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Otydliga
paragrafer 
kan göra 
dig till
brottsling

utan att vara del i länsklinik.” 
Meningarna kommer från en skri-

velse som i mitten av september landade
hos landstingsledningen och lands -
tingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Den
är underskriven av klinikens samtliga
doktorer och tydligt  argumenterande
emot omorganisationen. 

Samma argument forsar fram ur
Maria Thorén Örnberg. Argument som
går att koka ner till en lika enkel som
brännande fråga: Varför?

Lycksele lasarett är Västerbottens
minsta sjukhus. Sedan början av 60-
talet har den ljusa tolv våningar höga
byggnaden legat ett stenkast från Ume
älv, väl synlig mellan träd och

bostadshus. Inom upptagningsområdet,
som till ytan är lika stort som Schweiz,
lever runt 40 000 invånare. 

Att man behöver patienter från
kusten är ingen hemlighet och redan
idag finns ett väl utbyggt samarbete
mellan länets tre sjukhus. Mellan 45
och 48 procent av sjukhusets elektiva
operationer rör patienter som kommer

från övriga länet. Bland annat har man
länsansvar för fetmakirurgi och en stor
protesproduktion. Maria Thorén
Örnberg är tydlig med att motståndet
mot länsklinikerna inte handlar om ”att
vi ska vara en isolerad ö”, man vill helt
enkelt inte förlora sin autonomi.
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Den lilla enhetens välfungerande delar, med korta
beslutsvägar och en stark kollegialitet, ska inordnas i
ett betydligt större maskineri. På kirurgi och ortope-
dikliniken vid Lycksele lasarett ser man med lika
delar av oro och ilska på beslutet om länskliniker.

▼ – Vi är fruktansvärt upprörda.
Maria Thorén Örnberg, 

överläkare i kirurgi och ortopedi,
slår handflatan mot bordsskivan i
det lilla biblioteket på våning tre. 

En dryg månad har gått sedan
landstinget meddelande att
Kirurgi och ortopedikliniken vid
Lycksele lasarett från och med

årsskiftet blir länsklinik. Ilskan
över beslutet har inte dämpats.
Inte heller rädslan för vad det
egentligen kommer att innebära.
”Våga gå mot strömmen och låt
små enheter fortsätta överleva
inom VLL. Visa att ett litet läns-
delssjukhus kan vara föredöme och
en viktig kugge i det stora hjulet
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■ Som en blixt från klar himmel kom beskedet: kirurgi och ortopedi -
kliniken, ögonkliniken, anestesi/IVA och kvinnokliniken på Lycksele
lasarett ska inte längre vara självständiga utan ingå i större läns -
kliniker. Bara några veckor senare var alltihop klubbat och klart.
■ Sjukhusläkaren besökte ett litet, välfungerande sjukhus i total
chock och tog del av läkarnas farhågor, funderingar och berättelser
om sin unika vardag och om hur det är att arbeta som läkare på ett
mindre sjukhus i södra Lappland.

Ett
välfungerade
sjukhus i chock

Maria Thorén Örnberg

ÖVERLÄKARE 
I KIRURGI OCH ORTOPEDI Fortsättning nästa sida >>>

SJUKHUSLÄKAREN 
BESÖKTE LYCKSELE LASARETT

”Vi har inte haft någon vikarie 
eller stafettläkare sedan 2007, 
det säger ändå något...”

INGA KONSEKVENSANALYSER Beslutet om länskliniker klubbades igenom blixtsnabbt utan vare sig konsekvensanalys eller möjlighet till nya interpellationer i fullmäktige. 
Foto: Marcus 3dfoto.se

Av Anna Sofia Dahl och Malin Lindgren

TEMA | ATT ARBETA SOM LÄKARE PÅ ETT LITET LÄNSSJUKHUS

ÅR MÅN DAGAR

01 03 14

Här ska kliniken
som inte haft 
en vikarie eller
stafettläkare 
på tio år 
toppstyras
mot sin vilja

Skånska 
operationsförkläden

av socker blev 
en världsnyhet

• Sidorna 28 - 35

• Sidorna 22 - 23

• Sidorna 8 - 20

Nu har
det gått:

sedan patienten
Staffan Börjesson
fick sin MR gjord
utan att ha fått
någon diagnos
och behandling

DR SNAKE

• Sidan 44

• Sidan 4
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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. Kontra- 
indikationer: 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 maj 2016. 2. Pregabalin omfattas inte av generisk 
substitution på apotek, d.v.s. ingår inte i periodensvara system där apoteket automatiskt byter ut läkemedlet.

Apoteken byter inte automatiskt ut Lyrica2

PREGABALIN SANDOZ GmbH ÄR IDAG INDIKERAT VID:
• Epilepsi som tilläggsbehandling för vuxna med partiella  
 anfall med eller utan sekundär generalisering
• Generaliserat ångestsyndrom hos vuxna

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

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, maj 2016.

GÖR ETT 
AKTIVT VAL!
FRIGÖR RESURSER 

I VÅRDEN!

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

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.

Vi hör varje dag om vård -
platsbrist, köer,
personal flykt, utbränd-
het, vårdskador. Om
omorganisationer,

flyttar och ständiga utredningar. Vi ser
också många punktinsatser som
exempel på försök att stoppa en dålig
spiral, som kortare arbetsdagar, fantasi -
löner för de som har tur eller olika små
lokala projekt.

Men som företrädare för vården, den
medicinska professionen och som
facklig vill man se mer helhet och
samman hang för patienter och personal. 

Sjukvården är i kris men inte
oräddbar. Det är inte heller lika illa
överallt och problemen skiljer sig. 

Men det är dags att lämna övertron
på jättesjukhus, centralisering och topp-
styrning. Sjukvården är småskalig och
de bästa lösningarna skapas efter lokala
förutsättningar.

En viktig kugge i sjukvården är de
mindre sjukhusen där man har person-
kännedom, korta beslutsvägar och  stor
känsla för ansvar, i städer där man vill
bo och leva. 

Visst måste den högspecialiserade
vården utföras på färre ställen. Alltså
den som kräver mycket specialkunskap,
dyr teknik eller förekommer sällan.
Vilka diagnoser det är måste vi enas om
nationellt. Men olika typer av volym-
vård kan flyttas till mindre sjukhus så
att verksamhet och kompetens finns där
även för att upprätthålla annan, mer
akut vård. I Norge poängterar man
också ansvaret för de äldre och multi-
sjuka lokalt.

Man måste också få en primärvård
som patienter vill gå till och där läkare
vill arbeta. Många professioner behövs i
primärvården men läkare är en nyckel-
faktor. I Norge löste man den ojämlika
tillgången på läkare över landet med ett
nytt attraktivt system som även fick en
del sjukhusläkare att bli primärvårdslä-

kare. En del av lösning är att man listar
sig på en läkare och inte, som idag i
Sverige, på ett hus. Att läkare är
kopplad till sin lista ger ansvar och kon-
tinuitet. En sådan verksamhet kan inte
säljas eller köpas upp. Vi i Läkarförbun-
det tittar på det norska systemet och vad
i det som skulle kunna lämpa sig i ett
svensk sammanhang där vi jobbar mer i
team.

Vi måste också satsa på fler småska-
liga alternativ, även privata, inom både
primärvård och annan specialiserad
vård. De mindre läkarledda enheterna
inom öppenvården har stabilare
bemanning  , bättre kontinuitet och
större nöjdhet bland läkarna vilket
också korrelerar till patientnöjdhet i den
nationella patientenkäten. Intraprenader
är ett annat sätt att kunna få ut mycket
vård ur en liten enhet. Det som är
viktigt är kontrollsystemen och uppfölj-
ning medan drift och administration
lämnas över.

Ett lokalt chefsskap med en större
andel som har det odelade ansvaret för
det medicinska, ekonomiska och admi-
nistrativa skulle ge en bättre vård. Varje
sjukhus och enhet ska ha närvarande
ansvariga chefer utan för många under-
ställda. 

I detta nummer ser vi också effek-
terna av de många åren med oklarheter
runt tolkningen patientdatalagen.
Utredningen från 2014 som skulle
underlätta att information finns på rätt
ställe har hamnat i byrålådan på depar-
tementet. 

Som läkare och annan personal har vi
har en lagfäst skyldighet att bedriva en
god och säker vård. Legitimationen
medför ett personligt ansvar som vi
aldrig kommer undan.

Man kan alltså inte begränsa persona-
lens rättighet och skyldighet att ta del
av resultat av vårdarbetet eller i patient-
säkerhetsarbetet. Den som anmäler
något avvikande måste också tas på

största allvar och att man går till botten
med vad farhågorna står för. 

Men den personliga integriteten för
patienterna är också viktig för förtroen-
det för vården. Vi som är personal har i
många fall helt osannolik tillgång på
patientuppgifter för väldigt många
medborgare. För att hitta olaga
dataintrång måste vi ha betydligt bättre
intelligenta tekniska lösningar och
stickprovskontroller. 

Som personal måste vi lära oss att bli
granskade och ifrågasatta och vid logg-
kontroll kunna förklara varför man gått
in i en journal om det inte klart
framgår.

Tolkningen av vad som är lagligt
eller inte kan inte enbart ligga på den
part som är ekonomiskt och administra-
tivt ansvarig, då uppstår  en helt onödig
risk för både patientsäkerheten och ett
misstroende bland personalen. 

På alla arbetsplatser bör man disku-
tera riktlinjer och den lokala
tillämpningen   med sin chef. I de fall det
uppstått tveksamheter så bör tillsyns-
myndigheten kunna vässa upp sig och få
tillräckligt med medicinsk kompetens
och resurser för att utreda.

En slimmad vård, som vi har idag,
med knappa resurser och hårda priori-
teringar i det dagliga arbetet ställer
stora krav på att man tillåter öppenhet
och tar vara på varningssignaler.

– BEVARA DE 
MINDRE SJUKHUSEN

LEDARE

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA
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18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och sjukvårds politiska
frågor.

Sjukhusläkarna
organiserar 40 procent av Läkarförbundets 
medlemmar. Vi organiserar alla sjukhusspecialist er,
samt professorer, docenter och högskolelektorer vid
universiteten.
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Sjukhusläkaren – anmäl din 
nya adress när du flyttar!
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e-mail till: medlem@slf.se
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JARDIANCE® (empaglifl ozin) 
för ut överfl ödigt socker via njurarna1

SGLT2-hämmare för behandling av typ 2-diabetes
•  Signifi kant sänkning av HbA1C jämfört med placebo2,3

•  Signifi kant 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.
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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.
Förskrivarinformation: JARDIANCE® (empaglifl ozin) 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 fi nns 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. 

Glykemisk kontroll 
med samtidig 

viktreduktion1*

EMPAGLIFLOZIN

Sjukvården stod förut på
ruinens brant, men nu har
den tagit ett steg framåt,
tänkte den lilla gumman som
alltid på skämthumör, men

tyckte sen att hon skulle vara lite rättvis
mot den stackars vården som gör så gott
den kan.

Den lilla gumman hade efter många
års hemvaro i lugn och ro nu åter
hamnat på sjukhus.

Denna gång hade hon drabbats av
synfältsbortfall åt ett håll vilket ställde
till det eftersom hon redan var blind åt
det andra. Så nu bar det sig inte bättre
än att hon var på rehab och  stötte in i
både  medpatienter och dörrposter.

Nåja, det är bättre att gå in i dörren
än att gå in i väggen, skojade den lilla
gumman medan hon  som vanligt
förundrades över sjukvården som hon ju
ändå levt med så länge både på hennes
framlidne makes, den Store Fine
Doktorn, tid men  också under sin
egen sjukdomstid.

Den lilla gumman var ju nämligen
en helt vanlig äldre dam. Hon hade
uppnått en ärevördig ålder och hade
därmed också i princip alla kända soma-
tiska sjukdomar som finns och förstås
alla tillhörande mediciner, varav de
flesta inte var det minsta kompatibla. 

