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Kent Nyström
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GÖR ETT

AKTIVT VAL!
FRIGÖR RESURSER

I VÅRDEN!
VÄLJ PREGABALIN SANDOZ GmbH (pregabalin)
TILL EN 27–48% LÄGRE KOSTNAD JÄMFÖRT MED LYRICA®
VID BEHANDLING AV EPILEPSI ELLER GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM HOS VUXNA1
Källa: 27–48% prisskillnad jämfört med Lyrica ® beroende på styrka och förpackningsstorlek. TLV-pris, januari 2016.

Apoteken byter inte automatiskt ut Lyrica2
Därför måste DU som förskrivare göra ett aktivt val av tillverkare av pregabalin för att
apoteket ska kunna expediera varan, och på så vis bidra till att frigöra resurser till vården.
PREGABALIN SANDOZ GmbH ÄR IDAG INDIKERAT VID:
• Epilepsi som tilläggsbehandling för vuxna med partiella
anfall med eller utan sekundär generalisering
• Generaliserat ångestsyndrom hos vuxna

FÖRKORTAD FÖRSKRIVNINGSINFORMATION: Pregabalin Sandoz GmbH (pregabalin) ATC-kod N03AX16 (antiepileptika). Förpackningar: Kapsel, hård, 25 mg;
50 mg; 75 mg; 150; 225 mg; 300mg om 56 st; 100 mg om 84 st. (Rx/F) särskilda villkor reglerar subventionen. Förmån med begränsning: Subventioneras vid:
1) epilepsi. 2) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av
medicinska skäl. Terapeutiska indikationer: Epilepsi Pregabalin Sandoz GmbH är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan
sekundär generalisering. Generaliserat ångestsyndrom: Pregabalin Sandoz GmbH är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Behandling med pregabalin har förknippats med
yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallskador i den äldre patientgruppen. Patienter bör därför tillrådas att vara försiktiga tills de känner
till läkemedlets potentiella effekter. Patienter avråds från att köra bil, sköta avancerade maskiner och delta i andra potentiellt riskfyllda aktiviteter innan det är känt
om pregabalin påverkar deras förmåga att utföra dessa aktiviteter. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem. Pregabalin ska användas
med försiktighet till patienter med hjärt-kärlsjukdom. Läs bipacksedeln före användning. Produktresumé uppdaterad 10-2015. För mer information, produktresumé
och aktuella priser se www.fass.se Referens: 1. Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket TLV, www.tlv.se, pris januari 2016. 2. Pregabalin omfattas inte av generisk
substitution på apotek, d.v.s. ingår inte i periodensvara system där apoteket automatiskt byter ut läkemedlet.

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

NR1601428507 FWD SAND0020

PREGABALIN SANDOZ GmbH ÄR INTE INDIKERAT VID:
• Neuropatisk smärta, då den indikationen fortfarande är patentskyddad
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Var finns nytänkandet?

Att det är lika illa överallt
duger inte som försvar
Vi i Sjukhusläkarna har
länge med oro följt, rapporterat om och krävt förändringar för att minska vårdplatsbristen. Idag är läget
värre än någonsin.
t Många sjukhus har neddragna vård-

platser och kämpar med överbeläggningar året om. Sommaren som kommer
befarar vi blir den värsta hittills, och det
finns en stor oro att hösten fortsätter i
sommarens tema.
Det största problemet är
sjuksköterskeflykten. Jag har flera
gånger hört högt uppsatta chefer och
politiker inom hälso- och sjukvården
försvara bristen inom sitt landsting med
att det ju ser likadant ut överallt. Det
duger inte, utan det är dags att börja
tänka nytt och ta ett helhetsgrepp. Det
finns tillräckligt med vårdpersonal för
att bedriva en god vård, men var är alla?
För det första måste vi fråga oss om
personalresurserna används på bästa sätt.
Där välkomnar vi utredningen ”Vem får
göra vad i vården”, och hoppas på att
den ansvarsfullt sätter ramarna.
Vi måste ha medarbetare med rätt
kompetens för sina uppgifter. Här är jag
orolig att sjuksköterskeutbildningen inte
alltid på bästa sätt förbereder blivande
sjuksköterskor för arbetslivet, vilket
självklart gör det extra tufft om man från
början tvingas arbeta självständigt med
dålig tillgång på erfarna handledare.
Jag tror även vårdavdelningarna
behöver medicinskt ansvariga läkare
som är närvarande och delaktiga i styrningen. Först då tror jag att vi kan få
det samarbete mellan yrkeskategorier
som bäst gagnar patienterna.
I detta nummer belyser vi ett växande

problem, strykningar från operation,
vilket är starkt kopplat till personaloch vårdplatsbrist. Strukna och för sent
genomförda behandlingar ger konsekvenser på flera nivåer. Vi läkare ser de
enskilda patienter som gång på gång förbereder sig för en operation, med all oro
och planering det innebär.
De som ofta drabbas extra hårt av
upprepade strykningar är de som har ett
problem som inte akut hotar livet, men
ändå kraftigt kan försämra livskvaliteten, då de oftare blir strukna än exempelvis patienter med cancer.
De kan ha handikappande smärtor i
väntan på en ny höftled, eller i kön till stominedläggning lida av stora problem med
höga stomiflöden med uttorkning och
svårighet att lämna hemmet som följd.
Precis som Mikael Wirqvist beskriver (se sidan 10 i tidningen) har jag
många gånger blivit tvungen att
meddela patienter att deras planerade
operation är struken. Jag minns särskilt
hur illa och ovärdigt det kändes att
behöva meddela en patient som passerat
80 år och genomgått en tuff laxering
inför ett tarmingrepp att hans operation
behövde skjutas upp.
Utöver konsekvenserna för de
enskilda patienterna så behöver vi ett
samhällsekonomiskt perspektiv på kostnaderna för strukna behandlingar och
långa väntetider till operation. Det kan
handla om patienter som är sjukskrivna
i väntan på en åtgärd, anhöriga som
tagit ledigt från arbete och kanske rest
långa sträckor för att finnas tillgängliga
för sina nyopererade släktingar.
En struken behandling innebär också
konsekvenser för alla som väntar bakom
den aktuella patienten i kön. När operationer stryks på grund av vårdplatsbrist
kan det paradoxalt nog öka belastningen
på avdelningarna, då komplikationer
till tillståndet patienten ska opereras för

kan kräva inneliggande vård.
Vi som patientansvariga läkare
brukar ofta försöka göra allt för att få
igenom en operation, och det handlar
inte om ett egenintresse att få operera,
utan att det faktiskt är vi som ser individen bakom det strukna namnet i operationslistan. Ett samarbetsklimat där alla
känner att det främsta målet är patientens bästa är en viktig komponent för
att slippa strykningar, men självklart är
ett rimligt antal vårdplatser ett måste.
Vi i Sjukhusläkarna laddar nu för
årets Almedalsvecka, där vi kommer
göra vårt bästa för att få styrande politiker och chefer att agera på de problem
och förbättringsområden vi möter inom
sjukvården.
Vi medverkar i ett flertal seminarier
och diskussioner samt anordnar två egna
seminarier. Det ena vill lyfta frågan om
hur vi får en mer human sjukvård, där
patienter slipper bollas mellan avdelningar och huvudmän och där kontinuitet i möjligaste mån får råda. Vi läkare
vill och kan ta ansvar, men behöver få
rätt förutsättningar.
Det andra seminariet tar upp problemet med att allt färre läkare disputerar,
något som hotar den medicinska
utvecklingen och kvaliteten. Här är vi
övertygade om att
en politik som
främjar forskning
kan vända
trenden. Rapportering från Almedalen kommer
självklart ske på
webben och i tidningen, följ oss
där eller på
ELIN
plats!

KARLSSON

Trevlig
sommar!

2:e vice ordförande
i Sjukhusläkarna
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ges ut av Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, med drygt
18.000 medlemmar.
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Sjukhusläkarna
organiserar 40 procent av Läkarförbundets
medlemmar. Vi organiserar alla specialister på
sjukhus, samt professorer, docenter och
högskolelektorer vid universiteten.
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m och om igen kommer
artiklar om läkares arbetstider som går ut på att läkare
i princip har fritt valt arbete att
komma till jobbet och att vi inte
skulle vara schemalagda.
Läkare ÄR schemalagda. Vi arbetar
40-timmarsvecka och utöver det har
vi jourtjänstgöring. Veckoschemat
läggs för de allra flesta med 3-6
månaders framförhållning. Arbetstiden kan förläggas mellan kl 07-21.
Mängden jourer avgörs av specialitet och bemanning. Ersättning för
jouren, ledig tid eller pengar, avgörs i
samråd med verksamheten.
Joursystemet är ett effektivt sätt
att få ut många arbetstimmar av en
enskild medarbetare.
Jour med beredskap, då en specialist är schemalagd att vara beredd, är
ett billigt sätt att garantera spetskompetetens vid behov för medborgare under dygnets alla timmar.
Primärjouren, då läkaren måste
vara tillgänglig på sjukhuset, har
olika ersättning för aktivt arbete och
vila. Här finns mycket att göra.
Arbetet måste renodlas att i huvudsak
omfatta de patienter som behöver
jourens medicinska kompetens.
Idag läggs istället oändliga jourtimmar på att leta vårdplatser, på att
behandla patienter på avdelningar
med fel kompetens, på att stötta nya
och oerfarna sjuksköterskor eftersom
de erfarna sjuksköterskorna sagt upp
sig pga arbetsbelastning och dåliga
arbetstider, på att ta hand om sköra
äldre som hellre borde vårdas i sitt
vanliga boende eller på patienter på
akuten som borde gått till primärvården. Detta skapar en högre andel
arbetad tid. Jourtillgänglighet på
sjukhus är ingen självklar serviceinrättning och ska inte brukas på fel
sätt.

Utöver detta förekommer ett
utbrett slarv med eller frånvaro av
arbetstidsregistrering från arbetsgivarens sida. Vi i Sjukhusläkarna diskuterar ständigt den enorma mängden
timmar obetald och oregistrerad
övertid som läkare utför dagligen över
hela landet.
Många läkare slår också varje
månad i flextaket på grund av hög
arbetsbelastning vilket leder till att
arbetade timmar utöver taket vare sig
registreras eller ersätts. När det gäller
inplanerade ledigheter för komp och
forskning så dras dessa ofta in med
kort varsel eller bryts sönder av sent
inlagda jourpass.
I en effektiv vård ingår både att
vara på rätt plats, med rätt kompetens
runt sig, och att veta vad man ska
göra med rätt förutsättningar. Det
handlar om lokalt ledarskap, långsiktighet och kunskap om verksamheten.
Så vi välkomnar stort att man tittar
över arbetstider, innehåll och vettig
bemanning. Läkarförbundet genomför
nu till exempel en genomlysning av
arbetsinnehåll i samarbete med flera
landsting och PwC, ett multinationellt konsultföretag.
Och när det gäller läkares arbetstider är det dags för en justare
beskrivning.

KARIN
BÅTELSON
Ordförande
i Sjukhusläkarna
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Glykemisk kontroll
med samtidig
viktreduktion *
1

JARDIANCE® (empagliflozin)
för ut överflödigt socker via njurarna1
SGLT2-hämmare för behandling av typ 2-diabetes
• Signifikant sänkning av HbA1C jämfört med placebo2, 3
• Signifikant viktminskning jämfört med placebo2,4 *
• En tablett, en gång om dagen1
* JARDIANCE är inte indicerat för viktminskning. Viktminskning var ett sekundärt effektmått i de kliniska studierna.

Boehringer Ingelheim AB Liljeholmsstranden 3 Box 47608 117 49 Stockholm Tel 08-721 21 00

Förskrivarinformation: JARDIANCE® (empagliflozin) är en SGLT2-hämmare, Rx, (F). JARDIANCE är avsett för vuxna från 18 år med diabetes mellitus typ 2 för att
förbättra glykemisk kontroll som 1. Monoterapi: När behandling med enbart kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll hos patienter för vilka behandling
med metformin inte anses lämplig på grund av intolerans. 2. Kombinationsbehandling: I kombination med andra glukossänkande läkemedel, inklusive insulin, när
dessa tillsammans med kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. JARDIANCE finns som tabletter i styrkorna 10 mg och 25 mg. Senaste översyn av
produktresumén: 04/2016. För information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se. Begränsning: JARDIANCE
subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

DIAB-15-71

Referenser: 1. JARDIANCE® produktresumé 14-12-19. 2. Roden M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2013;1:208–19. 3. Häring HU, et al. Diabetes Care 2014;
37:1650–9. 4. Ridderstråle M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:691–700.

Sjukhusläkarn
Den medicinska forskningen
behöver forskande läkare
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kl 11:00 - 11:45
Plats: Läkartidningens tält,
Strandvägen, H508

Evenemang:
Seminarium
Arrangör:
Sjukhusläkarna

Moderator
Kenneth Lindahl
phd, överläkare,
kirurg, medlem i
Sjukhusläkarna.

11.45-12:15 Paus med mingel där Sjukhusläkarna bjuder på lunch

Medverkande

Hur skapar vi de rätta förutsättningarna och incitamenten för att fler
läkare och medicine studerande ska
välja en forskarbana?

Anna Nilsson
Vindefjärd, phd,
generalsekreterare,
Forska!Sverige.

Kevin Afshari,
forskande st-läkare,
Västmanlands
sjukhus.
6

Anders Henriksson, 1:e vice ordf,
landstingsråd, SKL,
Kalmar Län.

Christoph Varenhorst, phd, specialistläkare, Uppsala
Universitet

t Allt färre lärare vid de medicinska lärosätena har en läkarbakgrund, allt färre läkare disputerar
och få läkare som disputerar väljer
att fortsätta en forskarkarriär efter
disputation.
Sjukhusläkarna är övertygade om
att dessa trender kan brytas genom
en genomtänkt och insiktsfull
forskningspolitik nationellt och på
region/landstingsnivå.

För att upprätthålla en fortsatt
hög medicinsk kvalitet inom
vården, främja svensk läkemedelsindustri/medicinskteknisk industri,
samt vidmakthålla en hög kvalitet
på läkarutbildningen är det helt
enkelt nödvändigt!
Är det så enkelt att det bara är
en fråga om pengar?
Det är detta som seminariet skall
handla om.

na i Almedalen
Human vård
– back to basic?
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kl 12:15 - 13:00
Plats: Läkartidningens tält,
Strandvägen plats 508

juli

Medverkande

Evenemang:
Seminarium
Arrangör:
Sjukhusläkarna
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HUR HUMAN ÄR VÅRDEN?

www.sjukhuslakaren.se

Moderator
Elin Karlsson
2:e vice ordförande i
Sjukhusläkarna,
specialistläkare i
kirurgi.
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Ständig ström av nya ansikten
Med en patientansvarig
läkare hade vården i livets
slutskede blivit humanare
och mindre plågsam för
Christina Persson. Det är
maken Hans-Inge övertygad
om.
 »Ansvaret ligger hos den som är på
plats för dagen.«
Det var svaret som Hans-Inge
Persson fick när han frågade vem som
var hustrun Christinas läkare.
– Efter två månader hade vi haft
trettio olika, då slutade jag räkna.
För drygt ett år sedan dog Christina
Persson på Skånes universitetssjukhus i
Lund. Hon vårdades på olika avdelningar
där under tre månader fram till sin död.
Utifrån sina och hustruns erfarenheter har Hans-Inge Persson skrivit
boken Den inhumana vården – en bild
från insidan av Skånes universitetssjukhus (C Publishing 2015,
Lund)
– Man glömmer så fort, så jag förstod
att jag måste skriva varje kväll. Och
eftersom jag ändå inte kunde somna när
jag kom hem så satte jag mig och skrev.
Efter hustruns död kallades HansInge Persson till ett antal möten som
också dokumenterades.
– Jag tänkte jag att det här måste jag
ju berätta.
Christina Persson hade sedan sex år
tillbaka diagnosen lungfibros, så småningom fick hon även diagnosen Crohns
sjukdom och hon hade osteoporos. Efter
att plötsligt ha fått problem med balans
och koordination upptäcktes en vätskebildning kring lillhjärnan och hon lades
in på neurologen.
– Där hade man bara perspektivet

På två månader
hade svårt sjuka
Christina Perssson
30 olika läkare
neurologi, säger Hans-Inge Persson.
Han berättar att hustruns
läkemedelsordination för de tidigare
diagnoserna genast ändrades radikalt
och att hon frågade hur hennes lungfibros skulle påverkas av det.
– Men det fick vi liksom aldrig något
svar på. Det var konstigt för hon hade ju
en doktor på lungmottagningen sju
trappor längre ner.
Christina Persson blev under

sjukhusvistelsen allt sämre och det
kunde konstateras att hon hade en
tumör i lillhjärnan. Ett besked som gavs
i stort sett på stående fot med tillägget
att hon nu skulle flyttas över till
onkologen. Där väntade samma ström
av nya ansikten.
I patientlagen (2014:821) 6 kap. 2 §
står att en fast vårdkontakt ska utses för
patienten om han eller hon begär det,
eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet.
Redan i 3 kap, 2§, punk 2 står att
patienten ska få information om möjligheten att få (en ny medicinsk
bedömning och) en fast vårdkontakt.
– Ja, det var precis det jag saknade,
någon som kunde ha ett helhetsperspektiv, säger Hans-Inge Persson.
Hans-Inge Persson säger att han inte
hade en aning om att det ens fanns
sådan lagstiftning. Och han verkar inte
vara ensam. Myndigheten Vårdanalys
har undersökt hur reglerna i patientlagen efterlevs och bland annat kommit
fram till att cirka 60 procent av patienterna inte fått information om fast vårdkontakt och endast var femte patient
verkligen har en fast vårdkontakt
(Patientlagen i praktiken, Rapport
2015:1).
Läkarförbundet presenterade i fjol en
utredning där det framkommer brett
stöd från läkare, patientföreträdare och
pensionärer att återinföra PAL – patientansvarig läkare – som togs bort från
lagstiftningen 2010 och ersattes av ”fast
vårdkontakt”.
Läkarförbundet har föreslagit att
patienter ska ha rätt till en namngiven
PAL som tillsammans med övrig
personal i teamet ska säkerställa patientens behov av kontinuitet och samordning.
Hans-Inge Persson hade möjlighet

FAKTA
 I patientlagen (2014:821) 6 kap. 2 § står att en fast vårdkontakt ska utses för patienten om han
eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.
 Men då Hans-Inge Persson frågade vem som var hustrun Chrstinas läkare fick han svaret:
»Ansvaret ligger hos den som är på plats för dagen.«
 I en undersökning hur patientlagen efterlevs, gjord av Myndigheten Vårdanalys, framgår att
endast var femte patient verkligen har en fast vårdkontakt och att cirka 60 procent av patienterna
inte fått information om rätten till en fast vårdkontakt.
(Patientlagen i praktiken, Rapport 2015:1).

att besöka och vara hos Christina ett par
gånger om dagen. Han reagerade bland
annat över att läkarna inte kunde följa hur
hustruns olika symtom utvecklades. Han
menar att de flesta endast intresserade sig
för de värden och provsvar som fanns
aktuella för dagen, eftersom de flesta var på
plats endast just den dagen.

