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– För att lyckas ännu bättre krävs en
stabilare infrastruktur för forskningen

F

orskningsminister Helene
Hellmark Knutsson var i
förra veckan på Läkarförbundet och diskuterade
forskningspropositionen.
Den läggs fram vart fjärde
år, halvvägs in i varje mandatperiod, och
omfattar forskning, högre utbildning och
forskningsrelaterad innovation.
Nytt för i år är dels att man tänker sig
ett tioårsperspektiv, alltså längre än bara
fyra år, dels att man vill se en starkare
koppling mellan utbildning och forskning, då framförallt kunskapsöverföringen brister mellan dessa båda
uppdrag enligt regeringen, och dels att
man vill prioritera upp basanslagen.
Man vill också satsa på yngre forskare för
att ge några exempel.
Sverige är fortfarande ett topprankat
land när det gäller forskning och vi har
några av världens högst rankade lärosäten
bland de cirka 23 000 som finns i
världen. Det kommer mycket världsledande forskning och innovationer från
Sverige, men det gäller att vi växlar upp
för att behålla den positionen. Sverige
ska inte konkurrera med låga löner utan
vi ska konkurrera med ökad innovation
och ett högt kunskapsinnehåll. Detta
ställer krav på stabilare infrastruktur för
forskningen, dvs säker finansiering av
lokaler, tjänster och utrustning, strategiska och konkurrensutsatta
rekryteringar och att man vågar forska
lite bredare och vågar ta lite chanser.
Idag står basanslagen för mindre än
hälften av de totala forskningsanslagen,
som istället består av olika riktade
specialsatsningar och ansökta externa
medel. Mycket av forskningstiden för
yngre går åt till komplicerade ansökningar till lön och visstidsanställningar.
Karriärvägar för yngre forskare ser
också olika ut på olika lärosäten. Det
beskrivs från olika håll som svårt att få
mobilitet, svårt att locka till fortsatt
forskarkarriär efter postdoc, tjänster
specialdestineras och söks inte i
konkurrens och att meritering till och av

lärartjänster behöver förtydligas.
Dessutom ser man att den visserligen
långsamma men ändå ökade jämställdheten under de senaste femton åren nu
stannar av.
Det har kommit många inspel till
regeringen. De sju dekanerna på de
medicinska fakulteterna har till exempel
skrivit ett gemensamt inspel i fem
punkter där man bland annat efterlyser
just ökade basanslag och stabilare infrastruktur.
Det är bra med tioårsperspektivet
eftersom det kräver överenskommelse
med övriga partier vilket ger långsiktighet. Att forskare ska kunna lägga mer av
sin tid på att forska än på att ägna stor
tid till att fylla i ansökningar för att söka
nya pengar är också nödvändigt.
Satsningen på yngre forskare är viktig
och en tydlig karriärväg behöver göras.
Ett exempel är önskan om att förlänga
meriteringsanställningarna från fyra år
till sex år, för större möjlighet för
forskare att bevisa sin kapacitet och nå
resultat och därmed göra universiteten
tryggare i att anställa dem.
Men forskning handlar inte heller
bara om yngre forskare. Forskning för
läkare kan startas under stor del av läkarkarriären redan från start av utbildningen. När man börjat ST prioriterar
många specialistutbildningen och kanske
ett par barnledigheter. Eftersom alla inte
kan få forsknings-ST så är det både en
tids- och en lönefråga och hur mycket
nytt man kan lära sig samtidigt som man
ska ha ett liv. Men efter några år av
kliniskt arbete vaknar ofta intresset för
forskningsprojekt. Här får inte den
strikta sjukvårdsproduktionen ses som
viktigast och tränga undan forskningen,
det måste vara självklart att det ska gå
att forska.
För även om man sedan inte fortsätter
forskarkarriären så gagnas kliniken och
patienterna av att flera är forskarutbildade då detta värnar det kritiska tänkandet och strävan efter konstant utveckling. För den enskilda individen är det

ytterligare kompetenser att addera till de
övriga man tidigare har förvärvat både
som medicinsk expert och som läkare i
sin mer vida bemärkelse.
Detta nummer har som tema invandrade läkare som står för en stor del av
tryggheten med tillgänglig sjukvård för
många invånare. Utan dem skulle
sjukvården på många ställen på landsbygden och i glesbygden kollapsa,
liksom inom ett antal specialiteter, som
exempelvis patologin där invandrade
läkare utgör 55 procent av patologerna.
Läkarförbundet kommer under 2016
att fortsätta medverka till att förbättra
och säkra processen för invandrade
läkare. Det gäller mer ändamålsenliga
handläggningstider, förbättrad språkutbildning, ökat antal AT-platser, men
också att landstingen och vi inom de
olika förbunden ska samverka för att
skapa fler praktikplatser och skapa ökade
kontaktytor. Vi sjukhusläkare är viktiga
som handledare och mentorer.
Under hösten har Läkarförbundet
inlett den så kallade ”Sverigeronden” där
vi i Läkarförbundets presidium, tillsammans med lokalföreningsordföranden,
besöker ledningarna i olika landsting och
regioner för att diskutera framtid och
utveckling utifrån lokala förutsättningar
och annat, som exemplevis vikten av
lägre beläggningsgrader på vårdplatser,
utveckling av IT, bättre fortbildning och
möjlighet till ökat patientansvar för
läkare för att nämna några exempel.
Sjukhusläkarna och Läkarförbundet
kommer nästa år att enträget fortsätta
arbetet för att skapa en
bättre sjukvård med
helhetsperspektiv.

Slutligen en
nyårsönskan:
Beslutsfattare –
lyssna på din lokala
läkare!

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA
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D

en lilla gumman
satt och funderade
över sjukvården.
Hon tyckte det var
konstigt att man så
ofta jämförde den
med bilindustrin. En bilfabrik har verkligen inga likheter med sjukvården,
tänkte hon och fnös, precis som om
man snabbt skulle bli ihopmonterad på
fel avdelning och utskrivningsklar
innan man kom till lackeringen.
Men liknelsen med bilindustrin var
trots allt allt mer och mer överspelad
och en snabbt växande skara av
personer, som med glödande visshet
tidigare anslutit sig till de som var
övertygade om bilindustrins förträfflighet och oantastliga föredöme, satt nu
istället med lysande ögon i salig samstämmighet och lyssnade andäktig på
konsulterna för värdebaserad vård.
Den lilla gumman kunde tycka att
det var konstigt att den förändringsobenägna sjukvården kunde förändra
sig så snabbt, men den lilla gummans
ilskna dotter som var läkare och hade
gått en ledarskapskurs, men i övrigt var
begåvad hade förklarat att med
smarthet och list och några enkla knep
gick det så smidigt och lätt. De enda
verktyg man behöver, som dottern förklarat för den lilla gumman, var:
• En hemlig plan.
• En helt hjärnbefriad linjeorganisation.
• En ordlista med orwellskt nyspråk.
• En konskevensutredning (här hade
dottern fnissat).
• Snabbt genomförande.
Men hur det än var med den saken så
tyckte den lilla gumman att ofta fungerade allt bra och dessutom fick man ju
bestämma så mycket nu för tiden och
framförallt när man blivit gammal. Det
gäller både hemtjänst, vårdcentral och
vem som ska få ärva. Som den lilla

gumman sa, man vill ju faktiskt
bestämma själv vem som ska få vilka
kvarlevor.
Och man har ju faktiskt också
mycket hjälp, det kunde den lilla
gumman verkligen skriva under på. Till
exempel trygghetslarmet på armen var
fantastiskt tryggt och bra. Förra veckan
hade den lilla gumman påpassligt
larmat om att hon blev överfallen, när
Jehovas vittnen ringde på dörren.
Då smatt dom iväg fortare än kvickt,
förklarade den lilla gumman nöjt
medan den ilskna dottern som efter sin
ledarskapskurs ändå hade en åsikt om
god resursanvändning, invände att
hemtjänsten kanske inte uppskattat det
hela lika mycket. Asch, svarade den lilla
gumman obekymrat, jag ringde och sa
att jag inte var överfallen längre.
Ja, det är också bra att man lyssnar
på patienten mer, det har verkligen förändrats, tänkte den lilla gumman förtröstansfullt. Nu är det värde, respekt
och patientsäkerhet som är ledord. Det
gäller att ha rätt och uppdaterad
kunskap om vad som skapar värde för
patienten. Det är också viktigt att all
värdeskapande information och
kunskap följer med patienten och är
korrekt och snabbt kan tas fram vid
akuta situationer.
Den lilla gummans goda granne, den
äldre gentlemannen i samma uppgång,
hade i sin journal nyligen fått infört
under rubriken Varning:
Vill absolut inte till Brommageriatriken.
Dr Snake

Kraftfull sänkning av LDL-C
LDL-C sjönk med 55-75% under första
fö
veckan och effekten höll i sig över tid

Full effekt efter första sprutan
En dos, 140mg, injektion varannan vecka

Upp till 95% av patienterna når
LDL C<1,8 mmol/l

NB-PS-145-0815-112787

F, AATC:
TC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk.
Repatha™ (evolocumab) Rx, EEF,
Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha™ är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (heterozygot
tilläggs-familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggs
behandling till kostomläggning:
i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfetts
blodfetts-sänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C
med den maximalt
maximalt tolererade
tolereradedosen
dosenavavenenstatin
statineller,
eller
,
ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos
statiner,, eller för vilka statiner är kontra
kontra-patienter som är intoleranta mot statiner
indicerade.

Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 SOLNA, 08 695 11 00, www
www.amgen.se
.amgen.se

Indikation -- Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
Repatha™ är avsett för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi
blod
hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar.
behandlingar.
Effekten av Repatha™ på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu
inte fastställts. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För full
full-ständig information vid förskrivning samt produktresumé, Amgen juli 2015, se
www.fass.se.
www.fass.se.
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Är du chef?
Då bör du gå med i facket
Om du är det minsta
intresserad av chefskap:
Prova! Det berikar ditt professionella liv även om du
senare väljer att sluta som
chef. Den uppmaningen
kommer från Chefsföreningen som i en ny handbok
erbjuder stöd under »resan«.
t Chefsföreningen har gett ut handboken Läkare och chef tillsammans med
Läkarförbundet. Det är en bok som ska
inspirera dem som funderar på chefskap
och vara till hjälp och stöd för dem som
redan har en sådan roll.
Thomas Lindén som är ordförande i
Sveriges läkarförbunds chefsförening,
säger att det har blivit tuffare för chefer
de senaste åren.
– Vi ser att chefer omsätts snabbare,
och oftare behöver råd och stöd i
samband med att man byter jobb.
Enligt Thomas Lindén händer det
inte helt sällan att de som blir chefer går
ur förbundet eller att arbetsgivaren
påstår att man som chef inte kan vara
med i facket.
– Egentligen är det bara toppchefer
som har ett så kallat vd-avtal. Det ger
en trygghet istället för det kollektivavtal som man då i praktiken lämnar om
man går ur facket.
I ett sådant avtal ska det stå vad som
händer när man inte längre är chef och
man ska i princip ha någon form av fallskärmsavtal som ger en tid med
ekonomisk trygghet för att omorientera
sig.
Thomas Lindén säger att utan ett
sådant avtal så har man ingen trygghet
och då är det klokt att vara med i facket.
Men han påpekar att chefer också är
anställda, de flesta har en chef och kan
också hamna i omöjliga situationer.
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– Chefer är kanske de som absolut mest
behöver sin fackliga tillhörighet och där det
kanske oftast strular sig på något sätt, säger
Chefsföreningens ordförande Thomas Lindén
som absolut vill rekommendera sina kolleger
att pröva på chefskapet.