Det ger en viss spänning till tillva-
ron tyckte den lilla gumman. Extra
roligt var det när hon hela tiden fick
träffa  nya förskräckta primärvårds -
läkare på vårdcentralen och fick tala
dom tillrätta med att hon brukade
överleva bra på blandningen. 

Men nu var hon som sagt på rehab
och försökte göra det bästa av situa-
tionen och eftersom den lilla gumman
var social så pratade hon på och träffade
så många nya bekanta. 

De flesta var manliga och en var
glömsk men trevlig och kom bara ihåg
den lilla gumman varannan gång de

möttes i korridoren. Så då får man passa
på och språka lite, sa den lilla gumman
glatt. 

En annan var mindre trevlig och
brukade se på sport på TV, som den
lilla gumman sa, på fullständigt förbju-
den decibelnivå. Mannen talade också
om för alla att han  gillade all sport
utom damfotboll som han inte tyckte
var någon sport utan mer som att titta
på  V75 fast med kossor. Detta tyckte
den lilla gumman var ganska oför-
skämt. Kossor var trevliga djur. 

En annan var galen på riktigt men
eftersom galna tycker att normala är
tokiga så verkade han också trivas bra
på det hela.

Nåja, den lilla gumman saknade lite
kvinnliga medpatienter men visste ju
att alla utredningar visar att män får
mer vård än kvinnor. Och då är det väl
ändå konstigt att de dör tidigare tänkte
hon vidare. Men det är antagligen en
effekt av allt fler kvinnliga doktorer,
tänkte hon sen.

Hon funderade en stund på att vid
nästa fika hjälpa de kvinnliga dokto-
rerna och fälla V75- mannen med sin
rullator

Men den lilla gumman var i grunden
vänligt sinnad och hade med åldern
blivit allt mer pragmatisk. Även om
det var orättvist att män fick mer vård
än kvinnor så hade hon också lärt sig att
vissa problem är värda att lösa, och
några problem är möjliga att lösa. Men
få är båda delarna.

Och att  ändra strukturer i sjukvår-
den, det är lika svårt som att flytta runt
gravar på en
kyrko gård. Man
ska inte räkna
med så mycket
hjälp från de
närmast berörda.

Dr Snake

SAGAN OM DEN
LILLA GUMMAN
DEL 9
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För profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter som har ett 
icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorera

För profylax och behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE)b

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH msd.se

LIXIANA® ingår i läkemedelsförmånen

Välj LIXIANA® (edoxaban) – En dos per dag

LIXIANA® (edoxaban) filmdragerade tabletter; 15mg, 30mg, 60mg. Övriga antitrombotiska medel. Rx, F, SPC 08/2016. 

Läkemedlet är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas 
att rapportera varje misstänkt biverkning.  
 
INDIKATIONER: Profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer, såsom kronisk 
hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA). Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), 
samt profylax av recidiverande DVT och LE hos vuxna. KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne • Kliniskt signifikant, 
aktiv blödning. • Leversjukdom förknippad med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk. • Organskada eller tillstånd som anses utgöra en ökad risk för större blödning. 
Detta kan omfatta pågående eller nyligen inträffade ulcerationer i mag-tarmkanalen, förekomst av maligna tumörer med hög blödningsrisk, nyligen inträffade hjärn- eller 
ryggradsskador, nyligen genomgången hjärn-, ryggrads- eller ögonkirurgi, nyligen inträffad intrakraniell blödning, kända eller misstänkta esofagusvaricer, arteriovenösa 
missbildningar, vaskulära aneurysm eller större intraspinala eller intracerebrala vaskulära missbildningar. • Okontrollerad svår hypertoni • Samtidig behandling med andra 
antikoagulantia, t.ex. ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin (enoxaparin, dalteparin etc.), heparinderivat (fondaparinux etc.), orala antikoagulantia (warfarin, 
dabigatranetexilat, rivaroxaban, apixaban etc.), förutom vid byte av oral antikoagulationsbehandling under speciella omständigheter eller när UFH ges i doser som krävs för att 
hålla en central ven- eller artärkateter öppen. GRAVIDITET OCH AMNING: Säkerhet och effekt för edoxaban har inte fastställts hos gravida eller ammande kvinnor. Lixiana är 
kontraindicerat under graviditet och amning. Vid förskrivning och för aktuell information, förpackningar och priser se fass.se. 
INNEHAVARE AV MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND: Daiichi Sankyo Europe GmbH. Representant: MSD Sverige, Box 45192,  
SE- 104 30 Stockholm, Sweden. Tel: 08-578 135 00

a Riskfaktorer så som kronisk hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA).
b Efter initial användning av parenteralt antikoagulans i minst 5 dagar.

Godkänd och subventionerad för dina vuxna patienter:
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Endast en handfull medarbe-
tare förväntas följa med när
E-hälsomyndigheten flyttar
från Stockholm till Kalmar.
Nu befarar facket att kompe-
tensförlusten kan leda till
både förseningar i utveck-
lingen på e-hälsoområdet
– och i värsta fall långa
stopp i e-receptsystemen med
kaos på apoteken som följd.

▼ – Det är en väldigt stor risk med att
flytta just E-hälsomyndigheten för vi
levererar de facto en samhällskritisk
tjänst. Det är vi som har hela e-recept-
hanteringen hos oss och det är väldigt
många människor som dagligen är
beroende av att våra tjänster fungerar,
säger Emmeli Gross, ordförande i SACO-
S på E-hälsomyndigheten i Stockholm.

Som anställd på E-hälsomyndigheten
känner hon ett ansvar att förmedla
omfattningen av riskerna med att flytta
en så pass känslig verksamhet, berättar
hon och menar att det är de anställda och
inga andra som sitter på fakta om hur
stora de här riskerna faktiskt är.

Hennes besvikelse är stor över att
försöken från numera avgående general-
direktören Torsten Håkansta att få gehör
hos MSB, Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap, inte verkar ha
burit någon som helst frukt.

– Det är inte långsökt att befara långa
stopp i e-recepthanteringen i samband
med att flytten genomförs. I våras var det
till exempel en incident hos oss som
ledde till kaos på apoteken. Risken är
stor att den typen av incidenter nu
kommer att komma oftare och vara
längre. Om våra system står stilla ett par
dagar i följd – vad händer då?

För servrarna hos E-hälsomyndigheten
måste ständigt uppgraderas och hanter-
ingen av systemen är omgärdad av
mycket kunskap – en kunskap som trots
en diger överlämning inte kommer att
kunna föras vidare fullt ut, befarar
Emmeli Gross.

– Även om man dokumenterar så
mycket man kan så är det mycket av
kunnandet som sitter hos människor
med lång erfarenhet. Och inget tyder på
att någon större andel av de personerna
kommer att vilja följa med till Kalmar,
säger hon.

För de 150 medarbetarnas intresse för
att bryta upp från sina etablerade liv och
en blomstrande arbetsmarknad i Stock-

holm och följa med myndigheten de
drygt 30 milen söderut har visat sig
minst sagt klent.

– Jag tror att en handfull kanske
funderar hyfsat seriöst på saken. Det
baserar jag på korridorsnacket samt hur
många det var som följde med för att
titta på Kalmar när möjligheten gavs.
Och det är ungefär lika många som följde
med när Konsumentverket utlokalisera-
des så det borde inte vara särskilt förvå-
nande för någon.

Förutom de akuta riskerna med
flytten befarar Emmelie Gross och de
andra medarbetarna ett långsiktigt tapp
inom e-hälsosverige, berättar hon. 

Kostsam flytt 
– I stället för att utveckla verksamheten
framåt tvingas man nu lägga stora
mängder tid och energi på att försöka
genomföra den kostsamma flytten.
Vi räknar med kostnader på flera hundra
miljoner. Det handlar alltså om hundra-
tals skattemiljoner som investeras i detta
riskprojekt, säger hon.

Varför ska E-hälsomyndigheten
flytta just till Kalmar?

– Det har funnits en lobbygrupp
bestående av bland andra före detta
landshövdingen i Kalmar som har drivit
den här frågan gentemot regeringen. De
har bland annat gjort en mängd skrivel-
ser om detta till Socialdepartementet.

Malin Lindgren

”E-hälsomyndighetens flytt
hotar e-hälsoutvecklingen”

Facket befarar
långa stopp 
i e-recepthanteringen
och kaos på apoteken

Bara en handfull
av 150 anställda
följer med till Kalmar

▼ Omlokaliseringen av E-hälsomyn-
digheten är ett regeringsbeslut som
meddelades i somras. ”Det här är ett led
i arbetet för att öka den statliga närvaron
i hela landet och se till att staten tar sitt
ansvar för ett Sverige som håller ihop.
Människor, orter och hela bygder ska
inte överges av staten” sa statsminister
Stefan Löfven då.

FAKTA | Flytten 
ett regeringsbeslut



utan att vara del i länsklinik.” 
Meningarna kommer från en skri-

velse som i mitten av september landade
hos landstingsledningen och lands -
tingets hälso- och sjukvårdsnämnd. Den
är underskriven av klinikens samtliga
doktorer och tydligt  argumenterande
emot omorganisationen. 

Samma argument forsar fram ur
Maria Thorén Örnberg. Argument som
går att koka ner till en lika enkel som
brännande fråga: Varför?

Lycksele lasarett är Västerbottens
minsta sjukhus. Sedan början av 60-
talet har den ljusa tolv våningar höga
byggnaden legat ett stenkast från Ume
älv, väl synlig mellan träd och

bostadshus. Inom upptagningsområdet,
som till ytan är lika stort som Schweiz,
lever runt 40 000 invånare. 

Att man behöver patienter från
kusten är ingen hemlighet och redan
idag finns ett väl utbyggt samarbete
mellan länets tre sjukhus. Mellan 45
och 48 procent av sjukhusets elektiva
operationer rör patienter som kommer

från övriga länet. Bland annat har man
länsansvar för fetmakirurgi och en stor
protesproduktion. Maria Thorén
Örnberg är tydlig med att motståndet
mot länsklinikerna inte handlar om ”att
vi ska vara en isolerad ö”, man vill helt
enkelt inte förlora sin autonomi.
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Den lilla enhetens välfungerande delar, med korta
beslutsvägar och en stark kollegialitet, ska inordnas i
ett betydligt större maskineri. På kirurgi och ortope-
dikliniken vid Lycksele lasarett ser man med lika
delar av oro och ilska på beslutet om länskliniker.

▼ – Vi är fruktansvärt upprörda.
Maria Thorén Örnberg, 

överläkare i kirurgi och ortopedi,
slår handflatan mot bordsskivan i
det lilla biblioteket på våning tre. 

En dryg månad har gått sedan
landstinget meddelande att
Kirurgi och ortopedikliniken vid
Lycksele lasarett från och med

årsskiftet blir länsklinik. Ilskan
över beslutet har inte dämpats.
Inte heller rädslan för vad det
egentligen kommer att innebära.
”Våga gå mot strömmen och låt
små enheter fortsätta överleva
inom VLL. Visa att ett litet läns-
delssjukhus kan vara föredöme och
en viktig kugge i det stora hjulet

8
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■ Som en blixt från klar himmel kom beskedet: kirurgi och ortopedi -
kliniken, ögonkliniken, anestesi/IVA och kvinnokliniken på Lycksele
lasarett ska inte längre vara självständiga utan ingå i större läns -
kliniker. Bara några veckor senare var alltihop klubbat och klart.
■ Sjukhusläkaren besökte ett litet, välfungerande sjukhus i total
chock och tog del av läkarnas farhågor, funderingar och berättelser
om sin unika vardag och om hur det är att arbeta som läkare på ett
mindre sjukhus i södra Lappland.