Vi bemöttes inte ovänligt,
men instrumentellt inhumant
I boken skriver han att varje läkare troligen
agerat korrekt utifrån naturvetenskapliga
och medicinska värderingar, men han är
mycket kritisk till den bristande kontinuiteten och det erbarmliga bemötandet som
gjorde hustruns lidande och ångest förfärlig.
– Det är inte så att någon bemötte oss
ovänligt, men det var ett väldigt instrumentellt bemötande. Inhumant helt enkelt.
Det var ingen som närmade sig Christina
och ville höra hennes berättelse.
Hans-Inge Persson är noga med att
betona att detta är en bild av Skånes universitetssjukhus.
– Jag beskriver bara det som vi har
upplevt, jag drar inga generella slutsatser.
Samtidigt berättar han att han i snitt får
7-8 inlägg per dag på sin Facebook-sida.
– Och jag får vanliga brev, folk som
skriver att de också varit med om likande
händelser. Så jag tror inte att det är ovanligt
men det finns en annan bild också.
Hans-Inge Persson är fast besluten om

något gott måste komma ut av vad han och
hustrun genomgick på sjukhuset i Lund.
Boken avslutas också i en positiv anda och
Hans-Inge Persson säger att många lyssnat
på hans synpunkter.

Positiva reaktioner
– Ja absolut. Jag har haft många möten med
chefläkaren Marie Ekberg, hon är alldeles
underbar. När hon gör förändringar med
anledning av det som hände runt Christina
så skickar hon mejl till mig och frågar om
jag har synpunkter. Det är ju alldeles fantastiskt tycker jag.
Hans-Inge Persson har också blivit
inbjuden att hålla i ett utbildningspass för
ST-läkare och att föreläsa på sjukhusbiblioteken i Malmö och i Lund. I januari
besökte han Centrum för personcentrerad
vård i Göteborg och blev ombedd att sitta
med i en referensgrupp.
– Min mission är att självklart måste
läkarna ha del av senaste rönen, men man
måste även få in det humanistiska perspektivet.
Under våren ska han träffa ledningsgruppen för Skånes universitetssjukhus.
– Det kanske är förmätet av mig att säga,
men jag tycker att jag har öppnat ögonen på
folk. Mycket positivt verkar redan ha skett.
Priset var högt, men jag har ju redan
betalat; Christina är död.

 Utifrån sina och sin hustrus
erfarenheter har Hans-Inge
Persson skrivit boken Den
inhumana vården – en bild från
insidan av Skånes universitetssjukhus (C Publishing
2015, Lund)
I boken skriver han att varje
läkare troligen agerat korrekt
utifrån naturvetenskapliga och
medicinska värderingar, men
han är mycket kritisk till den
bristande kontinuiteten och det
erbarmliga bemötandet som
gjorde hustruns lidande och
ångest förfärlig.

Sara Gunnarsdotter
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Eva Nilsson
Bågenholm,
tidigare regeringens äldresamordnare, nu kvalitetsdirektör, Humana.

Cecilia Widegren,
ledamot,
Socialutskottet (M).

Nasim Bergman
Farrokhnia, verksamhetschef, Södersjukhusets akutmottagning.

Mona Andersson,
anhörig med
patientperspektiv,
syster till John Ulf
Andersson.

Anna-Lena
Sörenson, vice
ordförande,
Socialutskottet (S).

Andreas Fischer,
ledamot i Sjukhusläkarna, specialistläkare i kirurgi,
Södersjukhuset.
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En paneldebatt där Sjukhusläkarna
adresserar en problematik som allt fler
läkare rapporterar om, nämligen att
fokus flyttats från att diskutera
behandlingsalternativ och patientens
behov till om och när patienten kan gå
hem, ansvarsfrågor och kostnadsställen.
t Kvaliteten på sjukvården i Sverige får goda
betyg vid jämförelser med andra länder, men vi
ser brister när det gäller kontinuitet och tillgänglighet.Vi ser även en bristande följsamhet
och kännedom hos vårdgivarna till patienternas
lagstadgade rätt till kontinuitet. Frågan är: Hur
kommer vi från dagens situation till en mer
human vård som utgår från patienternas behov?

Sjukhusläkaren är på plats i Almedalen – Missa inte vår bevakning på www.sjukhuslakaren.se

7

Sjukhusläkaren 3/2016

KRÖNIKAN

www.sjukhuslakaren.se

– HUR
MÅR DU?
– från öppen fråga till öppen journal
Onkologen ser vänligt på
maken och ställer vårdens
kanske vanligaste fråga:
– Hur mår du?

BRITT-MARIE
AHRNELL
t Britt-Marie Ahrnell har
tidigare berättat om sin makes
kamp mot cancern i en
sjukvård utan kontinuitet, där
ingen tar ansvar för den sjuke.
2013 publicerade vi hennes
öppna brev: ”Vem i vårdapparaten tar ansvar för min mans
cancer?”
t Du kan läsa hennes öppna
brev och tidigare krönikor på
Sjukhusläkaren.se
• Sök på rubrikerna:
• ”Vem i vårdapparaten tar
ansvar för min mans cancer?”
• ”Muren på väg att falla”.
• ”Vi önskar ett personligt
sammanhållet ansvar”.
• ”Att vara eller inte vara unik,
det är frågan”.
• ”Cancerbesked av läkare –
eller få rätt att välja tid och
plats själv?”
• ”Vem ska vi patienter vara en
person inför i den personcentrerade vården?”

8

t Maken, som mått ömsom räv och ömsom
något mindre räv under senaste veckan, är
uppskruvad. Han som sällan orkar något
alls före lunch har mobiliserat all sin energi
för att mäkta med detta förmiddagsbesök.
Nu går frågan rakt in i den del av hjärna
och vana som tidigt tränats av hans mor
under parollen bra karl reder sig själv och
som sedan finslipats i åratal som militär och
chef. Han sträcker upp sig och ser läkaren i
ögonen med fast blick.
– Bra!
Jag sjunker ihop en aning och sänder
telepatiska protester om att detta knappast
är rätt svar på frågan.
Onkologen å sin sida ler och ser nöjd ut.
Två effektiva män har funnit varandra
och går nu raskt vidare från måendet till
beslut och aktivitet i agendan; hur provsvaren ser ut och kuren kan planeras fortsätta.
När vi senare talar om besöket och jag
försynt undrar hur svaret kunde bli bra!
efter en så förfärlig vecka ser maken förvånat
på mig.
– Men jag mådde ju bra just då!
Och vad är väl rätt svar på denna svåra
fråga om hur man mår? Mår just nu? Nyss?
Igår? På morgonen, på dagen, på kvällen, på
natten? Före läkemedel? Efter?
Mår? Var då? I den svällande tumören,
de invaderade lungorna, den krånglande
magen, de kraschade kotorna, det ledsna
hjärtat, huvudets försök att hantera denna
nya situation med livshotande cancer?
På engelska brukar sägas att läkaren ska
byta What is the matter with you? till

What matters to you?
Det är förstås fiffigt som ett försök att
fånga det svar som är viktigast för patienten
i måendets vida landskap. Medan patienten
å sin sida troligen försöker räkna ut vad som
är viktigast för doktorn.
Den öppna frågan Hur mår du? är ett av
vårdens viktigaste verktyg. Om inte annat
bara för att bryta isen och få igång samtalet.
Men jösses så svår den är! För bägge parter.
Om det nu ska vara någon poäng med den
rent diagnostiskt.
Så det är nog ingen slump att det är just i
denna fråga innovatörer av alla slag nu vill
slå sig in i vården.
Med utrustning hemma, på kroppen
– s k wearables – eller i smartphones är
tanken att patienten själv kan mäta och
registrera värden över tid. Från kropp, t ex
puls och blodsocker, men också från knopp,
t ex aktivitet och sinnesstämning.
(Den nyfikne kan här googla t ex Apples
nyligen lanserade ramverk inom vård och
forskning för att få en bild av vad som sker.)
Ny teknik kopplar sedan lätt (nåja) upp
alla dessa data till journalen och lägger in
dem där i fina och överskådliga grafer.
Så kan samtalet hos doktorn få stöd av
bättre bilder och kartor över måendets
landskap. Känslan i ögonblicket kan utökas
med valfritt tidsspann och zoomas mot specifikt förlopp. Långsamma skeenden och
försynta kroppsdelar får chans att komma
fram.
Och nog är det väl just detta som är det
mest spännande med att journalen nu
öppnas för patienten?
Nämligen att det mycket snart är två
parter som gemensamt både fyller på, läser
och tolkar den.
Kommen så långt i mina tankar frågar
jag maken vad han tycker om denna
framtid.
– Bra!

MISSA INTE ÅRETS VIKTIGASTE
M Ö T E S P L AT S M E D S T I F O K U S ,
B O K A D I T T D E LTA G A N D E N U !
VÄ L K O M M E N T I L L M A L M Ö A R E N A
7-9 SEPTEMBER
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”Vi står vid
stupets kant”
Det är direkt pinsamt att
vården håller så låg kvalitet
att man tvingas stryka patienters operation samma dag
på grund av vårdplatsbrist.
Det menar Mikael Wirqvist,
en av landets många ortopeder som dagligen får ge patienter det nedslående
beskedet om att den planerade operationen inte blir
av – i dag heller.
t – Jag hade precis pratat klart med
patienten, förberett henne och sidomarkerat inför operationen när jag bokstavligt talat tvingades vända i dörren
och gå tillbaka in och meddela henne att
den inte blev av. Det var inte roligt.
Mikael Wirqvist berättar om en av
många patienter som har dröjt sig kvar
hos honom när arbetsdagen är slut – han
beskriver besvikelsen i ögonen som han
tvingas möta och de många frågorna
som kommer.
– Ofta har de sjukskrivit sig i tre
månader, fastat och förberett sig
mentalt på det här ingreppet under lång
tid. Många har fått avbryta pågående
medicinering och ta blodförtunnande
sprutor. Det är tufft att vara den som
tvingas ge beskedet att vi tyvärr inte har
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Mikael Wirqvist går igenom den speciella
pärmen med patienter som måste
opereras för att klara vårdgarantin. Många
får skickas till privata sjukhus. Bara sedan
april har man tvingats skicka iväg så
många som 50 patienter.

några vårdplatser så operationen kan
inte bli av den här gången heller. Det är
direkt pinsamt – jag är mån om att hålla
en bra kvalitet i vården för mina patienter, säger Mikael Wirqvist, som är
klinikombud och specialist inom

ortopedi på sjukhuset i Nyköping.
Här har ortopederna för tillfället
endast tillgång till mellan två och tre
vårdplatser i veckan, trots att det
faktiska behovet är tio elektiva vårdplatser i veckan, berättar Mikael Wirqvist.
– Som ortopedavdelning drabbas vi
hårdast eftersom våra operationer är just
elektiva. Det vi behandlar i första hand
är smärta, något som inte räknas som ett
akut tillstånd. Och det är givetvis rätt
att kirurgens canceroperationer ska gå
före, men våra patienter drabbas väldigt
hårt när vårdplatserna är så få, säger han.
Grundproblemet är en allmän vårdplatskris i hela Sörmland, vilket har
gjort att Nyköping har tilldelats betydligt färre vårdplatser än förut, menar
Mikael Wirqvist. Och bakom vårdplatsbristen finns – som på så många andra
håll – bristen på sjuksköterskor.
– Det är många som har slutat och
lönerna är ju ett argument, men framför
allt har de en dålig arbetsmiljö. Arbetsgivaren här har varit väldigt dålig på att
förstå vikten av kontinuitet för personalen. Som det är nu flyttas sköterskorna
runt mellan olika vårdavdelningar och
Fortsättning nästa uppslag >>>
När en operation ställs in samma dag är det
Mikael Wirqvist som får lämna det tråkiga
beskedet till patienten personligen. Något
han som läkare upplever som direkt generande och ett tecken på oerhört låg kvalitet i
vården.
Foto: Stefan Nilsson
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Mikael Wirqvist och Karin Forslund, som är operationsplanerare, diskuterar hur operationerna ska hanteras.

många känner att de inte är helt förtrogna med arbetsätten. Det får också
till följd att våra patienter ofta vårdas av
sjuksköterskor som inte har kompetens
för ortopedi.
För att ändå klara av att hålla vårdgarantin tvingas ortopederna att remittera i väg en stod del av patienterna till
andra, privata sjukhus, berättar Mikael
Wirqvist. Sedan i april har de skickat i
väg så många som 50 personer.
– Det är framföra allt de unga, friska
patienterna som skickas i väg, de med
en kortare vårdtid. De privata sjukhusen
tar inte emot äldre och sjukare patienter
så det är dem vi har kvar.
Vårdplatsbristen har fått som konsekvens att vissa ingrepp knappt
utförs på ortopedkliniken i Nyköping
längre, berättar Mikael Wirqvist.
Något han befarar kan leda till en
personalflykt även bland specialistläkarkollegorna i det långa loppet.
– Om vi aldrig får möjlighet att
utföra vissa operationer tappar vi kompetens. Just nu är vi i en svår situation,
man kan säga att vi står vid stupets
kant. Man måste göra något för att
ändra det här för vi har sökt oss hit för
att vi vill utvecklas som kirurger och
som det ser ut nu kan vi inte utvecklas.
12

Om problemet kvarstår under lång tid
kan det leda till att kollegor slutar och
då är hela vår klinik hotad.
Hur brukar patienterna reagera
när du ger dem beskedet att operationen är inställd?
– Det är väldigt olika reaktioner. De
flesta är ganska införstådda med situationen för det har stått mycket om det i
lokaltidningen. Men de blir besvikna
såklart. Många oroar sig för hur arbetsgivaren ska ta det. Det är väldigt snöpligt
för dem och de blir besvikna på oss och
på vården. Jag försöker alltid ge beskedet
på ett så bra sätt som möjligt utan att
hänga ut någon som syndabock. Jag kan
bara säga som det är – vi kan tyvärr inte,
vi får tyvärr inte operera dig i dag för det
finns helt enkelt ingen plats.
Vad får de inställda operationerna
mer för konsekvenser hos er?
– För det första gör vi mycket
dubbelarbete och mycket förberedelser
för en patient som vi sedan inte kan ta
hand om. Det blir väldigt mycket
dyrare i längden. Det är inte svårt att
tänka sig vilka stora resurser det kostar
sjukvården att sätta ut mediciner och se
till så att patienten i stället får sprutor
och alternativa läkemedel för att sedan
bara ställa in hela operationen gång på

gång. Det är även en oerhörd belastning
för våra operationsplanerare. En annan
konsekvens är att de många utlokaliserade patienterna tar en hel evighet för
oss att ronda. Jag skulle uppskatta att vi
rundar dubbelt så länge mot vad vi hade
behövt om patienterna var samlade på
en och samma avdelning.
Vad anser du behöver göras för
att förbättra situationen hos er?
– Vi ortopeder arbetar för att vi ska
kunna få till en helt ren ortopedavdelning som ligger under ortopedkliniken.
En egen avdelning där det bara finns
ortopedpatienter. Det skulle ge en
betydligt effektivare vård och kontinuiteten skulle bli större både för personal
och patienter. Som det ser ut i dag blir
det betydligt dyrare i längden - patienterna får en betydligt sämre vård och en
längre vårdtid med ökad risk för komplikationer när de inte vårdas av
personal som är erfaren inom ortopedi.
Tror du att ni har en värre situation än i andra landsting?
– Det är svårt att svara på för man
blir ju hemmablind. Men Sörmland är
det län med flest överbeläggningar så vi
kan nog tillhöra de som har det värst på
det här området också.
Malin Lindgren
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Allt fler
operationer
ställs in
i brist på
vårdplatser
• Sjukhusläkarens kartläggning
visar bristande kontroll i många
regioner och landsting
• Var fjärde saknar helt statistik
n Hur många operationer ställs egentligen in på grund av

vårdplatsbrist och personalbrist? Allt fler på många håll,
visar en kartläggning som Sjukhusläkaren har gjort. Men i
en fjärdedel av landets regioner och landsting har man ingen
aning om orsakerna till att en operation ställs in.
De registreras helt enkelt inte, är det besked vi får.
Vi jobbar väldigt
aktivt med att
undersöka vad
strykningarna
beror på och
försöka åtgärda
det, säger Tina
Crafoord, verksamhetschef i
Arvika och
Karlstad.

14

t I Landstinget i Värmland vet man i

detalj orsaken till att en operation ställs
in. Från att ha legat på mellan 250-300
inställda operationer på grund av vårdplats och personalbrist per år sköt
siffran i höjden år 2015. Något som
bland annat beror på att det uppkom
brist på operatörer och anestesiläkare,
berättar verksamhetschefen Tina
Crafoord på AnOpIVA i Arvika och
Karlstad.

– Varje strykning är naturligtvis ett
misslyckande – både ur patientens perspektiv och ur vår synvinkel. Just år
2015 var det några föräldraledigheter
och sjukskrivningar bland anestesiläkarna hos oss som sammanföll med en
begränsad tillgång på IVA-platser och
post-op-platser samt en förändrad opindikation. Tillsammans ledde dessa
faktorer till den här ökningen. Vi jobbar
väldigt aktivt med att ha det här under
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lupp och undersöka vad strykningarna
beror på och försöka åtgärda det. Det är
väldigt viktigt att kunna prata öppet
om det här och om orsakerna – det finns
ju så många skäl till strykningar. Det
kan till exempel vara att man är överambitiös i sitt planerande för att man
inte vill riskera att gå tomma, säger
Tina Crafood.
När hon får veta att många regioner
och landsting säger sig inte ens kunna

plocka fram uppgifterna om strykningar
på grund av vårdplatsbrist och personalbrist ur sina system, blir Tina Crafoord
häpen, berättar hon.
– Jag kan inte uttala mig om hur
andra gör men för mig och mina opererande verksamhetskollegor ser vi registrering av orsak som ett väldigt bra
verktyg för att utveckla verksamheten.
I Proviso som vårt system heter kan man
både registrera orsak och analysera

resultatet. Men som vanligt när det
gäller statistik handlar det mycket om
att arbeta aktivt med att det som registreras också registreras rätt så att mate-

Fortsättning nästa uppslag >>>
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rialet är att lita på.
Varför tror du att både ni och
andra landsting som registrerar
orsak verkar ha haft ett ökat antal
operationer som ställs in på grund av
just vårdplatsbrist och resursbrist de
senaste åren?
– En del av svaret är att ju mer man
sätter fokus på den här frågan desto
bättre registrerar man och då kan siffrorna peka uppåt av det skälet. Men det
finns även en reell ökning och den tror
jag beror på att vården tenderar att bli
mer och mer komplex på många håll. I
vissa verksamheter är det mer variation
än det var tidigare medan de sjukhus

FAKTA |
Detta visade
Sjukhusläkarens
kartläggning
Så här svarade regionerna och
landstingen om utvecklingen
när det gäller inställda operationer på grund av vårdplatsoch personalbrist de senaste
tre åren:
Ökat antal:
• Landstinget i Värmland
• Region Östergötland
• Landstinget i Kalmar län
• Region Skåne
• Region Halland
• Västra Götalandsregionen
• Västerbottens läns landsting
Ungefär samma nivå:
• Landstinget i Blekinge
• Norbottens läns landsting
• Landstinget Dalarna
Samlad statistik saknas/är för
opålitlig för att lämnas ut:
• Stockholms läns landsting
• Landstinget i Uppsala
• Region Örebro län
• Region Jönköpings län
• Region Kronoberg
• Region Jämtland Härjedalen
Uteblivet svar på vår fråga:
• Landstinget i Sörmland
• Region Gotland
• Landstinget Västmanland
• Region Gävleborg
• Landstinget Västernorrland

16
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som bara har en elektiv verksamhet med
till exempel bara en viss typ av ortopedi
har enklare att planera. Ju mindre
sjukhus och ju mer standardiserade
ingrupper man har desto enklare är det
att planera och undvika strykningar.
Men på andra håll blir det en större
utmaning.
Även inom sex andra av landets
landsting, bland annat Västerbottens
läns landsting, Region Östergötland,
Västerbottens läns landsting och Västra
götalandsregionen kan man redovisa
statistik på antalet inställda operationer
på grund av vårdplats- och personalbrist, även om man på till exempel Sahlgrenska Universitetssjukhuset reserverar
sig för att väldigt många strykningar
registreras under rubriken ”övrigt” som
kan rymma lite vad som helst. Därför
menar man att statistiken inte är helt
att lita på.
Men precis som hos de övriga landstingen som har statistik att redovisa
syns en mer eller mindre tydlig trend av
ett ökat antal inställda operationer på
grund av resursbrist. Och i omkring en
fjärdel av landets landsting går orsaken
till varför operationer ställs in alltså inte
ens att utläsa ur systemen.