– Därför ska vi vara med i facket så
att vi har en stark »kompis« när vi
behöver det.
Från slutet på 1990-talet finns inte
längre krav på att den som leder en verksamhet inom hälso- och sjukvården måste
vara läkare. Chefsföreningen har varit
noga med att betona att det är kompetensen som ska avgöra, och läkare ska vara i
chefer i kraft att de är det bästa valet.
– Att kräva att enbart läkare ska vara
chefer är inte en framkomlig väg,
däremot tror vi att det bästa är att ha en
bra chef med en djup kännedom om
verksamhetens processer.
Thomas Lindén säger att det är ett
budskap som Chefsföreningen försöker
skicka ut till dem som anställer chefer.
– Läkare har en bra systemsyn som vi
fått genom vår utbildning och erfarenhet. Och vi kan snabbt ta beslut i vissa
frågor där den som inte är läkare kanske
först måste förstå och förankra åt olika
håll.
Han menar att den största utmaningen för en chef inte är att driva en
verksamhet som är likadan från år till år
utan i första hand att fatta beslut om
utvecklingsriktning och ta ställning till
nya metoder.
– Därmed är det helt avgörande att

man har en chef som kan sin verksamhet.
Om chefen inte är läkare så får den ha en
annan person, en medicinskt ansvarig
läkare, vid sin sida. Det är lika bra att
kombinera dem i en roll om det går.
I handboken framgår också att Läkarförbundet tycker att det är positivt att
chefen, när den så önskar och det är
möjligt mer hänsyn till uppdraget,
behåller viss klinisk verksamhet, forskning eller undervisning. I en enkätundersökning om läkares chefskap som
Läkarförbundet gjorde 2009 svarade en
dryg fjärdedel av de läkare som var
chefer att de också var kliniskt aktiva.
Men Thomas Lindén säger chefskapet
blivit större och mer omfattande och att
det därmed kan vara svårare att vara
kliniskt aktiv på ett vettigt sätt om man
är chef.
Han berättar att man på vissa ställen
rent av förbjudit chefer att ha kvar
klinisk verksamhet eller forskningsverksamhet med motiveringen att chefskapet är en heltidssysselsättning som man
inte kan blanda upp med andra saker.
– Om man är chef så måste det vara
sysselsättning nummer ett, chefskapet
får aldrig komma på undantag, det är vi
eniga om. Men vi tror tvärtom att man
blir en bättre chef med en bra kunskap
om kärnprocesserna. Därför borde man
vara mån om att ta fram modeller för att
kunna ha en klinisk koppling kvar.
Thomas Lindén som själv har haft en
rad olika chefspositioner sedan 15 år
tillbaka sticker inte under stol med att
chefskapet kan vara hårt och påfrestande
och att det bränner till ibland. Men
hans råd till kolleger är ändå att prova
på att vara chef.
– Då får man chans att inte bara
påverka patienter en och en, utan att
påverka hur hela systemet tar hand om
patienter, och det är väldigt tillfredsställande för den som brinner för sjukvårdens kvalitet.
Sara Gunnarsdotter
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STAFFAN BÖRJESSON MED MISSTÄNKT SPINAL STENOS
FICK BESKEDET AV ORTOPEDKLINIKEN PÅ SAHLGRENSKA:

”Först om 1,5 år
kan vi tolka
dina MR-bilder”
”Tyvärr, ingen har möjlighet
att tolka din MR-undersökning förrän om ett och ett
halvt år”. 76-årige Staffan
Börjesson trodde inte beskedet
från ortopeden på Sahlgrenska
var sant – men det var det.
t Han lider av en reumatisk muskelinflammation och har tagit kortison för
sina sympton sedan 2008. Men varje
gång han har försökt trappa ner på den
42 veckor långa kuren har besvären
blivit outhärdliga.
– Då har jag fått värk både här och
där och väldigt svårt att gå. Och läkarna
har sagt att ”då börjar vi om med
kuren”. Men jag hade börjat känna att
så här stora mängder kortison kan jag
inte hålla på med i längden. Speciellt
inte efter att jag fick en hjärtinfarkt.
För kortisonet och den blodförtunnande medicinen blev en fasansfull
kombination, berättar Staffan Börjesson.
– Du kan ju tänka dig själv hur tunn
hud jag har fått och vad som händer när
jag slår i någonstans. Det blöder hur
mycket som helst. Så jag skickade en
egenremiss till reumatologen för att få
hjälp att utreda om det fanns någon
annan hjälp att få för mina besvär.
Från reumatologen skickades Staffan
Börjesson på MR-undersökning. Misstanken var spinal stenos – trång
8

ryggrad. Ett tillstånd som ger precis de
smärtor och svårigheter att gå som
Staffan Börjesson beskriver.
– Min reumatolog skickade en remiss
till ortopeden för hjälp att tolka
bilderna. Den 28 augusti fick jag ett
brev med en bekräftelse på att de hade
tagit emot remissen.
Men mer än så hörde inte Staffan
Börjesson. Tre månader senare bestämde
han sig för att ringa och höra efter hur
det gick med tolkningen av undersökningen. Och det var då det chockartade
beskedet kom.
– Kvinnan i luren meddelade att det
kunde dröja ytterligare ett och ett halvt
år innan någon hade tid att titta på mitt
ärende. Det bröt mot vårdgarantilagen,
berättade hon och tillade att hon hade
20-25 liknande samtal varje dag från
frustrerade patienter som mig.
Staffan Börjesson tyckte att beskedet
var väldigt märkligt och började ringa
runt för att få en förklaring. Han kontaktade bland annat valfrihetskontoret
och regiondirektören Ann Söderström.
Samtliga höll med om att det inte lät
bra och hänvisade honom vidare till en
annan instans för mer information.
– Är det verkligen så att jag ska ut
och jaga en vårdgivare för mitt
problem? Det står ganska klart och
tydligt i vårdgarantin att det är vården
som ska söka lösningar, inte jag. I går
ringde jag det senaste numret jag fick –
till valfrihetskansliet på Sahlgrenska. Då
kom jag till en telefonsvarare som

tyckte att jag skulle mejla i stället.
Inom ett par timmar fick jag svar från
en chef som rekommenderade mig att
ringa tillbaka till ortopeden på Sahlgrenska igen. En och en halv veckas
ringande och mejlande hade inte lett
mig någonstans.
Vad är det värsta med hela den
här historien?
– Det mest frustrerande är att inte få
några besked, att bollas runt och
hänvisas tillbaka. Kontentan är att jag
förväntas vänta ett och ett halvt år på att
få ett besked om min MR-undersökning. Det är hårresande korkat att det
ska så lång tid. Pengarna är slut, vi har
inget avtal säger de, men det kan väl
inte vara mitt problem som patient?
Vem bär ansvaret för att inte vårdgarantin efterlevs? Om det finns en lag ska
väl den följas. Det får ju jag som privatperson göra.
Hur mår du i dag?
– Efter infarkten fick jag tydliga
direktiv om att jag ska promenera en
halvtimme om dagen, men det fixar inte
jag. Jag kan gå varannan dag, men
dagen efter är jag helt utslagen. Mina
ben har en häftig muskelvärk. Jag
känner mig jäkligt handikappad,
oavsett om jag går eller står.
Malin Lindgren

• Läs ortopedklinikens
svar på sidan 10
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FAKTA
VÅRDGARANTIN

Vårdgarantin
täcker inte
utredningar och
undersökningar
Vårdgarantin är en lagstadgad
rättighet som anger inom vilka
tidsgränser vård ska erbjudas.
Den nationella vårdgarantins
tidsgränser 0–7–90–90 dagar
innebär:

0 Samma dag som man söker
hjälp för ett hälsoproblem ska man
få kontakt med primärvården, till
exempel vårdcentralen eller
sjukvårdsrådgivningen.

– 7 Bedömer vårdpersonal att
man behöver träffa en läkare ska
man få en tid till detta inom högst
sju dagar, till exempel på vårdcentralen.
– 90 Om man får en remiss till
den planerade specialiserade
vården ska man få en tid för besök
inom 90 dagar. Det gäller även
om man sökt vård utan remiss.
– 90 Efter beslut om behandling,
till exempel en operation, ska man
få en tid till detta inom 90 dagar.

Men vårdgarantin har
många undantag.
Den gäller inte:
• Medicinsk service såsom
laboratorie- och röntgenundersökning.
• Utredningar och
undersökningar.
• Återbesök.
• Om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet.
• Om man av medicinska skäl bör
vänta längre än garantins tidsgränser.
• Hjälpmedelsförsörjning med
undantag av utprovning av hörapparater.

För Staffan Börjesson är promenader i skogen en plågsam
historia. Efter en halvtimme är han
så slut att han måste vila hela
dagen efter.
Foto: Julia Sjöberg
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STAFFAN BÖRJESSON DELAR SITT ÖDE MED MÅNGA

Tusentals i kö för att få svar
– Det stämmer, oprioriterade patienter kan mycket väl få
vänta 1,5 år i kö hos oss just nu och det är verkligen inte bra.
Det döljer sig mycket lidande bakom siffrorna i vår kö och
du är inte den första som ringer mig om det här, säger
Magnus Karlsson verksamhetschef för ortopedin på Sahlgrenska universitetssjukhuset.
t Med viss irritation i rösten berättar han
att det är ett avtal sedan augusti 2014
kring hur ortopeden får köpa in vård som
har ställt till det för framför allt rygg- och
fotkirurgipatienter som väntar på tolkning
av bland annat MR-undersökningar.
– Just nu har vi 2 300 patienter i kö.
Precis innan det nya avtalet trädde i
kraft var de 990 stycken. Det är en svår
situation och den har orsakat mycket
lidande, men tyvärr kan vi inte göra
någonting åt det för lagen om offentlig
upphandling är svår att ta sig förbi.
Skillnaderna i det nya avtalet jämfört
med det gamla är att de patientvolymer
som ortopeden får lov att skicka vidare
till privata vårdgivare är väldigt starkt
reglerade. Resultatet blir att ortopeden
på Sahlgrenska nu har mer än dubbelt så
många remisser att hantera på egen hand.
– Vi är fullständigt nerringda av
patienter som undrar vad som händer
med just deras remiss. Vi sitter med det

Ortopeden nerringd
av upprörda och
lidande patienter
som inte kommer
vidare i behandlingen
här varenda dag och försöker lösa det
mest akuta. Särskilt ömmande fall
försöker vi slussa vidare så gott det går.
Först i juni 2016 när avtalet löper ut
ser Magnus Karlsson en ljusning i
kötunneln.
– Men då kommer vi å andra sidan
med stor sannolikhet att ha närmare
3 000 patienter som väntar.
Vilken typ av skada är det de här
patienterna drabbas av genom sin långa
väntan?
– Framför allt är det smärta i rygg och
nacke, men även smärta och svaghet ut i
armar och ben som plågar dem. Det är det
många telefonsamtal handlar om och även

flera brev som jag har fått. Men det finns
säkert många som lider i det tysta också.
Frustrationen hos patienterna handlar
också mycket om den långa väntan.
Vem bär ansvaret för att situationen har blivit så här hos er?
– Jag är ointresserad av syndabockar
och vägrar peka ut någon. Det har gått
fel någonstans i processen. Tyvärr upptäcktes inte det innan avtalet tecknades.
Sannolikt var det många inblandade,
även jag själv. Dock inte när det gällde
volymerna i avtalet. Syndabockstänkande är enligt min mening kontraproduktivt och leder inte till förbättring.
Vad har du för råd till Staffan och
andra personer som befinner sig i
den här evighetskön och inte
kommer vidare?
– Det patienterna kan göra är att gå
en annan väg. Man kan vända sig till ett
annat landsting för att få vård. Men då
måste man vara aktiv som patient och få
sin remiss flyttad. Det kan också hända
att man får betala sin resa själv.
Malin Lindgren

Fotnot: Efter att artikeln skrevs har Staffan
Börjesson själv kontaktat en annan vårdgivare
som har lovat att tolka hans MR-undersökning
inom en och en halv månad med betalningshänvisning från Sahlgrenska. Därmed är han
borttagen ur kön på ortopeden.