Ett
välfungerade
sjukhus i chock

Maria Thorén Örnberg

ÖVERLÄKARE 
I KIRURGI OCH ORTOPEDI Fortsättning nästa sida >>>

SJUKHUSLÄKAREN 
BESÖKTE LYCKSELE LASARETT

”Vi har inte haft någon vikarie 
eller stafettläkare sedan 2007, 
det säger ändå något...”

INGA KONSEKVENSANALYSER Beslutet om länskliniker klubbades igenom blixtsnabbt utan vare sig konsekvensanalys eller möjlighet till nya interpellationer i fullmäktige. 
Foto: Marcus 3dfoto.se

Av Anna Sofia Dahl och Malin Lindgren
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möjlighet för sjukhusets medarbetare
att ge sin åsikt.

– Man har gjort en väldigt övergri-
pande risk- och konsekvensanalys, men
den går inte ner på enhetsnivå. En sån
ska göras i efterhand säger man, vilket är
ett stort problem. Samtliga fackförbund
var emot beslutet i den centrala samver-
kansgruppen och vi i läkarföreningen
har begärt en paragraf 14-förhandling.

Men även det fackliga arbetet
kommer att förändras i och med

omställningen till länsklinik. De lokala
samverkansgrupperna kommer inte
längre att finnas kvar, istället ska en
central samverkansgrupp hantera frågor
som rör alla tre sjukhus.

– Det kommer att lyftas en nivå och
jag tror att vi kommer att tappa mark.
De problem som finns här är mindre än
de på de större sjukhusen, så de kommer
att försvinna i det stora.

Anna Sofia Dahl
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Sammanlagt arbetar 600 personer,
varav runt 40 specialistläkare, vid sjuk-
huset. Maria Thorén Örnberg ansvarar
just den här dagen för skopi och dag-
bakjouren för akuten. Under den korta
promenaden från kirurgklinikens lilla
bibliotek, genom korridoren på plan tre
och ut i trapphuset hinner hon på
stående fot konsulteras av tre kolleger.

– Så här är det hela tiden. Ju färre
man är, desto färre är det att dela upp
posterna på. Vi måste ha många poster
och många funktioner för att det ska
fungera.

Utöver Maria Thorén Örnberg är två
av den kirurgortopediska klinikens
samman lagt nio doktorer dubbelspecia-
lister som varvar kirurgi och ortopedi.
När indelningen av länskliniker ska
göras finns endast alternativen ortopedi
eller kirurgi.

– De har i alla fall förstått att det inte
går att dela på kliniken, men vi vet fort-
farande inte vilken kliniktillhörighet vi
ska ha. Vilket det än blir är vi rädda för
att det ska bli polariserat i vår grupp
och att vi ska tappa vår solidaritet för
varandra. Om vi mister två doktorer så
faller allting.

Lång tradition av läkare 
som  stannat länge som chefer
På kliniken har man också en lång tradi-
tion av läkare som chefer, som dessutom
stannat länge på sin post. Men i och
med länsklinikens intåg ska även chefs-
strukturen ändras. Under den länschef
som tillsätts ska det finnas en medi-
cinskt ansvarig på respektive sjukhus,
istället för dagens verksamhets chef.

– Vi vet fortfarande inte vad den
rollen innebär och det gör oss mycket
oroliga. Om det rör sig om någon som
bara ska ansvara för småbeslut, och
varken ha budget- eller personalansvar,

så tappar vi vår autonomi. Men led-
ningen har sagt att den rollen inte
behöver vara likadan på varje sjukhus, så
det är något som vi har som livlina nu.

Tomma operationssalar
får inte förekomma
Väntetiderna för operationer i Väster-
botten är besvärande, men på Kirurgi
och ortopedikliniken i Lycksele ser de
betydligt bättre ut jämfört med övriga
länet. Mantrat är att varken opera-
tionssal eller operationstid får stå tom.
Och nyckeln till det ligger i minutiös
planering, både av schemaläggaren och
operationsplaneraren.

– Vår operationsplanerare har
stenkoll på alla patienter. Om vi vid
inskrivning upptäcker att en patient
inte kan opereras vet hon vilka andra
som kan komma in med kort varsel,
vilka som inte äter blodförtunnande
medicin och alla andra detaljer som är
viktiga. Om alla patienter hamnar i en
stor gryta så kommer det att innebära
strykningar. Det blir för stort och man
tappar greppet, säger Maria Thorén
Örnberg.

Den slimmade organisationen kräver
också en flexibilitet och solidaritet
mellan kollegerna. Två komponenter
som hon tror kommer att försvinna i
den stora organisationens svarta hål.

– Vi är rädda för att man ska rasera
en fungerande verksamhet. Här funkar
det för att vi försöker täcka upp för
varandra och för att vi känner ansvar för
att vår klinik ska fungera. Vi har inte
haft någon vikarie eller stafettläkare
sedan 2007, det säger ändå något.

Snabba beslut då läkarna
är klinikens ledningsgrupp
En kanske ännu större rädsla är att den
lilla enhetens korta beslutsvägar ska bli

betydligt länge i den stora organisatio-
nen.

– Här är läkarna klinikens led-
ningsgrupp. Vi kan fatta ett beslut
på läkarmötet på onsdagen, som sen
genomförs på måndagen om vi vill
det.

Utöver det kliniska arbetet har Maria
Thorén Örnberg ett fackligt engage-
mang som sträcker sig 20 år bakåt i
tiden. Beslutet om länskliniker togs
enligt henne för snabbt och utan någon
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”Vi är ett litet sjukhus, men med en ganska stor verksamhet i det avseende att vi per doktor gör många operationer. Det beror inte på att vi är mycket bättre än andra, utan på att vi har en så otroligt slimmad organisa-
tion”, säger Maria Thorén Örnberg, överläkare i ortopedi och kirurgi, som dessutom har varit fackligt engagerad i över 20 år.

TEMA | ATT ARBETA SOM LÄKARE PÅ ETT LITET LÄNSSJUKHUS

”Politikerna och toppstyrningen
av landstinget tror att vi ska kunna
sprida lite av det som fungerar bra
till store bror, men vi tror att det är
svårt. Vi är minst, vi är lillebror,
och vi har accepterat det.”

■ Fotnot: 
En paragraf 14-förhandling
kommer till då enighet inte har
uppnåtts i förhandlingar mellan
de lokala arbetstagar -
organisationerna och arbets -
givaren. 
Arbetstagarorganisationerna kan
då begära att arbetsgivaren även
ska förhandla med central 
arbetstagarorganisation.



– Men det är många frågor som
hänger i luften. Hur det ska bli med vår
jour till exempel, ska vi tillhöra
kirurgkliniken och ändå göra en del
ortopedi under jourerna? Det handlar
inte om ersättning och betalning, det
handlar om ansvaret och hur mycket
som kommer att styras uppifrån.

Bra relationer
med Umeå redan
Relationen med kollegerna i Umeå
beskriver hon som bra.

– Vi har bra och kontinuerligt samar-
bete med kirurger från Umeå. Varje
månad kommer en eller två kirurger till
oss för att operera svårare fall och Umeå-
patienter i övrigt. Det är ett mycket

givande och välfungerande samarbete, så
jag vet inte hur en länsklinik kan för-
bättra något som egentligen fungerar.

Som 25-åring flyttade hon från
Moskva till Sverige som utbytesstudent.
Hon var färdig med läkarutbildningen
och på väg mot sin barndomsdröm.

– När jag var nio år blev jag appen-
dektomerad. Då bestämde jag mig för
att bli kirurg och även om jag under
AT-tjänstgöringen tyckte att det fanns
en massa spännande specialiteter så höll
jag ändå kvar vid det.

Via Skellefteå och ett par turer till
Umeå hamnade hon till slut i Lycksele.
Den lilla staden i södra Lappland där
”plogbilarna parkeras utanför bageriet
vid 05:30 för en fika”. Och där ”bara

mataffärerna är öppna efter klockan
sex”.

– Men om man har familj och jobb så
räcker det. Man jobbar morgon till kväll
och har jourer ibland. Jag har små barn
just nu, så det är ganska lagom.

Och Natalia Anissimova trivs på
kliniken. Hon säger att det är ganska
hemtrevligt och att de har en chef ”som
ser våra behov”.

– Han är med oss på golvet och vet
vad vårt arbete innebär. Det kanske är
något ryskt, men jag tycker om att
arbeta i team där alla har samma mål
och där man känner varandra.

Anna Sofia Dahl
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Här behöver man inte titta
på namnskylten för att veta
namnet på den person man
möter i korridoren. Natalia
Anissimova, överläkare i
kirurgi, har arbetat vid
Lycksele lasarett i tio år och
tycker om närheten.

▼ Överblicken och möjligheten att själv
kunna ansvara för att verksamheten ska
fungera. Två av de fördelar som Natalia
Anissimova ser i arbetet på Kirurgi och
ortopedikliniken kan försvinna i och

med omorganisationen. Styrningen av
de elektiva operationerna har man själva
i sin hand, och det formar också hur
verksamheten ser ut. 

Rörligt schema
– Vi har ett system som vår chef har
skapat där vi till exempel kan se hur
många ljumskbråck vi måste göra varje
vecka för att hinna med det antal som vi
ska på ett år. Om vi själva äger opera-
tionsavdelningen så vet vi var behovet
finns och kan lägga upp arbetet efter
det. Och ibland kan det bli kö till mot-
tagningen. Då kan vi redan nästa månad
lägga in extra mottagningsdagar för att
kunna träffa de som fått vänta länge.
Vårt schema är ganska rörligt.

Vilka nackdelar finns det med att
behöva vara så flexibel?

– Egentligen ser jag inga. Det är
intressant att jobba och man känner sig
delaktig, och då gör man ett bra jobb.
Det är positivt att det händer något om
man ser ett behov. Hade det inte gjort
det så tror jag att folk slutar bry sig. Vi
vet ju inte hur det blir för oss i vår lilla
myrstack efter den här omställningen.
Om några av specialisterna blir för -
bannade och sticker så kanske det leder
till att vi inte kan driva verksamheten
vidare.

Samtidigt säger hon att den här
utvecklingen kanske inte går att stoppa
och att man ”på något sätt måste
anpassa sig”.
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”Man är
synlig här”

Natasja Annisimova

ÖVERLÄKARE I KIRURGI

Natalia Anissimova
visste redan som barn
att hon ville bli kirurg.
Sedan tio år tillbaka
arbetar hon på Lycksele
lasarett och uppskattar
möjligheten att kunna
påverka verksamheten. 
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Natalia Anissimova



Det skulle inte först dras i långbänk
någon annanstans. Vi kunde testa och
prova olika lösningar och såg direkt
att – det här fungerar! Vi är duktiga! Vi
är bra!  Det sporrade oss alla att fortsätta
och stärkte vår teamkänsla något
oerhört, säger Lars T Johansson.

– Ja, det var vi som ägde problemen
när de dök upp. Som länsklinik skulle
man göra allt tillsammans och det
slutade ofta med att man satt här och
väntade på en hjälp som aldrig kom,
fyller Åsa Nygård i.

Samtidigt som Lyckseles ögonklinik
blev  intraprenad gjordes samma föränd-
ring i Skellefteå. Inte heller de är
intresserade   av att återgå till något
länskliniksamarbete, enligt Lars T
Johansson. Och även kollegorna i Umeå,
som är de som har dragits med störst
problem, har uttryckt att de ser en
fördel i att ha kvar tre fristående
enheter, menar han.

Ingen vill gå tillbaka
– Det är ingen som vill gå tillbaka till länsk-
linik. Och framför allt vill vi inte backa i det
som vi har jobbat fram bara för att det ska
vara lika i länet, säger Åsa Nygård.

För det är precis det som är argumen-
tet för att åter bilda länsklinik, berättar
de båda. Att vården över hela länet ska
vara jämlik och att ledningen har

noterat en skillnad eftersom framför allt
Lyckselepatienterna inte längre behöver
vänta lika länge som Umeåpatienterna.

