ska ta

max 90 dagar, men så är det långt ifrån
idag. I värsta fall leder en fördröjning
till en sämre prognos för patienten. I
sådana här fall när det handlar om MS
kan en snabbt insatt och effektiv
behandling göra att patienten kanske
aldrig behöver utveckla några större
funktionsnedsättningar utan kan fort-
sätta att arbeta, bilda familj och så
vidare.
– Sedan är frågan var i kedjan det

egentligen gick fel i Mikaels fall. Som
patienter är vi ofta väldigt ödmjuka.
Säger en läkare att de inte hittar något fel
så väntar vi. Vi uppmuntrar alla med
MS-symptom att stå på sig och kräva en
ordentlig utredning med magnetröntgen
och lumbalpunktion. Går det inte att få
en remiss via primärvården så ska man
utnyttja möjligheten till egen remiss.

Malin Lindgren
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Läkare är Du livet ut!
Som senior läkare är du välkommen som medlem i SÄL – Sveriges
Äldre Läkare – en delförening inom Sveriges läkarförbund.
SÄL är en fackligt, medicinskt och kulturellt aktiv förening både för
Dig som fortsätter att yrkesarbeta och för Dig som slutat vara yrkesverksam.
Besök oss på www.slf.se/sal 

– Neurologi är en bristspecialitet i
hela landet och det har vi även märkt
av på Danderyds sjukhus där vi har

haft en situation med två
vakanta specialistjänster
det senaste året. Det har
lett till långa väntetider
för neurologpatienterna,
säger Mats Söderhäll
(bilden) som är verksam-

hetschef på medicinkliniken på Dan-
deryds sjukhus. 

tHan berättar att det som värst har
varit upp till fem månaders väntetid för

nybesök men att det alltid har gjorts en
grundlig remissbedömning av vilka pati-
enter som behöver komma till snabbare
och vilka som har kunnat vänta. I de fall
där patienterna har bedömts kunna få
hjälp i primärvården har de hänvisats
tillbaka dit.
– När det gäller återbesöken så har de

däremot alltid fungerat bra hos oss. Vi
har många allvarligt sjuka MS-patienter
så vi kan inte spela med dem, säger Mats
Söderhäll.
Och när det gäller tillsättningen av

tjänsterna så börjar det äntligen ljusna
lite, berättar han.

– Vi har kunnat nyrekrytera en speci-
alist och har även timanställt två pensio-
nerade neurologer som delar på den
andra tjänsten. Det har gjort att vi nu
kan hålla vårdgarantin igen.
Neurologen på Danderyds sjukhus

satsar även på att utbilda ett stort antal
egna ST-läkare just nu, berättar Mats
Söderhäll.
– Vi får se till att utbilda dem själva

för att säkra behovet av specialister i
framtiden.

Malin Lindgren

”Bristen har lett till långa väntetider för patienterna”



Mikaels historia belyser
vikten av att specialister
finns på alla sjukhus – och
har tid för fortbildning,
reflektion och ordentlig
konsultation. Det menar
Sjukhusläkarnas ordförande
Karin Båtelson som själv är
klinisk neurofysiolog på
Sahlgrenska.

t – Det måste finnas tid att kunna ta
tillbaka patienten och få en kontinuitet.
Det är oacceptabelt att vården ska skilja
sig åt i olika delar av landet, säger hon
och beskriver hur hon själv har upplevt
att det arbetas aktivt för att hålla pati-
enterna ifrån specialisterna eftersom de
är så få.
– Man ändrar kriterierna för vilka

som får komma till och inte efter att ha
tittat på hur många neurologer man har
och hur många tider man har att
erbjuda. Det kan bli väldigt fel om det
inte är förberett på andra sidan för pri-
märvården blir inte per automatik
bättre på att hantera neurologiska
besvär bara för att vi inte tar emot de
här patienterna. Det är klart att sådana
här människoöden finns då.
I stället borde man få till ett bättre

samarbete mellan primärvården och
neurologerna inne på sjukhuset med
möjlighet för allmänläkarna att ringa in
och konsultera på ett smidigt sätt.
– Det kan inte fortsätta vara stuprör

och vattentäta skott som gör att ingen
tar hand om patienten under mellan -

tiden. Någon måste ha ansvar.
För att inte fler patienter ska behöva

vänta onödigt länge på sin diagnos är
det också viktigt att rätt personer attra-
heras till kliniker med brist på specia-
lister, menar Karin Båtelson. Kliniker
som fungerar bra och är välförsörjda
med neurologer måste utbilda fler spe-
cialister än det krävs för att täcka det
egna behovet.
– Det behövs en översikt över hela

landet. Kliniker kan inte bara låta sig
styras av sin årsbudget utan måste ha en
mycket längre och genomtänkt fram-
förhållning. De goda utbildningsstäl-
lena måste tas tillvara och sedan krävs
det att det skapas goda arbetsmiljöer
runt om i landet där läkare vill arbeta
och vara kvar.