Läs, adjungerade professorn i patientsäkerhet, Hans Rutbergs kommentar på Sjukhusläkaren.se

NY MUSIKVIDEO AV HENRIK WIDEGREN PÅ SJUKHUSLÄKAREN.SE
William Shakespeare skrev Romeo
och Julia 1596. Tidigare har man trott
att pjäsen baserade sig olika italienska noveller, som gavs ut på femtonhundratalet. Men är det sant?
t Med vår tids språk ges i Henrik Wide-

grens musikvideo en annan förklaring –
det klassiska teaterstycket baserar sig förmodligen på en sjukhusvistelse.
1595 utreddes Shakespeare inne10

liggande för misstänkt IBS på ett
sjukhus i London. Under vårdtiden var
hans PAL:ar två unga läkare: En manlig

gastroenterolog och en kvinnlig bukkirurg. De älskade varandra, men deras
olika kliniker gjorde allt för att sabotera
deras förhållande. Under tiden som Shakespeare genomgick koloskopier och
åderlåtningar noterade han hur det unga,
vackra paret kämpade för sin kärlek i en
hård och kall miljö. Till slut drevs
gastroenterologen bort med en falsk
IVO-anmälan och bukkirurgen giftes
bort med en gammal neurokirurg.
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De är många och
De är många och de är
trogna – omkring en fjärdedel av Sveriges läkarkår
består i dag av invandrade
läkare och inom vissa specialiteter har så många som
50 procent utländsk
bakgrund. De flesta stannar
kvar länge inom svensk
hälso- och sjukvård.
t – I England, USA och Australien ser
det helt annorlunda ut. Dit flyttar
läkare för att jobba några år och sedan
flytta hem igen, eller vidare till nästa
land. Men så är det inte här i Sverige.
Här är en stor andel kvar även 20 år
efter att man först
fick sin läkartjänst.
Det berättar
Hans Schwarz,
(bilden) statistiker
på Socialstyrelsen
med cirka 15 års
erfarenhet av att
behandla och sammanställa statistiska data kring legitimationsyrkena. Anledningen till att
läkarna stannar i Sverige tror han har
mycket med språket att göra.
– Har man väl tagit sig tid att lära
sig svenska som är ett så pass litet språk
i världen väljer majoriteten att stanna
kvar och jobba här. Det är en helt annan
situation än i de engelskspråkiga
länderna. Vi kan se viss runtflyttning
mellan de nordiska länderna, men det
vanligaste är att man stannar i Sverige
länge när man väl har en svensk läkarlegitimation, säger han.
När det gäller tillströmningen av
utländska läkare till Sverige så ökar den

Var fjärde
läkare i Sverige
är invandrare
sakta men säkert hela tiden, berättar Hans
Schwarz. Något som rimmar väl med det
ökade behovet inom svensk sjukvård.
– Det är ju inte så att läkare går
arbetslösa någonstans i världen. I stället
söker sig läkarna till länder där de kan
nå en så bra position som möjligt. I
Sverige har det varit underskott inom
vissa specialiter under en längre tid och
då öppnar det intressanta karriärvägar
för till exempel läkare från Grekland
eller andra länder nere på kontinenten.
Detta är också en del av förklaringen
till att läkarkåren inom vissa specialiteter,
som till exempel patologin, i dag utgörs
av utländska läkare till hela femtio
procent, berättar Hans Schwarz. Även om
faktorer som mängden patientkontakt
också har haft betydelse genom åren.
– Historiskt sett har det varit lättare
för utländska patologer och radiologer och
andra specialiteter, där man har mindre
patientkontakt, att få en tjänst i Sverige
även om man inte har behärskat språket
fullt ut. I ett laboratorie är det betydligt
enklare att prata engelska på arbetsplatsen
och redan för 15 år sedan var det betydligt
lättare att få möjlighet att jobba som
läkare där utan att kunna svenska.
I dagsläget finns det läkare i Sverige
med ursprung från i stort sett hela
världen, berättar Hans Schwarz. Men en
stor del av de utländska läkarna som är
etablerade på den svenska arbetsmarknaden i dag är från Irak, en naturlig
följd av hur flyktingssituationen i
världen såg ut för ett tiotal år sedan,
berättar Hans Schwarz.
– Personer med ursprung från Irak
utgör ungefär en procent av Sveriges

befolkning men hela två procent av
läkarkåren. Det är resultatet av flyktingströmmar från ett land med väldigt
hög utbildningsnivå. Samma fenomen
kommer vi säkert att se när det gäller
syriska läkare framöver. Det är många
syriska läkare som är i färd med att göra
språktest och kunskapsprov just nu.
Snart kommer de att märkas i statistiken som släpar efter ungefär två år.
Ett land som däremot inte alls är
speciellt väl representerat i den svenska
läkarkåren är Thailand. Detta trots att
landet är stort till ytan och har en
mycket hög kvalitet på både sjukvård
och läkarutbildning.
– Vi har till och med läkare med
ursprung från flera ministater runt om i
världen, men nästan ingen alls från
Thailand. Någon närmare analys av det
har vi inte gjort mer än att vi kan konstatera att thailändska läkare är väldigt
trogna sitt hemland och om de arbetar i
andra länder så väljer de främst engelskspråkiga länder i något år eller så innan
de återvänder hem.
När det gäller könsfördelningen
bland läkarna med utländsk examen så
är drygt hälften av dem män, precis som
inom den övriga läkarkåren i Sverige,
berättar Hans Schwarz.
– Men de allra flesta läkare som är
födda och utbildade i Ryssland är
kvinnor. Exakt var det beror på vet jag
inte, men troligtvis ser arbetssituationen väldigt olika ut för kvinnliga
respektive manliga läkare i de här
länderna.
Bland de läkare med svenskt
ursprung som åker i väg och studerar
utomlands och sedan återvänder, återfinns många invandrare som har vuxit
upp i Sverige, berättar Hans Schwarz.
– Det är vanligt att unga personer
med läkarvisioner åker tillbaka och
studerar i sina föräldrars hemländer. I

h de är trogna
Läkare sysselsatta inom hälso- och sjukvård efter
utbildningsland och ev. svensk bakgrund, november 2013
Utbildningsland
Sverige
Utlandet
Därav med svensk bakgrund
Samtliga
Källa: Socialstyrelsen, NPS-registret.

Sverige behöver man högsta betyg för
att komma in på läkarutbildningen,
men i till exempel Rumänien eller Bulgarien har de särskilda kvoter för
utländska studenter med helt andra

Antal
Andel
29299 ....................................74 procent
10225 ....................................26 procent
1 397 ......................................4 procent
39 524

betygskrav. Det är ett sätt för dessa
länder att tjäna pengar, men kvaliteten
på utbildningen är densamma.
Läkarutbildningen är den mest standardiserade utbildningen i världen och

undervisningen sker ofta på engelska.
Endast ett fåtal högskolor i världen,
till exempel några i Ryssland och några
i USA, håller så pass låg kvalitet att
Socialstyrelsen inte alls godkänner att
läkarna med en sådan examen får möjlighet att arbeta i Sverige.
– Det viktigaste för oss på Socialstyrelsen är den vård patienterna i Sverige
får i slutändan. Därför har vi identifierat
ett antal högskolor som inte lever upp
till den svenska standarden. Men både
ryska och amerikanska läkarutbildningar
i övrigt håller en mycket hög klass.
Malin Lindgren

Specialistläkare sysselsatta inom hälso- och sjukvården efter specialitet och utbildningsland, november 2013:
Specialitet
Antal läkare
Utlandsutbildade
Klinisk patologi ..................................176...............................55 procent
Klinisk cytologi...................................106...............................38 procent
Lungsjukdomar..................................197...............................35 procent
Neurologi ..........................................398...............................34 procent
Njursjukdomar ...................................209...............................32 procent
Reumatologi ......................................243...............................31 procent
Medicinsk radiologi/Bild
och funktionsmedicin.......................1 139...............................31 procent
Hud- och könssjukdomar.....................376...............................31 procent
Medicinsk gastroenterologi
och hepatologi.....................................71...............................30 procent
Urologi..............................................362...............................30 procent
Akutsjukvård........................................84...............................30 procent
Ögonsjukdomar .................................722...............................30 procent
Internmedicin..................................1 387...............................29 procent
Psykiatri .........................................1 821...............................29 procent
Geriatrik............................................511...............................28 procent
Neuroradiologi...................................128...............................27 procent
Rehabiliteringsmedicin........................171...............................27 procent
Kardiologi..........................................796...............................27 procent
Gynekologisk onkologi..........................57...............................26 procent
Obstetrik och gynekologi .................1 364...............................26 procent
Allmänmedicin ................................6 195...............................25 procent
Allergisjukdomar ..................................92...............................24 procent
Anestesi- och intensivvård ................1 650...............................24 procent
Barn- och ungdomsmedicin ..............1 006...............................23 procent
Barn- och ungdomspsykiatri ................368...............................23 procent
Barn- och ungdomsallergologi ...............99...............................23 procent
Neonatologi.......................................148...............................23 procent
Klinisk fysiologi ..................................144...............................22 procent
Plastikkirurgi......................................158...............................22 procent
Rättsmedicin .......................................28...............................21 procent
Klinisk immunologi ...............................86...............................21 procent
Hematologi........................................230...............................21 procent

Specialitet
Antal läkare
Utlandsutbildade
Smärtlindring.....................................159...............................20 procent
Klinisk neurofysiologi............................62...............................19 procent
Endokrinologi och diabetologi .............234...............................19 procent
Öron-, näs- och halssjukdomar.............581...............................19 procent
Neurokirurgi ......................................125...............................18 procent
Thoraxkirurgi .....................................136...............................18 procent
Ortopedi.........................................1 264...............................18 procent
Rättspsykiatri ......................................74...............................18 procent
Yrkes- och miljömedicin ........................46...............................17 procent
Onkologi ...........................................439...............................17 procent
Kirurgi............................................1 342...............................17 procent
Barnonkologi .......................................47...............................17 procent
Röst- och talrubbningar.........................18...............................17 procent
Nukleärmedicin....................................11...............................16 procent
Koagulations- och blödningsrubbningar...25...............................16 procent
Kärlkirurgi .........................................139...............................16 procent
Klinisk genetik .....................................38...............................16 procent
Klinisk bakteriologi .............................128...............................16 procent
Klinisk kemi .........................................91...............................15 procent
Barn- och ungdomsradiologi..................70...............................14 procent
Barn- och ungdomsneurologi
med habilitering .................................128...............................14 procent
Barn- och ungdomskardiologi ................40...............................13 procent
Hörselrubbningar .................................65...............................12 procent
Barn- och ungdomskirurgi .....................77...............................12 procent
Handkirurgi........................................104...............................12 procent
Företagshälsovård .............................530...............................10 procent
Klinisk farmakologi ...............................43.................................7 procent
Socialmedicin ......................................17.................................6 procent
Skolhälsovård ......................................41.................................5 procent
Infektionssjukdomar ...........................447.................................5 procent
Klinisk näringslära ..................................3.................................0 procent
Samtliga ..................................27346 ...........................24 procent
Källa: Socialstyrelsen, NPS-registret
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TORSBY SJUKHUS I VÄRMLAND

Här är nästan 90 procent
av specialistläkarna invandrare

”Vi är som en påse
Gott & blandat”
På sjukhuset i Torsby har
man länge brottats med
läkarbrist. Lösningen heter
utländska läkare som får ett
strukturerat och individanpassat mottagande. Och
för att få behålla dem är det
bästa att få tag i en barnfamilj med två läkarföräldrar.
t – Svenska läkare vill inte jobba så här,
de tycker inte om att bo på landet. De
vill helst bo i New York, eller åtminstone
i Göteborg eller Stockholm.
Det säger Karin Lundin, chef för sjuk-

FAKTA
TORSBY SJUKHUS
t Torsby sjukhus har ett upptagningsområde som geografisk är 42 procent
av Värmlands yta. De fast boende är
cirka 40 000. I perioder många
säsongsboende och turister i området.
Sjukhuset har 400 anställda, varav
cirka 45 läkare, ungefär 85 vårdplatser plus en dryg handfull IVAplatser. Nästan 90 procent av alla specialistläkare är utlandsfödda.
Sjukhuset är länsresurs för
överviktkirurgi.
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huset i Torsby. Hon menar att en orsak är
den alltmer långtgående subspecialiseringen. Längtan efter att specialisera sig
ändå ner till en liten vinkel av ett enskilt
organ väger inte upp landsbygdens frihet
från bilköer och bostadshets.
Men det som kan verka bonnigt och
perifert för vissa kan kännas fridfullt och
exotiskt för andra. Trots att sjukhuset i
Torsby inte använder sig av rekryteringsfirmor så droppar ansökningar ifrån
framförallt europeiska läkare in i ett
ganska jämt tempo.
Det handlar om utarbetade tyskar,
arbetslösa greker eller polacker som inte
kan försörja sig på sitt jobb.
– Vi är som en påse Gott & blandat,
säger Jörgen Byh entusiastiskt.
Sjukhuset har då och då annonser
ute, men har också använt mer okonventionella metoder som en youtubefilm på
tyska och sökmotoroptimering.
– När det blev kris i Europa började
folk höra av sig. Det sprids ganska
snabbt att det finns möjligheter här.
Jörgen Byh är HR-strateg på sjukhuset i Torsby. Han försöker så snabbt som
möjligt fånga upp de ansökningar som
kommer in, såväl spontana som de som
kommer efter en annons. Och det gäller
att tänka strategiskt och personligt.
– Vi bjuder in till intervjuer i ett par
dagar och besöker skolor och barnomsorg, mäklare och ridskolor, eller vad
som krävs. Det handlar ju inte bara om
att de har sökt ett nytt jobb utan det

Kandiadat nr 4

Torsby sjukhus får ett
”Think-different-päron” av
Sjukhusläkaren för
kreativt tänkande och sin
humana inställning när det
gäller att förse regionen med
kvalificerade läkare.
Kliniken är därmed kandidat
nr 4 till tidningens Think
different-pris 2016.
Tidigare kandidater är:
1. Geriatriska kliniken i Norrköping.
2. Västra Götalandsregionens projekt för
att integrera nyanlända läkare i vården.
3. Reuma-neuro-gastro-mottagningen på
Ängelholms sjukhus.