– Men det beror ju på att vi har
hjälpts åt och har ett så bra samarbete
med en så enorm flexibilitet i mottag-
ningen. Om någon får för mycket på sin
mottagning backar vi direkt upp
varandra. Och om vi till exempel ser att
vi har kö på nyremisser, då går vi alla
över och jobbar mer med dem en tid. Vi
hjälps åt mellan klinikerna och patien-
terna kan nyttja möjligheten till ”fritt
vårdval”. Det är fullt tillåtet att
remittera      patienterna hit till oss redan
idag och vi opererar redan en hel del
patienter som har sökt sig hit från andra
delar av länet, säger Lars T Johansson.

Åsa Nygård menar att det dessutom
snarare har varit ett bemanningspro-
blem än ett organisatoriskt problem
som ligger bakom att köer finns på
andra orter i Västerbotten. Och att
personal ska förflytta sig i länet är inte
rimligt, anser hon.

– Att dagpendla 13-16 mil mellan
orterna är inget alternativ. Det tar för
lång tid. Då går halva dagen åt i restid
och det om något blir väldigt kostsamt,
säger hon.

För att protestera mot beslutet om
länsklinik har Lars T Johansson och kol-
legorna författat ett brev till landstings-

ledningen i hopp om att få gehör för
sina argument. Men något sådant har
det inte upplevt hittills, berättar han.

– Nej, egentligen har vi inte det. Vi
har haft kontakt med några av lands-
tingspolitikerna som har förstått vår sak
och försökt prata för oss. Men majoriteten
har inte tyckt att beslutet går att ändra.

Förberedelse för storregion 
Samtliga på kliniken har känslan av att
ombildningen till länsklinik är en för-
beredelse inför den storregion i norr som
har föreslagits från politiskt håll.

– Men där jobbar man för något som
inte ens är folkligt förankrat. Det är inte
klubbat i riksdagen men ändå träffas de
nu i november och diskuterar storregion
allihop, precis som att det är ett beslut
som redan är taget. Men att knyta ihop
fyra fattiga landsting kan väl knappast
skapa ett som är rikt? säger Åsa Nygård.

– Vi har haft det så oerhört stabilt. Det
här är en väldigt trevlig arbetsplats som har
fått bäst resultat  i hela landstinget i medar-
betarundersökningar. Det har varit roligt att
gå till jobbet. Inget privat företag skulle ens
drömma om att göra en förändring i en verk-
samhet som fungerar så här pass bra, säger
Lars T Johansson.

Malin Lindgren
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Från länsklinik med långa
väntetider  – till välfunge-
rande intraprenad utan kö
– och nu tillbaks igen.

▼ Överläkaren Lars T Johansson och
kollegorna på ögonkliniken känner sig
överkörda och besvikna efter beskedet
om att de snart måste vinka adjö till
sina korta besluts vägar.

De har provat att vara länsklinik
förut och den första april är det dags
igen. Men att den välfungerande lilla
intraprenaden i Lycksele åter ska bli
länsklinik efter att ha gnott på med
goda resultat i sju år är dessvärre inget
aprilskämt, berättar Lars T Johansson,
ögonläkare och facklig representant, när
vi ses i fikarummet.  

Och det är precis här – vid persona-
lens eget fikabord invid den röda tygsof-
fan och den hemtrevligt puttrande kaf-
femaskinen, som många av de viktiga
besluten gällande nya arbetssätt och
strategier framåt har fattats de senaste
sju åren, förklarar han.

– Vi sitter här tillsammans och fattar
gemensamma beslut om förbättringar
som gynnar alla yrkeskategorier och
som alla informeras om på en gång.
Sedan går vi ut och jobbar så efter fikat.

Och känner vi då att ”det där var inte
riktigt bra”, då fattar vi bara ett nytt
beslut om att ändra arbetssätt, säger
kollegan Åsa Nygård, också hon ögonlä-
kare på Lycksele lasarett sedan närmare
20 år tillbaka.

När ögonkliniken testade på att vara
länsklinik förra gången upplevde man
att det fungerade mycket dåligt,
berättar de båda läkarna.

– Det var långa beslutsvägar och
svårt att få till förändringar. Allt skulle
göras lika överallt trots att förutsätt-
ningarna var väldigt olika. Det tog
mycket energi och patienterna kom i
kläm, säger Lars T Johansson.

Efter fem år kände ögonläkarna att
”det här funkar verkligen inte”. I direkt
dialog med landstingspolitikerna fick
man igenom sitt förslag om att få prova
på att driva en intraprenad med egen
budget, trots att tjänstemännen gjorde
sitt bästa för att motarbeta det hela,
berättar Lars T Johansson   med viss
indignation i rösten.

– Vi ville egentligen bli basenhet,
men det gick inte att bryta upp. Där sa
tjänstemännen tvärt nej. Men det här
med intra prenad såg politikerna som
något positivt och de hjälpte oss att få
igenom det. Först skrev vi avtal på tre år
och när den perioden var slut förlängdes
det på grund av att det helt enkelt fun-

gerade så bra, säger han.
Sedan dess har ögonverksamheten i

Lycksele förändrats oerhört mycket,
berättar den före detta lokföraren Lars T
Johansson. I stort sett alla väntetider
och köer är borta. Katarakterna, som
tidigare hade väldigt långa väntetider,
sätts nu inte alls på kö utan skrivs in
direkt i operationsschemat veckan
därpå. Helt utan väntelistor.

Långbänkarna försvann
– Helt plötsligt hade vi en verksamhet-
schef med mandat och beslut i sin hand.
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”Tyvärr är
beslutet 
inget aprilskämt”

3

Intraprenad Sjukhusläkaren 2/2013www.sjukhuslakaren.se

▼ Sedan 2009 har två av ögonklinikerna
och två vårdcentraler i Västerbotten drivit
sin verksamhet som intraprenader. Det
innebär att de ansvarar för verksamheten vid
kliniken och har eget budgetansvar. 

Men på grund av vårdvalsreformen drivs
inte vårdcentralerna längre som intraprena-
der.

De tre fristående ögonklinikerna i
Lycksele, Skellefteå och Umeå slogs samman
till en länsklinik 2004.

– Men det fungerande aldrig särskilt bra.
Långa geografiska avstånd och långa besluts -
vägar gjorde att ledningen för kliniken fick
sitta och köra långt och vi kände inte delak-
tighet och upplevde det som tungarbetat
och byråkratiskt, en klar försämring,
berättar Margareta Holmlund.

Fick nog
Efter 5 år fick de anställda i Lycksele och
Skellefteå nog och vände sig till politikerna i
landstinget med en ansökan om att få testa
att arbeta i form av intraprenad.

– Vår drivkraft var arbetsmiljöskäl, vi
ville återfå inflytande och delaktighet i verk-
samheten, berättar Margareta Holmlund.

De styrande socialdemokratiska politi-
kerna var positiva och även den borgerliga
oppositionen och efter 3 år i form av in -
traprenad är personalens erfarenheter
mycket goda.

– Vi har ansvar både för underskott och

överskott i budgeten. Det har ökat kostnads-
medvetenheten och engagemanget hos oss.
Samtidigt känner vi större ansvar och infly-
tande, konstaterar hon.

Kliniken får behålla överskottet
Vanligtvis försvinner ett överskott i
budgeten in i landstingets stora kassa. Men i
intraprenaden får kliniken behålla pengarna.
Hälften av en eventuell vinst fonderas för
framtida behov och den andra halvan får
kliniken själv bestämma över.

– Vi har valt att satsa pengar på att
anställa och utbilda nya ögonsköterskor
inför pensionsavgångar så att de har haft
möjlighet att jobba parallellt ett tag. Det
hade varit ogörligt i ett vanligt budget-
system, säger Margareta Holmlund.

Även om personalen jobbar hårdare idag
för att få behålla sin frihet som intraprenad
så är känslan av självbestämmande viktig
och gör att arbetsmiljön blivit mycket
bättre.

– Friheten grundar sig på att vi håller
budgeten. Det gör att landstinget egentli-
gen inte har något att förlora på den här
formen. För oss är det också viktigt att vi får
behålla de pengar vi lyckats spara, säger
Margareta Holmlund.

Anna-Lena Bengtsson

Intraprenad gav
större frihet och
ökade engagemanget

Fördelarna med 
intraprenad enligt
ögonkliniken i Skellefteå:
• Kliniken får behålla pengarna
vilket ökar engagemanget och
kostnadsmedvetandet.
• Större inflytande på verk-
samheten för personalen
• Större engagemang hos per-
sonalen
• Lättare för kliniken att planera
verksamheten

PÅ ÖGONKLINKEN
I SKELLEFTEÅ
ÄR ALLA NÖJDA

”Blir det det
överskott får
kliniken
behålla pengarna”

Hårdare jobb men större känsla av frihet, så beskriver ögonläkaren
Margareta Holmlund i Skellefteå att jobba i en intraprenad. Ett
styrelsesätt som går på tvärs med den övriga utvecklingen inom
dagens sjukvård med allt mer centralisering och storskalighet.
Men varje trend har en mottrend.  
I Västerbotten heter den intraprenad.

Margareta Holmlund undersöker
en patient.

”Allt ska gå mot stordrift, det är en slags blåögd fanatism. Ge mig ett positivt exempel där det har lyckats bra. Nej, det är de små verksamheterna
med korta beslutsvägar där man tar både ett personalansvar och ett patientansvar som verkligen fungerar”, säger Åsa Nygård och får medhåll av
ST-läkaren Sara Åhman (till vänster på bilden) och Lars T Johansson.

Ögonkliniken som gick från länsklinik 
till intraprenad och avskaffade nästan alla
vårdköer ska tvingas bli länsklinik igen

Året var 2013 och Sjukhusläkaren skrev om
succékonceptet att göra dåligt fungerande
länskliniker till intraprenader i Lycksele och
Skellefteå. Nu ska de bli länskliniker igen mot
sin vilja.



Framför allt inom de opererande specia-
liteterna blir det här lätt ett stort
problem.

För i länsklinikernas kölvatten följer
ofta en högre grad av specialisering de
olika klinikerna emellan, något man
redan har fått signaler om, menar Marie
Fredriksson. Men vem ska då lära ut det
grundläggande? Vem har tillräcklig
vana vid att operera akuta bukar? Var
ska man lära sig det? undrar hon.

– ST-läkare är inte sällan i familje -
bildande ålder. Det blir tufft för dem att
flänga runt alla de här milen mellan
olika ställen för att skapa sig en rimlig
utbildning. Om alla kliniker ska vara
subspecialiserade på något område blir
utbildningen snabbt väldigt komplice-
rad här i norr och vi tappar de yngre
läkarna med en anknytning hit. De som
har fått möjlighet att känna gemenska-
pen och se charmen med Lycksele
lasarett.

Det finns en väldig vinst i att man på
ett mindre sjukhus klarar av att göra det
mesta, men remitterar vidare det mest
komplicerade till till exempel Umeå där
spetskompetensen finns, anser Marie
Fredriksson.

– Det fungerar väldigt bra i dagslä-
get – som till exempel inom min sub-
specialitet gastroenterologi. Jag är
väldigt väl medveten om vad jag klarar
av och var mina gränser går. Då är jag
inte sen att remittera vidare. Men den
grundläggande kompetensen finns i

huset. Både här och på kirurgen. Det
handlar också om servicen till våra med-
borgare. Det behöver ett fungerande
akutsjukhus inom räckhåll.   

Några fördelar med att flera av
hennes kollegor kommer att ingå i
länskliniker framöver har Marie
Fredriksson svårt att se.