Hur jobbar Sjukhusläkarna med
den här frågan?
– Vi strävar efter att belysa specia-

listbristen och poängtera att det är en
enorm brist som kommer att fortsätta
förvärras så länge tillgången på ST-
platser styrs av enskilda kliniker och
kortsiktiga budgetar. Samtidigt vill vi
inte placera ut personer och tvinga dem
att välja en viss specialitet – det
kommer inte att fungera. I stället är det
viktigt att förbättra arbetsmiljön, skapa
fler vårdplatser och minska jourbördan
så att inte läkaryrket väljs bort eller
färdiga specialister byter specialitet
eller arbete helt och hållet. Som det är i
dag får vi ett oerhört svinn av resurser.
Vi missar, vi låter folk vänta och bli för
sjuka, det görs undersökningar i
onödan. Det är billigare för vården att
ha tillräckligt med resurser.

Malin Lindgren
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Kommentar: Vi gör inte centrala sammanställ-
ningar. De ligger ute på våra verksamhets -
områden som ansvarar för verksamhetens kompe-
tensförsörjning.  

Det är viktigt att betona att pensionsavgångar
inte alltid är synonymt med vakanser. 
Antal vakanser (heltidstjänster) specialitet
för specialitet.
t Det är något som varje enskilt verksamhets -
område följer. Vi gör inga övergripande sam-
manställningar av detta. Vi bedömer att vi har möj-
lighet att genomföra hälso- och sjukvårds -
uppdraget genom viss arbetsuppgiftförskjutning
mellan de olika vårdyrkena, samt ett balanserat
nyttjande av hyrläkartjänster.

Det framtida behovet av specialister år för
år, specialitet för specialitet (beräknat utifrån
vårdbehov).
t Vi har ett stort rekryteringsbehov inom flertalet
av våra specialiteter, men vår huvudsakliga
strategi för kompetensförsörjning är utbildning.
De senaste åren har vi lyckats bättre i rekrytering
av ST-läkare, med en något förbättrad beman-
ningssituation har också utbildningskapaciteten
stärkts vilket gör att vi kan utbilda fler och därmed
i ökad utsträckning trygga den framtida kompe-
tensförsörjningen. Vi bedömer att framtida rekry-
teringsbehov till stor del överensstämmer med
våra pensionsavgångar.

ST-behovet, år för år, 
specialitet för specialitet
t När vi tillsätter ST så utgår vi inte bara från
behovet utan också utifrån möjligheten att utbilda.
I vissa specialiteter som är svagt bemannade finns
inte möjlighet att utbilda eftersom detta också tar
mycket tid. Vi gör en samlad bedömning av utbild-
ningsbehov och utbildningskapacitet vid tillsättning
av ST-block. De senast åren har vi kunnat tillsätta
ungefär 50 fler och vi har nu ca 250 ST-läkare.

Brist trots tillskott av ST-läkare som blir spe-
cialister
t Vi bedömer att tillskott av ST-läkare som blir
specialister till stor del undanröjer framtida brister.

Vilka specialiteter kommer att ha brist om 
1 år, fem år, 10 år och hur stor kommer
bristen att vara?
t Det går inte att redogöra för exakt eftersom
det inte bara är pensionsavgångar som påverkar
hur stor behovet är. Men bristkomptenser där vi
haft svår att rekrytera är t.ex. patologi, röntgen,
smärt, neurologi, barnneurologi, psykiatri och
allmänmedicin.

GÄVLEBORG

Vilken statistik har landstingen
och hur resonerar de?

”Vården skulle bli både
bättre och billigare med
tillräckliga resurser”

KARIN BÅTELSON 
– SJUKHUSLÄKARNAS ORDFÖRANDE:



t För alla ST-läkare i Östergötland finns
ett övergripande studierektorskansli
som garanterar viss infrastruktur och

ansvarar för kvaliteten för ST-utbild-
ningen som helhet. 
Däremot sköts rekrytering och

anställning av ST-läkare precis som
andra kompetensförsörjningsfrågor på
varje produktionsenhet eller centrum
som det kallas i Östergötland. 
Det betyder att man budgeterar och

planerar på varje centrum. 
– Det är helt och hållet en verksam-

hetsfråga, säger Sara
Mellergård, HR-
strateg vid led-
ningsstaben i region
Östergötland.
För att underlätta

planeringen jobbar
alla centrum utifrån
en regional kompetensförsörjningsmo-
dell med fokus på framtida utbud och
efterfrågan utifrån enkla frågor, som
pensionsavgångar och färdiga specialis-
ter men också mer svårspådda faktorer
som förväntad migration och medi-
cinskteknisk utveckling. 
Alla rapporterar in sina planer till

Sara Mellergård, HR-strateg vid led-
ningsstaben i region Östergötland. Hon
säger att modellen används väldigt olika
på olika centrum, en del är detaljerade
och andra mer översiktliga. 
I november varje år sammanställer

Sara Mellergård hur många ST-läkare
som finns i regionen och hur många spe-
cialister som går i pension. 
– Regionövergripande blir det stora

penseldrag som pekar mot vad som
kommer att behövas de närmaste åren. 