Örebro har börjat
med orsaksregistrering
Men i Region Örebro har man precis
börjat med orsaksregistrering för att bli
en ännu bättre lärande
organisation, berättar
Kurt Pettersson
(bilden) som är ordförande i operationsrådet
i Örebro och även verksamhetschef på handkirurgen.
Varför inför ni den här möjligheten till att registrera orsak till
att en operation ställs in först nu?
– Det är väl helt enkelt för att det
inte har efterfrågats tidigare, men nu
har man gjort det. Vi har kanske inte
haft ett tillräckligt stort och starkt
fokus på operationsplanering och
optimalt resursutnyttjande på det sättet.
Sedan handlar det också om teknisk
support för vår del. Vi har relativt
nyligen börjat med ett nytt operationsplaneringssystem som heter Provisio

Foto: Lars-Göran Jansson
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och där fanns möjligheten inte tillagd
från början utan vi fick lägga till den
vid sidan om.
Syftet med att man har lagt till funktionen nu är att man ska bli en ännu
bättre lärande organisation och till
exempel kunna upptäcka återkommande fel i ett tidigare skede,
berättar Kurt Pettersson.
– Om det är ett återkommande fel
måste man komma tillrätta med
orsaken. Sedan kan det naturligtvis
finnas enstaka händelser som man inte
rår över – ett omfattande jourfall kan ju
störa verksamheten så att man inte har
något annat alternativ än att ställa in en
operation. Men de mesta handlar om att
kunna planera på ett bra sätt och då
även det akuta. För vi vet statistiskt
ungefär hur det ser ut under olika delar
under året. Mer halkolyckor på vintern
och mer cykelolyckor på sommaren.
Hur har ni utvärderat operationsplaneringen fram tills nu om ni inte
har kunnat se orsaken till
avbokningarna?
– Vi jobbar med en organisation som
vi har döpt till operationsråd med företrädare för alla opererande verksamheter
som träffas en gång per vecka. Där har vi
sammanställt den statistik som finns att
tillgå och olika produktionsmått och så
har vi gått igenom de senaste veckorna.
Däremellan har vi haft ett utfalls- och
planeringsmöte med varje klinik. Det har
fungerat jättebra och lyfte verkligen vår
verksamhet när det infördes. I den här
gruppen har nya följdfrågor väckts och
dem försöker vi möta upp nu bland annat
genom att föra statistik över varför operationer ställs in, säger Kurt Pettersson,
som menar att verksamhetsnära förändringsarbete ger resultat.
– Genom att förlägga förändringsarbetet så nära verksamheten genom utfallsoch planeringsmöten är det möjligt att
både förändra kulturen och fånga upp
verksamhetsnära frågor och ett större
engagemang. Vi vill hitta nya vägar att
kunna belysa de här problemen på. Sedan
kan man givetvis vända på resonemanget
också och prata om vad som gick bra –
det lär man sig nästan mer av. Varför flöt
det på så bra idag? Vilka slutsatser kan vi
då dra till morgondagen?
Malin Lindgren
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Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot
den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att
minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för
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Kent Byström var rädd

Första operationstiden fick Kent Byström i oktober, men den slutliga operationen blev inte av förrän i januari året efter. Mottagandet av både läkarna och sjuksköte
berättar Kent Byström. Men det överskuggades av den enorma mentala påfrestningen av att få sin operation inställd med bara några timmars förvarning vid två til
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d att dö när som helst

erskorna på Mälarsjukhuset var då exemplariskt, rent av fantastiskt,
lfällen.
Foto: Therese Johansson

När som helst kunde hans aortaanerysm brista
– ändå ställdes Kent Byströms operation in två
gånger på grund av platsbrist till hans egen och
anhörigas stora förtvivlan.
t – Pappa var som en tickande
bomb. Hur kan vården inte prioritera ett bråck på kroppspulsådern?
Dottern Ywonne Byström,
som själv är distriktssköterska,
låter den retoriska frågan hänga i
luften. Även om det har gått
några år sedan operationen
ställdes in och den så småningom
blev utförd med lyckat resultat,
märks det att händelserna där
hennes pappa Kent Byström förbereddes för operation vid två
tillfällen men fick vända i dörren,
berörde henne djupt.

”Ringde överallt
som en tiger”
Hon beskriver hur hon ”ringde
överallt, som en tiger” i kampen
för att den inställda operationen
skulle komma till stånd – för sin
pappas överlevnad. Och om den
enorma mentala påfrestningen
hon upplevde att han gick
igenom inför den omfattande
operationen – för att sedan helt
tappa luften och fundera på om
livet var över efter beskedet om
att den ställts in. Något även
Kent Byström själv skriver under
på.
– Jag hade fått veta av min
läkare att om bråcket brister
måste man befinna sig på sjukhuset och kunna bli opererad omedelbart. Annars går man bort.

”

Jag hade fått veta
av min läkare att
om bråcket brister måste
man befinna sig på sjukhuset och kunna bli
opererad omedelbart.
Annars går
man bort.

”

Jag försökte vara så försiktig jag
kunde i väntan på den framflyttade operationen. Jag vågade inte
lyfta något eller överbelasta mig.
Det här hängde över mig varje
dag, säger Kent Byström med en
röst som stundtals stockar sig när
han tänker på vad som hade
kunnat hända den där hösten när
varje dag var en ändlös väntan.
Han berättar hur han tänkte
på barnbarnen och vad hemskt
det skulle vara att bara sluta
finnas för dem.
– Det kändes orättvist och
hemskt att det kan vara så att
man inte bara tar in människor
och opererar dem när de verkligen behöver det. När man har
arbetat, betalat skatt och gjort
rätt för sig hela sitt liv.
– Jag mådde inte alls bra och
det var samma för hela familjen –
mina tre barn och min fru.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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” Jag minns att vi sade till
varandra: Väntar man
tillräckligt länge hinner ju
patienterna gå bort”.
Första gången hann Kent Byström
precis fram till Mälarsjukhuset och den
avdelning han hade blivit kallad till
innan läkarens besked om den inställda
operationen kom. Men andra gången
hade han inte ens hunnit sätta sig på
tåget förrän telefonen ringde.
– Jag frågade läkaren den första
gången om det berodde på att det var
mycket för honom att göra, om det var
därför han inte kunde operera mig den
där dagen. Men det var inte det som var
problemet, sa han. Det var brist på
plats. De hade tydligen ingen säng att
lägga mig i.
Att behöva förbereda sig mentalt på
inte mindre än tre operationer på raken
var nog ändå det som Kent Byström
upplevde som allra jobbigast, berättar
han.
– En operation är en operation och
det här är dessutom en större operation.
Rent psykologiskt så mobiliserar man ju

FAKTA | Aortaanerysm
• Omkring 1 000 svenskar avlider
varje år av aortaaneurysm.
• Omkring 200 000 svenskar har en
missbildning som kan leda till bråck.
• Många landsting erbjuder screening
för män över 65 år.

Kent Byström: ”Jag läser i tidningen och ser på tv om sjuksköterskebristen och om hur de säger
upp sig för att villkoren inte är bra. Jag hoppas verkligen att politikerna vaknar”.

vissa krafter – man förbereder sig
psykiskt på det och då när det blir
omställt, när det plötsligt inte det blir
av, det är inte alls bra. Det är tufft och
väldigt allvarligt för någon som
dessutom har hjärtbesvär som jag har.
Både Kent Byströms dotter och
hustru ringde och pratade med sjuksköterskan som stod för planeringen efter
den andra avbokningen, berättar han.
De undrade varför han åtminstone inte
kunde ha blivit meddelad dagen innan
så att han slapp förbereda sig så mycket
mentalt, men upplevde att de inte fick
något riktigt svar på den frågan.
– ”Väntar man tillräckligt länge
hinner ju patienterna gå bort”. Jag
minns att vi sa det till varandra efter det
andra beskedet om att operationen inte
blev av den gången heller, säger Kent

Byström. Det var ingen rolig tanke att
tänka att det på sätt och vis var ett sätt
för vården att spara pengar.
Sjukhusläkarens kartläggning
visar att det här med inställda operationer på grund av vårdplatsbrist är
ett ökande fenomen på många håll –
hur ser du på det?
– Så får det helt enkelt inte vara. Det
här är en enorm nackdel för patienterna.
Det är en otäck utveckling i vårt
samhälle när man tvingas säga nej och
inte kan ta hand om människor. Ska
människor som har arbetat hela sina liv
bli lidande på det här sättet?
Fotnot: Sjukhusläkaren har förgäves sökt
sjukhuset för en kommentar.

BLI MEDLEM I SENIORA LÄKARE

Läkare är Du livet ut!
Som senior läkare är du välkommen som medlem i Seniora Läkare – en
delförening inom Sveriges läkarförbund.
Seniora Läkare 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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Fick leva ett år med våldsamma
smärtor i väntan på operation
En axel som ständigt
hoppade ur led med våldsamma smärtor som
följd – ändå flyttades
Saleh Mbambas operation
plötsligt fram ett halvår
utan att han informerades
om orsaken.
t – Den kunde hamna ur led bara
jag skrattade eller gjorde en hastig
rörelse. Det var otroligt smärtsamt,
säger Saleh Mbamba.
Den före detta elitidrottaren sökte
läkarvård när han under ett års tid
kom upp i så mycket som elva axelluxationer på raken. Han fick en
remiss till en specialist i Ängelholm
med erfarenhet av idrottsskador och
såg fram emot att äntligen kunna
leva normalt igen.
– Jag blev undersökt och de sa att
det inte skulle vara några problem att
åtgärda. Att en axel hoppade ur led
en gång per år kunde möjligen vara
normalt, fick jag besked om, men
inte så ofta som min gjorde.
Men när halvåret hade gått och
tiden för den planerade Bankartoperationen närmade sig fick Saleh
Mbamba plötsligt besked om att
operationstiden blivit struken.
– Den förflyttades ett halvår fram
igen. På grund av något byråkratiskt
som jag inte förstod. Jag är en positiv
människa i grunden och jag hade
mycket stöd hemifrån, men visst
dippade man lite grand av att behöva
gå och vänta hela sommaren när man
redan hade väntat så länge som jag
hade gjort. Jag funderade mycket
över varför de bara strök min opera-

En nyopererad Saleh Mbamba när Bankartoperationen äntligen hade blivit av efter
sammanlagt ett års väntan. En lång tid för någon vars axel hoppade ur led vid minsta
skratt eller plötslig rörelse.

tion sådär. Var det för att operatören
skulle ha semester? Var inte min axel
viktigare än så?
Saleh Mbamba är själv lärare och han
tycker att vården har mycket att lära
när det kommer till just pedagogik.
– Jag upplevde varken att jag fick
någon ordentlig information om
varför operationen ställdes in eller

vad jag kunde förvänta mig efteråt.
Mitt ärr blev mycket större än de
hade gett sken av och axeln går inte
att ta tillbaka i alls samma utsträckning som förut. Tillsammans har det
här gjort att jag delvis har tappat
tron på sjukvården.
Malin lindgren
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Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL:

”Alltför slimmade organisationer blir sårbara, så
onödiga arbetsmoment i sjukvården måste bort”
En allt tuffare bemanningssituation och ett pressat system
tror Hans Karlsson, chef för vård och omsorg på SKL,
ligger bakom det ökade antalet inställda operationer. Men
några planer på att samla in detaljerad statistik för att
sporra landstingen i rätt riktning har han inte.
t – Det viktigaste är att kunskapen om
orsakerna till de inställda operationerna
finns verksamhetsnära och jag menar att
den måste finnas där även om det inte
finns några konkreta siffror att lämna
ut. Vi skulle kunna be om att få den här
statistiken nationellt, men vi ska inte
samla mer statistik än vad som är nödvändigt. Den här typen av data är bättre
för ständig verksamhetsutveckling än ur
makroperspektiv, säger han.
Orsaken till att antalet inställda operationer på grund av vårdplatsbrist har
ökat på många håll enligt Sjukhusläkarens kartläggning tror Hans
Karlsson (bilden)
delvis kan ha sin
grund i den
pressade bemanningssituationen.
Om det råder en
kontinuerlig
brist på personal
blir det visserligen i första hand långa
väntetider i stället för strukna operationer, menar han. Detta eftersom patienten då inte ens sätts upp på operationsschemat. Men även strykning av mer
akuta orsaker – att någon i personalen
har blivit sjuk och inte kan delta –
tenderar att inträffa oftare i en organisation som är alltför slimmad, anser Hans
Karlsson. När färre personer arbetar blir
verksamheten känsligare vilket kan leda
till fler strykningar samma dag, menar
han.
– Många landsting i dag har en tuff
bemanningssituation och har man svårt
att hitta den personal man behöver
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minskar förstås flexibiliteten och det
blir lite utrymme över. Det innebär att
det inte finns någon luft i systemet
längre och för att komma till rätta med
det krävs en en långsam och metodisk
process där man successivt tar bort
arbetsmoment som inte skapar värde. Vi
vet från teorin att om en resurs är
utnyttjad till mer än 85 procent så
klarar man inte av variationer i behov
eller belastning.
Ett exempel på ett sådant arbete som
burit frukt är arbetet mot vårdskador,
menar Hans Karlsson. Där har regionerna och landstingen lyckats öka sin
kapacitet med de resurser man redan
har, berättar han.
En annan orsak till att luften i många
organisationer har minskat är den
pågående befolkningsförändringen som
innebär att allt fler lever allt längre,
menar Hans Karlsson. Många ingrepp
görs i dag på äldre personer, en stor
grupp som bara fortsätter att öka.
– Det har inte hänt över en dag, men
det bidrar till den här utvecklingen,
säger Hans Karlsson.
Vad gör ni på SKL för att minska
mängden strukna operationer generellt?
– Man ska inte glömma att det vanligaste skälet till en strykning är att patienten stryks av medicinska orsaker. Man
kanske blev sämre i sin sjukdom och var
inte längre lämpad för operationen, eller
en annan åkomma som patienten har
kan hindra att ingreppet utförs. På det
området finns mycket att göra. Det
handlar bland annat om att skapa kommunikationsvägar för patienterna och ta

dem till hjälp för att öka effektiviteten
på det här området. Att man i ett tidigt
skede kan signalera att man är sjuk så
vården kan planera om. Vi jobbar också
med att ständigt försöka förbättra
flödena hos våra medlemmar och stötta
dem i arbetet med behovs- och kapacitetsplanering. Det handlar mycket om
att lära av dem som har lyckats bra och
sprida den kunskapen vidare till andra
regioner och landsting.
Hur ser du på framtiden på det
här området?
– Jag tror att vi kommer att behöva
göra ännu tydligare bedömningar av
vilka behov som finns och ta mer höjd
för de nya möjligheter vi har. Några
saker har vi lärt oss – nu vet vi till
exempel att en mix av operationer är bra
och ger det bästa nyttjandet. Det skapar
en enklare logik kring produktionen
och vi får få ut mer effekt. Stordriftsfördelar, som många tidigare ställt stort
hopp till, är inte uppenbara i mer än ett
fåtal sammanhang.
Förr eller senare nämner de flesta
sjuksköterskebristen som bakomliggande orsak till vårdplatsbristen som
i sin tur skapar problem som till
exempel fler strukna operationer –
hur gör ni på SKL för att motverka
den?
– Vi jobbar med bemanning generellt både på läkar- och sjuksköterskesidan. Dels med hur man kan fasa ut
beroendet av hyrpersonal men också
med utbildningen– hur vi lättare kan få
in nyutexaminerade sjuksköterskor i
arbetet och skapa en mer tillämpad
utbildning än den vi har i dag. Det
tredje området vi arbetar med är det här
med att många nyanlända har en hög
kompetens med sig som vi måste ta
tillvara så de kan komma ut i arbetslivet
snabbare.