– Det är svårt att se fördelen för
någon mer än högsta chefen i ledet som
får färre chefer att jobba mot. Det finns
en stor frustration hos de anställda, att
man inte tror alls på konceptet. Det
finns också en farhåga att man kommer
att nedmontera på samma sätt som i
Norrbotten. BB och förlossning brukar
vara det första som ryker, sedan följer
akutkirurgen. Det har jag sett många
exempel på; Kalix, Piteå och nu senast
Sollefteå. 

Malin Lindgren
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”Länskliniker är
början till slutet
för ett akutsjukhus”

INTERNMEDICINARE
OCH ST-STUDIEREKTOR

Marie Fredriksson

■ Medicinkliniken är inte aktuell som del av en läns -
klinik  – ännu. Men kommer det att bli lika lätt att
springa ner en trappa och rådfråga kirurgerna om en akut
buk framöver?    
■ Och hur kommer det att bli med sjukhusets framtida
personalförsörjning? Det frågar sig internmedicinaren,
gastro enterologen och ST-studierektorn Marie Fredriksson.

Om alla kliniker ska vara 
subspecialiserade på något
område blir utbildningen
snabbt väldigt komplicerad
här i norr och vi tappar de
yngre läkarna med en
anknytning hit. De som har
fått möjlighet att känna
gemenskapen och se charmen
med Lycksele lasarett.

”Det är svårt att se
fördelen för någon mer
än högsta chefen i
ledet, som får färre
chefer att jobba mot”.

Några planer på att göra medicinkliniken till länsklinik finns inte för tillfället, berättar Marie Fredriksson. "Det skulle bli en för stor koloss, 
en jättejätte. Det har varit huvudargumentet hittills" säger hon. 

▼ – Vi medicinare behöver en
kirurg mottagning som kan titta på
det som behövs. Och vi behöver en
IVA-läkare i huset för de riktigt
dåliga patienterna. Tittar man på
andra ställen där länskliniker har
införts så har verksamheterna på de
mindre sjukhusen monterats ner en
efter en. Nu har de visserligen lovat
att det inte ska hända här, men kan
man lita på det?

Marie Fredriksson möter upp i
privata kläder på plan fyra i den
blåvita byggnaden som rymmer
samtliga verksamheter på Lycksele
lasarett. 

Hit lockades hon redan som AT-
läkare av de lärorika samjourerna på
akuten där hon fick ta emot allt från
barn till psykiatriska patienter och
samtidigt hantera både medicin- och
kirurgpatienter parallellt. Nu, 15 år
senare, är hon kvar och trivs fantas-
tiskt bra med tillvaron som multi-
kompetent läkare på det lilla sjukhu-
set.  

I dag, en tisdag, är Marie Fredriks-
son egentligen ledig efter helgens
bakjourspass, men har åkt in ändå i en
annan av sina många roller; den som
ST-studierektor. Snart ska hon möta
upp sin specialistkollegor för en
dragning av Socialstyrelsens senaste
riktlinjer kring vad AT- och ST-
läkarna egentligen ska kunna när de
lämnar lasarettet nuförtiden. Och det
är just den framtida försörjningen av
läkare som bekymrar Marie Fredriks-
son mest nu när beslutet om införan-
det av länskliniker har fattats.

– Det är mycket viktigt att tänka
på vilka konsekvenser det får för
utbildningen när man lägger fram
sådana här förslag. Det fattas ofta i
analysen hur vi ska lyckas få fram
framtidens specialister som kan tänka
sig att arbeta på ett litet sjukhus som
här i Lycksele. Jag har redan mycket
att göra när det kommer till att få de
övergripande strukturen att fungera
så vi får igenom en ST här i norr som
är rimlig utifrån socialstyrelsens krav.



Den lilla enhetens korta
beslutsvägar och att kunna
knacka på en kollegas dörr
istället för att skicka en
remiss väger tungt för nar-
kosläkaren Lars Sköld. Med
ytterligare en ledningsnivå
är han rädd för att det
kommer att ändras.

▼ Rotorbladens kraft får höstlöven att
dansa. Den gula ambulanshelikoptern
stiger upp från Lycksele lasarett och ger

sig av över den täta skogsmattan. Under
ett år görs mellan 500 och 600 uttryck-
ningar till patienter runt om i Väster-
botten. Lars Sköld, narkosläkare vid
Lyckseles lasarett, har i drygt 20 år
varit en av dem som bemannat ambu-
lanshelikoptern.

– Det är väldigt annorlunda att
jobba på ambulanshelikoptern, även
om det inte är lika spännande för
min del längre. Ett plus är att man
får se mycket fin natur och många
fina miljöer.

Det arbetet varvas med både
intensivvård och operationer på
sjukhuset, och det är just det lilla

sjukhuset bredd som Lars Sköld upp -
skattar.

– På ett större ställe är det kanske
mer puls och större utmaningar, men
samtidigt är man nästan alltid fler som
jobbar där. Här är vi ensamma som nar-
kosläkare och får ta många svåra beslut
själva.

Sammanlagt är de tre fast anställda
narkosläkare på Lycksele lasarett, och
tillsammans med ett antal fasta vikarier
täcker de sjukhusets två jourlinjer. Trots
att de är få är det sällan något problem
med bemanningen.

– Man hjälper varandra även med
kort varsel och det är klart att det har
blivit ett ganska inskränkt socialt liv i
övrigt. Det är väldigt mycket arbete och
vi har mycket jourer, men här kan vi ha
jouren i hemmet och ändå vara ansva-
riga för IVA till exempel, säger han.

Just den där närheten och solidarite-
ten mot kollegerna var något som Lars
Sköld uppskattade när han kom till
Lycksele från Stockholm för 20 år sen.

– Jag tyckte att det var fantastiskt
med de här korta beslutsvägarna. Istället
för att skicka en massa remisser lyfter
man på telefonen eller knackar på
dörren hos kollegan. Vill man ha en
konsult så går det väldigt snabbt och
enkelt.

Verksamheten är i nuläget inte är
fulländad, det är Lars Sköld tydlig med,
man han har svårt att se någon poäng
med länskliniker. Speciellt om man ser
till de tidigare försöken.

– Vi är rädda för att närheten till
besluten som fattas ska försvinna
härifrån. Som enskild klinik har man
givetvis folk över sig, men det här
innebär ytterligare en ledningsnivå som
jag ser det.

Han befarar också att omorganisatio-
nen ska påverka en redan haltande
rekrytering av narkosläkare till Lycksele
lasarett.

– Vi har haft väldigt dåligt med folk
underifrån tidigare, men nu har vi flera
ST-läkare och det är klart att man oroar
sig för vad de ska känna och tänka i det
här. All osäkerhet kanske gör att man
väljer något säkrare, att det skrämmer
iväg yngre kolleger.

Anna Sofia Dahl
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” Jag tyckte att det var fantastiskt med de
korta beslutsvägarna. Istället för att skicka en
massa remisser lyfter man på telefonen eller
knackar på dörren hos kollegan”

LARS SKÖLD KOM FRÅN STOCKHOLM
TIL LYCKSELE FÖR 20 ÅR SEDAN

Lars Sköld

ANESTESIOLOG

Narkosläkaren Lars Sköld är orolig för att omorganisationen ska påverka en redan haltande rekrytering av narkosläkare till Lycksele lasarett.



Röntgenläkarna i Lycksele
har redan varit del av en läns -
klinik i tio år. För dem har
omorganisationen   bara
inneburit fördelar, menar
specialisten Bo Edlund – som
trivs så bra på sjukhuset att
han har valt att fortsätta
jobba flera år efter pensionen.

▼ Numera arbetar han bara tre två -
veckorsperioder per säsong, men dess-
förrinnan jobbade Bo Edlund heltid på
Lycksele lasarett i över ett deccenium –
bland annat som överläkare och chef för
röntgenverksamheten. Detta trots att han
fram till år 2000 fortsatte att bo i Umeå.

– Jag tycker att det är väldigt
trevligt  att jobba på ett litet sjukhus.
Jag har alltid känt mig väldigt uppskat-
tad här. Alla känner alla och beslutsvä-
garna är korta, säger han och visar vägen
mellan skärmarna där några tvärsnitt av
en skalle precis har tolkats färdigt av
läkarkollegan Rossen Vachev som har
flyttat till Lycksele från Bulgarien.

Att all röntgen i länet samlades
under en klinik för tio år sedan är ingen-
ting Bo Edlund varken då eller nu
upplever som en nackdel, berättar han.
Även om han kan förstå de övriga speci-
alistkollegornas oro inför vad som
komma skall.

– Röntgenverksamheten är standar-
diserad i betydligt större utsträckning
än de andra specialiteterna här på sjuk-
huset. Att arbeta  i Lycksele för mig som
röntgenläkare innebär exakt samma

arbetsuppgifter som om jag skulle
jobba i till exempel Stockholm eller
Umeå. Därför finns det ingen kon-
kurrens och därför blev det aldrig
lika stora konsekvenser för oss
som man fruktar att det kan bli
på exempelvis kirurgen. Vi
saknar behovet av att styra vår
verksamhet lokalt i samma
utsträckning som de andra
läkarna på sjukhuset har. 

Tvärtom har det inneburit
flera fördelar för röntgenverk-
samheten att ingå i en större
enhet, menar Bo Edlund. 

– Förut kunde det vara lite mer
”krig om resurserna”. Vi hade till
exempel svårare att få förnyat vår
maskinpark här i Lycksele eftersom
utrustingen kostar åtskilliga miljoner
och det fanns en tendens till att mycket
hamnade i Umeå. 

Men tack vare att sjukhusen gick
samman i en länsklinik fördelas resur-
serna mer jämnt, menar han. 

–Det finns någon som tar ansvar för
hela länet och ser till att kvaliteten på
röntgenklinikerna är densamma
överallt. 

Malin Lindgren
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Bo Edlund

RÖNTGENLÄKARE

”För röntgenläkarna betyder den 
lokala styrningen inte så mycket”

Länskliniker i Sollefteå ledde till massflykt av läkare
och 100 år av vidareutbildning raserades helt

Omvandling av små enheter
till stora – nei takk! I Norge
har Läkarförbundet fått
regeringen att släppa tron på
sammanslagning av små
sjukhus – och i stället
lyckats tvärvända
utvecklingen   till att
successivt   splittra upp de
stora kolosserna igen.

▼ Debatten om småsjukhusens existens-
berättigande har varit livlig i Norge.
Precis som i Sverige har utvecklingen
under många år gått mot allt större
enheter där de mindre, självständiga
sjukhusen har fått stryka på foten och
inrätta sig i större organisationskolosser
med ledningen på annan ort.

Men den utvecklingen har Läkarför-
bundet med Norsk Overlegeforening i
spetsen efter många tuffa fajter,
lyckats – inte bara stoppa – utan även
vända. Och i den nationella hälso- och
sjukhusplanen som regeringen har
antagit står nu definierat svart på vitt
både vad ett litet akutsjukhus faktiskt är
för något – och att de ska få finnas kvar.

– I mångt och mycket är det här en
bevaringsplan för de små sjukhusen,
säger Christian Grimsgaard som är vice
ordförande i Norsk Overlegeforening –
inte utan ett gott mått av tillfredsstäl-
lelse i rösten.

För att regelmässigt tvinga in de små
sjukhusen i större enheter har visat sig
både dyrt, dåligt och ödesdigert för invå-
narna i många mindre städer, menar han.

– De små akutsjukhusen är viktiga
för de är skickliga på att behandla
framför allt de gamla multisjuka äldre
som är en växande grupp. Det sker
otroligt mycket bra patientbehandling
på de små sjukhusen och avstånden är
viktiga att ta hänsyn till i ett land som
Norge. Vi vet av erfarenhet att ju längre
bort från ett sjukhus man bor desto
mindre använder man sig av sjuk-
hustjänster.

Att ledningen i den större enheten
hamnar långt från själva verksamheten
är också något norrmännen har lärt sig
fungerar mindre bra.