– Men det är inget styrdokument,
utan används som ett faktaunderlag
för politiker och ett underlag för dis-
kussioner och beslut i ledningsgrup-
per. Sammanställningen tar inte

hänsyn till vakansläget och inte till
hur många hyrläkare vi har inne. 
Sara Mellergård säger att Östergöt-

land generellt har en stark ökning av
antalet ST-tjänster från cirka 350 år
2011 till cirka 450 ST-tjänster idag. 
Enligt Sara Mellergård handlar den

strategiska utvecklingen mycket om att
möta en generationsväxling. 

– Många erfarna specialister som
går i pension måste kompetensmäs-
sigt ersättas av mer än en utbild-
ningsläkare.
Tidigare var allmänmedicin ett

undantag från Östergötlands decentrali-
serade styrmodell och hanterades med
centrala medel. Alla ST-läkare i allmän-

medicin, både de som
var placerade på
region drivna vård-
centraler och de
privata enheterna, var
då anställda i regio-
nens organisation
Allmänmedicinskt

utbildningscentrum. Men det fanns en
baksida. Ibland fanns behov av ett större
antal ST-läkare än den centrala påsen
med pengar räckte till, det betydde att
en del vårdcentraler under längre
perioder anställde
egna grå blockare. 
– Vi vill inte ha

det så, säger Sara
Mellergård (bilden)
och fortsätter:
– Det är klart att

vi måste kunna
erbjuda dem fasta ST-tjänster om de vill
vara inom allmänmedicin.  
För ett år sedan fattades därför beslut

om att föra ut pengarna till
produktions enheterna även inom all-
mänmedicin.  Parallellt har regionen
gjort en politisk satsning på just pri-
märvården, med en budget för 25 extra
ST-tjänster, på så sätt har alla de tidigare
gråblockarna nu formella ST-tjänster. 

Sara Gunnarsdotter
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Kommentar: 
Speciell satsning på ST i akutmedicin
på länets akutkliniker. Allmänmedicin
har ett vakansläge som kräver extra
insatser för att möta framtiden, därför
görs nu en satsning på att öka antalet
ST i allmänmedicin med 25 tjänster.
framtidens behov. Vi kan även se att
vi behöver bevaka till exempe psykia-
trin och vissa antalsmässigt  ”små”
specialiteter, till exempel vissa lab-
specialiteter. I övrigt kan de flesta
specialiteterna möta pensions -
avgångarna.
Har rapporterat statistik på:
Nuläget: Antalet specialister
(personer, inte heltidstänster) 1 nov
2014. Antalet anställda ST-läkare 
1 nov 2014.
Framtiden: Pensionsavgångar 2015-
2019. Klara ST-utbildningar 2015-
2019.

Kommentar: Saknar sammanställ-
ning av vakanser. Saknar prognos på
framtida pensionsavgångar år för år,
specialitet för specialitet. Saknar
prognos på det framtida behovet av
specialister. Saknar prognos på vilka
specialiteter som kommer att ha brist
inom 1 år, 5 år och 10 år.
Har rapporterat statistik på:
Nuläget: Antalet specialister. 
Antalet anställda ST-läkare 
Statistiken visar: Hade 382 special-
ister och 165 ST-läkare vid senaste
mätningen. Det saknas ST-läkare
inom 13 av 36 specialiteter.
• Se även gemensam rapport med
Sörmland på sidan 32.

ÖSTERGÖTLAND

VÄSTMANLAND

Östergötland / Beslut om rekrytering
och anställning tas decentraliserat
I Östergötland har regionledningen koll på nya specialister
och kommande pensioneringar. Men varje verksamhet arbetar
strategiskt med sin egen rekrytering och tillsättning av ST-
läkare. Under de senaste fyra åren har de blivit 100 fler. 

Optimism trots
generationsväxling
ST-läkarna har blivit 
100 fler på fyra år



Kommentar: Begreppet vakans är inte helt
enkelt att definiera. De senaste månaderna
haft vi haft rekryteringsbehov och utannon-
serat tjänster inom: Reumatologi, radiologi,
allmän medicin, internmedicin, obstetrik och
gynekologi, samt psykiatri.