Malin Lindgren
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Läkare i
VGR sätts
i karantän
Sex månaders karantän
– först därefter får läkare
inom Västra Götalandsregionen arbeta åt landstingets
leverantörer av bland annat
ryggkirurgi, handkirurgi
och ortopedi.
t – Helt fel, patienter

ska inte behöva stå i kö
medan läkarna sitter i
karantän, säger Sjukhusläkarnas ordförande
Karin Båtelson (bilden)
och får medhåll av flera
av entreprenörerna.
”Medicinsk personal som avslutat sin
anställning hos Västra Götalandsregionen ska inte ha varit anställd inom
Västra Götalands läns landstings verksamheter de senaste 6 månaderna före
ett uppdrag hos Leverantören.”
Så lyder det avtal som huvudmannen
Västra Götalandsregionen vill att
samtliga leverantörer av den sjukvård
som ligger ute på entreprenad ska skriva
på efter vunnen upphandling. Klausulen
har funnits i ungefär sex år och skälet,
enligt Kaithe Mandorff som är projektledare för offentlig upphandling i VGR,
är att regionen vill förhindra en strömning av personal från VGR till externa
leverantörer.
”Karenskravet är ett lämpligt och
24

Hård kritik från
facket och privata
vårdgivare mot
regionens arbetsförbud
effektivt sätt för att förhindra en
oönskad rekrytering från externa leverantörer som en direkt följd av upphandling. VGR upphandlar för att man
inte har möjlighet att utföra vården i
egen regi på grund av brist på läkare och
övrig vårdpersonal. En strömning av
personal från VGR till externa leverantörer kan påverka VGR:s möjligheter
att på ett tillfredställande fullfölja sina
lagstadgade uppgifter på hälso- och
sjukvårdsområdet på ett tillfredsställande sätt”, skriver hon i ett mejl till
Sjukhusläkaren och hänvisar i övrigt till
en dom i kammarrätten som rör bemanningsavtalet och där målsäganden inte
har fått vidare prövningstillstånd.
Men de argumenten köper inte
Sjukhusläkarnas ordförande Karin
Båtelson. Hon menar att det blir en
konstig inlåsningseffekt och tycker att
VGR undervärderar sin egen attraktivitet som arbetsgivare när de skriver
den här typen av avtal med sina
sjukvårdsleverantörer.
– En attraktiv arbetsgivare ska inte
behöva sådana här klausuler. Det är
också konstigt att skriva den här typen
av avtal när det gäller läkarkåren om
man ser oss som en offentlig resurs

utbildade av staten och som ska ge patienterna vård när det behövs. Vi ska
absolut inte ha läkarna i karantän samtidigt som det står patienter i kö i dåligt
fungerande system, säger hon.
Om den här typen av avtal ska få
finnas så borde de dessutom skrivas in
klart och tydligt i anställningsavtalen
för var och en av läkarna på sjukhusen,
menar Karin Båtelson.
– Att man måste stå i karantän i ett
halvår för att byta arbetsgivare vet man
inte om i dag när man tar anställning på
något av sjukhusen inom VGR och det
anser jag är oetiskt. Det här måste
givetvis vara en diskussion med varje
enskild läkare i samband med att
anställningsavtalet skrivs under precis
som lönediskussionen, säger hon. Men

Illustration: Myran

framför allt ger VGR
ett dåligt betyg till sig själv som arbetsgivare när de tänker i den här typen av
banor, betonar Karin Båtelson.
– Vi läkare vill jobba med kontinuitet och en god vård för våra patienter.
Vi vill kunna arbeta bra för patienterna,
fortbilda oss, ha möjlighet att påverka
och samtidigt ha en trygg anställning.
Bemanningsföretag är bra vid toppar
och kan fylla en viktig funktion under
vissa perioder, men att de är så stor del
av vården idag är ett symptom på dåligt
fungerande sjukvård och inget annat.
De privata utförarna behöver få möjlighet att kliva in och konkurrera som
attraktiva arbetsgivare och anställa på
precis samma villkor som landstinget
och inte missgynnas av inlåsningseffekter, anser Karin Båtelson vidare.

– Kanske behövs det en nationell reglering eller överenskommelse om att landstingen inte får lov att hitta på sådant
här. Risken är nu att läkarna tvingas
jobba sex månader i ett annat landsting
och då förlorar man ju ännu mer kompetens i den egna regionen.
Även flera av leverantörerna av
sjukvård till VGR ser klausulen med sex
månaders karantän som ett felaktigt sätt
att konkurrera om personalen från
landstingets sida. Ingen av dem vill
dock uttala sig annat än anonymt i tidningen av rädsla för att kritiken ska få
konsekvenser för verksamheten.
– Hos oss ifrågasätter vi definitivt det
här med karantän som princip. Vi vill ju
kunna locka personal till oss genom att

vara en bra arbetsgivare.
Problemen inom vården handlar
bland annat om att arbetsplatserna
många gånger inte är speciellt bra –
organisationen är toppstyrd och gammaldags – det behövs helt enkelt konkurrens
och det är något som vi som privat aktör
kan bidra med. Inom många andra
högutbildade yrken har du betydligt mer
inflytande över din arbetssituation som
enskild individ, säger en av de anställda
på ett av företagen som levererar sjukvård
till Västra Götalandsregionen.
Malin Lindgren

Läs mer om kritiken
– nästa uppslag >>>
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”VGR bryter mot EU-lagstiftningens
rätt till fri rörlighet för arbetskraft”
Det skulle aldrig hålla EUrättsligt – juristen och universitetslektorn Tommy
Iseskog har svårt att se att
VGR har laglig rätt att
tvinga läkare in i en karantänssituation inför ett
arbetsgivarbyte.

Arbetsrättsjuristen
Tommy Iseskog
dömer ut VGR:s
karensregler

t – EU- lagstiftningen är tydlig – man

får inte sätta upp andra hinder i
upphandlingen än sådana som har med
ett företags seriositet att göra. Och EU:s
upphandlingsregler gäller oavsett om
det är ett bemanningsföretag eller en
leverantör av sjukvård vi talar om.
Tommy Iseskog blir förvånad när han
hör att Västra Götalandsregionen
skriver in i sina avtal att läkare inte får
anställas av leverantörerna utan sex
månaders arbetsuppehåll, berättar han.
Att företag med skatteskulder eller
otillräckliga försäkringar för sina
anställda nekas att delta i en upphandling är helt i sin ordning, men inte det
faktum att man anställer personal som
tidigare arbetat hos huvudmannen,
menar Tommy Iseskog.

Karantänsregeln borta
– Tidigare var det så att det fanns en
lagregel som gällde bemanningsföretag
som sa att de inte fick anställa huvudmannens personal utan en specifik
karantänstid. Men den regeln togs bort
år 2013 när uthyrningsregeln kom.
Lagstiftaren har ansett att regeln inte
behövs – att den är rentav skadlig. Då
känns det märkligt av regionen att
införa den på nytt bakvägen för att
begränsa möjligheterna för arbetstagaren. Jag tror inte att EU-lagstiftningen
skulle acceptera det här eftersom vi har
principen om fri rörlighet.
26

Varför tror du att regionen ändå
har valt att skriva in den här formuleringen i avtalen med leverantörerna?
– Det måste handla om att man vill
hålla nere priset på tjänsten, man vill
bromsa flödet av läkare från landstinget
till de privata leverantören. Jag tror inte
ens man har tänkt i de banorna med fri
rörlighet. Det här är nog bara något man
har i sina leverantörsvillkor och som man
mer eller mindre tvingar leverantörerna
att skriva på. Man talar säkert inte alls
om det i upphandlingssammanhang.

Grundproblemet är att
VGR anlitar entreprenörer

Tommy Iseskog uttrycker förvåning över att
Västra Götalandsregionen infört karensregler för anställda som slutar och går till
andra vårdgivare.

Tommy Iseskog har tagit del av
den dom i kammarrätten som VGR
hänvisar till när de ska motivera
avtalen de har skrivit med sina leverantörer av sjukvård. Men VGR:s
motiveringar i domen är inte speciellt övertygande, menar han.
– Regionen kan ju driva verksamhet i
egen regi och därmed avstå från den här
typen av upphandling. Jag menar att
oavsett om bemanningsreglerna är
tillämpliga eller ej så är de principer
som uttrycks där grunden för direktivet
och de handlar om den fria rörligheten
för arbetskraft. Den frågan kommenteras inte alls av kammarrätten. Jag
tycker att dessa frågor borde prövas av
EU-domstolen

– Arbetsgivaren antyder i sitt svar till er
att de har regeln för att det annars
skulle pressa upp priserna på uthyrningsavtalen. Men grundproblemet är
väl i sådana fall att man överhuvudtaget
väljer att anlita bemanningsföretag,
eller som i det här fallet en entreprenör,
och inte bedriver vården i egen regi.
Skulle den här typen av avtal
kunna vara aktuella i någon annan
bransch – skolvärlden till exempel?
– Jämförelsen skulle i sådana fall vara
att privatskolan inte får existera om de
anställer någon som har jobbat kommunalt det senaste halvåret. Av den anledningen att kommunen skulle vara rädd
att tappa personal till friskolan. Det är ju
en fråga som Skolverket fattar beslut om
och det skulle aldrig en kommun kunna
lägga sig i, menar Tommy Iseskog.
– Men det blir en lite haltande jämförelse eftersom det är skolpengen som
styr vilka medel som skolhuvudmannen
får. Därför skulle det aldrig kunna bli
aktuellt att begränsa arbetsmarknaden
för lärarna som arbetstagare. Speciellt
inte om det handlade om discipliner där
man som i det verkliga exemplet väljer
från huvudmannens sida att aktivt lägga
ut något på entreprenad.
Malin Lindgren

www.sjukhuslakaren.se

ARBETSRÄTT | VGR:S KARENSAVTAL

Sjukhusläkaren 3/2016

Privatläkarnas ordförande:

”VGR rädd för fel saker
– när vården läggs ut på entreprenad
blir den både bättre och billigare”
Regionen säger sig vilja ha
mångfald – ändå försvårar
man för de små företagen.
Sven Söderberg, ordförande i
Svenska privatläkarföreningen, tycker att den
ena handen inte verkar veta
vad den andra gör när VGR
tvingar sjukvårdsleverantörerna att skriva på
karantänsavtal.
t – Det sägs många fina ord om att man

välkomnar olika typer av driftsformer
och att man vill ha både stora och små
företag med sjukvårdsuppdrag från
regionen. Då ska man inte samtidigt
försvåra för entreprenörerna med den
här typen av avtal, säger Sven Söderberg.
För honom är avtalen som VGR
tvingar sina leverantörer av specialistvård att skriva på en nyhet.

Varför krångla till det när
vården behöver företagen?
– Det är en stor inskränkning för ett
företag att inte kunna söka personal
lokalt. Sedan tror jag att många av
läkarna som driver eget företag är
väldigt uppfinningsrika och de hittar
nog sin personal ändå. Men varför
krångla till det när de här företagen
verkligen behövs?
Sven Söderberg menar att han visserligen förstår regionens idé om att det är
bättre att företagen rekryterar utifrån i
stället för att det sker en dränering av

Sven Söderberg, ordförande i Svenska
privatläkarföreningen, tror att den som vill
lämna sjukhuset gör det oavsett karantänsregeln och att det är patienterna som blir de
stora förlorarna när läkarna förbjuds att
arbeta i regionen under sex månader.

Sahlgrenskas egna specialister.
– Men jag anser att de är rädda för
helt fel saker. När vården läggs ut på
entreprenad blir sjukvården oftast mer
effektiv och kvaliteten bättre. Kontinuiteten för patienterna ökar, samtidigt
som kostnaden för landstinget inte
behöver bli högre. Det borde vara något
positivt. Finns det en kollega som vill
lämna sjukhuset och börja jobba privat
kommer han eller hon att göra det
oavsett om man krånglar på det här
sättet.
Exakt hur de privata företagen löser
sin försörjning av personal trots karantänstiden, vet inte Sven Söderberg i
detalj. Men han gissar att det går att
komma runt avtalet genom att man till

exempel låter kollegorna jobba någon
månad på jourkomp den första tiden
tills man har fått restriktionen hävd.
– Det går även att jobba i till
exempel Stockholm eller något annat
mer närliggande sjukhus och på så sätt
hanka sig fram ett halvår. En entreprenör är ofta uppfinningsrik. De löser det
här ändå.
Varför tror du att sjukvårdsleverantörerna som Sjukhusläkaren har
pratat med inte vill kritisera avtalet
med VGR öppet?
– Som entreprenör är man beroende
av bra samverkan, man vill inte allvarligt kritisera sin viktigaste samarbetspartner och finansiär som i det här
fallet är regionen. Men om det här fenomenet brer ut sig kan det bli ett stort
problem. Därför måste vi från förbundets sida försöka motverka det här och
föra en dialog med regionen. Är det här
verkligen det bästa sättet att agera om
man vill att vårdvalet ska leda till att
fler sjukvårdsföretag kommer in på
marknaden?
Men blir det inte dyrare för
regionen om specialistläkarna går
över till privata företag?
– Nej, tvärtom blir det oftast billigare. Man köper ett visst antal operationer och får dem gjorda inom en viss tid.
Samtidigt slipper man problemen med
överbeläggningar och krockar som när
det kommer in ett olycksfall som
behöver vård mer akut. Sådan problematik uppstår överhuvudtaget inte i en
planerad verksamhet. Det är oftast
väldigt effektivt och man vet vad man
får för den fastslagna summan pengar.

Malin Lindgren
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”Lagligheten i avtalen måste utredas”
Även Ulf Zackrisson,
ordförande i Göteborgs
Privatläkarförening är
kritisk till avtalen som VGR
skriver med sina sjukvårdsleverantörer.
t – Det är väldigt tveksamt alltihop
och jag har tagit frågan vidare till förbundsjuristerna för att utreda om det
verkligen är juridiskt hållbart. Med den
här typen av avtal försätter man alla
VGR:s anställda i en dold karantän utan
att någon får så mycket som en krona i
ersättning, säger han.
Om en privat arbetsgivare skulle
begränsa de anställdas frihet på motsva-

rande sätt skulle det vara helt otänkbart
utan någon form av kompensation,
menar Ulf Zackrisson.
– Här väljer man att låsa in folk och
blockera dem för andra möjligheter i
stället för att anstränga sig för att bli en
attraktiv arbetsgivare. Långsiktigt leder
det alldeles fel.
Som liten entreprenör blir det extra
svårt att starta en ny verksamhet om all
personal måste rekryteras utanför det
egna landstinget, menar Ulf Zackrisson,
som även är kritisk till hur VGR skriver
sina avtal gentemot privata aktörer i
andra sammanhang. Också där har de
nämligen en tendens att missgynna just
små aktörer, anser han.
– Om man ska uppfylla skall-kraven
i många av de här avtalen blir de ofta

rena förlustavtal i slutändan. Samtidigt
har det inte funnits några som helst
sanktioner gentemot dem som bryter
mot skallkraven. Systemet har blivit
helt urvattnat och det är också en fråga
som vi driver inom Göteborgs privatläkarförening.
Ellen Hall som är förbundsjurist på
Läkarförbundet bekräftar att man
kommer att titta närmare på avtalen
som VGR skriver med sina leverantörer
av högspecialiserad vård efter att
Sjukhusläkaren har uppmärksammat
det hela. Hon kan inte uttala sig säkert i
frågan förrän den är färdigutredd men
utesluter inte att det kan röra sig om en
snedvriden konkurrenssituation.
Malin Lindgren

&ƂƌŵĂŬƐŇŝŵŵĞƌŽĐŚƐǇŶĐŽƉĞ͗ŚƵƌƌćĚĚĂƌǀŝŇĞƌůŝǀ͍
DĂůŵƂͲϲͬϭϬ

ůŝŶŝĐĂůZĞƐĞĂƌĐŚĞŶƚĞƌ

^ƚŽĐŬŚŽůŵͲϮϬͬϭϬ
^ǀĞŶƐŬĂ>ćŬĂƌĞƐćůůƐŬĂƉĞƚ

hŵĞĊͲϮϳͬϭϬ
ZĊĚŚƵƐĞƚƐZĞǆĨĞƐƚƐĂů

,Z'͛ƐƵƚďŝůĚŶŝŶŐƐĚĂŐ͗&ƂƌŵĂŬƐŇŝŵŵĞƌŽĐŚƐǇŶĐŽƉĞ͗ŚƵƌƌćĚĚĂƌǀŝŇĞƌůŝǀ͍
•
•

<ĂŶĨƂƌŵĂŬƐŇŝŵŵĞƌĨƂƌĞďǇŐŐĂƐ͍;sĂĚďĞƚǇĚĞƌǀŝŬƚ͕ƐƂŵŶĂƉŶĠ͕ƌƂŬŶŝŶŐ͕ĂůŬŽŚŽů͕ƚƌćŶŝŶŐ͍Ϳ
ƌŇŝŵŵĞƌĞŌĞƌƚŚŽƌĂǆŬŝƌƵƌŐŝƐŬƚŝŶŐƌĞƉƉŽĨĂƌůŝŐƚ͍
- <ŽĂŐƵůĂƟŽŶƐĞǆƉĞƌƚĞŶŬŽŵŵĞŶƚĞƌĂƌ

•

&ƂƌŵĂŬƐŇŝŵŵĞƌŽĐŚĂŶƟŬŽĂŐƵůĂŶƟĂďĞŚĂŶĚůŝŶŐŚŽƐćůĚƌĞŽĐŚŵƵůƟƐũƵŬĂͲǀŝůŬĂƌĞŬŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶĞƌ͍
- <ŽĂŐƵůĂƟŽŶƐĞǆƉĞƌƚĞŶŬŽŵŵĞŶƚĞƌĂƌ

•

,ƵƌŐƂƌǀŝŵĞĚĂŶƟŬŽĂŐƵůĂŶƟĂŝŶĨƂƌ͕ƵŶĚĞƌŽĐŚĞŌĞƌŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶĞƌ͍;ŇŝŵŵĞƌĂďůĂƟŽŶ͕
ĚĞǀŝĐĞŽƉĞƌĂƟŽŶ͕ďƵŬŬŝƌƵƌŐŝ͕ƚĂŶĚĞǆƚƌĂŬƟŽŶĞƌͿ
- <ŽĂŐƵůĂƟŽŶƐĞǆƉĞƌƚĞŶŬŽŵŵĞŶƚĞƌĂƌ
,ƵƌƐŬĂ͟ďĞŶŝŐŶĂ͟ĨƂƌŵĂŬƐŇŝŵŵĞƌŚĂŶĚůćŐŐĂƐ͍;ŶƉĂƐƐĂŶƚƵƉƉƚćĐŬƚĂ͕ĚĞǀŝĐĞĚĞƚĞŬƚĞƌĂĚĞ͕
ŝŶĨĞŬƟƂƐĂ͕ƚŚǇƌĞŽƚŽǆŝŬŽƐƌĞůĂƚĞƌĂĚĞ͍͍Ϳ

•
•

ƌŇĂĚĚĞƌсŇŝŵŵĞƌ͍,ĂƌĚĞƚŶĊŶďĞƚǇĚĞůƐĞ͍

•

^ǇŶĐŽƉĞʹĞŶŚũćƌƚĞĨƌĊŐĂƉĊĂŬƵƚŵŽƩĂŐŶŝŶŐĞŶŽĐŚƐǀĊƌĚŝīĞƌĞŶƟĂůĚŝĂŐŶŽƐƟŬŵĞůůĂŶƌĞŇĞǆƐǇŶĐŽƉĞ͕
ĐĂƌĚŝŽŐĞŶƐǇŶĐŽƉĞ͕ŽĐŚWKd^͍

•

^ǇŶĐŽƉĞƐŽŵĨƂƌĞďƵĚƟůůƉůƂƚƐůŝŐĚƂĚͲŶćƌ<'ƚĂůĂƌ͘

&ƂƌŵĞƌŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶƐĞ͗ŚƩƉ͗ͬͬŬĂƌĚŝŽ͘ƐĞ

www.sjukhuslakaren.se

DIN LÖN

Sjukhusläkaren 3/2016

Facket stoppade
löneförhandling med HR
I Uppsala ville arbetsgivaren att läkarna skulle löneförhandla med någon från HR i stället för med
verksamhetschefen. Något som Sjukhusläkarnas
Torbjörn Karlsson bestämt satte stopp för.
t – Det är ganska självklart att
den som ska värdera ens arbete på
en daglig basis också ska vara den
som
förhandlar
lönen. Det är
nästan självmotiverande,
säger
Torbjörn
Karlsson
(biden) när
Sjukhusläkaren når
honom en solig dag i maj. Att
förslaget från arbetsgivaren gjort
honom mer än lite upprörd lyser
tydligt mellan raderna när han
berättar om hur synpunkten kom
upp efter att förhandlingen inletts
och överläggningar centralt var
påbörjade.
– Då tyckte de plötsligt att de
lönesättande cheferna inte skulle
vara med och löneförhandla – de
hade inte tid att delta i något så
oviktigt som läkarförhandlingar
och HR hade minsann kännedom
om alla vilket vi tillbakavisade
skarpt.
Om arbetsgivaren hade framhärdat hade man varit beredda att
frånträda förhandlingarna, berättar
Torbjörn Karlsson, men den
åtgärden blev aldrig nödvändig.
– Men vi fick verkligen strida
för detta och hade ingenting att
strida med mer än vårt usla humör.