– Det har inte varit lyckat. Man får
chefer som inte befinner sig där verk-
samheten sker utan det lilla sjukhuset
blir styrt på distans från ett större
sjukhus. Det blir väldigt uppbrutet och
avståndet mellan lchefer och anställda
blir för långt. Nu är huvudregeln att
man ska ha en lchef på sjukhuset i
stället och det är vi inom Läkarförbun-

det väldigt glada för. I några fall har
man valt att splittra upp stora enheter
för att få dem att fungera bättre.

Väldigt mycket av diskussionen har
kretsat kring storleken på  de små sjuk-
husen, berättar Christian Grimsgaard.

– Vi menar att ett litet akutsjukhus
som minst bör ha specialistkompetens
inom medicin, kirurgi och diagnostik
(radiologi), men har inte helt fått
genomslag för att det ska finnas akut -
kirurgi på alla ställen ännu. Det har
också argumenterats kring vilket upp-
tagningsområde det lilla akutsjukhuset
som minst ska ha. I början resonerade vi
kring 80 000 invånare med några
undantag, men i Norge finns det
väldigt många välfungerande små
sjukhus som är mindre än det, så det
talet slopade vi helt.

Malin Lindgren

Nu ska de stora
kolosserna
i stället 
splittras upp 

”De små akutsjukhusen 
är viktiga för de är 
skickliga på att behandla
framför allt de
gamla multisjuka äldre ”

Norge har släppt tron på 
att slå samman små sjukhus

Nu går äntligen utvecklingen kring de små
sjukhusen i Norge i rätt riktning och
politikerna   har släppt tron på stora enheter,
menar Christian Grimsgaard.

▼ Visst är en mindre verksamhet ofta mer
dynamisk och visst har byråkratin en
tendens att växa i större enheter – men en
stor klinik vid ett universitetssjukhus är å
andra sidan ofta mer forsk ningsanknuten
vilket kan ge vården högre kvalitet. Frågan
om den optimala sjukvårdsstrukturen är
därför mycket komplex och har inget
enkelt svar, menar organisationsforskaren
Louise Bringselius.

Men en sak är alltid viktig och det är att
ska man lyckas uppnå någon av de fördelar
som finns med stordrift så är man
beroende av att de inblandade 
personerna är motiverade att delta.

”Stordrift kräver 
att de inblandade 
är motiverade”
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När länskliniker infördes i
Sollefteå i höstas ledde det
till en omfattande läkarflykt.
▼ I september hade 19 läkare lämnat
och Bo-Göran Widman, ordförande i
Ångermanlands läkarförening,
varnade då för att det inte längre fanns
tillräckligt med personal för att hålla

akut mottagningen öppen. 
Enligt Bo GöranWidman är det just

införandet av länskliniker och långa
avstånd till cheferna som ligger bakom
läkarflykten från sjukhuset. 

– Vi varnade redan i januari 2015
landstingets politiker och tjänstemän för
att den nya organisationen skulle leda till
läkarflykt. Nu har det hänt och det
kommer att fortsätta. Länsklinik -

organisationen fungerar inte. I Uppsala
har man nyss tagit bort den och den är på
väg bort i fler landsting, säger Widman
till Västernorrlands Allehanda.

Totalt innebär detta att 100 år av
vidareutbildning efter läkarlegitimatio-
nen, bekostad av Västernorrlands lands-
ting, nu går förlorad till andra landsting,
uppger Bo-Göran Widman.

Malin Lindgren
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I Skåne tror politikerna på
innovationsupphandlingar
som ett sätt att skynda på
utvecklingen på miljö -
området. 

▼ – Det hade inte varit så bra om jag
varit kirurg med en döende patient
framför mig, konstaterar Åke Rosén
krasst medan han med tummen och pek -

fingret försöker gnugga upp öppningen
till förklädet. 

– Varför kan alla utom jag det här?!
Förklädet är en prototyp som har

testats inom Region Skåne och en av
barnsjukdomarna var just att det inte
gick att få upp tillräckligt snabbt. En
annan fråga har varit hur långa midjeband
som behövs. Måste de även räcka runt en
mycket överviktig läkare?
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SÅ SATSAR
SJUKVÅRDEN
PÅ MILJÖN

TEMA: SJUKVÅRDEN OCH MILJÖN

Sjukhusläkaren har pejlat läget 
bland sjukhus och landsting
– se vilka överraskningar vi hittade!

SKÅNE

KRISTIANSTAD

JÖNKÖPING

Målet är att Region Skåne
ska vara fossilfritt år 2012

Fortsättning nästa uppslag >>>

Sparar vatten
med rymdteknik
▼ Kristianstad sjukhus var tidigt ute
med att testa nya system. En av de
senare förändringarna är nya duschar
som sparar både energi och vatten.
Sjukhuset har använt teknik från
rymdindustrin som gör att endast 5-10
liter vatten används för en dusch. På
t.ex. rehabiliteringsavdelningen sker
över 100 duschar under den dag,
vilket kan ge betydande besparingar i
både vatten och värme.

Har minskat
lustgas-utsläppen
▼I Jönköpings län har de tre akut-
sjukhusen installerat teknik som renar
lustgasen. Tekniken har funnits länge,
men anläggningarna har varit dyra och
högljudda. De nya har lägre installa-
tions- och driftskostnader och orsakar
inte lika mycket buller.   23
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■ Förklädena består av sockerrör från
Brasilien, kalk från Örebro och stärkelse
från Kristianstad. De ska enligt regionens
beräkningar minska koldioxidutsläppen

med drygt 250 ton per år, från 280 till
25 ton. 

I formgivningen har det varit viktigt
att förklädena ska täcka en så stor

del av kroppen som möjligt. De
måste också vara lätta att

dra av och slänga utan att
plasten blir till en lång

och seg sträng. 

Materialet känns som vanlig plast,
men är gjort av sockerrör istället för
råolja. 
Gaia Biomaterials ska även ta fram

miljövänliga kartonger och en behållare
som gör att man snabbt kan få ut förk-
lädena.

Åke Rosén, grundare av Gaia 
Biomaterials i Helsingborg, tar på 
sig ett operationsförkläde av socker. 
Nu är problematiken med 
öppningen  löst så till våren 
ska det lilla Helsingborgs företaget 
förse de skånska sjukhusen med 
6 miljoner förkläden.

Foto: Li Fernstedt

FAKTA |Operationsförkläden av socker, rymdteknik för att spara vatten, 
”gröna” sjukhustak, lustgasrening, filter för att inte skada ozonskiktet…



Problematiken med öppningen är
löst och till våren ska 6 miljoner förklä-
den från Gaia Biomaterials rullas ut till
skånska sjukhus. 

Det lilla Helsingborgsföretaget har
arbetat länge med fossilfria material,
bland annat har de gjort nedbrytbara
plastpåsar av sockerrör. Tack vare lång
erfarenhet vann de innovationsupphan-
dlingen som Region Skåne gick ut med
för ett år sedan (Se faktaruta nästa sida).

Politikerna i Skåne har som mål att
regionen ska bli fossilfri till år 2020 och
engångsartiklar som förkläden är en
utmaning. 

40 procent av Region Skånes utsläpp
av växthusgaser kommer från
förbrukning smaterial. En del av
upphandlingen av förkläden bestod av
att värdera klimatpåverkan från tran -
sporter, råvara och energianvändning. I
det sammanhanget landade ett material
gjort av sockerrör mycket bra. Att
fabriken ligger i Helsingborg innebär
korta transporter. 

– Det är bara en myt att allt är billi-
gare i Kina. När maskinerna går
automatiskt, då behöver vi inte Kina
där strömmen är tre gånger dyrare,
säger Åke Rosén, grundare av Gaia Bio-
materials i Helsingborg.

I oktober var miljöminister Karolina
Skog på besök i fabriken. Tidigare har
maskinerna beskådats av drottning
Silvia och kung Karl XVI Gustav. Bild-
bevis hänger inramat på kontoret,
bredvid urklipp från Newsweek där Åke
poserar på mittuppslaget. 

– Fotografen flög hit från New York.
Vi fick stänga ner fabriken när han
skulle fotografera i två dagar! 

Det fossilfria materialet som används
till förkläderna på Skånes sjukhus har
helt enkelt fått stor uppmärksamhet
internationellt. Men man kan inte leva

på gamla meriter. Åke och företaget går
vidare för att utveckla bestick,
matlådor, glas och handskar. Primärt
till sjukvården som är en växande kund.
Mindre plast betyder ju mindre använd-
ning av olja, vilket många landsting
strävar efter.  

– Våra förkläden har gett eko ut i
världen. Vi har till exempel fått en för-
frågan från sjukhus i Los Angeles.
Potentialen är enorm, säger Åke Rosén. 

Under 2016 har förklädena från
Helsingborg testats och nu justeras de
utifrån personalens önskemål. 

På anestesikliniken i Kristianstad
pratar personalen en hel del om olika
sorters engångskläder. Läkarna har ännu
inte testat just det fossilfria förklädet,
men ser fram emot att göra det. 

– Vi vill ha naturvänliga produkter i
vårt arbete. Om förklädena även är
funktionella är det mycket bra, säger
Gustav Apelqvist, överläkare i anestesi
och intensivvård på Centralsjukhuset
Kristianstad. 

I februari hålls en stor nordisk kon-
ferens om hållbar sjukvård. En av semi-
narierubrikerna är ”The healthcare
dilemma – sustainability cannot come
first”.  

Seminariet berör den målkonflikt
som kan uppstå när man eftersträvar

både god arbetsmiljö, patientsäkerhet
och hållbar utveckling. I Kristianstad
har personalen nyligen fått erfara detta
dilemma på ett högst konkret sätt.
Operationsdräkterna, de man har
närmast kroppen, har bytts från en tyg-
variant till engångskläder. 

Inför arbetspassen tar man en ny sty-
ckeförpackad dräkt. De ska vara mer
säkra för patienterna eftersom de lämnar
färre partiklar i luften, vilket minskar
infektionsrisken, men det papperslik-
nande materialet lämnar en hel del
övrigt att önska. 

– En del medarbetare har fått svamp
i skrevet och hudirritationer, och vi
svettas påtagligt. Kirurger har till och
med behövt avbryta operation för att
byta kläder, säger Gustav Apelqvist. 

Dessutom är de nya dräkterna mer
miljöbelastande än de gamla. 

– Vi tärs mellan samvetet att ha så
bra kläder som möjligt för patienterna
och samtidigt vilja ha kläder som gör
att vi och miljön mår bra. 

Även om Norden ligger långt fram
på miljöområdet finns uppennbarligen
en hel del utmaningar kvar att lösa. De
företag som väljer att nischa sig mot
miljömässiga vårdlösningar har en ljus
framtid, om de även kan ta hänsyn till
personal och patienter. För just i bryt-
ningspunkten finns många problem
som väntar på en lösning. Daniel
Eriksson, grundare av NCSH (Nordic
Center for Sustainable Healthcare)
exemplifierar med cytostatika. 

– Hade Volvo tillverkat cytostatika
hade det varit förbjudet. Det är jät-
tedyrt, dåligt för miljön och dåligt för
personalen. Sjukvården har det ändå för
att patienterna behöver cytostatika. Då
måste vi jobba med miljöfrågan på ett
annat sätt, via tekniska innovationer
som gör det så bra som möjligt. Så har
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▼ Anestesigasen sevofluran skadar ozonskiktet.
Genom att koppla in ett filter till utsugsslangen
visade ett pilotprojekt vid Norrtälje sjukhus att en
stor del av gasen kan fångas upp och därmed inte
bidra till växthuseffekten. 

NORRTÄLJE SJUKHUS

Filter stoppar skadlig
gas att nå ozonlagret

Sjuksköterska Pia
Hammarqvist och
överläkare Anders
Mellström på
anestesi kliniken på
Norrtälje sjukhus fick
ett miljöpris för att ha
minskat utsläppen av
sevofluran. 