Utöver de bedömningar som finns utifrån
pensionsavgångar har vi i år ökat ST-
budgeten inom allmänmedicin med 20
tjänster och inom psykiatri med 5.

Vilka specialiteter kommer att ha
brist om 1 år, fem år, 10 år och hur stor
kommer bristen att vara?

Svårt att säga då ”bristen kan kom-

penseras” på olika sätt kommande år,
exempelvis genom utlandsrekrytering,
uppgiftsfördelning, man arbetar längre,
ökad resurseffektivitet och ett samlat arbete
för att öka vår attraktivitet. Det närmaste
året kommer vi att ha brist på allmänläkare
och psykiatriker.

Har rapporterat statistik på:
Antal specialistläkare och antal ST-läkare
2015. Antal läkare som når pensions åldern
65 år t o m 2024.
Statistiken visar
2015 - 2024 kommer 85 specialister (18
procent) av dagens 464 tillsvidareanställda
att nå pensionsåldern 65 år.
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Västra Götaland / Nytt arbetssätt ska få
med fler kompetenser i planeringen
I Västra Götalandsregionen
har man sedan 2009 hanterat
kompetensförsörjningsbeho-
ven på ett mer strukturerat
och kvalitativt sätt. 

t Michel Zijp, HR-strateg på Västra
Götalandsregionens koncernstab,
berättar med inlevelse om den utveck-
ling som skett de senaste åren.
– Idag arbetar HR för att skapa en

bredare plattform i
kompetensförsörj-
ningsarbetet genom
att exempelvis knyta
avdelningen för
regional utveckling
och professionen till
sig för att bättre
kunna synkronisera

behovsbilder samt skapa förutsättningar
för att kunna göra bättre analyser. 
– Förut var det så att då rapporterade

förvaltningarna in inom budgetramen
och sedan levde det sitt eget liv. Då satt
vi centralt och gjorde analyser som folk
inte kände igen sig i. 
I Västra Götaland börjar processen

med att HR lokalt arbetar tillsammans
med verksamhetscheferna i budgetarbe-

tet för att fastställa behoven inom
budgeten. I det arbetet görs analyser om
var det råder balans eller obalans. 

Men Michel Zijp poängterar att
budgetprocessen har sina begräns-
ningar.
– Om vi frågar professionen om sjuk-

lighet och vårdbehov så får vi svar som
inte begränsas av budget. Och de aspek-
terna är minst lika viktiga inför framti-
den och ska vägas in, även om vi måste
göra en kompetensförsörjningsplan inom
budgetramen. Därför har vi skapat ett
arbetssätt med flera omtag där vi kopplar
kompetenser till oss. Det gör att analy-
serna blir kvalitetssäkrade genom själva
arbetssättet och inte genom verktyget.
Michael Zijp:
  – I första skedet tittar vi då på pen-

sionsavgångar, personalomsättning och
antal ST-läkare. Men för att kunna göra
bedömningar på längre sikt måste också
omvärldsfaktorer som exempelvis kon-
kurrens från privat sektor, medicinsk och
teknisk utveckling, demografi och gene-
rationsväxling, organisationsföränd-
ringar, rekryteringsläget och annat vägas
in. Här är målet att bedömningarna
framöver ska göras i ett allt mer kvalita-
tivt samarbete mellan HR och avdel-
ningen för regional utveckling och pro-
fessionen.
– De lokala bedömningarna skickas

sedan in centralt. I materialet framgår
var det råder kompetensbalans respektive
kompetensobalans, samt kvalitativa reso-
nemang om varför, vad man gör och vill
göra lokalt, och på vilket sätt man ser att
regionen kan vara behjälplig. Efter det så
görs analyser utifrån ett regionperspektiv
som mynnar ut i en regional handlings -
plan.  

Christer Bark

Kommentar: 
”Vi naglar inte bara fast att det råder
brist på 15 specialister av den ena
typen och tre specialister av den andra
typen. Vi försöker skapa ett arbetssätt
där olika kompetenser arbetar ihop för
att täcka in fler behovsaspekter. Det
gör det svårt att bara svara rakt upp
och ner på Sjukhusläkarens frågor.
Statistiken visar:
Inom allmänmedicin finns idag ett 30-
tal vakanser. Inom ögon har Västra
Götalandsregionen haft svårt att få tag
i specialister, dock många ST. Även
urologi och röntgen ser ut att bli svåra
att täcka både i dagsläget och i framti-
den och det låga intresset för geriatrik
kan bli ett problem”.
Har rapporterat statistik på:
Nuläget: Antal specialister. 
Antalet ST-tjänster. 
Framtiden: Färdigår för ST-tjänsterna.