Vi sa att ”vi går inte på förhandlingarna om arbetgivaren inte är
företrädd av lönesättande chef”. Vi
ansåg även att vi hade avtalstext på
vår sida, att det står tryckt i de
centrala parternas överenskommelse att det inte är någon förhandling om inte lönesättande
chef närvarar.
Varför tror du att arbetsgivaren ville få igenom att någon
från HR skulle ta verksamhetschefens plats?
– Det var väl ett sätt att
anonymisera och rentav en målsättning från deras sida att vi skulle ha
en annan förhandlingsmodell i
slutändan – lönebeskedsmodellen.
Det är något vår arbetsgivare har
tyckt att vi ska tillämpa väldigt
länge men i vårt avtal finns ett veto
där vi har rätt att välja modell, och
lönebeskedsmodellen missgynnar
kollektivet, det är vi helt övertygade om.
Att man stod på sig från fackligt
håll i den här frågan är viktigt av
flera skäl, menar Torbjörn
Karlsson. Inte minst i en sifferlös
löneförhandling som denna gång
på Akademiska.
– Om det ska uppstå någon
form av korrelation av arbetsinsats
och vilken lönerevision man får så
måste det hanteras av verksamhetschefen. Annars blir det väldigt
svårt att säkra individernas behandling i lönehänseende. Nu är jag vis-

serligen sällsynt missnöjd med den
här avtalsrörelsen oavsett eftersom
vi inte hade några som helst vapen
på vår sida. De kunde ge hur dålig
lönerevision de ville och de utnyttjade verkligen det tillfället. Det var
därför svårt att ge någon rättvisa åt
någon och våra förhandlare
upplevde en stor frustration över
att inte kunna förhandla på
adekvata nivåer. Men det hade
självklart blivit ännu sämre annars.
Har du några råd till andra
fackliga representanter runt om
i landet som ställs inför den här
synpunkten från arbetsgivaren?
– Vi har i vår centrala avtalstext
en tydlig skrivning om att det är
chefen som ska förhandla och den
kan man hänvisa till. Jag tror inte
att arbetsgivaren är intresserad av
en djup strid om det här.
Lena Hadad som är personalchef
på Akademiska menar att man kan
göra på olika sätt i en förhandlingssituation och att varje part väljer
vem man ska bli företrädd av. Hon
kommenterar fackets invändningar
mot förslaget om att löneförhandling skulle ske med någon från
HR så här:
– Det här är en ständig diskussion mellan parterna. Inom ramen
för våra avtal kan man använda sig
av antingen dialogmodellen eller
löneförhandling, det kommer
parterna överens om i samband
med överläggningen inför
löneöversyn. Självklart lyssnar vi på
varandras önskemål och självklart
vill vi ha en god kvalitet och effektivitet i våra löneöversynsprocesser,
säger hon.
Malin Lindgren
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Jobbar du
på lunchen?
FAKTA | Här är
dina rättigheter:
n Arbetstidslagen (ATL) ger
alla medarbetare rätt till
rast, exempelvis för lunch.
Du ska inte behöva utföra
arbete i mer än fem timmar i
följd utan rast (ATL §15).
n Längden på raster och
pauser regleras inte i arbetstidslagen, men praxis är
minst 30 minuters
lunchrast.
n Rast är ett obetalt
uppehåll under arbetsdagen.
Rasten räknas inte in i
arbetstiden.
n Raster kan i undantagsfall
bytas ut mot måltidsuppehåll om det är nödvändigt
med hänsyn till arbetsförhållandena.
Hur ser det ut
i ditt landsting?

t I Sörmland har Sjukhusläkarna nyligen kommit överens
om ett lokalt kollektivavtal som
ger rätt till måltidsuppehåll för de
som bär joursökare dagtid och
inte kan lämna den ifrån sig.
Hur ser det ut på din arbesplats?
Gå in på Sjukhusläkaren.se och
bidra med tips eller bara debattera.
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Du har precis satt gaffeln i
potatisgratängen när sökaren
piper. Trots att du har rast
svarar du troligen på anropet.
Så är kulturen inom läkarkåren.
På en del håll i landet försöker
läkarföreningarna att styra upp
kollektivavtalen.
t Vid Helsingborgs lasarett är matsituationen just nu något kaotisk. Under en
ombyggnadsperiod finns ingen matsal, personalen tränger ihop sig i underdimensionerade fikarum. Telefoner ringer, mikrovågsugnar piper.
– På lunchen ska man kunna vila. Hur
kan det här räknas som min fritid? säger
Marie Wedin.
Vid ett bord sitter ortopeden Mattias
Rydberg med en sallad. Han svarar alltid i
telefonen när den ringer. Och det gör den.
Vi frågar om han får betalt när han ger
Marie Wedin, ortoped
och ordförande för
Nordvästra Skånes
läkareförening, är
kritisk till ljudmiljön i
lunchrummen. ”Även
om jag stänger av min
telefon så svarar
andra. Det blir en
störning.”

medicinska råd under lunchen.
– Nej, och det är ju inte så bra. Men det
är bra att sköterskorna kan nå mig.
De lokala kollektivavtalen kring lunch
skiljer sig åt runt om i landet. I Sörmland
har sjukhusläkarna nyligen kommit överens
om ett lokalt kollektivavtal som ger rätt till
måltidsuppehåll för de som bär joursökare
dagtid och inte kan lämna den ifrån sig.
Tidigare drogs 45 minuters lunch för alla
även om man inte tog någon lunch.
– Tanken är att vi i möjligaste mån ska
lösa det så att vi överlappar varandra och
alla får rast, men i vissa verksamheter
fungerar inte det, t.ex. om du är bakjour i
kirurgi, säger Marie Engman, ordförande för
Sjukhusläkarna i Sörmland.
Principen i Sörmland är att den tid du
har joursökaren på dig räknas som betald
arbetstid, oavsett om du blir störd eller inte.
En rast innebär ju att du ska kunna lämna
byggnaden och uträtta ärende på stan och
det kan du inte om du har en joursökare.
En sak som är tydlig är att avtal är en sak
och verklighet något annat.
– Vill du veta den officiella bilden eller
hur det faktiskt ser ut? frågar Edvard Lekås,
ordförande i Sjukhusläkarna Kronobergs län
där arbetsgivaren drar en halvtimmes lunch,
men också vill att läkarna ska stämpla ut
och in på lunchen så att de får betalt om de
faktiskt jobbar.
– Jag tror det är ett fåtal här som
stämplar. Vi förlorar nog på att göra som vi
gör, men man vill inte krångla och gå till
flextidsklockan.
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Carl-Fredrik Carlson, ortoped på Helsingborgs lasarett, på väg mot lunchrummet: ”Vi borde egentligen tänka på att få den vila vi behöver.
Men kulturen är sådan att vi alltid har med telefonerna.”
Foto: Li Fernstedt

I praktiken innebär det att läkarna
jobbar gratis om de svarar på ett samtal
under lunchen. Men enligt Edvard
Lekås är det ingen stor fråga.
– Man är så van att man har slutat
bry sig.
Ett fackligt dilemma är att många
läkare vill bli störda, även de som inte
har jour, vilket kan förklaras med
ansvarskänslan för patienterna. Gör man
en googlesökning på ”lunchrast” och

”läkare” handlar de tio första sidträffarna
om en patient som dog när läkaren gick
på lunch under en operation, utan att ta
med sig sökare/telefon. Såklart vill ingen
riskera patienternas hälsa. Att veta att
man gör ett bra jobb – inte lämnar
någon i sticket – ger en tillfredsställelse,
men samtidigt görs en del störningar
mer av slentrian än av livsnödvändighet.
– Vi kan nog ställa högre krav på
övriga yrkesgrupper att bara söka om de

verkligen måste. I andra yrken hade man
aldrig accepterat att bli störd så mycket
som vi blir, säger Marie Engman.
Vem har ansvar för att förändra
situationen?
– Det krävs en uppfostran åt båda
håll. Om vi inte vill ha det så här måste
vi vara tydliga med att rasten är vår
fritid och att man inte ska söka oss då.
Charlotte Ågren
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Ohederlig indexering, tvivelaktig forskning och rena plagiat är några av problemen i de tidskrifter som svartlistas på Beall’s blogg. Asian journal of
Pharmaceutical science and technology erbjuder t.ex. en fackmannamässig granskning inom ett dygn. Snabbt och bra, eller..?

Falska tidskrifte
En ny marknad har växt
fram för den som vill publicera en vetenskaplig artikel:
lurendrejeri-marknaden.
Falska och oseriösa tidskrifter tjänar pengar på forskares
vilja att publicera sig.
t Allt fler oseriösa aktörer tar plats i
den vetenskapliga förlagsindustrin,
många inom medicin.
– Vi riskerar att anställa, befordra
och ge medel till helt fel personer, säger
Stefan Eriksson, docent i forskningsetik
vid Uppsala Universitet.
Han har fördjupat sig i problemet
med falska och oseriösa tidskrifter. Värst
i klassen är de som helt sonika plagierar
en befintlig tidskrift. De kopierar
webbsidan och skapar falska mejladresser. Du kan till exempel få ett meddelande om att din text har blivit godkänd
och det är dags att betala in författaravgiften. Mejlet är inte från den riktiga
tidskriften utan från en bedragare som
har kommit över listan med artiklar
som är under granskning.
Andra skapar webbsidor från vilka de
bjuder in forskare att publicera sig för
en viss summa pengar. När pengarna är
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Vad är
open access?

Stefan Eriksson är redaktör för CODEX
(http://www.codex.vr.se/), en webbplats om
forskningsetik som drivs av Vetenskapsrådet.

inbetalda händer ingenting. Det är ett
klassiskt ekonomiskt bedrägeri.
I gråzonen finns tidskrifter som vid
en första anblick verkar seriösa, men
efter en granskning inte håller tillräckligt hög kvalitet. De kanske inte har
fackgranskning (peer review), trots att
de säger sig ha det. Eller så erbjuder de

t Förr betalades vetenskapliga
tidskrifter via prenumerationer
från bibliotek och institutioner.
Om tidskriften tappade i
kvalitet tappade den också prenumeranter.
Idag är det vanligt att kostnaderna bärs upp av att de som
skriver i tidningen betalar för
att bli publicerade. För att tidskriften ska få pengar måste den
locka forskare att skicka in
artiklar. Modellen kallas open
access, eller öppen tillgång, och
innebär att alla har rätt att fritt
läsa och sprida vidare forskningsresultaten.

en granskning, men en undermålig
sådan.
– I mitt ämne, bioetik, börjar jag se
välkända kolleger hamna i de här tidskrifterna. Även etablerade forskare blir
numera lurade, säger Stefan Eriksson.
Framväxten av open access har gjort
det enklare för oseriösa aktörer.
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r lurar forskare
– Det är i grunden positivt att vi
delar resultat och data med varandra.
Open access-rörelsen startades med ett
moraliskt imperativ, men har blivit en
kommersiell business, säger Stefan
Eriksson.
Man kan avfärda detta etiska
problem med att de som blir lurade får
skylla sig själva om de är så dumma att
de nappar på mejl som dimper ner. Men
enligt Stefan Eriksson är det inte så lätt
att se om en tidskrift är seriös eller inte.
Ibland är det uppenbart, hemsidan
kanske är tafflig, men det finns tveksamma fall där en del artiklar är bra,
andra inte.
– Några av de här tidskrifterna
skickar ideligen meddelande om att jag
borde publicera mig. Det sker med
robotar. De söker av webbsidor för konferenser eller andra tidskrifters författarlistor och får på så sätt tag på namnen.
Att tidskiften initialt är dålig
behöver inte bero på illvilligt uppsåt.
Vissa tidskrifter har börjat med dåligt
rykte och jobbat sig upp. Två exempel
är Hindawi Publishing
(http://www.hindawi.com) och Frontiers (http://home.frontiersin.org/).
– De var usla i början och man kunde
tro att de var ute efter att fuska, men de
fick kritik och blev bättre. Idag anser

Att tänka på
innan
du tackar ja
n Är tidskriften seriöst indexerad, t.ex. i Web of Science eller
PubMed Central
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
pmc/)?
n Finns titeln med på t.ex.
Jeffrey Bealls svarta lista över
oseriösa titlar (https://scholarlyoa.com/publishers/) eller
listan över erkända open accesstidskrifter: DOAJ
(https://doaj.org/)?
n Framgår det tydligt vad publiceringen kommer att kosta?
n Finns det kontaktuppgifter
till tidskriften och dess
anställda?

nog de flesta att både Hindawi och
Frontiers är legitima förlag.
Problemet med falska och oseriösa
tidskrifter drabbar inte enbart den som
publicerar sig. Kan vi inte lita på meritlistor påverkas i slutändan hela funda-

mentet som vetenskapen vilar på. Varje
liten avvikelse från vetenskaplig noggrannhet riskerar ju att undergräva
vetenskapens auktoritet. Det är inte
heller bra att allt mer tid måste
användas till att granska meriter.
– Vi vill inte ha de som är bäst på att
ta genvägar utan de som är bra forskare
och bidrar till att vetenskapen utvecklas.
I USA finns en bibliotekarie, Jeffrey
Beall, som har listat över 8 000 tvivelaktiga tidskrifter på sin blogg. Stefan
Eriksson rekommenderar sajten, men
önskar att forskarsamhället kunde ta
större ansvar så att granskningen av förlagsindustrin inte vilar på enskilda individer.
– Vi borde hålla rent framför egen
dörr och göra listor över erkända tidskrifter inom våra ämnen.
En annan åtgärd är att utveckla en
mjukvara som kan läsa av publikationslistor och hitta personer som systematiskt engagerar sig i det som Stefan
Eriksson kallar ”den mörka sidans publiceringsvärld”.
– De bör inte få meriter för det,
snarare tvärtom.

Charlotte Ågren
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Sophie
Graner
– EN FÖRENINGSMÄNNISKA
OCH ADRENALINJUNKIE
SOM BRINNER FÖR ATT GÖRA SKILLNAD
Sjukhusläkaren har träffat Sophie Graner – vice ordförande i Läkare utan Gränser – och fått veta vad som driver
henne ut i världen till förlossningssalar och landsortssjukhus så långt bort som i Afghanistan och Sudan.

K

Sophie Graner
utanför ett sjukhus
i Kabul i april 2015.
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vinnan anländer till det
lilla landsortssjukhuset i
Sydsudan i en enkel
träkanot. Hon har
befunnit sig i aktivt
förlossningsarbete i
mellan två och tre dygn och det lilla barnets
hjärta har sedan länge slutat slå. Kvinnan är
mycket medtagen och släktingarna sätter sitt
sista hopp till Sophie Graner och övrig
personal i Läkare utan Gränsers team, trots
att det här inte är en förlossningsklinik utan
bara ett sjukhus med det mest basala. På
något vis lyckas de utan vare sig sugklocka,
tång eller operationsmöjligheter få ut barnet
och rädda kvinnans liv – men där och då
fattar Sophie Graner ett karriärmässigt
mycket avgörande beslut – hon måste lära sig
utföra kejsarsnitt om hon ska kunna ge sig ut
och jobba i världen igen. Inga fler kvinnor
ska riskera att dö framför hennes ögon på
grund av att den kunskapen inte finns.
– När jag kom hem kontaktade jag alla
sjukhus i Stockholmsområdet och sa ”ge
mig ett sommarvikariat – jag behöver ingen

semester. Bara jag lär mig att snitta”. Det
var kanske lite naivt av mig att tänka att jag
skulle hinna lära mig det så snabbt, men i
september månad lämnade jag Sverige på
nytt och gav mig ut i världen igen med
denna nya kunskap i bagaget.
Karolinska i Solna var sjukhuset som
fångade upp den kunskapstörstande,
nybakade läkaren med de stora visionerna
och trots att det har blivit många utlandsresor sedan dess är det fortfarande här Sophie
Graner har sin bas – men nu som ST-läkarchef och studierektor inom obstetrik och
gynekologi. Här arbetar hon i dag ungefär
halvtid kliniskt och resten av tiden läggs på
mer administrativa uppgifter.
Eftersom hon numera har tre egna barn
har hon satt de längre utlandsresorna på
vänt några år, men desto mer tid läggs på
arbetet för Läkare utan gränser i Sverige.
– Jag är vice ordförande sedan ungefär ett

Foto: Stefan Nilsson

år tillbaka och det passar mig perfekt
eftersom jag är en föreningsmänniska ut
i fingerspetsarna. Arbetet här hemma
handlar om att stötta vårt viktiga arbete
i fält med pengar och personal. Men
också om att berätta i Sverige om hur
det ser ut överallt där vi arbetar och att
påverka samhällsstrukturer. En av våra
viktigaste frågor just nu är att åter göra
sjukhus och hälsostrukturer till nontargets runt om i världen. Det har skett
en oroande utveckling de senaste åren i
bland annat Syrien som innebär att man
har börjat attackera sjukhus som
tidigare var helt fredade. Det är något
som vi har diskuterat mycket med bland
annat FN och den svenska regeringen
om som vi måste hjälpas åt att komma
tillrätta med.
Men inom Läkare utan gränser

”Det är en

kollektiv skam
att Europa
stänger sina
gränser”
känner man även starkt för hela migrationsfrågan i Europa och till Europa,
berättar Sophie Graner.
– Vi följer ju de här familjerna hela
vägen från Afghanistan och Turkiet på
vägen mot Grekland. Vi ser vad de går
igenom och vi försöker ge dem den nödvändiga vården längs hela den här

farliga resan. Jag tycker att det är oförsvarligt av Europa att stänga sina
gränser. Det är en kollektiv skam.
Svenska regeringen kan göra så mycket
mer.
På ett personligt plan skulle Sophie
Graner gärna vilja öppna gränserna helt
och hållet, berättar hon, men hon är
noga med att betona att den åsikten är
hennes egen och inte något som Läkare
utan Gränser står för generellt.
– Jag anser att det finns plats här – vi
får plats! Det är klart att vi hade fått ett
samhälle som skulle se annorlunda ut.
Det skulle självklart bli ett annat
Sverige men inte på något sätt ett sämre
Sverige eller fattigare Sverige. Vi kan
inte fortsätta så här – folk kan inte dö
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Friska Sjukvårdspriset
till Läkare Utan Gränser
för att vi ska värna om hur det är hos
oss. Det är inte mänskligt.
Sophie Graner har alltid vetat att hon
ville jobba med internationell hälsa och
hon har även alltid haft en inneboende
längtan efter att få jobba utomlands,
berättar hon. Chef, ledare, även statsminister och generalsekreterare i FN var en
del av hennes målbild som ung.
– Läkardrömmarna väcktes på allvar
under gymnasietiden när jag fick ett sommarjobb i receptionen på en läkarpraktik
i USA via bekanta till familjen. Där upptäckte jag att jag hade en naturlig fallenhet för det här med att ta och prata med
människor. I mina arbetsuppgifter ingick
även att väga och mäta bebisar och tiden
på läkarpraktiken gjorde att jag blev
nyfiken på det här med medicin.
Men väl hemma i Sverige satte gymnasiebetygen tvärt stopp för läkardrömmarna och Sophie Graner kom i stället
in på en universitetsutbildning i
systemvetenskap.
– Men jag hade sökt in till några
olika läkarutbildningar ute i Europa
också och en bit in på terminen började
erbjudandena trilla in. Först hörde ett
universitet i Skottland av sig, men det
kändes inte självklart för mig att släppa
allt det jag hade påbörjat. Jag gillade
det logiska i att bygga program och det
kändes som bra karriärmöjligheter inom
systemvetenskapen.
Men ytterligare några veckor senare
ringde Trinity collage i Dublin. Att tacka
nej till det som stod högst upp på önskelistan två gånger inom loppet av sex veckor
gick bara inte. Sophie Graner packade
väskorna och tog sig till den gröna ön, där
hon blev kvar till termin fem.
– På den tiden var vi inte med i EU
och regelverken såg annorlunda ut. Det
var svårare att komma hem efter
avslutad utbildning så därför flyttade jag
tillbaka till Sverige och Uppsala för den
kliniska delen av utbildningen. Redan
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Sophie Graner tar emot Sjukhusläkarnas ”Friska sjukvårdspris” av Elin Karlsson, andre vice
ordförande, på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte. Motiveringen löd: ”Inga gränser i världen har kunnat stoppa ert arbete för mänskliga rättigheter och alla människors rätt till
sjukvård”. Priset delades med TV-journalisten
Bo Lindquist.