handlar om en tanke att faktiskt
emigrera.
Redan vid första besöket kan det bli
aktuellt att gå bredvid en kollega från
samma land för att få möjlighet att ställa
frågor som kanske inte känns bekväma
att ställa till sjukhusledningen.
Både Jörgen Byh och Karin Lundin
är överens om att bästa chansen att få
människor att stanna kvar är att rekrytera ett läkarpar med små barn.
– Då flyttar du inte gärna igen efter
ett par år, säger Jörgen Byh.
Karin Lundin säger att eftersom det
är en så stor sak att flytta till ett annat
land är det viktigt att vara öppen med
hur livet i landsorten fungerar.
– Vi är inte särskilt bra på jättefina
krogar, men å andra sidan är vi jädrigt
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Jörgen Byh, HR-strateg på sjukhuset i Torsby, och sjukhuschefen Karin Lundin, också läkare – [en vanlig sketen internmedicinare utan
subspecialisering, enligt henne själv] hoppas mycket på de stora grupper av syrier som flytt till Sverige.
Foto: Olle Persson

bra på trattkantareller och lingon.
Karin Lundin säger att läkarna som är
utbildade i andra länder ofta har hög medicinsk kompetens. Eftersom språket är
nyckeln till att fungera i sitt yrke, och
eftersom SFI inte fungerade som en del av
en snabb och individuellt planerad
etableringsprocess, har sjukhuset sedan i
början av milleniet anlitat en egen
svensklärare.
– Om man bara tar sig över den första
tröskeln så berikar de utländska läkarna
verksamheten väldigt mycket.
I Torsby har man också varit snabb med

att fånga upp nya svenskar. Efter USA:s
invasion av Irak har många flytt därifrån
och en del har hamnat i Sverige. I Torsby
har man inte ryggat för att ge de läkarna
möjlighet att gör den provtjänstgöring som
behövs inledningsvis för att så småningom
få svensk läkarlegitimation.
Karin Lundin hoppas mycket på de stora
grupper av Syrier som under senaste tiden
kommit till Sverige.
– Det är ju glesbygdens gyllene tillfälle.
»Var kvar, låt oss blomstra tillsammans.
Stanna för allt i världen!«

SJUKHUSCHEFEN TILL DE
SYRISKA FLYKTINGARNA:

”Var kvar, låt
oss blomstra
tillsammans.
Stanna för allt
i världen!”

Sara Gunnarsdotter

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
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Vanligast bland invandrade läkare i Sverige är tyskar, polacker och irakier.
Det visar OECD:s senaste hälsorapport (2015). På Torsby sjukhus finns alla
representerade. Gemensamt för dem är att de räddar den svenska
välfärden utanför storstadsområdena. Men skälen till att de valt Sverige varierar.
Sjukhusläkaren har talat med några av dem.

De lämnade ett liv som
bestod av bara jobb i Tyskland
– JAN CLAUSSEN OCH FELIX UFFHAUSEN FRÅN TYSKLAND ÄR
DESSUTOM GLADA ATT DE SLIPPER DEN TYSKA LÄKARHIERARKIN
I Sverige vågar AT-läkare
diskutera med överläkare
och chefer. Å andra sidan
verkar svenskarna ha lite
svårt att säga rakt ut vad de
menar. Två tyska ortopeder
resonerar om sitt arbete i
värmländska Torsby.
t När telefonen ringde och det var från
Torsby visste tyska Jan Claussen och
hans hustru inte ens vilket land de
pratade om.
– Vi kom inte ihåg Torsby. Vi hade
sökt jobb i hela världen.
Jan Claussen var nästan färdig kirurg
i Tyskland när han till slut tyckte att det
fick vara nog. Han säger att han jobbade
i genomsnitt 70–80 timmar i veckan.
– Som värst var det 110 timmar en
vecka. Det går ju inte ihop med små
barn. Och min fru jobbade på samma
sätt. Det är inget liv.
Så kom det sig att makarna skickade
sina cv:n till sjukhus runt om i världen.
Torsby svarade först. Efter besök med
intervju och sightseeing flyttade familjen
till Sverige med två små barn 2007.
Precis som alla andra läkare som
kommer till Torsby fick Jan Claussen
och hans hustru börja med att gå och
lära sig svenska hos Margareta Moberg.
Under tiden fick de halva lönen.
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Felix Uffhausen och Jan Claussen tycker att det funkar bra i Torsby. – Det handlar inte om var
man kommer ifrån utan om inställningen.
Foto: Olle Persson

– Vi jobbade med språket, men det
var ingen press.
När Jan Claussen väl började jobba
kliniskt var det som ST-läkare i ortopedi.
Det var en stor omställning, men han är
mycket nöjd med utbildningen.
– När jag började komma igång med
språket var det väldigt trevligt, på ett
sätt som jag inte alls kände igen från
Tyskland. Där är det tung belastning
och mycket tryck och du måste bara
jobba på.
I Torsby fanns istället en uttalad vilja
att satsa på sina nyanställda läkare. Jan
Claussen säger att det var speciellt att

förstå att sjukhusets ledning hade en
långtidsplan för honom. »Vi vill att du
mår bra och att du i framtiden ska
fungera här och vi hoppas att du
stannar«.
Nu, åtta år senare, är han sektionsansvarig inom ortopedi. Hans hustru
har blivit specialist i allmänmedicin och
jobbar som distriktsläkare. Familjen har
också fått två barn till.
– Här kan jag lägga mitt fokus på
min familj och på att ha ett bra liv.
Work-life balance stämmer nu. Vi har
en katastrof i Tyskland, men här måste
jag säga att det är alldeles perfekt.

www.sjukhuslakaren.se
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Strax efter Jan Claussen fått kontakt
med Torsby gick Felix Uffhausen, då
ST-läkare i kirurgi, och hans fru hemma
i Berlin i samma våndor som familjen
Claussen tidigare haft. De kände
varandra sedan grundutbildning.
– Jan berättade hur bra det gick här.
Med jobbet, barnen och allt det där
organisatoriska runt omkring, säger
Felix Uffhausen.
Makarna Uffhausen som också är
läkare båda två, skickade sina meriter
till några olika sjukhus i södra Sverige.
Torsby hörde av sig bland de första och
var väldigt välkomnande. Men det var
ett stort beslut att emigrera.
– Då hade vi två barn, nu har vi tre.
Hela släkten är kvar i Tyskland. Det är
långt ifrån Sverige och Torsby är ännu
längre ifrån än andra ställen i Sverige…
Både Jan Claussen och Felix Uffhausen tycker att den största skillnaden
mellan länderna är hierarkierna inom
läkargruppen.
– Det jag var mest förvånad över när

jag kom hit var morgonmötet där alla
pratade, säger Felix Uffhausen och fortsätter:
– Även den ”lilla” AT-läkaren diskuterade med chefen. Det skulle inte
funka i Tyskland. Där är det bara chefen
och överläkaren som pratar, ingen
annan.
Han säger att det svenska systemet
verkligen är bra och mycket enklare att
anpassa sig till än tvärtom. Han längtar
inte tillbaka
Även Felix Uffhausen sadlade om och
blev ortoped i Torsby, det var något han
själv verkligen ville och han tycker att
hans arbete har utvecklats över förväntan. Han tyckte det var bra att redan
tidigt under ST-utbildningen kunna få
ansvar och själv börja operera.
– Om jag sa att jag klarar den här
operationen så fick jag göra den. I
Tyskland tar det mycket längre tid
innan man verkligen får kniven i
handen.
De båda tyska ortopederna är dock

Sjukhusläkaren 8/2015

överens om att den svenska vården
skulle kunna bli lite mer effektiv. Men
de gör sitt bästa för att påverka och de
tycker att sjukhuset är på god väg.
Det som kan vara lite svårt i den
svenska vården, eller kulturen i allmänhet, är sättet att kommunicera. Svenskarna är vänliga, men ibland är åsikter
och uppmaningar väl mjukt inlindade.
– Jag vet inte om jag alla gånger
uppfattar om någon kritiserar mig,
säger Jan Claussen
Han säger att han som tysk kan bli
väldigt rak och tydlig både mot patienter och mot kolleger, i synnerhet om
han blir stressad.
– Det är inte alltid uppskattat.
Jan Claussen säger att han gärna
skulle ha lite fler svenska kolleger i
Torsby, men att det verkar vara svårt att
få hit dem
– Just nu verkar det som att svenska
sjukvården är beroende av utländska
läkare.
Sara Gunnarsdoter
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FALEH HELLIEL FRÅN IRAK:

”Det är stort för mig att
mina barn kan känna sig trygga,
det enda jag saknar är de
längre mötena med patienterna”
Foto: Sara Gunnarsdotter

F

yra år efter den amerikanska invasion 2003 hade
nästan tre fjärdedelar av
alla läkare, sjuksköterskor
och apotekare övergett sina
arbetsplatser i Irak. Drygt
hälften av dem hade flytt till utlandet.
Det uppger utrikespolitiska institutet.
Faleh Helliel, specialist i internmedicin var en av dem som lämnade Irak på
grund av kriget. För snart nio år sedan
kom han till Lessebo i Småland med sin
familj. Efter att ha läst svenska för
invandrare skickade han brev till landsting och enskilda sjukhus med förfrågan
om att provtjänstgöra för att få svensk
läkarlegitimation. I Irak hade han
arbetat som läkare sedan 1981 och varit
specialist i internmedicin sedan 1993.
Sjukhuset i Torsby svarade först. 2010
kunde han börja jobba där.
– Jag kände inte till de svenska läkarnas
arbete alls. Det tog tid att komma in i
jobbet och förstå vad som pågick. Det var
ett helt annat system än det jag kände från
Irak, säger Faleh Helliel.
Efter sex månader hade han visat att
hans kunskaper räckte för att få svensk
legitimation och då kunde han också
påbörja en kompletterande ST-utbildning i internmedicin som han blev klar
med 2013.
I början var det besvärligt att lära sig
det svenska sjukvårdssystemet och inte
minst hur de elektroniska systemen
fungerar. I Irak hade han inte tillgång
till dator i sitt arbete.
– Bara att lära sig hur man kan titta
på patienternas journaler, prover och
röntgen, hur man kommunicerar med
andra och hur man skriver remisser. Det
tog flera månader att komma in i.
Faleh Helliel säger att även om
arbetet som läkare rent kunskapsmäs18

Den svenska sjukvården med rekommendationer och
riktlinjer och möjlighet att konsultera kolleger underlättar
arbetet som doktor och gör det mindre ensamt än i Irak.
Men Faleh Helliel saknar de längre mötena med patienterna.
sigt är på det hela taget lika i de två
länderna, är det är stora skillnader i
sättet att arbeta i Sverige och i Irak. Här
finns fler möjligheter till teamarbete,
samarbete och samråd. I Irak står
läkaren ofta ensam med sina beslut.
– Här finns möjlighet till snabba
konsultationer, man kan ringa en
kollega på ett större sjukhus för hjälp
med bedömning eller ett prov eller bara
samråda med andra specialiteter. Man
kan titta på bilder via nätet, prata med
läkare i andra städer. Det underlättar
arbetet mycket.
Faleh Helliel säger att kommunikation via internet oftast inte alls fungerar
i Irak eftersom landets infrastruktur är
svårt sargad efter år av krig, men att
man heller inte har vana att diskutera
problem med andra läkare.
– Och här finns riktlinjer och rekommendationer för de flesta folksjukdomar,
i Irak beror allt på vad läkaren själv
tycker är bra.
Till att börja med säger Faleh Helliel
att han inte tror att det finns det något
som den svenska sjukvården skulle
kunna lära sig av den irakiska sjukvården. Men när han tänker efter
nämner han att det finns mer kringpersonal i Irak och att läkare sällan själva
behöver ägna sig åt administration.
– Jag skulle vilja ha mer tid att sitta
ner med patienterna här. Prata med dem
och ta en bättre anamnes. Men hela
tiden har man mycket administrativa
uppgifter som tar mycket tid och

minskar kontakten med patienter.
Det finns många läkare från Irak i
Sverige, men trots allt inte så många i
Torsby. Faleh Helliel säger att landsmännen har stöd av varandra både
socialt och arbetsmässigt, men han
påpekar också att många irakiska läkare,
precis som de flesta läkare med svenskt
ursprung, helst vill bo i större städer,
och därför ofta flyttar på sig när de är
klara med sin ST på en liten ort. Själv
uppskattar Faleh Helliel det lilla sjukhuset, framförallt för att det är enkelt
att kommunicera när man bara behöver
gå en trappa upp eller ner.
– Och man känner cheferna som
kompisar.
I den mån det är möjligt har Faleh
Helliel ofta daglig kontakt med släkt
och vänner Irak, några av dem är läkare.
De bor och arbetar i ett laglöst land
säger Faleh Helliel.
– Det finns inga skydd om något
skulle hända patienten, inte för patienten och inte för läkaren.
Läkarvännerna undrar mycket hur det
är att arbeta i Sverige, och framförallt de
unga drömmer om att kunna lämna Irak,
något som är mycket svårt. Faleh Helliel
säger att han är lyckligt lottad.
– Jag är glad att jag kunde lämna för
mina barns skull, och jag är glad att jag
hamnade här. Att barnen känner sig
trygga här och kan hitta bra utbildning,
det är stort för mig.
Sara Gunnarsdotter
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Daklinza® is the most potent in-vitro NS5A inhibitor against GT3,1,2
whichh in combination with sofosbuvir†, cur
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patients with cchronic
hronic hepatitis C (HCV)3-5
Daklinza is indicated in combination with other medicinal products
for the tr
eatment of cchronic
hronic HCV infection in adults.4
treatment
1. Gao M, Nettles RE, Belema M, et al. Chemical genetics strategy identifies an HCV NS5A inhibitor with a potent
clinical effect. Nature. 2010;465:96-100.
2. Harvoni (ledipasvir/sofosbuvir) Summary of Product Characteristics, Date Accessed May 2015. https://www.
medicines.org.uk/emc/print-document? documentId=29471.
3. Sulkowski MS, Gardiner DF, Rodriguez-Torres M, et al. Daclatasvir plus sofosbuvir for previously treated or
untreated chronic HCV infection. N Engl J Med. 2014;370:211-221.
4. Daklinza Summary of Product Characteristics.
5. Nelson DR, Cooper JN, Lalezari JP,
JP, et al. All-oral 12-week treatment with daclatasvir plus sofosbuvir in patients
ALLYY-3 phase 3 study. Hepatology. 2015;61(4):1127-1135.
with hepatitis C virus genotype 3 infection: ALL
† Daklinza + Sofosbuvir can include Ribavirin