VÄSTRA GÖTALAND

Kommentar: Region Kronoberg
arbetar för närvarande med att upp-
datera sin kompetens- och personal -
försörjningsplan och svarar att man i
nuläget inte kan uppge några rele-
vanta siffror på frågorna och inte
heller kan ge sig på några
bedömningar vilka specialiteter som
kommer att ha brist om 1 år, fem år,
10 år och hur stor den bristen
eventuelt kommer att vara.
För statistik på: Antal specialister,
antal ST-tjänster, pensionsavgångar,
men mäter inte vakansläget.

KRONOBERG KALMAR
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t – Vi vet hur många läkarna är och när
de går i pension och vi vet hur många
ST-läkare vi har. Men vi saknar uppgif-
ter om behovet och hur bristsituationen
ser ut, säger Lars
Wingfors, HR-strateg
på Regionkontoret i
Region Halland. 
Under våren  startade

arbetet med en förstudie
inför en plan för strate-
gisk kompetensförsörj-
ning av bland annat läkare för hela
regionen.
Idag är det respektive förvaltning

inom regionen som tar ställning till
anställningar av ST-läkare. 
– Vi behöver få systematik i den pro-

cessen där vi dels fångar upp dagsläget,
men också vilka brister man kan före-
ställa sig på kort och lång sikt. Vi kart-
lägger nu vad vi har för tillgänglig

input och vad vi saknar.
Lars Wingfors säger det är viktigt att

inte bara titta på dagsläget och räkna på
den vanliga personalomsättningen, utan

att det är många olika
parametrar som
påverkar tillgång och
efterfrågan på läkare,
sjuksköterskor,
undersköterskor och
medicinska sekreterare,
som alla ska ingå i

komptensförsörjningsplanen: 
– Region Halland står liksom övriga

regioner och landsting inför en
utmaning med bland annat en åldrande
befolkning, multisjuka patienter, snabb
medicinteknisk utveckling, nya behand-
lingsmetoder och höga pensionsav-
gångar
Än så länge har man inget IT-stöd för

ändamålet. Lars Wingfors säger att det

blir nästa fråga. Först ska förstudien
göras klar och presenteras under hösten. 
– Det bästa med att ha en systematik

och en tydlig process i en modell är att
man kan bli bättre på att prognosticera,
säger Lars Wingfors.

Sara Gunnarsdotter

Kommentar: 
t Vi har ingen samlad uppföljning av
vakanser i något IT-system och
därmed ingen heltäckande bild. De
specialiteter där vi har vakanser är:
rehabmedicin, hud, kardiolog,
lungmedicin, urologi och onkologi.

Saknar statistik över det framtida
behovet av specialister år för år, spe-
cialitet för specialitet och det
framtida behovet av ST år för år, spe-
cialitet för specialitet.  
Har rapporterat statistik på:
Nuläget: Antal specialister. 
Antalet ST-tjänster. 
Framtiden: Pensionsavgångar och
färdigår för ST-tjänsterna.

HALLAND

”Vi saknar uppgifter om behoven
och hur bristsituationen ser ut”
I allt fler landsting och regioner försöker man nu ta ett samlat
grepp om kompetensförsörjningsfrågan för att vara förberedd
för framtida utmaningar. Halland ligger i start groparna.

Halland på gång
med en strategisk
kompetens  -
försörjningsplan

Kommentar: Sörmland har lämnat en
rapport kallad ”Personal- och kompetens-
försörjning” gjord gemensamt med Västman-
land grundad på data ur landstingens
personal statistik den 31 augusti 2013,
Socialstyrelsen, Sveriges Kommuner och
Landsting och Universitetskanslerämbetet/ 
Högskoleverket.

I rapporten beskrivs förutsaẗtningarna för
arbetsterapeuter, fysioterapeuter, lak̈are,
kuratorer, medicinska sekreterare,
psykologer, röntgensjuksköterskor,
sjuksköterskor, skötare och undersköterskor. 

Bedömningen är att tillgången på
specialist läkare idag inte motsvarar
efterfrågan i de två landstingen, medan
det råder balans när det gäller ST-läkare.

I rapporten sägs att ett stort arbete nu,
och kommande år, bedöms handla om att se
över hur läkarnas kompetens kan tas tillvara
så effektivt som möjligt genom en annan
fördelning av arbetsuppgifter, andra adminis-

trativa stöd i vården och översyn av fördel-
ning av läkarresurser mellan de olika spe-
cialiteterna.

I Sörmland fanns 409 specialistläkare den
31 augusti 2013, varav 195 var ST-läkare.
20 procent av specialisterna blir 65 år inom
de närmaste fem åren. I rapporten bedöms
återväxen vara god. Cirka 44 procent  av
läkarna i Sörmland är idag 39 år eller yngre.