Sätesförlossningar är något som nästan håller
på att försvinna inom svensk sjukvård. Men för
en läkare som Sophie Graner, med hela världen som arbetsplats, är det vardagsmat.

från dag ett kände jag att det här var rätt
utbildning för mig. Och hela tiden
visste jag att det var arbete för Läkare
Utan Gränser som gällde när jag var
färdig.
Sagt och gjort. Efter avslutad ATtjänstgöring på Gotland och ett diplom

i internationell hälsa kontaktade Sophie
Graner föreningen och berättade om sitt
intresse för att åka ut i fält. Hösten år
2000 var det dags.
– Jag hamnade i Sydsudan på gränsen
till Etiopien på en plats som heter Akobo.
Det var ett projekt där Läkare Utan
Gränser är som mest typiskt – vi tampades
med mycket undernäring, infektionssjukdomar och en hel del pediatrik. Vi flögs in
och hade mycket lite kontakt med omvärlden under sex månader.
Arbetet var precis så stimulerande och
utmanande som Sophie Graner hade trott
och resorna därefter avlöste varandra.
Intresset för kvinnosjukvård växte sig allt
starkare och när hon själv och maken
väntade sitt första barn kändes det självklart att ägna graviditeten och de tidiga
barnaåren åt att specialisera sig mot förlossningsvård hemma i Sverige.
– Det var ett område som jag tyckte
hade allt – kirurgin, internmedicinen,
teamarbetet. Jag disputerade och skrev
min avhandling om mödrahälsovård i
Vietnam.
Hur var det att själv få barn efter
alla dina upplevelser runt om i
världen?
– Den frågan får jag ofta! Men jag
måste säga att det var helt odramatiskt
för mig. Jag visste att jag var en frisk
kvinna med ett friskt barn i magen. Statistiskt sett skulle jag utan problem ha
kunnat föda mina barn under en palm i
Afrika. Jag hade förlöst tillräckligt
många kvinnor för att veta att det nästan
alltid går bra. Men hur man känner inför
den egna förlossningen tror jag nog först
och främst är en personlighetsfråga.
Hur var det att förhålla sig till
svenska kvinnor och deras förlossningar efter att ha sett hur kvinnor
har det runt om i världen?
– Man skulle kanske kunna tro att
man plötsligt skulle komma tillbaka
med en annan inställning och känna sig

Efter den egna barnens ankomst har det ”bara” blivit några kortare uppdrag till Sierre Leone och Afghanistan för Sophie Graner. Sin största insats för
Läkare Utan Gränser gör hon just nu på hemmaplan, men förhoppningen finns att kunna ge sig ut på nya uppdrag igen redan i höst. Foto: Stefan Nilsson

trött på svenska mammor med små
problem. Men faktum är att det här
”bruset” med personer som söker vård
utan att det är något allvarligt fel finns
överallt i världen. Alla patienter på
sjukhusen i till exempel Sydsudan är
inte heller dödligt sjuka. Men däremot
kanske jag har blivit lite mindre av ett
kontrollfreak och mer pragmatisk i min
roll som läkare. Jag har också fått en
större förståelse för hur olika man kan
förhålla sig till exempelvis sorgen efter
att ha förlorat ett barn. Förlusten och
sorgen är lika stor oavsett i vilken
kontext du befinner dig – men acceptansen för att det kan hända är större i
ett samhälle som det i Sudan. Det är hur
man förhåller sig till sorgen som skiljer
sig åt. Där är det inte lika chockerande
som det är i Sverige där man absolut
inte förväntar sig att förlora ett barn.
Du har befunnit dig i många av
världens mest farliga områden – har
du aldrig varit rädd?
– Det är också en fråga jag får väldigt
ofta när jag är på middagar och
liknande. Men faktum är att jag litar på
systemet hos Läkare Utan Gränser. Det
finns de som är ansvariga för logistik
och säkerhet och de som är ansvariga för
den medicinska vården. Jag sköter mitt
uppdrag och jag litar på att de sköter
sitt. Och säkerheten fungerar mycket
väl. Sjukvårdsstrukturer är något man

”Jag har en stark
känsla av att det
alltid går att göra
världen lite bättre”
ska freda. Men tyvärr verkar det att
attacker på sjukvårdsstrukturer blir allt
vanligare. Problemet har funnits länge i
länder som Sudan och Afghanistan och i
Jemen och Syrien blir det allt vanligare.
Det har blivit ytterligare ett sätt att
kontrollera en befolkning – ett maktspråk. Kanske har det flera olika
orsaker.
Vad är det som ändå driver dig att
fortsätta att åka?
– För mig handlar mycket om det
här med ”to make a difference”. Jag har
en stark känsla av att det alltid går att
göra världen lite bättre – det är en sann
drivkraft. I viss mån är jag även en adrenalinjunkie. Att resa ut i världen är
spännande. Mina egna barn är väldigt
kluvna till det jag gör – å ena sidan är
de ledsna och arga för att jag är borta så
mycket, men å andra sidan är mitt jobb
väldigt konkret och lätt att förstå. Det
här arbetet tar en väldigt stor del av
mitt liv men det är också den jag är –
jag har inte en personlighet innanför
och en utanför yrkesrollen.

Vilken är den vanligaste frågan du
får när du går på fest?
– Vilket land skulle du vilja åka till?
Eller vilket land skulle du absolut inte
vilja åka till? Jag brukar svara att jag
vill åka dit där Läkare Utan Gränser
behöver mig som bäst – i övrigt har jag
ingen synpunkt på destination. Jag hade
en dröm om att åka till Afghanistan,
men där har jag varit så annars har jag
inga synpunkter.
Som avslutning – har du någon
solskenshistoria att bjuda på från
någon av dina resor?
– För mig är vartenda barn som
kommer ut där allt går bra en solskenshistoria. Jag minns massor med förlossningar med glädje. Den jag minns bäst
är nog den sista precis innan jag skulle
åka hem från min senaste resa till
Afghanistan. Jag hade redan börjat
packa för hemfärden när en sköterska
kom rusande civilklädd och hämtade
mig. Hon var väldigt stressad och jag
trodde det var panik. Det visade sig vara
hennes syster som hade anlänt till sjukhuset med nästan fullgångna trillingar i
magen. Jag gjorde mitt femte kejsarsnitt det dygnet och ut kom tre jättefina, pigga rosiga barn mitt i natten.
Den bilden hade jag med mig hem på
planet och den kan jag fortfarande
plocka fram ibland och glädjas åt.
Malin Lindgren
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Sjukhusläkaren är mycket mer än en papperstidning
På Sjukhusläkaren.se får du ständigt aktuella nyheter, grävande reportage, du
kan se våra webb-TV-inslag, delta i den sjukvårdspolitiska debatten, läsa
våra e-tidningar, följa våra krönikörer och mycket annat.
TIPSA OSS!
Eva-Maria Björk, webbredaktör
eva-maria.bjork@sjukhuslakaren.se

Malin Lindgren, redaktionssekreterare
malin.lindgren@sjukhuslakaren.se
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Vänliga chefer gal

AXPLOCKET...

…detta har du bland annat kunnat
läsa på Sjukhusläkaren.se sedan
förra numret av papperstidningen

MEST LÄST

MAJ

LEDARSKAP.

Intelligenta chefer
– men inte alltför
vänliga.

t Samtliga chefer på Nya Karolinska
rekryteras med hjälp av intelligensoch personlighetstest där egenskaper
som vänlighet, värme och förmåga att
samarbeta viktas mot intelligensen –
och ger poängavdrag. En algoritm
vars vetenskapliga grund nu ifrågasätts av flera läkare.
650 chefer ska rekryteras totalt till
Nya Karolinska – och för att göra processen kort för de läkare och sjuksköterskor som inte passar i rollen har
sjukhuset köpt in ett intelligens- och
personlighetstest som poängsätter de
sökande och fungerar som en första
gallring.
Men det som har upprört flera av de
sökande läkarna som Sjukhusläkaren
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har pratat med är att de chefsämnen
som visar sig vara alltför vänliga får
minuspoäng i den algoritm som
Assessio – företaget som sjukhuset har
köpt in testerna av – använder. Ett
sätt att gallra kandidater som läkarna
menar saknar vetenskaplig grund.

”Oärligt att kalla testet
evidensbaserat”
– Jag och flera av mina kollegor har
reagerat på att sjukhuset köper in ett
sånt här test och gör det obligatoriskt
för alla sökande att genomgå det. Att
intelligensen ska testas och positiva
egenskaper som vänlighet ska ge
minuspoäng och att man väljer att
kalla det hela evidensbaserat känns
oärligt när det inte finns några publicerade vetenskapliga studier som
stödjer detta, säger en av läkarna som
säger sig inte ens vilja söka en chefstjänst i den nya organisationen just
på grund av rekryteringsförfarandet.
Flera av de kritiska läkarna har
försökt efterforska det vetenskapliga
underlaget bakom algoritmen och en
av dem har själv varit i kontakt med
rekryteringsavdelningen på Karolinska och konsulten bakom intelligens- och personlighetstesten.
Men när hon har bett om att få tal
del av publicerade studier där de båda
instrumenten i form av intelligenstest

och personlighetstest har använts tillsammans för just chefstillsättningar
har detta inte gått att visa upp.
I ett mejlsvar till läkaren från
Anders Sjöberg, konsulten som
anlitats av Assessio för att ta fram
testerna, skriver han bland annat: ”Vi
har tyvärr inte gjort en studie med
dessa två instrument tillsammans för
just chefstillsättningar”
– Det de gör i det här rekryteringsförfarandet är att de döljer sig bakom jätteavancerade matematiska modeller som
inte går att förstå ens av våra mer statistiskt bevandrade kollegor. När man
tittar närmare på det hela och ber att få
tal del av vetenskapen bakom denna ”evidensbaserade modell” finns det inget att
visa upp, säger en av läkarna som Sjukhusläkaren har varit i kontakt med som
precis som sina kollegor inte vill framträda med namn i tidningen.
Anna Annerberg som är HR-chef
på Karolinska universitetssjukhuset är
den som ansvarar för rekryteringsprocessen på Nya Karolinska. Hon
bekräftar att man använder sig av ett
kombinerat personlighetstest och
intelligenstest vid tillsättningen av
chefsbefattningarna.
– Sjukhuset anser att tester ger en
objektiv likabehandling av alla kandidater inför urvalet till en intervju. Vi
ser att ett testförfarande kan vara ett

www.sjukhuslakaren.se
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Skärpta språkkrav
förödande för små sjukhus

t Att Socialstyrelsen vill ha
samma språkkrav på legitimerad
personal inom EU som från
länder utanför EU kan få stora
konsekvenser för mindre
sjukhus. Nu är oron stor i bland
annat Landstinget Dalarna.
– Risken är att vårdenheter
tvingas stänga, säger Stefan

Lindskog som är personalchef
på hälso- och sjukvården i Landstinget Dalarna.

• Läs hela artikeln:
www.sjukhuslakaren.se/
skarpta-sprakkrav-forodande-forsma-sjukhus/
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LinkedIn för sköterskor vill
förändra arbetsmarknaden
t Ett LinkedIn för bara sjuksköterskor och undersköterskor –
där arbetsgivaren är den som tar
kontakt. Just nu lanseras en ny
webbplattform som vill undanröja
hindren för vårdpersonal som ser
sig om efter nya utmaningar.
Antalet sjuksköterskor och undersköterskor på yrkesnätverket

LinkedIn är försvinnande få –
därför startade Annie Grönblad
och hennes kollegor Sprancher,
en ny webbtjänst.
• Läs hela artikeln:
www.sjukhuslakaren.se/linkedinfor-skoterskor-vill-losa-personalbristen/

lras bort på Nya Karolinska
stort stöd för oss i att identifiera
potential för ledarskap och ett bra
verktyg för att välja rätt person till
rätt arbetsuppgift vilket ger en
positiv påverkan på den gemensamma
arbetsmiljön, säger hon.
När man tittar närmare på den
matematiska modellen ser man att
den viktar vänlighet/social stil som
något mindre bra. Vad anser du
om det?
– Modellen viktar de olika faktorerna i förhållande till varandra
grundat på studier. Social stil är lägre
viktat i förhållande till de andra för
att förutsäga sannolikheten att en viss
person klarar ledarskapet bättre i jämförelse med andra.
Några av läkarna ifrågasätter
hur pass vetenskapligt det är att
använda sig av den här matematiska modellen som väger ihop
testerna, de menar att konsulten
bakom inte kan visa några studier
där de använts vid chefstillsättning
– hur ser du på den kritiken?
– Det finns stöd för att denna typ
av process, att mekaniskt väga
samman testresultaten. Den är bra
jämfört med det traditionella sättet
att tolka psykologiska test. Sjukhuset
har tillsammans med leverantören
varit helt öppna med de källor och
underlag som använts för modellen.

Så här står det i den matematiska modellen
Beräkningsgrund EBU™ Nya Karolinska
n I detta projekt har vi valt att använda empirisk forskning för att förutsäga sannolikheten att en viss person klarar chefskapet bättre i jämförelse med andra. Viktningen
av MAP (Sjöberg, Sjöberg & Svenssson, 2011) och Matrigma (Mabon & Sjöberg, 2011)
sker mekaniskt genom en ekvation och resultatet, LedarskapsIndex (LI), motsvarar en
lämplighetspoäng som utgör ett direkt beslutsunderlag avseende personens personlighet och begåvning och relationen till ledarskap. Att använda en mekanisk modell
garanterar också att alla kandidater bedöms på samma sätt avseende deras testresultat (Meehl, 1954; Kuncel, Klieger, Connelly, & Ones, 2013).
Fotnot: Förkortningen EBU står för ”Evidensbaserat urval”. TM står för varumärke.

Hur ser du på att några läkare
har upplevt det som kränkande att
behöva genomgå intelligenstest
när man söker en ny tjänst?
– Vår målsättning med testerna är
att ha bästa möjliga underlag i rekryteringen och det är olyckligt om det
uppfattats på något annat sätt. Vi har
en likabehandlingsprincip för

samtliga sökanden oavsett
yrkeskategori eller utbildning.
Malin Lindgren

”NKS rekrytering
går emot all forskning”
Se nästa uppslag >>>
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Amerikansk forskare: NKS-r

LEDARSKAP.

Emma Seppälä, doktor i
psykologi vid Stanford
University i USA, blir
väldigt förvånad när hon
hör talas om det personlighetstest som använts vid
rekryteringen av chefer till
Nya Karolinska. Hon
håller absolut inte med om
att chefer som anses för
empatiska ska ges
minuspoäng. Det går emot
all forskning, säger hon.
t Emma Seppälä har lagt en hel del
tid på forskning kring empati och
ledarskap. Hon är Science Director på
Stanforduniversitetets Center for
Compassion and Altruism Research
and Education.
Hon är också en flitigt anlitad föreläsare och författare och hennes bok
”The Happiness Track” utkommer på
svenska i höst. I den slår hon hål på
många myter om framgång och
snällhet och hon menar att det finns
en övertro idag på att det krävs vassa
armbågar och hårdhet för att nå
framgång.
Personlighetstestet som ingår i
Nya Karolinskas chefsrekrytering
går alltså tvärtemot allt hon
arbetat med de senaste tio åren.
– Forskningen visar att chefer som
är mer empatiska, medkännande och
ödmjuka får organisationer som är mer
produktiva och inspirerande. De får
medarbetare som är lojala, känner lägre
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EMMA SEPPÄLA:

Foto: Greg Bledsoe

”Det finns en övertro på att det krävs vassa
armbågar och hårdhet för att nå framgång”
stress och har ett bättre välmående,
säger Emma Seppälä och fortsätter:
– Jag vet inte vad de letar efter i
sina chefer, men om man inte låter
empatiska chefer komma fram så

skjuter de sig själva i foten. De kanske
vill ha bestämda och inte snälla
chefer, men det går rakt emot allt
forskningen pekar på.
Emma Seppälä menar att det finns

www.sjukhuslakaren.se

SJUKHUSLÄKAREN PÅ NÄTET

Sjukhusläkaren 3/2016

rekrytering går mot all forskning
en alltför stark tro att den tuffa
chefen, som pressar på sina anställda
mer och mer också ökar produktiviteten. Men i själva verket ökar den
typen av chef snarare stressnivån och
det kan leda till ohälsa bland personalen. En empatisk arbetsplatskultur
kan i stället leda till att anställda gör
det där lilla extra och inte heller väljer
att byta jobb så lätt.
Att det nu rör sig om ett sjukhus
gör saken ännu värre, tycker hon.
– När vi pratar om hälsovård är
empati ännu viktigare. Chefen sätter
tonen för kulturen, så det handlar om
vilken typ av organisation man vill
bygga upp. När det gäller en vårdorganisation så finns det forskning
som visar på att patienterna mår
bättre när det finns en empatisk
kultur på vårdplatsen*.
Anders Sjöberg, den konsult som
gjort testet för Karolinska sjukhuset
har berättat att tanken bakom att
testets algoritm missgynnar personer
med höga poäng inom området vän-

lighet, eller social stil, bygger på att
en bra chef helt enkelt inte kan vara
vän med alla. Något som Emma
Seppälä inte alls håller med om.
– Det är helt fel. Som chef måste
du inte vara bästa vän med alla och du
måste inte umgås med dina anställda
på helgerna. Men om du inte är en
människa med medkänsla för de människor du arbetar med kan du inte
sköta ditt jobb. Alla du arbetar med
kommer någon gång ha problem i sitt
privatliv till exempel och då måste du
kunna möta det.
Finns det inte några problem
alls med att vara för snäll om man
är chef?
– Jo, du vill inte bli tagen för
given eller bli en dörrmatta. Och då
krävs det att du har verktyg för att
hantera de situationerna. Det går att
lära sig också. Vissa tror att en för
snäll chef inte kan ge feedback, men
sanningen är att folk kommer att
lyssna på feedback bättre om du har
ett positivt klimat.