Daklinza® (daklatasvir) filmdragerade tabletter 30 och 60 mg. Virushämmande medel, direkt verkande.
Indikation: Daklinza är avsett att användas i kombination med andra läkemedel för behandling av kronisk hepatit
C-virusinfektion hos vuxna. Daklinza ska inte ges som monoterapi.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Samtidig administrering med läkemedel som är starka inducerare av CYP3A4 och P-gp, på grund av risken för lägre exponering och
utebliven effekt av Daklinza.
Förpackningar: 60 mg och 30 mg: 28 filmdragerade tabletter per förpackning.
Ytterligaree information: Daklinza är receptbelagt och förmånsberättigat*.
Ytterligar
För fullständig information, se www.fass.se. Baserad på produktresumé från september 2015.
ʈDetta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
Bristol-Myers Squibb AB, tel: 08-7047100, www.bms.se

www.bms.se
November 2015

1392SE15PR09035-01

* Daklinza subventioneras vid genotyp 3, fibrosstadium F3 och F4 (enligt skattningsskala Metavir eller Batts och
Ludwig). Subventioneras vid genotyp 3, fibrosstadium F2, där övriga alternativ inte är lämpliga. Subventioneras för
övriga genotyper, fibrosstadium F3 och F4, i de fall Harvoni eller Viekirax/Exviera inte är lämpligt. Subventioneras
även för patienter som, oavsett fibrosstadium, genomgått organtransplantation eller uppvisar svåra extrahepatiska
manifestationer av hepatit C-infektion eller är indicerade för IVF-behandling.
Fibrosstadium fastställs med leverbiopsi eller en kombination av biomarkörer i blod, klinisk bild och leverelasticitetsmätning. Subventioneras för behandling under 12 veckor med undantag för de patienter som utifrån en klinisk
bedömning behöver längre behandlingstid. Subventioneras vid förskrivning av läkare vid infektionsklinik eller gastroenterologisk klinik/enhet med erfarenhet av att behandla patienter med kronisk hepatit C-infektion.
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ALEXANDRA KLIMEKBARANOWSKA FRÅN POLEN:

Hade siktet inställt
på Sverige
redan från början
Redan under läkarutbildningen i polska Gdansk hade
Aleksandra Klimek-Baranowska siktet inställt på
Sverige. Nu jobbar hon i
Torsby sedan ett år tillbaka,
sedan maj som ST-läkare i
internmedicin.
t Aleksandra Klimek-Baranowskas
svärföräldrar flyttade till Sverige för
cirka tio år sedan. Hon och maken har
ofta hälsat på dem och under besöken
fattat tycke för landet.
– Vi gillar Sverige och tänkte att vi
också kanske skulle kunna prova att
flytta hit.
Medan Aleksandra Klimek-Baranowska gjorde sin AT hemma i Polen
sökte hon också jobb på olika sjukhus i
Sverige med målet att få en ST-läkartjänst i internmedicin. Det blev Torsby.
Under de första månaderna gick en hel
del tid åt för att bli legitimerad även i
Sverige. Blanketter skulle fyllas i och
travar av dokument skulle översättas.
– Jag fick jättemycket hjälp med
administrationen härifrån sjukhuset.
I mars 2015 fick hon sin svenska
legitimation och i maj började hon sin
ST-utbildning i internmedicin.
Aleksandra Klimek-Baranowska
pratar efter bara drygt ett år i Sverige
redan relativt obehindrad svenska.
Eftersom hon ett bra tag varit helt
inställd på Sverige passade hon på att
läsa svenska under cirka ett och ett halvt

20

år hemma i Polen. I Torsby har hon
också fått gå hos sjukhusets egen
svensklärare, Margareta Moberg, för att
slipa på sitt språk.
Aleksandra Klimek-Baranowska
tycker att det svåraste är den nordvärmländska dialekten och berättar att de har
listor på akuten för att förstå de vanligaste orden, till exempel dret, sinni,
jämt, harta, tôli och skvatte.
Just detta med arbete på akuten var
något som överraskade Aleksandra
Klimek-Baranowska. I Polen tar akutläkarspecialisterna hand om patienterna
på akuten.
– Det var lite annorlunda att jag som
ST-läkare i internmedicin måste jobba på
akuten, men jag måste säga att man lär
sig väldigt snabbt när man jobbar där.
En sak som Aleksandra Klimek-Baranowska uppskattar i den polska vården
är att alla vårdcentraler har en egen
dygnet-runt-mottagningen för sådant
som är brådskande, men inte akut.
– Till exempel kan de med feber,
hosta eller urinvägsinfektioner komma
dit i stället för att gå till akutmottagningen på sjukhuset.
Aleksandra Klimek-Baranowska
säger att det i Polen finns betydligt fler
allmänläkare än i Sverige, något som gör
att det är lättare för patienterna att få
läkartider inom rimlig tid.
Å andra sidan tycker hon att det är
bra att sjukhusläkarna i Torsby kan följa
upp sina patienter på sjukhusets ”allmottagning”, i Polen är det oftast
läkarna på vårdcentralen som följer upp.
Trots att Aleksandra Klimek-Baranowska både gick sin grundutbildning

och gjorde sin AT vid det universitetssjukhuset i Gdansk saknar hon inte de
stora sammanhangen.
– Jag tycker att man lär sig mycket
mer och snabbare på ett mindre sjukhus,
och så är arbetsmiljön bättre än på ett
stort sjukhus.
Hon säger också att i Torsby kan hon
fråga kollegerna på sjukhuset om allt, oberoende om det gäller professionella eller
privata funderingar. Bland annat fick hon
hjälp av kolleger med att hitta bostad.
Aleksandra Klimek-Baranowska
säger att hon förstås inte kan veta något
om framtiden men att hon just nu är
helt nöjd och inte har några planer på
att flytta, vare sig tillbaka till Polen
eller någon annanstans i Sverige.
Sara Gunnarsdotter

Foto: Olle Persson

Orimlig arbetsbelastning i Polen fick Lukasz Czarnowski att flytta till Sverige
Tanken var aldrig att emigrera.
Lukasz Czarnowski (bilden) ville
bara pröva något annat ett tag,
eftersom han vantrivdes med de
polska arbetsförhållandena.
t I Polen tvingades

han under sin ST-tid i
psykiatri att jobba på
tre, fyra olika ställen
för att försörja sig och
sin familj.
– Jag gick tio, tolv nattjourer varje
månad; som primärjour inom primärvården och flera kvällar jobbade jag

som allmänläkare. Lukasz Czarnowski
hade knappt tid för familjen och
började fundera på någon möjlighet
att förbättra sin yrkessituation.
Så när Lukasz Czarnowski efter

avslutad ST-utbildning märkte att
tillvaron inte blev bättre som specialist beslutade han testa något nytt och
flyttade till Sverige. Idag är han
svensk medborgare.

Läs en längre intervju på Sjukhusläkaren.se
På Sjukhusläkaren.se kan du läsa en
längre intervju med Lukasz Czarnowski
där han bland annat berättar:
• att i Polen är psykiatrikern den enda som
träffar patienten och att en läkare kunde träffa
40-50, till och med 80 patienter, per dag.
• att när han började arbeta i Oskars-

hamn var hans känsla att de flesta andra
läkare i landstinget också var från Polen.
”När jag till exempel kom till vissa
vårdcentraler som konsult kunde vi hålla
möten helt och hållet på polska”.
• att han uppskattar det ”demokratiska”
teamarbetet i Sverige.
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Lilla Torsby
sjukhus
har en egen
svensklärare
Hur goda medicinska kunskaper man än har är det
svårt att fungera som läkare
utan att kunna språket. I
Torsby har sjukhuset en
egen svensklärare sedan
många år tillbaka.
Undervisningen sker hemma
hos Margareta Moberg.
t – ”Kommer” är ett rörelseverb, så då
ska det vara…?
Margareta Moberg väntar med uppmuntrande blick på att Susanne Peters,
tysk specialist i internmedicin, ska
komma på att tåget kommer fram, men att
det nu är framme.
Susanne Peters kom till Sverige
tidigare i höstas
för att arbeta som
läkare på sjukhuset i Torsby.
Hittills har hon
gått bredvid en
kollega två dagar i
veckan, men i och
med att hon fått
sin svenska legitimation kan hon nu få
börja sätta sig in i de administrativa
systemen.
I början av nästa år är det tänkt att
hon ska kunna börja jobba kliniskt.
Därför går hon hos Margareta Moberg
de tre övriga dagarna i arbetsveckan för

I snart 15 år har
Margareta Moberg
hjälpt invandrade
läkare att komma
in i arbetslivet
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att lära sig skilja mellan att sova, somna
och söva; att komparera adjektiv – bra
att kunna om en patient skulle bli sämre
eller bättre – och för att påminnas om att
det svenska ordet skön oftast inte är
samma sak som tyska schön [=vacker].
Margareta Moberg är pensionerad
svensklärare som undervisat mycket i
svenska för invandare. Sedan nästan
femton år tillbaka är hon anlitad av
sjukhuset i Torsby för att ta sig an de
läkare, och även enstaka från andra
yrkeskategorier, som inte kan svenska
språket tillräckligt bra för att ta emot
och behandla patienter.
Undervisningen är enskild, om
eleverna inte är ett par som kommit tillsammans för att arbeta på sjukhuset.
– Mer än så kan jag inte ta åt gången
i mitt kök. Det ska gå snabbt och vara
effektivt. Då går det inte att undervisa
en hel grupp.
Margareta Moberg säger att ungefär
hälften av hennes undervisning handlar
om att eleverna får prata.
– Jag försöker till stor del vara
inriktad mot läkarspråk, och ge dem
undervisning så att de kan utföra sitt
arbete tillfredsställande. Men ska de
stanna och trivas i Sverige så måste de
även ha ett socialt språk.
– Man måste kunna småprata vid
kaffebordet eller i matsalen. Man måste
kunna träffas och umgås på fritiden och
prata om andra saker än jobbet i
sjukvården.
Susanne Peters kunde tidigare inte
ett ord svenska, men efter sju veckors

undervisning förstår hon och kan själv
prata en hel del.
Margareta Moberg frågar henne vad
hon gjorde dagen innan och får veta att
hon använt sin svenska för att boka tid
hos en frisör för att klippa och tona
håret. Susanne Peters kämpar sig
igenom prepositioner, böjer mödosamt
oregelbundna verb och pustar till slut
tacksamt ut när hon och Margareta
Moberg kommer överens om att nästa
vecka gå igenom lämpliga ord och fraser
att använda vid frisörbesök.
Margareta Moberg säger att de som
kommer till henne utan någon svenska
alls i bagaget behöver i genomsnitt ett
år för att kunna fungera fullt ut på sitt
nya språk.
– Men sjukhuset vill ha dem i arbete
ganska snart, då blir det glesare med
lektioner hos mig. Ibland får de komma
efter arbetstid en och en halv timma
eller två.
Ingen som går hos Margareta Moberg

Susanne Peters från Tyskland gnuggas i svenska språket hemma hos Margareta Moberg, Torsby sjukhus egen svensklärare.

får börja helt och hållet förrän hon har
gett dem en godkäntstämpel.
– Precis som tomten i Walt Disney.
Under åren har Margareta Moberg
hunnit utbilda ungefär 70 läkare från
Tyskland, Spanien, Portugal, Iran, Irak,
Grekland, Österrike, England, Estland,
Ungern och Holland.
Hon tycker att alla möten varit berikande för henne och hon har kvar kontakter med många av sina före detta
elever.
– Man får veta så mycket om andra
länders kultur och om intressen hos var
och en. Man knyter vänskapsband som
aldrig försvinner. Ingen individ är den
andra lik.
Det är adventstid och i en paus
bjuder Margareta Moberg på glögg och
pepparkakor med ädelost.
– Läckert, blir Susanne Peters
omdöme.