I den gemensamma rapporten sägs att
relationen mellan ST-läkare och specialist -
läkare bör vara 4-6 gånger fler specialist -
läkare än ST-läkare för att klara en normal
generationsväxkling. Är antalet special-
istläkare färre än fyra per ST-läkare bör det
leda till en nettoökning och vid sex och fler
specialistläkare per ST-läkare förmodas en
minskning av antalet specialistläkare.

Genomsnittet för de båda landstingen
visar enligt rapporten en kommande netto -
ökning. För Västmanland är relationstalet 2,2
och för Sörmland 2,1.

För Västmanlands del är det två spe-
cialiteter som har relationstal på mer än 6

och en nettominskning av specialistläkare.
Det är klinisk patologi och kärlkirurgi. 

För Sörmlands del är det bara en spe-
cialitet och det är infektionssjukdomar där
det endast finns en ST-läkare jämfört med
åtta specialister.

Däremot visar rapporten att det är flera
specialiteter som inte har någon ST-läkare
alls och därmed heller ingen återväxt. För
Sörmland gäller det nio specialiteter och för
Västmanland 13.

I rapporten noteras att fördelningen av
läkarresurser mellan de olika specialiteterna
ger intryck av att det snarare är tillgången på
läkare än sjukdomspanorama och prioriter-
ing som styr rekryteringen och att det kan
finnas behov av ytterligare styrning, när det
gäller fördelningen av resurser till specialist-
tjänstgöring.
Rapporten innehåller 
en bilaga med statistik på:
Antalet specialister, antalet anställda ST-
läkare och ST-läkare i relation till antalet 
specialistläkare, den 31 augusti 2013.

SÖRMLAND 
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S
KL går emot regeringens
utredare om att avskaffa
dagens AT-tjänst till förmån
för en mer sammanhållen
läkarutbildning som leder
till legitimation utan för-

dröjning. Bland annat anser man AT-
läkare utgör en viktig grund för rekry-
tering.
Hur ska man se på SKL som aktör?

SKL är inte demokratiskt styrt – det är
en samverkansform som står utanför
demokratisk kontroll – vi röstar inte på
vilka som skall leda SKL eller hur de ska
agera. En offentlig kartell om man så
vill. SKL:s åsikt om AT-tjänst vittnar
om att man i första hand ser till produk-
tion och landstingens kostnad, inte
kvalitet och långsiktighet.
Frågan om framtidens läkarutbild-

ning väcker dock en rimlig fråga – hur
ska utbildningen se ut efter en legitima-
tionsgrundad läkarutbildning? Dessa
frågor hänger ihop.
Ett introduktionsår har föreslagits.

Jag anser att man med detta förslag
misstror den nya läkarutbildningens
förmåga och vill ha något slags mini-AT
i ny form. Det underminerar den
ambition man ändå måste ha på den nya
läkarutbildningen. Framtidens läkarut-
bildning bör utnyttja inte bara universi-
tetskliniker utan även andra
sjukhus/kliniker för att säkerställa god
handledning och utbildning för
samtliga läkarstudenter. På så sätt finns
även fortsatt en ingång till framtida
rekrytering etc.
Hur ska framtidens ST-utbildning se

ut? Här tror jag att specialistförening-
arna har en bra kunskap om hur man
utformar bra utbildning. Problemet de
senaste 40 åren har varit att lands -
tingens vilja att specialistutbilda läkare
har fluktuerat kraftigt. I praktiken har
man systematiskt underlåtit att utbilda
ST-läkare och hellre haft underläkare på
vikariatsförordnande – jag misstänker
av besparingsskäl. Detta gäller även
läkare som ännu inte fullgjort sin AT-

tjänstgöring. På så sätt får man billigare
arbetskraft över tid.

Vidare saknar ST-utbildningarna
en övergripande utomstående
kontroll av kvaliteten, något som
ytterligare över tid har urholkat
svensk ST-utbildning. SPUR inspek-
tioner är såklart bra men de är i
praktiken frivilliga och ingen har
mandat att tillrättavisa dåliga
moment i ST-utbildningen eller
lägga ned ST-utbildningar som inte
håller måttet.
Ansvaret för utbildning och produk-

tion ligger ofta på samma person – verk-
samhetschefen. Är tiderna kärva stryks
utbildningsmoment till förmån för pro-
duktion. ST-läkarna får stå med mössan
i hand och hoppas på kurser mot slutet
av deras ”utbildning”.
Den svenska regeringen har direkt

styrning över antalet platser på läkarut-
bildningen. Det är den enda
universitets utbildning som i detta
avseende regleras offentligt på detta sätt.
Av och till försöker då regeringar att öka
tillgången på läkare genom att öka
antalet platser på läkarutbildningen –
ett mycket trubbigt instrument som inte
fungerar och dessutom försämrar förut-
sättningarna för en bra läkarutbildning.