Hur skulle du själv ha rekryterat till en sådan här chefspost?
– Jag tycker det är bra att göra
enkätfrågor, men problemet är att
man inte vet om svaret är sant, ett
formulär är väldigt subjektivt. Jag
skulle också göra intervjuer och få
referenser. Inte bara från människor
som arbetat med, utan också personer
som arbetat för de här personerna. Det
är först då man vet, en person kan ha
haft en väldigt bra relation till sin
chef, men ändå varit en dålig chef till
de som jobbar under.
Eva-Maria Björk

• Referenser:
*Barsade och O´Neill, 2015.
Övrigt: Emma Seppälä skrev 2014 en
artikel i Harvard Business Review ”The Hard
Data on Being a Nice Boss”. I artikeln finns
länkar till den forskning Emma Seppälä
refererar till. Notera att hon även refererar
till forskning som bedrivits på Karolinska
Institutet, som pekat på att ett samband
mellan ledarskap på en arbetsplats och
förekomsten av hjärtproblem hos
personalen.

Delta i debatten! Sök på rubrikerna: ”Vänliga chefer gallras bort”, eller
”NKS rekrytering går mot all forskning” på www.sjukhuslakaren.se och säg din mening

”En urvalsprincip som bäddar för ett antal psykopater”
PSYKIATRIBLOGGEN.

Rekryteringen är nödvändigt, men metoderna och
målet talar för en hjärnskada.

”

t Så skriver Carina Hellström om

Nya Karolinskas metoder att välja ut
chefer.
Här är några citat ur hennes blogg på
Sjukhusläkaren.se:
Man vill ha designande chefer,
klonade i ett dataprogram,
chefer som i kraft av sin sällsynta intelligens och massivt målmedvetna personligheter, sedan lätt och smärtfritt
kommer att köra över alla jämförelsevis

tröga och obegåvade medarbetare....
...Några sansade
läkare undrar nu över
testets kvalitet och
relevans men får inga
svar, eftersom ingen
vet något. De tänkte
söka en tjänst men
känner ett starkt obehag över detta
onödiga intrång i den personliga
integriteten och avstår därför. Jag
misstänker att detta antagligen är den
första utsorteringen! En sådan ”ambivalens” och ”undfallenhet” är väl
inget man vill se hos de potenta Alfaoch Beta- människor man nu söker!
Försäkringar från konsulten om att

man inte letar efter elaka personer,
speglar en skrämmande infantil
aningslöshet. Psykopatiska drag är ju
faktiskt vanligt i den typ av målmedvetenhet de söker. Hänsynslöshet är
ofrånkomligt. Jag undrar alltså över
hur fula fiskar de ska få i nätet. Psykopaterpater är extremt fräcka och
smarta karriärister och förförare
– avsedda att falla pladask för!

Läs hela bloggen på
Sjukhusläkaren.se
och delta i debatten

”

t Sök på: Du sköna Nya Karolinska
eller Carina Hellström bland bloggarna.
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Han vill ha debatt om
förlusterna i välfärden
Förlusterna i välfärden är
en fråga som behöver lyftas
upp till diskussion. Det
anser Nima Sanandaji på
den nystartade tankesmedjan ECEPR, som skrivit en
rapport där han granskat
landstingens ekonomi.
t Han tror att en bättre personalpolitik kunde lösa en stor del av de ekonomiska problemen. Men det krävs också
att frågan får större plats i debatten.
– Det finns ingen diskussion om
förlusterna i välfärden i Sverige, och
ingen som driver frågan, säger Nima
Sanandaji.
Hans bidrag till att starta en diskussion är en genomgång av 19
sjukhus där ekonomin redovisats
separat på enhetsnivå. Tidigare har
Konkurrensverket kartlagd ekonomin
inom primärvården med data för
1065 vårdcentraler i Sverige, men
Nima Sanandaji saknade ett samlat
grepp på sjukhusen.
– Jag har tittat på stora sjukhus där
det inte finns någon egentlig konkurrens. Att offentliga vårdcentraler ofta
går med förlust kan förklaras av att de
inte klarar konkurrensen med privata
aktörer på bra sätt. De stora sjukhusen
i offentlig regi möter ofta begränsad
eller ingen konkurrens. Det var därför
jag ville titta på hur det ser ut med
förlusterna där. Och det rör sig om
stora förluster. Under de tre år jag
tittat på, 2012 till 2014 handlar det
om förluster på mer än 3 miljarder
kronor. Dessutom har förlusterna ökat
kraftigt under perioden.
De 19 sjukhus han granskat har
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Nima Sanandaji på den nystartade
tankesmedjan ECEPR tycker att det behövs
en debatt om förluster i välfärden. Gå in på
Sjukhusläkaren.se och säg din mening.

Se hur det gick för
ditt sjukhus enligt
ECEPR-rapporten
t Ett fåtal av sjukhusen går med plusresultat, medan de övriga drivs med
omfattande förluster. Över tid har
dessutom förlusterna ökat i
alarmerande takt. År 2012 gjorde
sjukhusen sammanlagt en förlust på
drygt en halv miljard kronor. Två år
senare hade minusresultatet ökat till
1,7 miljarder kronor.
Ackumulerat resultat 2012-2014
(miljoner kronor):
• Sahlgrenska..............................+64
• S:t Eriks Ögonsjukhus ..................+9
• Frölunda Specialistsjukhus ...........+9
• Angered Närsjukhus ....................+2
• Skaraborgs Sjukhus ......................-4
• Regionsjukhuset Karsudden ...........-5
• Södertälje Sjukhus ........................-8
• Lasarettet i Enköping ..................-17
• Alingsås Lasarett ........................-34
• Sjukhuset Tiohundra ....................-66
• Kungälvs Sjukhus ......................-115
• Danderyds Sjukhus ...................-183
• Södersjukhuset.........................-191
• Blekingesjukhuset .....................-207
• Hallands Sjukhus.......................-358
• Värmlands Sjukhus....................-380
• Södra Älvsborgs Sjukhus ...........-444
• Karolinska ................................-534
• Akademiska Sjukhuset...............-732

totalt en budget på cirka 60 miljarder
kronor. Endast fyra av dessa sjukhus
gör ett plusresultat och värst är
underskottet på Akademiska sjukhuset, där det ackumulerade underskottet under 2012-2014 låg på -732
miljoner kronor.
Vad är då lösningen för att få sjukhusens ekonomi i balans? Ett enkelt
svar kunde vara att det behövs mer
resurser, men så enkelt är det inte tror
Nima Sanandaji.
– Det är inte frågan om resurser
bara. Landstingen lyckas inte
hushålla och budgetera rätt. De
lyckas inte med sin personalpolitik
utan kan ha många sjukskrivningar och svårt att rekrytera
läkare och måste hyra in personal.
Den kostnaden blir hög och verkar
vara det som gör att sjukhusen inte
klarar sin budget.
Han ser också ett problem i landstingens redovisning, där enskilda
enheters resultat inte alltid redovisas
separat, eller på ett tydligt sätt.
– Det framgår ganska tydligt att
en del landsting och regioner försöker
dölja förlusterna och får sedan kritik
från sina revisorer.
Varför tror du det är så?
– Det är kanske en del av den politiska processen. Jag kan förstå att
landstingspolitikerna inte vill skylta
med förluster i verksamheter som
drivs i egen regi. Men det vore bättre
om allmänheten enkelt kunde ta
redan på informationen. Jag fick fram
siffrorna genom att gräva ned mig i
varje landstings och regions budget.
Vissa, som Region Skåne, går med
stora förluster men redovisar dem inte
på enhetsnivå.
Eva-Maria Björk

Den första biosimilara monoklonala antikroppen (mAb)

IXXnytt
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INFLECTRA™
(Infliximab) är en TNF-hämmare, 100 mg pulver ämnena. Patienter med tuberkulos eller andra
allvarliga infektioner såsom sepsis, abscesser,
till koncentrat till infusionsvätska, lösning.
och opportunistiska infektioner. Patienter med
(R x, F, SmPC juni 2015).
måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV).
Doseringen varierar för de olika

*Inflectra är avsedd för behandling av svår aktiv
sjukdom hos pediatriska patienter mellan 6 och
17 år som svarat otillräckligt på konventionell
behandling eller har intolerans eller kontraÖvrigt: Patienter ska testas för HBV och indikationer mot sådan behandling. Inflectra har
indikationsområdena:
TB-infektion innan behandling med Inflectra inte studerats hos patienter yngre än 6 år med
• Reumatoid artrit
påbörjas samt följas noggrant avseende infek- ulcerös kolit eller Crohns sjukdom.
• Psoriasisartrit
tion efter insatt behandling. Risk för att utveckla För ytterligare information om bl.a. effekt och
• Ankyloserande spondylit
lymfom eller andra maligniteter hos patienter säkerhet, förpackningar och pris, se produkt• Psoriasis
behandlade med TNF-hämmande medel kan resumé på www.fass.se respektive www.tlv.se
• Crohns sjukdom (även fistulerande)
inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning
• Ulcerös kolit
Innehavare av godkännande för försäljning:
rekommenderas, särskilt hos patienter med riskHospira UK Limited, Horizon, Honey Lane,
• Crohns sjukdom hos barn*
faktorer för hudcancer. Kvinnor i fertil ålder
• Ulcerös kolit hos barn*.
måste använda lämpliga preventivmedel för att Hurley, Maidenhead, SL6 6RJ, Storbritannien.
Kontraindikationer: Patienter med anamnes förhindra graviditet och fortsätta att använda Svensk representant: Hospira Nordic AB,
på överkänslighet mot infliximab, mot andra dem i minst 6 månader efter den sista behand- a Pfizer company. Box 34116.
100 26 Stockholm. Tel. 08-672 85 00.
murina proteiner eller mot något av hjälp- lingen med Inflectra.
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R x , F: Baserat på produktresumé
juni 2015.
Detta läkemedel är föremål för utökad
övervakning.
Rapportering av biverkningar:
Om du får biverkningar, tala med läkare, apotekspersonal eller sjuksköterska. Detta gäller även
biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt
(se detaljer nedan).
Genom att rapportera biverkningar kan du bidra
till att öka informationen om läkemedels säkerhet.
Läkemedelsverket:
Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se
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EUROPARÅDET:

Italienska staten
diskriminerar läkare
som utför aborter
Stängda karriärmöjligheter
och hård press för att sluta
utföra aborter.
Europarådet kritiserar nu
italienska staten för att den
diskriminerar de läkare som
utför aborter och för att inte
göra tillräckligt för att
abortlagen ska fungera.
t Mer än två tredjedelar av Italiens
gynekologer samvetsvägrar.
Det innebär i praktiken att det på
många ställen är omöjligt för kvinnor
att göra aborter lagligt.
Antonio Carucci jobbar som överläkare på gynekologi- och obstetrikenheten på sjukhuset i Pontedera i norra
Toskana. Han valde att lämna sjukhuset
i sin hemstad Neapel, eftersom han fick
begränsade karriärmöjligheter.
Orsaken? Han valde att göra aborter.
– Vi var bara fem av femtio underläkare som valt att göra det, resten samvetsvägrade. Jag ville arbeta med in
vitro fertilisering, men min chef sa att
jag inte kunde göra det om jag utförde
aborter också, berättar han.
Antonio är inte ensam om problemet.
På flera ställen sätts läkarna under stor
press för att de inte ska utföra aborter.
Enligt Laiga, som organiserar cirka tusen
läkare som kämpar för att få abortlagen
att fungera, kommer det ibland till ren
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– Om inte mentaliteten förändras kommer antalet samvetsvägrare att öka, säger Antonio Carucci
(till höger på bilden) och skakar på huvudet. Han och enhetschefen Massimo Srebot är överens
om att det inte är lätt att vare sig genomgå en abort eller utföra den i Italien.

70 procent av
gynekologerna
samvetsvägrar
utpressning. Ofta handlar det om att
tvingas göra aborter hela tiden och uteslutas från karriärmöjligheter.
På sjukhuset i Pontedera är situationen en helt annan. Det var ett av de
första att utföra farmakologiska aborter
2005, vilket ledde till en proteststorm,
och i dag utför de tre fjärdedelar av
aborterna. Här finns inga väntelistor och
sena aborter utförs nästan omedelbart.
– Detta är helt och hållet en kulturell
fråga. Det finns många ställen där det
fortfarande bara görs kirurgiska aborter,
vilket nästan verkar vara ett sätt att

straffa kvinnorna på, säger enhetschefen
Massimo Srebot.
– Här utgår vi ifrån att kvinnan
redan är stressad av situationen. Ingen
tar ett sådant här beslut med lätt hjärta
och därför försöker vi göra det hela så
smärtfritt rent fysiskt som vi kan.
Både kvinnorna och gynekologerna
fördöms av katolska kyrkan och det
sociala trycket, även för icke-katoliker,
är stort.
– Trots det kommer det troende,
katolska kvinnor hit till oss för aborter,
konstaterar Massimo Srebot.
De officiella aborterna minskar år
från år. Men enligt många experter är
inte det ett bevis på att aborterna verkligen är färre. Även regeringen är
medveten om att de illegala aborterna är
på uppgång, och har gjort lagen sträng-
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”Det är de fattiga kvinnorna som drabbas”
are genom att införa böter på mellan
45 000 och 90 000 kronor för de
kvinnor som utsätter sig för sådana.
– De välutbildade kvinnorna hamnar
inte i den situationen. De kan betala för
privat sjukvård om den offentliga inte
garanterar aborter. Det är de fattiga
kvinnorna, många invandrare, som inte
vet hur de ska göra eller inte har råd.
Det är de som hamnar i fällan med
illegala aborter, konstaterar Laigas ordförande, gynekologen Silvana Agatone.
– När dessa kvinnor sedan får svåra
blödningar efter aborterna och inte
vågar vända sig till ett sjukhus av rädsla
för böter, vems är felet då? Om staten
erbjöd säkra aborter inom den offentliga
sjukvården över hela landet så skulle vi
aldrig hamna där.
Laiga föreslår att man på de ställen
där i princip alla läkare samvetsvägrar,
enbart anställer läkare som gör aborter.
På så sätt kan man väga upp situa-

tionen. Problemet i dag är att många av
de läkare som börjar utan att samvetsvägra ändrar uppfattning efter ett
tag på grund av arbetssituationen.
– Alla de andra underläkarna var inte
vägrare på grund av sitt samvete, men
snarare för att det är svårt att stå emot
det sociala trycket. Plus att arbetssituationen, med många aborter och lite
annat arbete, gör att läkarna inte orkar,
berättar Antonio Carucci.
Detta var anledningen till att det italienska fackförbundet Cgil vände sig till
Europarådet. Det anser att läkarna
tvingas arbeta under omänskliga förhållanden, och nu har alltså rådet gett förbundet rätt.
Den italienska hälsovårdsministern
Beatrice Lorenzin, har svarat på Europarådets kritik i det italienska parlamentet med att säga att den italienska
abortlagen är till för att minska antalet
aborter och inte för att ge alla kvinnor

tillgång till abort. I svaret till rådet har
ministeriet skrivit (ordagrant) ”regeringen håller kontroll på situationen i
alla inblandade parters intresse, som
kvinnorna och läkarna, men främst av
allt med ett öga på de ofödda barnens
rättigheter”.
– Vi måste se upp. Starka krafter rör
sig för att stoppa den fria aborten inom
hela EU. Vi får inte ta för lätt på detta.
Som läkare anser jag att detta är en
farlig utveckling, utbrister Silvana
Agatone.
Katolska kyrkan anser fortfarande
att abort är en dödssynd, och de olika
rörelser som arbetar mot aborten är fortfarande starka, trots att även katoliker är
för fri abort vilket folkomröstningen
1978 visade, där två tredjedelar av alla
röstberättigade röstade nej till att ta
bort lagen.
Kristina Wallin

Vi är Västra Götalandsregionen

Fakta om
abortlagen och
samvetsvägrare
n Den italienska abortlagen, 194, ger alla kvinnor rätt
till fri abort.
n Efter 90 dagar krävs att kvinnans psykiska eller
fysiska hälsa är i fara.
n Efter 24:e veckan är det förbjudet.
n Om fostret ger tecken på liv efter aborten måste
läkaren tillsätta livsuppehållande åtgärder.
n Kvinnan måste vänta sju dagar efter att beslut
tagits för att se om hon ändrar sig.
n Minderåriga får göra abort utan tillstånd från
förälder, men måste då ha sällskap från socialtjänsten
och tillstånd från domstol.
n Sedan 2009 är det tillåtet att göra farmakologiska
aborter fram till 49:e dagen.
n Cirka 70 procent av de italienska gynekologerna är
samvetsvägrare, med toppar på över 90 procent i
vissa regioner, mest i södra och nordöstra Italien.
n Lagen 194 säger att alla sjukvårdsdistrikt ska
erbjuda aborter, men enligt hälsovårdsministeriet gör
enbart 60 procent det i dag.

Just nu söker vi:
Specialist inom Klinisk
Neurofysiologi med möjlighet
till ett uppdrag som innebär
medicinskt ansvar (VÖL)
Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Neurosjukvård, Klinisk neurofysiologi
Ref.nr: 2016/3480
Sista ansökningsdag:
2016-08-07

Mer information och fler jobb hittar du på:

www.vgregion.se/jobb
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n Musikvideon ”Googla aldrig dina symptom” på Sjukhusläkaren.se vållade rabalder,
nya skivan ”Absolute landsting 2” gör succé och i höst dyker han upp i panelen i SVT:s
”Fråga Lund”. Malin Lindgren träffade lundaläkaren som hamnat riktigt i hetluften och
frågade honom bland annat om det finns gränser för humorn om man är läkare.