Margareta Moberg arbetar inte
enbart med språket utan försöker också
förmedla vanor och traditioner som
många svenskar känner sig hemma med.
I december finns mycket att prata om;
advent, lucia och jul. Men även helt
profana högtider är viktiga att känna till
för den som är ny i Sverige.
– Jag är noga med att de tittar på
Nobelprisutdelningen en liten stund i
alla fall. Sedan får de berätta för mig vad
det har sett
I Tyskland var Susanne Peters överläkare på sjukhuset i Dortmund, men hon
tycker att hon fått allt mindre möjligheter att arbeta kliniskt under de tio år
hon varit yrkesverksam.
– Jag vill arbeta som läkare, inte
byråkrat, säger hon.
I mars i år såg hon en annons i tyska
läkartidningen om att sjukhuset i
Torsby sökte specialistläkare. Hon

Foto: Olle Persson

skickade in sina papper och fick komma
på intervju. Båda parter var nöjda.
– Nu är det spännande att komma
till ett nytt land, men det är inte så
olika att leva i Sverige och i Tyskland.
Hon tycker ändå att det är ett annat
tempo i Sverige och Torsby än i tyska
Dortmund.
– Det är lugnt, utan hets, det är
angenehm … skönt [där kom det!]. Jag
känner mig bra. Jag har inga tankar på
att åka tillbaka till Tyskland.
Sara Gunnarsdotter

Missa inte vår

PODDRADIO
t På sjukhusläkaren.se kan du lyssna
mer på Susanne Peters och Margareta
Moberg.

23

Sjukhusläkaren 8/2015

TEMA: DE RÄDDAR DEN SVENSKA VÅRDEN

www.sjukhuslakaren.se

Liksom Torsby sjukhus var Abdallah Al-Mohammad från Syrien
missnöjd med SFI och beslutade att ta saken i egna händer …

Det går att lära sig
svenska på många set
Han tog kontakt med sin
lokala tennisklubb och
klarade svenskaprovet på ett
halvår. Syriske läkaren
Abdallah Al-Mohammad
vägrade sitta och rulla
tummarna i väntan på att
den svenska byråkratin
skulle tugga färdigt.

hade redan förlorat två värdefulla år som
läkare på grund av flykten från Syrien
och såg sig desperat om efter alternativa
lösningar.
– Två är en jättelång tid utan att vare
sig studera eller praktisera medicin. Och
jag hade inte jättelång tid som läkare
med mig heller – jag hade arbetat som
allmänkirurg under ett års tid ungefär.
Jag kände att jag var tvungen att skynda
på den här långsamma byråkratin om
jag inte skulle tappa all min kunskap på
vägen.
Räddningen kom via arbetsförmedlingen. Där fick Abdallah AlMohammad kontakt med Eva – en
handläggare med goda kontakter och
kännedom om den kortväg för läkare
som trots allt finns. För den som vet hur

mot bättre svenskakunskaper fick
Abdallah Al-Mohammad från ett något
oväntat håll – sin lokala tennisklubb.
– Jag hade spelat en del tennis i
Syrien. Bland de första sakerna jag
gjorde när jag flyttade till Göteborg var
att gå ner till Ullevi tennisklubb och
fråga om jag kunde börja spela där. Då
fick jag kontakt med en senior och upptäckte att svenskar är jättevänliga och
hjälpsamma. Jag fick chansen att träffa
människor och jobba aktivt med språket
på egen hand.
Ett halvår, ett stort antal tennist – Vi försökte förklara för dem att vi är
matcher och åtskilliga barnböcker
läkare. Vi vill jobba på i ett högt tempo
senare var provet i svenska avklarat. Och
och gärna lära oss medicinska ord. Men
Abdallah Al-Mohammad blev efter en
de tyckte att vi skulle sitta där i 38
intervju utvald som en av 20 att
veckor som alla andra. Det var hemskt.
genomgå den 1-åriga kompletterande
Abdallah Al-Mohammad pratar
utbildningen vid Göteborgs uniom SFI, svenska för invandrare, den
versitet som erbjuds läkare med
kurs i svenska han och några syriska
legitimation utanför EU.
kollegor började gå så snart deras
– Hjälpen från arbetsförmedsvenska uppehållstillstånd var i hamn
lingen var verkligen jättebra.
i mitten av november 2014. Han
Äntligen kunde jag jobba på i
beskriver sin frustration över avsakett högre tempo. Sedan kan jag
naden av anpassad undervisning för en
tycka att det är fel att vi med
studievan person med medicinsk
läkarutbildning utanför EU ska
examen i bagaget – vars stora önskan
behöva gå en så pass lång väg
är att så snabbt som möjligt få en
medan läkare från till exempel
chans att börja jobba och komma in i Martin Hagström, Abdallah Al-Mohammad och Anders Berstedt. Italien kan börja jobba efter tre
det svenska samhället.
månader, trots att de kanske
man går tillväga, vill säga.
– Jag försökte förstå vad målet med
pratar jättedålig svenska. Av oss kräver
– Hon berättade för mig att jag hade
SFI egentligen var – att lära sig prata
de både hög nivå på svenskan och
möjlighet att göra ett svenskaprov och
och skriva på svenska, eller att bara
kunskapsprover och långa kurser innan
vara där i 38 veckor. Ingen kunde ge
om jag klarade det så kunde jag gå
vi kan börja jobba.
vidare och göra TULE-provet* och
mig något rakt besked. Om jag skulle
Med den brist på specialister som
ha gjort som de ville hade jag aldrig
därefter anmäla mig till den komplettefinns i Sverige anser Abdallah Allärt mig svenska känns det som.
rande utbildningen för läkare med
Mohammad att alla skulle tjäna på att
Men att sitta av lektionstid som inte
examen utanför EU. Det var det ingen
låta till exempel syriska läkare komma i
gav något i 38 veckor var inte aktuellt
som hade berättat för mig på SFI-kursen.
arbete betydligt snabbare.
kände Abdallah Al-Mohammad. Han
Men den allra största hjälpen på väg
– Jag blev själv sjuk och fick vänta i
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Tennisklubben blev Abdallah Al-Mohammads nyckel till det svenska språket. Här träffade han vänliga och hjälpsamma svenskar som tyckte att det var
roligt att hjälpa honom att konversera.
Foto: Julia Sjöberg

tre månader på att få träffa en kirurg. Då
blir det såklart frustrerande för mig som
själv är kirurg att jag nu har varit här i
ett år och två månader och har en så pass
lång väg kvar innan jag kan börja jobba.
Men han kommer inte att ge sig
förrän han har nått målet och blivit
yrkesverksam kirurg i sitt nya hemland,
berättar Abdallah Al-Mohammad. Även

om det kan kännas tröstlöst i bland.
Och hans råd till andra läkare som har
flytt till Sverige och hamnat i en SFIkurs med helt fel tempo är enkelt:
– Jobba med språket själv. Gå ut och
träffa människor – titta på tv och lyssna
på radio. Det är jättestor skillnad på att
läsa för att man gillar det och inte för att
man måste. Svenska människor är jätte-

vänliga och hjälpsamma – ta hjälp från
dem, från folket. Inte bara i skolan utan
även utanför.
Malin Lindgren

*Fotnot: TULE-provet är ett medicinskt
kunskapsprov för läkare med utbildning i
länder som ej omfattas av EU-direktiv eller
den nordiska överenskommelsen
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15 procent av läkarna på G
Totalt är de 70 stycken eller
15 procent av läkarna på
Gävle sjukhus och 10
procent av läkarna i
regionen – läkarna som
själva har en bakgrund som
flyktingar. De vet alltför väl
vad de som flyr över medelhavet i dag går igenom, men
också vad en framtid i
Sverige kan innebära.
t Tillsammans vill de visa sitt stöd
genom en unik bild som talar sitt
tydliga språk – vi har också flytt och vi
förstår vad ni går igenom!
Gävle sjukhus upptagningsområden
omfattar Gästrikland och delvis norra
Uppland med totalt omkring 170 000
invånare. Men trots att sjukhuset är litet
är antalet läkare med flyktingbakgrund
stort. Något som blev tydligt när hudläkaren Anita Eshragi (trea från vänster i
främsta raden) i ett mejl till kollegorna
uppmanade de som själva hade flytt till
Sverige att ställa upp på ett gemensamt
foto för att visa sitt stöd till dagens män-

niskor på flykt. Uppslutningen – 24
läkarkollegor samlade på en och samma
bild – blev större än hon kunde ana.
– Det känns fantastiskt att vi är så
många som delar det här, som vågar visa
vad vi har varit med om, säger hon.
Själv kom hon till Sverige från Iran
som sjuåring tillsammans med mamma
och tre syskon. Hon beskriver det varma
välkomnandet från samhället hon kände
och hur det har format henne till den är
hon är idag. I arbetet som läkare ser hon
många fördelar med de erfarenheter och
språkkunskaper hon har med sig via sin
bakgrund som flykting.
– Det är en stor fördel att kunna
kommunicera direkt med patienter. Den
stora mångfalden bland medarbetare
inom hälso- och sjukvård bidrar till att
ge en god vård, säger Anita Eshragi.
Men fotot är inget politiskt inlägg.
Läkarna tar inte ställning till flyktingpolitiken i Sverige, betonar Anita Eshragi.
– Genom detta hoppas vi på en större
förståelse bland allmänheten och också
visa på att mångfald är en styrka och hur
det bidrar positivt, säger hon.
Malin Lindgren

Uppslutningen blev stor när Anita Eshragi uppmanade sina läkarkollegor med flyktingbakgrund att ställa upp på en bild till stöd för dagens flyktingar.
Foto: Region Gävleborg

Hala Qatanani ”Det är viktigt att ha tålamod och hjälpa de flyktingar som k
Hon är praktiskt taget född på flykt
och kom till Sverige som tioåring. I
dag går Hala Qatanani en ST-utbildning med en alldeles egenkomponerad subspecialitet och hennes råd till
nyanlända läkare är kort och gott –
satsa på språket! Resten kan ni!
t – Jag var en riktig liten plugghäst, en

nörd, säger Hala Qatanani (tvåa från
vänster i främsta raden) med ett skratt
när hon beskriver sitt tioåriga jag som
nyss hade anlänt till det bistra, kalla
septembersverige.
Först gillade hon det inte alls och
mörkret skrämde efter en uppväxt på
betydligt soligare breddgrader. Men
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liksom de flesta andra barn kom hon
snart in i sitt nya liv.
– Mina föräldrar kommer ursprungligen från Palestina. När kriget började
flydde de till Jordanien och sedan vidare
till Saudiarabien på jakt efter ett
tryggare liv och där blev jag till.
Men efter kriget mellan Kuwait och
Irak blev även Saudiarabien för oroligt,
ansåg Hala Qatananis föräldrar. De blev
av med sina jobb och utvisades till slut.
Familjen splittrades när mamman och
barnen fick komma tillbaka till Jordanien
men inte pappan, som saknade jordanskt
pass. I två år blev han fast i Palestina
under andra intifadan. Först i Sverige
blev slutligen en återförening möjlig tack

vare en fabror som redan var bosatt här.
– Två år efter att vi hade flytt till
Sverige blev jag allvarligt sjuk och
hamnade på sjukhus. Jag opererades
flera gånger. Läkarna blev mina
hjältar. De pratade sitt alldeles egna
språk och det verkade så intressant.
Jag gick från att ha jätteont till att
några dagar senare vara helt fixad.
Sedan den dagen har jag vetat att jag
ville bli läkare.
Och tack vare sitt läshuvud och möjligheten att studera utomlands lyckades
Hala Qatanani uppfylla sin dröm.
– Jag är väldigt envis av mig så när
betygen inte riktigt räckte valde jag att
studera till läkare i Polen. Varje praktik-
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Gävle sjukhus är flyktingar

kommer – När vi väl har blivit en del av samhället så bidrar vi jättemycket”
period försökte jag få på något svenskt
sjukhus eller vårdcentral och de flesta
gånger lyckades jag med det. Så när jag
var färdig var det inga problem alls att
börja jobba i Sverige med en gång.
Som färdig läkare är akutmedicin
något Hala Qatanani verkligen brinner
för. Så mycket att hon trots sin ST inom
internmedicin har valt att försöka subspecialisera sig inom området – som
egentligen inte finns.
– Jag vill inrikta mig på akutsjukvård
inom bara området medicin. När jag har
jobbat här i Gävle har jag insett att en
sådan specialitet verkligen behövs. Vi får
se hur det går. Jag är intresserad och jag
håller på men det är inte klart än.