• Inte alltid som 
god arbetsmiljö,
patientsäkerhet och
hållbar utveckling går
hand i hand.
• Kirurger har fått
avbryta operationer för
att de inte kunnat 
fortsätta med de
miljövänliga kläderna

vi gjort med lustgas, en hemsk
växt husgas som är 320 gånger
värre än koldioxid. Där inför vi
lustgasreningar, en svensk
uppfinning, säger Daniel Eriksson.  

NCSH är en paraplyorganisation
för företag och organisationer som
arbetar med hållbar sjukvård.
Visionen är att ta det nordiska håll-
barhetsarbetet ett steg vidare. De
vill dels fungera som ett kunskap-
skluster för goda exempel inom
hälso- och sjukvården, och dels
sprida tanken att miljöinvesteringar
i förlängningen kan leda till ökade
skatteintäkter i Sverige.

– Man ska inte bara se den
direkta kostnaden. Om innovativa
företag kan exportera sina
uppfinningar får vi arbets tillfällen
och exportintäkter som blir skatte-
pengar som kan gå tillbaka till
sjukvården. 

Charlotte Ågren
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VÄSTERBOTTEN

SÖDERSJUKHUSET

MALMÖ
SKÅNES UNIVERSITETSSJUKHUS

▼ I vanliga upphandlingar är alla para-
metrar bestämda på förhand. I en inno-
vationsupphandling upphandlar man en
i förväg okänd lösning på ett behov
eller problem. Produkten/tjänsten
utvecklas tillsammans med uppdrags-
givaren. I fallet med förklädena har
Energimyndigheten gett ekonomiskt
stöd till Region Skåne. 

▼ En undersköterska på Söder-
sjukhusets anestesiavdelning i Stock-
holm har gjort en plastinventering för att
få bort alla produkter som innehåller

ftalater. Hon har sedan 2013 fått bort
två produkter om året, bland annat
genom att ha varit aktiv i upphand -
lingar och genom att påverka 
leverantörerna. 
SÖS var till exempel tidiga med att
stoppa tillverkningen av barnsonder
med ftalater. 

▼ Västerbottens läns landsting säger sig  ligga i
framkant inom området telemedicin. Vård på
distans kan ha fördelar för patienten, som ökad
tillgänglighet och minskade kostnader för
vårdbesök. Det bidrar också till en mer klimatvän-
lig hälso- och sjukvård eftersom resandet minskar
och därmed även koldioxidutsläppen. Exempel på
när tekniken används: 
■ Lycksele lasarett har inte barnläkare dygnet
runt. Där föds dock 300 barn om året och när
komplikationer tillstöter kan personalen koppla
upp sig med en högupplöst videokamera som ger
detaljerade bilder till specialistläkare vid Nus i
Umeå. 
■ I byn Slussfors mellan Storuman och Tärnaby
finns ett obemannat hälsorum där invånarna kan
mäta blodtryck, glukos, hemoglobin, vikt och INR-
värde som direkt hamnar i patientens journal. Där
finns en kamera för hud och svalg och snart även
ett stetoskop som överför hjärt- och lungljud i
realtid.
■ Vid uppföljningar inom barn- och ungdoms -
habiliteringen används videokonferenser. 
■  Inom psykiatrin används video inom slutenvård
för att anhöriga ska kunna vara med på möten
med ansvarig läkare. 
■ I akutrummen i sjukstugorna i Tärnaby,
Storuman, Sorsele och Malå finns en videokamera
som jourläkaren kan koppla upp sig mot för att ge
handledning i akuta situationer.  

Enligt Västerbottens läns landsting blir miljö -
effekten från vård på distans tydlig även om man
räknar in driften av videokonferenssystem och
andra IT-lösningar. Miljövinsterna sker även vid
korta avstånd, vilket pekar på att arbetssättet
skulle kunna spridas även till tätorter. 

Avancerad 
telemedicin 
minskar resandet

▼ Urologiska kliniken och handkirurgen i Malmö
har varit del i ett stort projekt som syftar till att få
hela byggnaden att spara in på värme och el. 
EU:s miljöfond har gett ekonomiskt stöd. Bland
åtgärderna: 
■ Vattensparande perlatorer, strilar på mun -
stycken, har installerats i 350 blandare/kranar. 
■ Nya lågenergilysrör, samt närvarobelysning
som inte står på i onödan. 
■ På taket, på 800 kvadratmeter, har planterats
sedumväxter som kan bidra till att minska  värme-
och kylbehovet. De främjar även insektslivet i
stadsmiljön.

”Grönt” tak 
sparar värme

Södersjukhuset sade
hejdå till ftalater

”Newsweek flög in
en fotograf från New
York, så vi fick
stänga fabriken i två
dagar då han skulle 
fotografera”

• Först förvandlas råvaran till små granulat
som sedan smälts ner till en lång plastfilm.

• Åke Roséns sockerförkläden har gett
eko ute i världen. 

FAKTA  |
Innovationsupphandling



Inom svensk sjukvård ställs
allt högre krav på gröna
alternativ. Men det finns
fortfarande en del ömma tår.
Läkemedelsproduktionen är
ett problem som inte seglat
upp förrän på senare år. 

▼ Annika Christensson är miljöchef i
Landstinget Blekinge som eftersträvar
en mer hållbar läkemedelshantering. 

Vad gör ni i Blekinge? 
– Vi ställer både miljökrav och

sociala och etiska krav när vi upphandlar
läkemedel. Varje leverantör får skriva på
uppförandekoden, att de följer miljö -
lagar och ILO:s kärnkonventioner. 

Det är lätt att signera ett papper.
Hur vet ni att leverantörerna talar
sanning? 

– Revisioner är en viktig del. Vi har
kommit en bit på vägen med att följa
uppställda krav. Vi har till exempel
påbörjat en revision av läkemedels -
leverantörer. Vi börjar med en
skrivbord srevision. Nästa steg kan vara
att vi åker till den svenska leverantören,
eller gör en på-plats-revision. 

Varför ska svenska skattebetalare
bry sig om miljön i Indien? 

– För oss i landstinget är det en fråga
om trovärdighet och ansvarstagande att
vi inte har barnarbete, dåliga arbets-
förhållanden eller miljöförstöring i våra
leverantörsled. Vi vill inte bidra till
försämrad hälsa för befolkningen i
utvecklingsländer, där en stor del av
produktionen sker.

Vad gör ni här hemma? 
– Vi jobbar till exempel internt med

inte ha överförskrivningar och vi

försöker få ner antibiotikaförskrivnin-
gen. Landsting ska inte förorena miljön,
eller slå undan benen för oss själva
genom att öka antibiotikaresistensen.
Vår verksamhetsidé är att folk ska vara
friska och miljöfrågorna är en viktig del
i det.

Vad kan en enskild läkare göra?
– Som enskild läkare kan du läsa

miljöinformation på fass.se. Sen handlar
det framför allt om att inte överförskriva

läkemedel. Som patient handlar det om
att inte hamstra läkemedel eller använda
läkemedel i onödan. I Sverige bränns
läkemedel för ungefär 2 miljarder
kronor varje år. I Blekinge inför vi nu
ett internt sjukhusapotek just för att
minska lager och kassation. Tidigare
hade varje klinik enorma förråd där
mycket fick slängas när det blev
gammalt. Istället inför vi nu vid
årsskiftet ett eget sjukhusapotek där
man kan låna sällanläkemedel mellan
klinikerna. Det är både miljö-, häl-
somässigt och ekonomiskt smart. 

Varför går arbetet framåt hos er? 
– Vår sjukhuschef Lars Almroth, en

barnläkare, är jätteangelägen om
miljöfrågor. Vi har också en bred poli-
tiskt enighet kring vår miljö- och håll-
barhetsplan. Hos oss får alla chefer en
obligatorisk miljö- och hållbarhetsut-
bildning i chefsutvecklingsprogrammet.
Det som inte chefen är intresserad av är
ingen annan intresserad av heller. 

Läkemedelsfrågan har inte debat-
terats lika mycket som t.ex. åter -
vinning. Varför? 

– Läkemedel har varit lite fredade.
Man har inte sett dem som kemikalier
och miljöproblem. Sen har under-
sökningar dykt upp där man hittat
rester av läkemedel i miljön. Sedan
ungefär tio år tillbaka har vi förstått att
det här är ett problem. Läkemedelsfrå-
gan är komplex och svår, men det är ett
miljöproblem som vården har ett stort
ansvar för.  Läkemedel är ett av vårdens
viktigaste verktyg som vi behöver värna.
Om inte vi gör detta – vem gör det då? 

Charlotte Ågren

Fotnot. Mer info om läkemedel och miljö finns
på forskningsprogrammet Mistra Pharmas
webbsajt. Mistra Pharma är världens största
forskningsprogram kring läkemedel och miljö
som pågick mellan 2008 och 2015.

26

Sjukhusläkaren  5/2016 www.sjukhuslakaren.seTEMA: SJUKVÅRDEN OCH MILJÖN

BLEKINGE

Blekinge satsar på att få ner
mängden läkemedel som slängs

Blekinge har infört  ett internt sjukhusapotek
just för att minska lager och kassation. Tidi-
gare hade varje klinik enorma förråd där
mycket fick slängas när det blev gammalt,
berättar miljöchefen  Annika  Christensson 

Foto: Landstinget Blekinge.

”Varje år
bränns läkemedel
för ungefär två
miljarder kronor
i Sverige”



Får man granska en kollegas
journaler om man anser att fel
operationsmetod har använts
och vill göra en IVO-

anmälan? 
En infekterad konflikt på orto-

peden i Skaraborg har återigen
auktualiserat frågan om när man
som läkare gör sig skyldig till olaga
dataintrång. 

28

TEMA:  PATIENTDATALAGEN

Otydliga paragrafer i lagen
kan göra dig till brottsling

2009 friades läkaren Anna Myredal i
Varberg från olaga dataintrång i ett
fall liknande det nu aktuella fallet i
Skaraborg.

▼ Anna Myredal hade i syfte att göra en
avvikelsrapport, på uppdrag av kolle-
gorna, gått in i en patientjournal för att
se vad som hänt då en äldre kvinna dog
på akutmottagningen efter att ha väntat
i nio timmar utan att ha fått träffa en
läkare.

Hon polisanmäldes av sjukhuschefen
för att olagligt ha gått in i journalen
utan att ha deltagit i vården av patien-
ten, men förundersökningen lades ned av
kammaråklagaren.

En som då försvarade hennes hand-
lande var Socialstyrelsens dåvarande
genereladirektör Lars-Erik Holm, som
menade att hade läkaren gått in i journa-
len för  att skriva en avvikelse rapport och
inte av ren och skär nyfikenhet kunde
han inte se att hon gjort något fel.

Han menade också att patientdatala-
gens 2 kapitel 4§ punkt 4 (se ovan) är
tillämplig på avvikelserapportering. 

Till Sjukhusläkaren sade han:
– Det är precis en sådan sak som

lagen syftar på. Man ska också veta att
hälso- och sjukvårdspersonal är skyldig
enligt lag att rapportera misstänkta fel-
behandlingar eller andra fel. Det är ett
uppdrag som ingår i deras arbete.

Christer Bark

Så resonerade man 2009 då läkare friades från dataintrång

Personuppgifter får behandlas inom hälso- och
sjukvården om det behövs för:
...

4.  att systematiskt och fortlöpande utveckla och säkra
kvaliteten i verksamheten,
5. administration, planering, uppföljning, 
utvärdering och tillsyn av verksamheten.

4 kap. 
Inre sekretess

2 kap. Grundläggande bestämmelser 
om behandling av personuppgifter

Ändamål med personuppgiftbehandlingen

Den som arbetar hos en vårdgivare får
ta del av dokumenterade uppgifter om
en patient endast om han eller hon

deltar i vården av patienten eller av annat skäl
behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso-
och sjukvården.