”Jag skämtar aldrig
på patientens bekostnad”
FAKTA |

Henrik
Widegren
t Henrik Widegren är läkaren, låtskrivaren och artisten som bland
annat arbetar som Öron-Näsa-Halsläkare på SUS i Lund.
Han har ett förflutet inom
Lundaspexarna och Toddyspexarna och har förutom medicin
studerat både litteraturvetenskap
och konstvetenskap på
universitetsnivå.
Som musiker och låtskrivare
har Henrik Widegren förutom sitt
eget artisteri hunnit med att översätta ett flertal musikaler – bland
annat Legally Blonde som sattes
upp på Nöjesteatern i Malmö.
Och i höst kommer tusenkonstnären Henrik Widegren att visa upp
ännu en sida då han ska sitta med i
panelen på SVT:s ”Fråga Lund”.
Första programmet sänds 24
augusti.
Fotnot: Skivan Absolute Landsting
2 går att lyssna på på Spotify och
iTunes. Vill du ha den fysiska
skivan går det att beställa den på
Henrik Widegrens hemsida
www.henrikwidegren.se
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V

årdplatsbrist, googlande
patienter och kärlek på
lasarett. Som läkare och
humorist finns det
massor med material att
ösa ur – så mycket att
Öron-Näsa-Hals-läkaren Henrik Widegren
nu ger ut sin andra skiva på kort tid –
Absolute Landsting 2. Ett verk som driver
med det mesta inom vården, men aldrig
någonsin på patientens bekostnad.
Det är sen kväll och en ensam ÖronNäsa-Halsläkare går jour. Han pusslar förtvivlat för att hitta en vårdplats till ännu en
svårt sjuk patient och mitt i frustrationen sås
ett frö av inspiration till ännu en igenkänningshumorlåt signerad Henrik Widegren.
– Vårdplatsbrist är inte kul. Men för mig
blir det mycket mer effektivt att påverka
debatten genom att skriva Vårdplatsvalsen
om vårdplatskooordinatorn som kommer
med den briljanta idén att ständigt flytta
runt, för under den stund en patient förflyttas tar hon eller han ju inte upp någon plats.
Absolute Landsting 2 beskriver Henrik
Widegren som lite terapeutisk – både för
sig själv och för den läkare eller sjuksköterska som lyssnar. För de flesta låtarna är
precis som Vårdplatsvalsen inspirerade av
verkliga händelser, inte sällan i grunden allvarliga och jobbiga.
– ”Jag får aldrig gå till doktorn” är till
exempel en kuplett inspirerad av min son
som klagade över att han, när han upplevde
sig sjuk, aldrig tilläts vara hemma från
skolan. ”Precis så där är det” är den vanli-

Absolute landsting 2 är en skiva som Henrik
Widegren tyckte saknades i den klassiska ”Absolute-serien”. ”Jag är uppvuxen med den här klassiska
serien och det fanns både Absolute Reggae och
Absolute Love – men här såg jag en lucka. Absolute landsting 2 är ett musikaliskt roligare och mer
slipat album än mitt förra”.

gaste kommentar jag får efter en spelning
följt av en berättelse om hur man har
tvingat i väg sin fru eller sitt barn till jobb
eller skola med brutet ben. Och det känns
givetvis roligt när lyssnarna tycker att jag
slår huvudet på spiken. ”Så där har jag
också tänkt eller gjort”.
Henrik Widegren är fast övertygad om
att man kan skämta om nästan allt, trots att
man som i hans fall råkar vara doktor. Den
som har distans och kan se sig själv och sitt
sammanhang utifrån tror han dessutom
många gånger fattar bättre och mer genomtänkta beslut.
Men det är inte alltid publiken gör
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I snitt en gång i veckan är Henrik Widegren ute på spelning med sin gitarr. När det är dags att
göra musikvideos tar Henrik Widegren ofta någon av sina kreativa före detta spexvänner från
studenttiden till hjälp.
Foto: Malin Lindgren

tummen upp och känner igen sig. För
en tid sedan rasade en debatt på Sjukhusläkaren.se efter att en av de nya
låtarna på skivan; ”Googla aldrig dina
symptom” hade haft release. En låt som
av några lyssnare tolkades betydligt mer
bokstavligt än låtskrivaren hade tänkt
och som förde honom ända till morgonsoffan i TV4.
– Jag tycker att det är så uppenbart
att det jag gör är på skoj, men jag vet ju
också att jag som avsändare är läkare och
avsändaren till en låt är också viktig och
givetvis en komplicerande faktor i mitt
fall. Är det Måns Zelmerlöw som
sjunger tolkar man budskapet på ett sätt
och är det Povel Rammel så vet man i
förväg att allt är på skoj. Men hur tolkar
man humor där avsändaren är läkare?

Det är givetvis inte lätt för alla.
Men att patienterna har googlat och
läst in sig på felaktiga diagnoser kan de
facto komplicera läkarnas jobb, den ståndpunkten står Henrik Widegren fast vid.
– Lundabor är generellt väldigt
pålästa och det finns en baksida av det
som innebär att en sjuksköterska i
triaget till exempel kan bli utskälld
efter noter trots att hon följer sitt PM
till punkt och pricka. Och det är det
fenomenet jag väljer att göra humor av.
Man ska komma ihåg att mina låtar
framför allt är skrivna som underhållning och igenkänning för folk i vården;
läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal. Ibland handlar de om patienter, men jag är noga med att aldrig
skämta på patientens bekostad. Opera-

tioner som går fel kan till exempel inte
bli kul, där drar jag min gräns. Jag har
även länge funderat över om det går att
skriva något humoristiskt om cancer,
men än så länge har jag landat i att det
gör det inte. Det finns helt enkelt
ingenting roligt med den sjukdomen.
Du har även blivit utskälld av
genusprofessorn Tiina Rosenberg vid
ett tillfälle – har du lärt dig något av
de gånger din konst har landat fel?
– Ja, jag har lärt mig att jag ibland
måste vara lite tydligare när det
kommer till just ironi, som läkare vill
jag inte gå in och raljera. Men det finns
alltid folk som vill missuppfatta humor
och dem har jag fått lära mig att skita i.
Man får tänka på vem som är i publiken,
det är givetvis skillnad på ett gig där
alla har en bakgrund inom vården och
fattar precis vad man menar och på ett
Youtubeklipp på nätet där mottagaren
kan vara precis vem som helst.
Något som är väldigt spännande med
just humor är ju att det inte bara är
orden, utan även en hel del av det som
finns mellan raderna som tolkas, menar
Henrik Widegren. Att hans låtar diskuteras, att folk lyssnar och att han hittar
en nerv även om det är något som
upprör, ser han som något väldigt
positivt.
Men oftast träffar Henrik Widegren
mitt i prick, även om han ibland kan
känna ett sting av oro som när han
härom veckan skulle framföra ”Nu vill
jag dö” på Nationella konferensen i palliativ vård.
– Den låten handlar om en gammal
man som bara vill dö, men läkaren vill
hålla liv i honom till varje pris. Låten
belyser det här att vi numera håller liv i
patienterna väldigt länge. Det finns
liksom alltid en behandling till att ge.
När jag sjöng den på konferensen visste
jag inte riktigt hur det skulle landa –
men publiken jublade. De förstod precis.
Kan vi förvänta oss en Absolute
Landsting 3 i framtiden?
– Det kommer definitivt mer! Jag
spelar i genomsnitt en gång i veckan så
det finns mycket material att plocka ur.
Arbetsnamnet på nästa album är ÖronNäsa-Halsgodis.
Malin Lindgren
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Nu kommer biosimilar
Biologiska läkemedel har de senast åren stått för både den
största kostnaden och den största kostnadsökningen.
Därför gläds många åt att patenten på flera av de riktiga
storsäljarna nu går ut och möjliggör kostnadskonkurrens
från deras biosimilarer.

”

t I februari fjol gick patentet ut för
TNF-alfahämmaren Remicade (infliximab) i Sverige. Två biosimliarer,
Remsima och Inflectra, fanns då
godkända och kunde börja marknadsföras och förskrivas.
Biosimilarer anses likvärdiga sitt referenspreparat men är för de mesta betydligt billigare. De flesta är överens om att
biosimililarer inte har något egenvärde
utan att värdet ligger i ekonomin.

MIKAEL SVENSSON, SKL:

Ibland kan jag
vara lite avundsjuk
på Norge och
Danmark som
har en mer
landsomfattande
enighet

”

Att använda en biosimilar vid nyinsättning är okontroversiellt. Knäckfrågan är om patienter med fungerande
behandling på originalpreparatet ska få
byta till biosimilaren, switcha, det finns
oro för immunogenicitet.
I Värmland utgör redan biosimilarerna till infliximab mer än 90 procent av
dagsdoserna och i Skåne tre fjärdedelar.
– De här behandlingarna är så kontinuerliga och löper över så pass lång tid
att det inte går att få den stora effekten
utan att switcha pågående behandlingar, säger Mikael Svensson,
läkemedelshandläggare på Sveriges
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Kommuner och landsting (SKL).
Men hälften av landstingen kommer
knappt upp i en tiondel biosimilarer till
infliximab.
– Det handlar nog inte om man är
djärv eller försiktig utan snarare om
pågående upphandlingar som förhindrat
en snabb introduktion, säger Christopher Sjöwall, ordförande för arbetsgruppen för biosimilarer inom Svensk reumatologisk förening.
Infliximab är ett infusionspreparat
som administreras på sjukhus och
därmed styrs kostnaden av de olika
landstingens/regionernas framgångar i
upphandlingar. Det är en av orsakerna
till att det ser så olika ut över landet. En
annan är att det inte finns någon nationell rekommendation när det gäller
switch. Läkemedelskommittéerna gör
väldigt olika. De flesta verkar rekommendera biosimilarer vid nyinsättning
där upphandlingsavtalen medger det. I
en del landsting med upphandlingsavtal
som gör det möjligt att välja så överlåter
läkemedelskommittén till professionen
att fatta beslut om eventuell switch.
Någon läkemedelskommitté hoppas
på rekommendationer från NT-rådet
(NT som i Nya Terapier). Men Mikael
Svensson säger att det inte ingår i NTrådets uppdrag att jobba med biosimilarer eftersom de inte ses som nya läkemedel, på samma sätt som generiska läkemedel inte gör det.
– Då blir det läkemedelskommittén
eller ännu viktigare den enskilda
kliniken som måste ta ställning, säger
Mikael Svensson.
Arbetsgruppen för biosimilarer i
Svensk Reumatologisk Förening kom

under 2014 med ett policydokument
som reviderades i en mjukare riktning
redan efter ett drygt år. Sedan i september menar arbetsgruppen att switch kan
utgöra ett alternativ om den kliniska
situationen så medger. Bytet ska följas
strukturerat. Christopher Sjöwall
poängterar att patienten bör informeras
muntligen av behandlande reumatolog.
– Men jag är inte säker på att den ska
se lika ut över hela landet eller för varje
individ, en del efterfrågar mycket information och andra patienter vill inte ha
så mycket.
På en del ställen i landet har patienter
fått brev om en förestående switch.
Christopher Sjöwall anser att informationen ska vara muntlig och eventuellt kompletteras med brev. I Skåne har man gjort
tvärtom på Gastroenterologen. Patienterna har fått ett brev i väntrummet och
erbjudits möjlighet att ställa frågor
direkt. Enligt sektionschefen Jan Lillienau har inga patienter protesterat och de
flesta har varit positiva. Dessutom har det
fungerat över förväntan med själva switchandet (se artikel nästa uppslag).
Vid ett seminarium som Dagens
Medicin anordnade i mitten av april fanns
patientrepresentanter som inte var lika
positiva till vare sig själva switchen eller
hur informationen ges. Kristina Söderlund,
politiskt sakkunnig på Reumatikerförbundet menar att patienter är långt mer
oroliga än de visar inför doktorn.
– Vi tycker att det är jättebra att det
kommer fler produkter och är inte alls
negativa till biosimililarer vid nyinsättning. Men ingen vet vilka effekter en
switch kan ha på lång sikt, sa hon.
I Norge har biosimilarer till infliximab funnits drygt ett år längre än i
Sverige. Norska regeringen har satsat 20
miljoner på en stor nationell studie,
Nor-Switch, för att bringa klarhet i om
det verkligen är klokt att switcha.
Nästan 500 patienter, de flesta från
gastro och reuma, har ingått i studien
som beräknas vara klar till sommaren.
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rerna med stormsteg
Men redan i början av 2015 vann
biosimilaren Remsima den statliga läkemedelsupphandlingen med ett pris på
cirka 70 procent under det för
Remicade. I mars samma år gick biosimilaren om referensläkemedlet
Remicade i definierade dygnsdoser och
nu har Remsima nästan 90 procent av
infliximab-marknaden i Norge. Det
blev helt enkelt för dyrt att vänta in
resultatet från studien.
Men många svenska läkemedelskommittéer och också enskilda kliniker
väntar på Nor-Switch, även om det blir
allt svårare, när nya upphandlingar
måste göras.
Magnus Thyberg, chef för
läkemedelsenheten i Stockholms läns
landsting (SLL) säger att det bland annat
var den norska studiens tidsplan som
gjorde att man förlängde sitt avtal med

Remicade ett år innan dess patent gick
ut.
– Men när biosimilarerna kom så
hade de ett ännu lägre pris än vi hade
tänkt oss, så vi har fått ytterligare sänkningar av priset på originalpreparatet. I
nuläget har vi samma pris på det som
listpriset på Remsima.
Trots att man i SLL till viss del alltså
är låst av upphandlingsavtalet finns
vissa möjligheter att av medicinska skäl
och i prövningsverksamhet använda biosimilarerna och eftersom 17 procent av
dagsdoserna infliximab utgörs av biosimilarer kan man anta att det görs.
I januari kom också Stockholms läns
läkemedelskommittés expertråd för
analgetika och reumatologiska sjukdomar med en rekommendation om att
välja det mest kostnadseffektiva alternativet av infliximab. Rådet anser att det

inte finns något hinder för byte mellan
Remicade och biosimilarerna.
– Våra experter bedömer att vi har
fått mycket erfarenhet nu. I Danmark
genomförde man ett byte rakt över förra
sommaren, säger Magnus Thyberg.
Han kallar det för en »vardagsstudie« då danskarna egentligen inte följt
upp bytet strukturerat.
– De experter vi diskuterar med anser
att problem vid byten skulle upptäckts
då det är så många som bytt i Danmark.
Inga problem har dock rapporterats
vilket visar att byten mellan Remicade
till Remsima eller Inflectra är trygga.
Magnus Thyberg sammanfattar med
att det är viktigt att använda de läkemedel som är mest kostnadseffektiva.
– Har vi en möjlighet att få samma
behandling till ett lägre pris ska vi ta den!
Sara Gunnarsdotter

Trilafon® dekanoat (perfenazin)

från Orion Pharma
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Jan Lillienau positivt överraskad
av behandlingsresultaten i Region Skåne

”Det är helt otänkbart
att inte switcha”
När patenten på Remicade
gick ut bestämde man sig i
Region Skåne för att
upphandla infliximab.
Remsima vann med ett pris
nästan en tredjedel så lågt
som Remicades.
t Det skånska läkemdelsrådet har redan
från starten rekommenderat förskrivarna
att välja biosimilaren Remsima vid
nyinsättning av infliximab. Sedan den
15 mars 2015
har ingen
skånsk patient
fått originalpreparatet
Remicade som
nyinsatt
läkemedel.
– Det vore
fullständigt
otänkbart med
det pris vi har
Jan Lillieniau: ”I mars hade på Remsima!
80 procent av patienterna
säger Jan Lilswitchat från Remicade till
lienau, sekRemsina. Vi är förvånade
tionschef för
över att det blev så lite
problem med switchen.”
gastroenterologi vid
Skånes universitetssjukhus i Malmö och
Lund, ordförande i terapigruppen för
gastroenterologi samt medlem av terapigruppen för biologiska läkemedel.
Han säger att terapigruppen för biologiska läkemedel numera också sank-
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tionerar switch. Den 1 oktober började
alla gastroenheter i Skåne att switcha de
patienter som står på Remicade. Ett PM
för skifte skickades ut till enheterna
eftersom man ville göra en strukturerad
uppföljning upp till 12 månader efter
bytet för att fånga upp effekterna.
– Vi har för avsikt att publicera det
så småningom, säger Jan Lillienau.
I samband med att det är dags för en
ny infusion får patienten ett brev i
handen när de kommer till mottagningen.
– Vi valde att inte skicka hem det för
att patienten inte skall känna oro för ett
nytt läkemedel, säger Jan Lillienau.
Han menar att på mottagningen
finns möjlighet att omedelbart få svar
på sina frågor från sjuksköterskan och
om hen inte kan svara finns det läkare i
närheten.
Jan Lillienau säger att de allra flesta
patienter tycker att det är bra för att de
ser att de bidrar till att pengarna
används på ett effektivt sätt.
– Vi blev förvånade över att det blev
så lite problem med switchen. Både när
det gäller att patienterna accepterar att
vi gör det, men definitivt också användningen av preparatet. Det finns inga
problem med det.
Jan Lillienau som öppet och intensivt
propagerat för switch i Skåne säger att
han inte heller blivit kontaktad av
någon patientförening med frågor.
– Och hade många haft synpunkter
så vore det märkligt att de inte vände
sig till mig för det går väldigt fort att ta
reda på att jag är drivande för att det ska
ske.

Hittills har det dock inte hänt, men
om någon patient skulle vilja stå kvar på
originalpreparatet så kommer man än så
länge att låta bli att switcha.
– Men det kommer att komma till en
punkt där det inte är rimligt att inte
switcha, för att vi ser att det fungerar.
Jan Lillienau säger att man hittills
har switchat fler hundra patienter i
Skåne, då är också reuma-patienter
inräknade.
I mars 2016 fick 80 procent av de
skånska patienterna med infliximabbehandling Remsima.
– Om 95 procent av patienterna går
över till Remsima och 5 procent är kvar
på Remicade, och användningen ligger
kvar på 2015 års nivå sparar vi 68,9
miljoner kr på årsbasis. Jag skulle tro
att vi är där i slutet av maj.
Tanken är att de sparade pengarna
går till läkemedel, men Gastroenterologen har också fått accept för nya sjuksköterskor som behövs till de bionaiva
infusionspatienterna som ökat i och med
det lägre priset på infliximab.
I Kristianstad finns numera inga
gastropatienter som står på Remicade.
Förutom att man undantagit en
grupp patienter som ska vara med i två
stora studier i Lund så säger Jan Lillienau att det inte finns någon grupp
eller typ av patienter som inte lämpar
sig för switch.
– Nej, egentligen inte. Preparatet
förefaller helt likvärdigt.

Sara Gunnarsdotter
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NYBEHANDLINGSPRINCIP FÖR ATT SÄNKA LDL-KOLESTEROL
Kraftfull sänkning av LDL-C
LDL-C sjönk med 55-75% under första
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
Instruktionsfilm för dina patienter som behandlas med Repatha® finns på medicininstruktioner.se
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Repatha® (evolocumab) Rx, EF, ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk.
Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha® är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (heterozygot
familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggsbehandling till kostomläggning:
i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C
med den maximalt tolererade dosen av en statin eller,
ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos
patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka statiner är kontraindicerade.

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

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi
hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar.
Effekten av Repatha® på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu
inte fastställts. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För fullständig information vid förskrivning samt produktresumé, Amgen juli 2015, se
www.fass.se.