Ett förslag är istället att förstatliga
ST-utbildningen. Regeringen kan ta
över finansieringen av ST-tjänster.
Här finns flera fördelar. Tillgången
på specialister kan bättre styras
vilket nuvarande styrning av
läkarutbildning inte förmår.

Dessutom kan en utomstående
finansiär ställa krav på kvalitet på
utbildning av ST-läkare. Håller inte
utbildningen måttet drar man helt
enkelt in finansieringen. 
På sikt kan man bygga upp en myn-

dighet i samarbete med specialistföre-
ningarna för kvalitetskontroll av ST-
utbildning, vilket de allra flesta
europeiska  länder redan har. 

Verksamhetschefen fråntas
dubbla stolar vad gäller utbildning

och produktion. En studierektors-
funktion värd namnet kan etableras
där denne får ekonomiska medel och
styrdirektiv att utforma utbildning i
enlighet med europeiska direktiv.
Med den framtida läkarutbildningen

där legitimationskompetens säkras och
en statligt finasierad specialistutbild-
ning får Sverige i framtiden mera
robusta system för tillgången till specia-
listsjukvård och ökad kvalitet rakt
igenom läkarnas karriär. Förhopp-
ningsvis kan det systematiska vikariats -
träsket minimeras eller helst elimineras.
Slutligen bör landstingen avskaffas.

Organisationen kommer ifrån 1800-
talet och ha spelat ut sin roll. Den
bidrar till ojämlik vård och murar in
patienter med regler om hur de skall
söka vård. Det är enklare idag att söka
vård utomlands och få ersättning för det
jämfört med att söka vård i ett annat
landsting. 
Sverige bör införa ett nationellt krav

på sjukvårdsförsäkring för alla medbor-
gare. På så sätt skapas en långsiktig
grund för reell patientmedverkan inom
vården samtidigt som man minskar gro-
grunden för ojämlikhet inom landet.

Nicholas Aujalay, akutläkare.

– FÖRSTATLIGA ST-UTBILDNINGEN
OCH AVSKAFFA SKL OCH LANDSTINGEN

Läs fler krönikor av Nicholas Aujalay i vår
nättidning Sjukhusläkaren.se eller på Nicholas
Aujalays blogg ”Akutläkaren” på 
www./akutlakaren.blogspot.se/
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VAD ÄR DET SOM STYR VALET? 

Max Levin, specialist onkologi, Göteborg:
1. Jag valde onkologi av två skäl. Det första
skälet är att jag tycker om att arbeta med de
existentiella aspekterna av cancer. Patienten

hamnar i en livskris och det
känns meningsfullt och givande
att inom teamet försöka stötta
patienten och familjen på bästa
sätt i den situationen. Det andra
skälet är att cancer är så cellbi-

ologiskt intressant. Jag har en bakgrund som
grundforskare och vet inget område inom
medicinen där cellbiologi och klinik är så
påtagligt sammankopplat som inom cancer.
Dessutom  händer så otroligt mycket spän-
nande på behandlingsfronten, inte minst inom
malignt melanom.
2. Ja, om det inte funnits möjlighet att kom-
binera klinik med forskning inom onkologin så
hade jag valt något annat.

Anna Lindén, 
allmänmedicin, Skåne:
1. Allmänmedicin var den specialitet jag
kände passade mig bäst på grund av att jag

tycker om varierade arbets -
uppgifter. Därför ville jag inte
nischa in mig så specifikt. Jag
har också trivts väldigt bra när
jag har varit ute i primärvården
under utbildningen. Jag har

även provat på kirurgi, men primärvården
passade mig mycket bättre. Sedan är det
klart att det bidrar att dagarna består av mot-
tagning, så om jag är borta en onsdag så
påverkar det mest min egen mottagning. Då
kan jag lättare ha sidouppdrag utanför det
kliniska.
2. Nej, det här är det som passar mig bäst.
Inga yttre omständigheter hade kunnat
påverka mitt val.

Joakim Samuelsson, gynekolog Gotland:
1. Jag började läsa medicin ganska sent och
hade med mig väldigt positiva upplevelser
från när jag och min fru fick barn. Sedan är
kombinationen av medicin och kirurgi inom
den här specialiteten väldigt intressant. Ytterli-

gare en orsak är att jag faktiskt
fick frågan när jag var i
Västerås av studierektorn om
jag var intresserad av att
komma och jobba på kliniken.
Då blev jag peppad att fortsätta

där. Man har kanske högre tröskel att som
man ge sig in i att jobba så pass intimt med
kvinnor, så det kändes skönt att veta att de
tyckte att jag var lämplig.
2. Ja, om vårdcentralen hade varit lite mer
aggressiv och frågat mig på allvar ”ska du
inte börja jobba här?” Då hade jag funderat
seriöst på det alternativet som var mitt andra-
handsval. Men det behövs att någon spänner
ögonen i en och verkligen bjuder in och inte
gör det med armbågen.