Det är viktigt att få fram i samhällsdebatten att även om man kommer från
en invandrarbakgrund och kanske har
svårigheter i början så kommer man att
vara med och lyfta upp samhället till
slut, precis som läkarna på bilden,
menar Hala Qatanani.
– Det är viktigt att ha tålamod och
hjälpa de flyktingar som kommer. När
vi väl har blivit en del av samhället så
bidrar vi jättemycket.
Vad har du för råd till andra flyktingar med läkarambitioner som
kommer till Sverige i dag?
– Satsa på språket– det är jätteviktigt
både för patienterna och för läkaren själv.
Vårt jobb går ut jättemycket på männi-

skokontakt och vi måste kunna lyssna och
kommunicera. Sedan vet jag att folk som
är utbildade läkare utomlands i botten är
duktiga, kompetenta läkare så jag tror att
kunskapen inte är något problem. De
behöver bara komma in i det svenska
sjukvårdssystemet och lära sig rutiner och
det praktiska men de ska inte tveka på
kunskaperna som de har med sig.
Önskningar inför nästa år: Jag
önskar självklart trygghet och fred för
mitt kära Sverige med tanke på allt som
händer runt omkring och jag önskar att
människor kunde se världen ur ett annat
perspektiv och försöka sätta sig in i folks
situationer innan man dömmer och agerar.
Malin Lindgren
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Behoven och metoderna olika
då landstingen raggar läkare
I norr satsar man på det
sociala. I söder på svenskakurser för syrier i egen regi.
Allt för att locka till sig den
välbehövliga utländska
arbetskraften och få den att
stanna.
t – Man har aldrig några garantier och

det kan komma faktorer som inte är
aktuella vid rekryteringstillfället. Men
är vi väl förberedda och har en bra introduktion och skapar förutsättningar för
att även resten av familjen ska trivas –
då ökar våra chanser att få behålla de
utländska läkare vi har rekryterat.
Det säger Magdalena Lundh, HRspecialist inom rekrytering i Norrbottens läns landsting och en av dem
som ständigt funderar på nya, innovativa sätt att både rekrytera och behålla
de utländska läkare och specialister som
landstinget så väl behöver.
– Vi har lång erfarenhet av att rekrytera utländsk personal och en av de saker
vi har lärt oss på vägen är hur viktigt
det är med kontaktnät. Att personen lär
sig svenska, att barnen kommer in i
barnomsorgen och att man helt enkelt
trivs med att bo här uppe i norra
Sverige, säger hon.
Därför har region Norrbotten bland
annat satsat på att utse kontaktpersoner
för den nyanställde att vända sig till –
inte bara när det gäller frågor av medicinsk karaktär – utan även kring mer
vardagliga saker som är nytt för den som
invandrat.
– Det kan handla om att visa runt i
stan, tipsa om närmaste affär och göra
trevliga saker tillsammans även utanför
arbetsplatsen. Det kan se lite olika ut på
olika håll, säger Magdalena Lundh.
I dagsläget består region Norrbottens
läkarkår till 24 procent av läkare med
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utländsk examen. De länder man
framför allt satsar på att rekrytera från
NORRBOTTEN
är de EU-länder där kåren har en betydsatsar på trivsel
ligt sämre arbetsmarknad än i Sverige.
– Grekland, Spanien, Portugal och
Tjeckien är exempel på länder som vi
Här får
har rekryterat i från. Vi försöker nå ut
nyanlända
på flera sätt – både genom annonser ch
läkare en
olika arrangerade aktiviteter. Men vi
kontaktperson
får även in en hel del spontanäven i vardagen
ansökningar från de här länderna
Magdalena Lundh,
från läkare som känner någon som
HR-specialist
inom
har börjat jobba hos oss och som
rekrytering i region
har berättat om möjligheterna.
Norrbotten: ”En sak som vi
En nyligen genomförd rekrylärt oss är hur viktigt det
teringsresa till Grekland bar rejält
är med kontaktnät”.
SKÅNE
med frukt för landstinget, berättar fokuserar
Magdalena Lundh. Hela 13
på språkkunskaper och
grekiska läkare varav flera allatt få läkare på flykt
mänläkare, en gynekolog,
snabbare i arbete
en urolog och en barnpsykiatriker håller i dagarna
på att rekryteras till Norrlands läns landsting.
– Det var en väldigt lyckad
Malin Ferbas: ”Vi får väldigt
resa. Vi har under åren byggt
många
förfrågningar från läkare
upp strategin kring hur vi bör
och frustrationen över den långa vänsynas och vilken kompetens
tan innan man kan börja jobba är stor”.
läkarna från de olika länderna har.
Vi vet vad vi behöver komplettera med
för att nå ett bra resultat. Det blir en
man ändå för rekryteringsprocessen.
trygghet och skapar bra förutsättningar
I landets andra ände jobbar HRför att vi ska lyckas.
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Det hela rör sig om ett tiotal individer, samtliga bosatta i nordöstra Skåne.
Utifrån piloten hoppas region Skåne
kunna dra lärdomar och skala upp projektet under 2016.
– Vi får väldigt många förfrågningar
från nyanlända läkare och frustrationen
över den långa väntan innan man kan
börja jobba är stor. Därför undersöker vi
nu om vi kan vara med och snabba på
den här processen. Förhoppningsvis kan
vi som stor arbetsgivare även utöva viss
påtryckning mot Socialstyrelsen för att
till exempel utöka möjligheterna att
läsa kursen i författningskunskap på
andra orter än som i dagsläget endast i
Stockholm, Göteborg och Linköping.
Det kanske inte är ett hinder för alla,
men för många är det svårt att ordna och
bekosta resa och boende på en annan ort
för kunna delta i kursen.
Men pilotprojektet har fler aktörer än
bara region Skåne. Även Migrationsverket och Arbetsförmedlingen i
nordöstra Skåne finns med som samarbetspartners.
– Anledningen till att projektet
startade just här är att det finns flera
stora flyktingförläggningar i området
och vi har två sjukhus och flera vårdcentraler i området. Målet är att vi ska
kunna anställa personerna som ingår i
projektet så småningom, men vi har i
dagsläget inte behov av alla specialiteter

utan främst av allmänläkare och läkare
inom psykiatrin.
Men även om man jobbar på att
skynda på processen går det inte speciellt snabbt att få en läkare från ett land
utanför EU i arbete.
– Det är fortfarande långa handläggningstider och provtjänstgöringar som
måste genomföras. Om man talar om att
fylla luckor lite snabbare så är det i
första hand läkare inom EU som måste
rekryteras. Men det är viktigt för oss att
även tänka på långsiktiga lösningar som
den här för att fylla vårt framtida rekryteringsbehov, säger Malin Ferbas och
tillägger att frågan om att underlätta för
den vårdpersonal som kommer via flyktingströmmarna just nu är en prioriterad fråga bland politikerna.
Men precis som i Norrbotten är det
allmänläkarna det råder störst brist på
för närvarande inom region Skåne. Ett
pågående projekt på det här området är
uppstarten av ett utbildningscentrum
på Ystad vårdcentral.
– Dit rekryterar vi läkare med specialistexamen och då endast EU-medborgare som läst till läkare i annat EU-land
än Sverige. I dagsläget har vi tre EUläkare som genomgår en intensiv introduktion i svensk hälso- och sjukvård
under en termin, säger Malin Jönsson
som är HR-strateg inom primärvården
Kryh med ansvar för att rekrytera fler

www.sjukhuslakaren.se

läkare inom EU till region Skåne.
Läkarna där handleds och utbildas av
erfarna specialister i allmänmedicin som
har arbetat länge som distriktsläkare på
vårdcentral, berättar hon. Under fem
månader varvas teoretisk utbildning
med praktiskt arbete i kombination
med språkstudier. Efter genomförd
utbildning och under förutsättning att
läkarna bedömts uppfylla den kunskapsnivå som behövs för att verka som specialist i allmänmedicin i Sverige erbjuds
de en tillsvidareanställning på en av
vårdcentralerna i Primärvården Kryh.
– Denna satsning är tänkt att pågå
fortlöpande och i april 2016 börjar nästa
grupp, fem EU-läkare, sin anställning
på Utbildningscentrum, säger Malin
Jönsson.
De erfarenheter som man redan nu
bär med sig är att anställning av
utländska läkare är långa processer som
kräver god framförhållning.
– En av de viktigast nycklarna till en
lyckad rekrytering och integration är att
satsa på språkutbildning då språket är
grundläggande för att man ska kunna
tillgodogöra sig den kompetens som
behövs för att kunna arbeta som specialist i Sverige och för att kunna komma
in i det svenska samhället.

Malin Lindgren

Västra Götalands lyckade språkprojekt utdvidgas
Det får inte bara fortsätta – Västra
Götalandsregionens språkprojekt för
syriska läkare i samarbete med
Arbetsförmedlingen utvidgas också
och kommer framöver även att inkludera sjuksköterskor och läkare från
andra länder.
t Ungefär en tredjedel av de syriska

läkarna som hittills har deltagit i VGR:s
språkprojekt med lärarledd svenskundervisning en dag i veckan med inriktning
mot hälsa och sjukvård klarade språkproven inom ett år. Ett lyckat resultat – och
i början av december fattade politikerna
beslutet att det hela både ska växa och få
en fortsättning.
– Dels är det så att det utvidgas i tid
så att det blir ett projekt som löper på
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två år så att vi får lite bättre kontinuitet
för deltagarna. Men det blir även utökat
när det gäller målgruppen och kommer
framöver att riktas både till läkare och
sjuksköterskor och då även från andra
länder än Syrien. Dessvärre tror jag inte
att vi kommer att kunna nå så många
sjuksköterskor så den stora andelen deltagare kommer nog att fortsätta vara
läkare även framöver, säger Jenny
Lundgren som är projektledare för språkprojektet.
Även kursinnehållet ska utvidgats och
kompletteras nu bland annat med delar
om hur det svenska sjukvårdssystemet
fungerar och styrs.
– Vi kommer även att prata om roller
och teamarbete inom den svenska vården.
Tillsammans med arbetsförmedlingen

ska vi även försöka erbjuda kursdeltagarna bättre guidning. Var finns behoven
och bristerna inom den svenska vården.
Hur kan jag anpassa mig och komplettera min utbildning så att jag lättare får
ett jobb?
Snabbt som ögat ska projektet nu få
ihop en plan för hur allt ska fungera
praktiskt, berättar Jenny Lundgren.
Målet är start i februari nästa år.
– Vi befarar att det kommer att bli en
stor anstormning av intresserade men
kapaciteten ligger på ungefär 120 kursdeltagare. Det som begränsar är framför
allt tillgången på lärare i svenska som
andraspråk eftersom det är stor brist på
den yrkeskategorin.
Malin Lindgren
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Så vill regeringen skapa
ett snabbspår för nyanlända
Facklig medverkan med handledare, introduktionskurser,
praktikplatser och bättre information ska göra det lättare för
utländsk vårdpersonal från tredje land att få svensk legitimation och jobb.
På en mässa i Folkets Hus i
Stockholm, i början av
december, arrangerad av
bland anna Läkarförbundet,
presenterade regeringen sitt
snabbspår som ska korta
vägen till jobb för nyanlända.
t På mässan beskrev arbetsmarknadsministern Ylva Johansson (S) hur
förvånad hon blivit över hur lång tid det
tar att få sin legitimation.
– Det känns helt galet att inte ta vara
på den kompetens som finns när vi har en
så skriande brist, det är slöseri, sa hon.
Ylva Johanssons besked var att

Så här ser regeringens
snabbspår ut i korthet
n Bättre möjligheter att
auskultera/praktisera genom
handledararvode, samt att
fackförbunden och arbetsgivarorganisationerna deltar
aktivt i processen.
n Yrkesanpassad
svenskundervisning via
Arbetsförmedlingen.
n Bättre och tidigare information om Socialstyrelsens
valideringsprocess och hur
den kan påbörjas.
n Att lärosäten på uppdrag
av Arbetsförmedlingen tillhandahåller introduktionskurser inför Social–
styrelsens kunskapsprov.
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Trycket på Pernilla Ek från Socialstyrelsen var högt under fredagens mässa om snabbare väg till
legitimation för utländsk vårdpersonal.
Foto: Susanna Pagels.

Arbetsförmedlingens roll kommer att
förändras och inriktas mer på att matcha
arbetsgivare med personal.
– Klarar vi det här, är vi kanske det
enda land i Europa som klarar de demografiska förändringar vi står inför, sa hon.
Snabbspåret är ett brett samarbete
mellan arbetsgivare, fackliga organisationer, myndigheter och lärosäten.
Socialstyrelsen kommer att tillföras
mycket extra pengar för att valideringen
ska snabbas på, 65 miljoner kronor för
nästa år, 47 miljoner för 2017, enligt
sjukvårdsminister Gabriel Wikström,
som var på plats under den presskonferens som också hölls under mässan.
Valideringen ska inte vara så
avhängig av att det finns tillgång till
dokument utan i högre grad baseras på
kunskapsprov och provtjänstgöring.
I korthet innebär snabbspåret bättre
och tidigare information till nyanlända;
förbättrad undervisning i yrkessvenska;
bättre stöd och förberedelser för det

yrkesinriktade kunskapsprov som bara
en liten andel klarar på första försöket i
dag (det så kallade TULE-provet), samt
bättre möjligheter för utländsk vårdpersonal att praktisera inom vården genom
att redan på ett tidigt stadium komma
ut i vården och gå bredvid en kollega
som får handledararvode.
Där kommer de fackliga organisationerna att spela stor roll.
– Vi på Läkarförbundet jagar handledare. Vi är ingen myndighet, men vill
hjälpa till, ta gärna kontakt med oss, sa
Ove Andersson, andre vice ordförande i
Läkarförbundet, under paneldiskussionen och fick en applåd av publiken.
Förhoppningen är att de modifierade
kunskapsproven är klara under våren.
Samtal pågår med lärosätena om vem
som gör och bekostar vad, enligt Erik
Höglund, chef för Avdelningen för
regler och behörighet på Socialstyrelsen.
Susanna Pagels
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…OCH I DET TYSTA REKRYTERAR LÄKARE ANDRA LÄKARE

Svenska naturen och ett
lugnare liv lockar holländare
Sjukvårdssystemen i Sverige
och Nederländerna har
många likheter. Därför
tyckte nederländska läkaren
Nadja Schuten Huitink i
Dalarna att landstinget
borde rekrytera fler läkare
från Nederländerna. I våras
gick resan som Nadja själv
följde med på.
t Specialistläkarbristen är besvärlig i
Dalarna och i flera år har landstinget åkt på
rekryteringsresor, framförallt till Tyskland.
Nadja Schuten Huitink jobbar på vårdcentralen i Svärdsjö, tre mil från Falun.
Hon kom till Sverige 2009 och blev
färdig specialist i allmänmedicin 2013.
Det var svårt för henne att förstå varför
landstinget envisades med Tyskland
eftersom hon menar att deras sjukvårdssystem med helt privat primärvård är så
olikt det svenska. Hon tycker däremot
att det svenska och det nederländska
sjukvårdssystemet med utbyggd offentlig primärvård är snarlika och att landstinget därför istället borde satsa på att
rekrytera från Nederländerna. Flera
gånger har hon ställt frågor till
personalansvariga om detta.
Så en dag i våras hörde de av sig till
Nadja Schuten Huitink och frågade om
hon kunde tänka sig att följa med till
den årliga emigrationsmässan i Utrecht.
– Det var jättekul. Jag pratade både
med sjuksköterskor, intresserade
distriktsläkare och sjukhusläkare.
De nederländska kollegerna hade inte
så mycket frågor om innehållet i arbetet
utan mer fundering på hur livet i Sverige
i allmänhet och Dalarna i synnerhet ter
sig. Nadja Schuten Huitink kunde

berätta om närheten till naturen och
möjligheten att åka skidor och skridskor
flera månader om året. Hon kunde också
berätta om det lugnare livet som passar
många barnfamiljer och det finns alla
möjligheter att bo på landet för den som
känner sig lockad av det.
Familjen Schuten Huitink bodde till
att börja med i en hyreslägenhet. Men
när de efter första halvåret kände sig
säkra på att de ville stanna kvar, började
de leta efter ett större hus med möjligheter att ta emot vänner från Nederländerna, gärna i en gäststuga. Det slutade
med att de köpte en anrik dalagård med
ett litet jordbruk. Det passade också
Nadjas make som hade haft svårt att få
anställning som maskiningenjör.
– Så nu är han faktisk ekologisk
bonde, det var också hans barndomsdröm.
Gården har kor, höns och några
grisar. Några hästar finns också inhysta i
gårdens stall.
– Men allt väldigt småskaligt.
När inte släktingar och vänner bor i
gårdens gästhus bedriver familjen också
ett litet ekologiskt bed and breakfast där.
Nadja Schuten Huitink säger att det
visserligen inte är helt lätt att komma in
i det svenska samhället.
– Det tar fem sex år att komma in i
gemenskapen när man flyttar till landet.
Ett budskap till utländska kolleger är

att svenskarna oftast inte kommer att ta
första steget till kontakt.
– Du måste ta steget och bjuda in. Vi
bjöd in grannarna på fika. Sedan fick vi
motinbjudningar och sedan har det gått
jättebra.
På rekryteringsmässan hade Nadja
Schuten Huitink med sig en pärm med
bilder från livet i Dalarna. Hon säger att
många var intresserade och hennes
känsla är att det gick bra även om det är
svårt att utvärdera direkt.
– Man planterar ett frö. Sedan kan processen ta ett, två eller tre år. Men i alla fall
en kollega har redan flyttat hit, han är på
språkkurs nu och ska börja jobba snart.
För många är beslutet att bryta upp
och byta land stort och många gånger
svårt, men Nadja Schuten Huitink säger
att hennes och makens jobb i nederländska flottan hade gjort dem vana vid
resor och alla möjliga miljöer och
kulturer. Sverige kändes inte så olikt
hemlandet. Men att det faktiskt blev
Sverige var mest en slump.
– Om jag hade sett en annons från
Norge hade lika gärna kunnat bli Norge.
Men jag är glad att det blev Dalarna och
Sverige, vi har inte ångrat det en sekund!
Sara Gunnarsdotter

Läs mer i en längre
artikel på Sjukhusläkaren.se
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Utbildningssatsning
ökade antalet donatorer
Från 128 svenska donatorer
om året till 150. Genom att
ta sig an det största hindret
för fler donationer – läkarnas
egen rädsla – har IVAläkaren Bertil Andersson
varit med och vänt en dyster
statistik i rätt riktning.

Det är viktigt att man har tänkt igenom
situationen noga och utvecklat en strategi för sig själv, så att man klarar av att
ställa den viktiga frågan om organdonation på rätt sätt, menar Bertil Andersson.
Länkar till filmerna på Sjukhusläkaren.se

t Tårarna rinner på de anhörigas
kinder. Deras älskade make och pappa
finns inte mer. Framför dem sitter Bertil
Andersson och ska i sin yrkesroll ta sig
an två stora utmaningar – att få de
anhöriga att förstå att den person som är
både varm och andas, om än med hjälp
av respirator, faktiskt är död. Han ska
också ställa frågan om de kan tänka sig
att låta den dödes organ doneras till
någon annan – och rädda så mycket som
åtta andra människors liv.
Men trots att scenariot är påhittat
och både de anhöriga och patienten är
skådespelare, hoppas Bertil Andersson
att det han säger i filmen kommer att
fungera som stöd och inspiration till
kollegor runt om i landet.
– Det är relativt sällan man har en
patient som lämpar sig för donation på sin
avdelning. Det kanske händer en till två
gånger om året. Och i det läget ska du
inte bara kunna lämna det här tråkiga
beskedet till anhöriga på ett bra sätt – du
ska också ta upp frågan med organdonation. Det kräver fingertoppskänsla. Och
då är det viktigt att man har tänkt igenom
situationen och utvecklat en strategi för
sig själv så att man klarar av att ställa den
här viktiga frågan på rätt sätt.
Annars är risken stor att de anhöriga
säger nej – men inte egentligen till
själva organdonationen, menar Bertil
Andersson, utan till den förfärliga situationen som sådan.
– De ska svara på om den döde har
något emot organdonation, inte ta ställning själva. Därför frågar jag i filmen ”Har
34

ni pratat om organdonation? Vad tror ni
Peter hade velat”. Det är ett sätt att formulera det här på som gör att de anhöriga
inte ställs inför en omöjlig situation.
För om inte den avlidne har uttryckt
en tydlig ovilja mot organdonation
innebär det förmodat samtycke, berättar
Bertil Andersson.
– Mellan 80-85 procent av svenska
folket är positiva till organdonation och
ser det som något självklart. Därför blir
det så fel om en anhörig känner sig så
pressad att hon eller han säger nej av ren
reflex. Jag har exempel från min nära
omgivning där en person som egentligen var positiv till organdonation och
till och med jobbade med det dagligen
svarade nej för att frågan ställdes fel.
Ungefär 20 till 25 gånger under sin
egen karriär har Bertil Andersson haft
patienter som har lämpat sig för organdonation. En farhåga han har märkt hos
många anhöriga är att läkaren kan ha fel.
De är varma och ser ut som att de sover –
kan jag verkligen lita på det läkaren säger?
– Ett sätt att komma runt det är att låta
de anhöriga vara med under hjärndödsdiagnostiken och berätta för dem vad som
borde ske när man tittar på kranialnerverna. Den här diagnostiken görs rutinmässigt med två timmars mellanrum. Om
den första undersökningen inte visade
någon reaktion kan det vara en god idé att
låta de anhöriga vara med under nästa.
Och har man inga reflexer i de
nerverna – då är man död.
– Visar man alla på salen och anhöriga
att jag vet vad jag gör och är tydlig med

det. Då gör jag det här på ett optimalt sätt.
Idén till att göra instruktionsfilmen
föddes efter år av frustration., berättar
Bertil Andersson. Han och Ingrid som
är donationsansvarig sjuksköterska i
Västra Götaland ställde sig frågan vad
det var som gjorde att man fortsatte
missa mellan 80 till 100 möjliga organdonatorer varje år. Och svaret är lika
enkelt som onödigt.
– Läkarna tar inte upp frågan. Och
varför gör vi då inte detta ? Jo, vi känner
oss osäkra. Och vi ser inte direkt vad
resultatet blir – att det på ett annat
sjukhus ligger en 12-åring som väntar
varenda minut på ett nytt hjärta. Och
som kanske dör på grund av att vi inte
vågade ställa frågan.
För mellan fem och sju procent av
patienterna dör än i dag i väntan på ett
nytt organ, berättar Bertil Andersson
som bestämde sig för att det var dags att
på allvar ta tag i de här mjuka ämnena –
samtalet och tajmingen kring organdonation.
– Vi tyckte att det var bra och mest
effektivt med en film som IVA-avdelningarna själva kan använda tillsammans
med ett arbetsmaterial.
Filmen började visas hösten 2013.
Och från att statistiken hade legat
stadigt på medeltalet 128 donatorer om
året har siffran så sakta börjat stiga. I dag
ligger medeltalet i stället på 150 donatorer. Men Bertil Andersson är blygsam.
– Det beror inte bara på den här
utbildningskampanjen för vi jobbar alla
med detta. Men vi har märkt en tendens
att det blir fler och fler identifierade
donatorer sedan starten.
Men trots de goda resultaten är Bertil
Andersson långt ifrån nöjd.
– Det är fortfarande för få. Vi ska upp
till 225 donatorer om året i Sverige –
ungefär 25 per miljoner invånare. Där
ligger Norge och det är den siffran man
kan förvänta sig i ett i-land. Då tror jag
att vi skulle täcka behovet och då har vi
nått vårt mål.
Malin Lindgren

Posttidning B. Economique
Returadress: Sjukhusläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm

Det handlar om tid.

Vargatef® (nintedanib) är en oral trippel angiokinashämmare som i kombination
med docetaxel ger en överlevnad på 12,6 månader i andra linjens behandling av
adenocarcinom*1.
Indikation: I kombination med docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller
lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenocarcinom, efter första
linjens kemoterapi.
*Jämfört med 10,3 månader för docetaxel i monoterapi.

Referens: 1. Reck M et al. Lancet Oncol 2014:15;143–55.
Vargatef® (nintedanib), 100 mg och 150 mg, mjuka kapslar. Cytotoxiskt medel, Proteinkinashämmare. Rx, F. Indikation: Vargatef är indicerat i kombination med
docetaxel för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad, metastaserande eller lokalt recidiverande icke-småcellig lungcancer (NSCLC) med en tumörhistologi av typen adenocarcinom, efter första linjens kemoterapi. Varningar och försiktighet: Vargatef är kontraindicerat vid jordnötsallergi och sojaprodukter.
Diarré, illamående och kräkning var den vanligaste rapporterade gastrointestinala biverkningen, varför noggrann monitorering och behandling är viktigt. Administrering av nintedanib var förenad med en stegring av leverenzymer (ALAT, ASAT, ALP) eller bilirubin, med en potentiellt högre risk för kvinnliga patienter.
Datum för senaste översyn av produktresumén: 2015-03-10. För ytterligare information se www.fass.se. Boehringer Ingelheim Sverige AB 08-721 21 00.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
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