Rolf Andersson, 
anestesiläkare, Stockholm: 

1. För att den är intellektuellt
utmanade och ställer höga krav
på utövaren att fungera bra i
alla lägen.
2. Ja, tillgången på ST-block,
lön, arbetsmiljö och möjligheter
till jobb utomlands.

David Wickström, 
allmänkirurg, Kristianstad:
1. Det är hantverksdelen av yrket som är

trevlig. Att kombinera det med
de kliniska kunskaperna och
patientkategorin som både
sträcker sig från barn på jourtid
till äldre – ett brett spektra som
är tilltalande tycker jag. 

2. Nej, faktiskt inte. Jag har varit inne på detta
sedan mitten av läkarutbildningen.

Henrik Bergholtz, 
specialist internmedicin, Kristianstad:
1. Jag har känt att jag ville bli endokrinolog
ändå sedan preklin och göra min subspe-

cialitet inom det. Internmedi -
cinaren är för mig den ”riktiga
doktorn” – som inte bara tar
kniven och skär bort
någonting – utan funderar och
utreder och gör förhopp -

ningsvis livet bättre för många kroniker. Att
det ingår att jobba på akuten emellanåt och
alternera mellan det och att ha sin mottag -
ning passar mig också bra. Det blir väldigt
mångsidigt.
2. Jag fick frågan under AT:n om jag ville
jobba vidare här och det tackade jag ja till.
Det är och har alltid varit ett fantastiskt
”klimat” på medicinkliniken i Kristianstad,
vilket gjorde valet lätt. Det är klart att hade
man fått frågan från något annat håll så
kanske jag hade övervägt det då. Ett tag fun-
derade jag på barnmedicin till exempel. Men
någon kirurg skulle jag aldrig kunna bli, för jag
har tummen mitt i handen.

Katarina Fagher, internmedicin och
endokrinologi/diabetologi, Skåne:
1. Jag bestämde mig tidigt för internmedicin,
redan under utbildningen. Intresset för
endokrinologin väcktes därefter under min
sidotjänstgöring på endokrinologen och det

var nog en kombination av att
jag trivdes oerhört bra med
kollegor och att jag forsk -
ningsmässigt gled in på dia-
betesområdet, som gjorde att
jag blev endokrinolog.
En av de stora fördelarna med

att vara endokrinolog är att man får följa sina
patienter under lång tid, både i med- och
motgång och genom olika stadier i livet. 
2. Jag tror att den kollegiala biten har stor
betydelse för att man skall trivas med sitt val
av specialitet och givetvis har denna faktor
spelat in även i mitt val.Moa Forssberg, specialist internmedicin,

blivande hematolog, Nyköping:
1. Egentligen blev jag intresserad av det här
området redan termin fem när vi läste

hematopatologi. Från den kursen
har jag hela tiden känt att jag ville
bli internmedicinare. Jag har
heller aldrig varit lockad av
operations salar. I och med att jag
jobbar på ett litet sjukhus blir det

också en väldig bredd. Man ser hela patienten
och alla olika organproblem. Vi tar in flera
olika symptom och väger in. Jag gillar också
att det är en tänkande specialitet. När det
gäller hematologin är sjukdomarna väldigt
spännande och det händer mycket forsk -
ningsmässigt. Det är ett väldigt dynamiskt
fält. Vi kan göra mycket för patienterna trots
att de många gånger har obotliga sjukdomar.
2. Det enda jag har haft som alternativ har
varit anestesi. Kanske hade jag fastnat om
jag hade råkat vikariera där i stället för på
medicin. Jag brukar ofta trivas var jag än är,
så då kanske jag hade fått upp ögonen för
det.

Emma Turesson, ortoped, Lund:
1. Jag valde ortopedi för att det är väldigt
kreativt. Man får bli duktig i händerna – både
kiurgiskt och när man undersöker patienterna

på akutmottagningen. Sedan
samarbetar man även mycket
med andra specialiteter och får
ta mycket snabba beslut. Jag
uppskattar också att man kan
göra mycket för patienterna

direkt och att man kan ge dem en plan om
behandlingar och uppföljningar. Många
gånger slutbehandlas de redan på akuten.
2. Valet av specialitet avgörs nog mycket av
slumpen. Jag var intresserad av flera spe-
cialiteter från början och många specialiteter
är spännande. På samma sätt innehåller alla
negativa saker och valet föll då på den spe-
cialitet där jag kunde tänka mig att hantera
även dessa under ett helt arbetsliv.

Sjukhusläkaren frågade nio nyligen klara specialister.
1. Vad fick dig att välja specialitet?
2. Hade något kunnat förändra ditt val?
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