1§

4 §
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▼ Två läkare i Skaraborg har anmält en
kollega till IVO och menat att han
använder en operationsmetod felaktigt
och patientfarligt. Som underlag till
IVO har läkarna angett uppgifter om
operationsmetoden hämtade från kolle-
gans journaler – journaler som läkarna
nu misstänks ha tagit del av utan att vara
patienternas behandlande läkare. 

Samtidigt som ortopeden har stängts
av från sin tjänst – utreds nu de båda
läkarna därför för olaga dataintrång efter
att ha blivit anmälda av en patient.

Den stora stridsfrågan är patient -
datalagens formulering som säger att det
är tillåtet för den som arbetar hos en vår-

dgivare att ta del av uppgifter om man
deltar i vården av patienten eller av
annat skäl behöver uppgiftena för sitt
arbete.

Men vad som menas med av annat
skäl har varit osäkert för sjukvårdens
anställda sedan lagen skapades 2008. 

Sjukhusläkaren har talat med jurister
på Datainspektionen och Socialstyrelsen
för att reda ut hur lagen ska tolkas.

– Det är i det närmaste omöjligt att
exakt redogöra för när en läkare anses
obehörigen ha tagit del av dokumente-
rade uppgifter om en patient, svarar
Mathias Wallin jurist på Socialstyrelsen
och datainspektionens jurist Maria

Bergdahl  framhåller att det bör finnas
tydliga riktlinjer hos arbetsgivaren om
hur personalen ska agera för att inte göra
sig skyldig till dataintrång, eftersom
lagen inte säger något om hur den
omdiskuterade formuleringen ”av annat
skäl” ska tolkas.

I det aktuella fallet på ortopeden i
Skaraborg saknades riktlinjer från arbets-
givaren då läkarna gick in i journalerna
kan Sjukhusläkaren avslöja.

Riktlinjerna skapades nästan ett år
efter läkarnas IVO-anmälan och först
efter att Sjukhusläkaren begärt ut dem.

Se  sidorna 30-36 >>>
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Patientdatalagen

Patientdatalagen infördes 2008, men
bara efter några år tvingades staten att
tillsätta en ny utredning med uppgift
att komma med förslag på förbättringar
av lagen som skapat stort missnöje och
osäkerhet inom sjukvården. 

▼ Utredningens förslag var att helt
skrota patientdatalagen och ersätta den
med två nya lagar – en socialtjänstdata-
lag och en hälso- och sjukvårdsdatalag.

Utredningens slutsats var att det
krävdes nya lagar som tydliggjorde de
bakomliggande intentionerna och ända-
målet med patientdatalagen, som är att
underlätta tillgången till information för
att förbättra patientsäkerheten. 

Utredarna menade att fokus hamnat
för mycket på att förhindra det oönskade,
istället för att stimulera det önskade och
ville ta bort kopplingen och formuler-

ingen att man måste delta i vården av
patienten för att ha rätt att ta del av jour-
nalinformation.

Utredningen föreslog istället att ”den
som arbetar hos en vårdgivare ska få ta
del av dokumenterade uppgifter om en
patient om han eller hon behöver uppgif-
terna för sitt arbete inom hälso- och
sjukvården och ska användas för något av
de ändamål som är tillåtna enligt lagen”.

Utredningen ville också införa en
ändamålsbestämmelse som grundbult i
lagen där det tydliggjordes att ”person -
uppgifter får behandlas om de behövs för
att förebygga, utreda eller behandla sjuk-
domar och skador hos patienten”.

Utredarna exemplifierade också vad
som var lagliga skäl (samma som anges i
patientdatalagens §4 i andra kapitlet).

Så här skrev utredarna: 
”Genom hänvisningen till ändamåls-

bestämmelsen blir det tydligt att den
som arbetar hos en vårdgivare får ta del
av uppgifter om en patient om det
behövs exempelvis för:
• patientens vård och behandling,
• att föra journal,
• att upprätta administration som rör
patientens vård,
• planering, uppföljning, utvärdering
och tillsyn av verksamheten,
• att framställa statistik om hälso- och
sjukvården, eller
• att kunna administrera utlämnanden
av patientuppgifter.

Utredningen lades fram 2014, men
lades i malpåse, och efter det har det
varit helt tyst om förslagen som skulle
klargöra tolkningen av de paragrafer som
riskerar att göra sjukvårds anställda till
brottslingar.

Christer Bark

Statlig utredning ville skrota patientdatalagen

Av Malin Lindgren och Christer Bark

• Socialstyrelsens dåvarande
generaldirektör, Lars-Erik Holm,
gav läkaren sitt stöd 2009. 
I Sjukhusläkaren sade han:
”Hälso- och sjukvårds personal är
skyldig enligt lag att rapportera
misstänkta fel behandlingar eller
andra fel. Det är ett uppdrag
som ingår i deras arbete”.



Det ska finnas tydliga rikt-
linjer hos vårdgivaren om
hur personalen ska agera för
att inte göra sig skyldiga till
eventuellt dataintrång i situ-
ationer som den i Skaraborg.
Det menar Maria Bergdahl,
jurist på Datainspektionen.

▼ Eftersom förarbetena inte utreder vad
som egentligen räknas in under den
omdiskuterade formuleringen ”...eller
av annat skäl behöver uppgifterna för

sitt arbete inom
hälso- och
sjukvård” i Patient-
datalagen, så är det
desto viktigare att
vårdgivaren tar sitt
ansvar och tar fram
tydliga riktlinjer
för sin personal,

anser Maria Bergdahl.
– Det framgår av förarbetena att det

generellt ligger ett ansvar på vårdgi-
varna att utveckla goda rutiner och
adekvata metoder för uppfyllande av de
mål och krav som följer av författning-
arna. Vet personalen inte vad de ska
göra, gör de sannolik tefter bästa
förmåga, säger hon.

Det finns dock inte någon direkt
utpekande bestämmelse om instruktio-
ner i Patientdatalagen, berättar Maria
Bergdahl. I detta fall får man därför
söka vägledning i Personuppgiftslagen,
PUL, om vad som gäller, menar hon.

– Där hamnar vi i 30:e paragrafen,
krav på instruktioner, och av förarbetena
framgår det att utgångspunkten måste

vara att det är den personuppgifts -
ansvarige som i princip har ansvaret för
att instruktionerna är så tydliga att otil-
låten  behandling inte kommer att
utföras. Av det torde man kunna dra
slutsatsen att vårdgivaren ska ge tydliga
instruktioner till sin personal, så att de
vet vad som gäller när de behandlar
patientuppgifter. Annars kan det bli en
väldigt godtycklig tillämpning, säger
Maria Bergdahl.

När PDL trädde i kraft år 2008 kom
det många frågor till Datainspektionen
om vad som egentligen gäller när det
kommer till bl.a. tilldelning av behörig-
heter i journalsystemen, berättar hon.
Men nu har många beslut fattats av
Datainspektionenoch det finns praxis.
Det framgår också direkt av lagtexten
att behörigheterna ska begränsas.

– Men det är viktigt att poängtera att
det inte ligger i vårt uppdrag att utreda
misstankar om dataintrång. Är det så att
man som patient har den typen av miss-
tankar får man vända sig till polisen.
Datainspektionens uppdrag är att ta reda
på hur behörigheterna begränsas och i
övrigt granska hur integritetsskyddet i
journalsystemen ser ut.

Ett problem hos många vårdgivare är
att åtkomsten till journalen är väldigt
vid, anser Maria Bergdahl.

– Om den hade varit mer åtskruvad så
hade kanske inte möjligheten för perso-
nalen att obehörigen kunna läsa journaler
funnits. Säg att du jobbar som läkare
enbart med barn – då behöver du inte
åtkomst till uppgifter om patienter inom
geriatriken. Du kommer aldrig att
behandla de patienterna. Och då ska du
enligt bestämmelserna i patientdatalagen
inte heller kunna gå in i de journalerna.

Den uppmärksamme läkaren kanske
påpekar att vissa barnläkare eventuellt

jobbar på akuten var tredje helg,
berättar Maria Bergdahl.
– Men då få de läkarna tilldelas två olika
behörigheter. En som du loggar in på
akuten med och en som du har till
vardags. Bara för att man eventuellt
behöver en vid åtkomst var tredje helg,
innebär inte detta att man ska ha en vid
åtkomst 100 procent av sin arbetstid.
Utifrån de tillsynsärenden vi har haft är
problemet med för vida behörigheter
mycket omfattande.

Maria Bergdahl tar Stockholms län
som exempel där journalsystemet Take
Care används inom ramen för samman-
hållen journalföring. 

– Förr hade man pappersjournaler.
Då loggades å ena sidan ingenting, men
å andra sidan så sprang inte folk in och
ut på avdelningarna hur som helst, utan
då var det ganska begränsat. Betänk att
systemen idag är digitaliserade och att
när det gäller t.ex. stora system för sam-
manhållen journalföring, så är det
väldigt många användare som kan
komma åt patienternas uppgifter. Med
ett enda ”klick”.

Vad är det som får patienterna att
fatta misstankar?
– Utan att överhuvudtaget ha gjort
någon statistisk undersökning så kan
man säga att det beror på väldigt många
olika saker. Det kan vara att man bor på
en mindre ort där både bekanta och
släkt jobbar inom vården. Det kan göra
personen orolig för att obehöriga i form
av vänner och grannar ska gå in och läsa.
Det kan också röra sig om t.ex. kom-
munpolitiker eller andra ”lokalkändi-
sar” som upplever sig lätta att hitta. 

Malin Lindgren
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– Lagen och förarbetena säger
inget om vad som räknas in under
formuleringen ”av andra skäl”

Lita på din erfarenhet: 
SPIRIVA® 
(tiotropium) 

Förstärkt med: 
STRIVERDI® 

(olodaterol)

Förstärkt med: 
STRIVERDI®

(olodaterol)

Behandling vid KOL som bygger vidare 
på en stark grund
Ditt förtroende för, och din erfarenhet av, SPIRIVA® förstärkt med STRIVERDI®.1–3 

SPIOLTO® RESPIMAT®: Gör det lättare att andas.
Med RESPIMAT®-inhalatorn frigörs läkemedlet långsamt och mjukt,1 vilket gör att det når 
djupt ner i lungorna.4,5 Allt patienten behöver göra är att ta ett helt vanligt andetag.

Resp-16-116 

Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, 117 94 Stockholm, 
Tel: 08-721 21 00, Fax: 08-710 98 84, www.boehringer-ingelheim.se
www.kol.se

SPIOLTO® RESPIMAT ®

(tiotropium+olodaterol)

SPIOLTO® RESPIMAT®

Spiolto® Respimat® (tiotropium+olodaterol), 
antikolinergikum i kombination med beta2-agonist, 
luftrörsvidgande, Rx, (F), 2,5 mikrogram/2,5 mikrogram, 
inhalationsvätska, lösning. Indikation: Spiolto Respimat 
är indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling 
för lindring av symtom hos vuxna patienter med 
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL). Dosering: 5 
mikrogram tiotropium och 5 mikrogram olodaterol givet 

®-inhalatorn en gång per 

Respimat-inhalatorn motsvarar en dos av läkemedlet. 
Varningar och försiktighet: Spiolto Respimat ska 
inte användas mot astma eller för behandling av 
akuta bronkospasmer. Spiolto Respimat ska användas 
med försiktighet till patienter med måttlig till svår 
njurfunktionsnedsättning, trångvinkelglaukom, 
prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, hjärtinfarkt 
under det senaste året, instabil eller livshotande 
hjärtarytmi, sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt 
under det senaste året samt till patienter med 
diagnosen paroxysmal takykardi. Patienterna ska 
undvika att få Spiolto Respimat i ögonen. Datum för 
senaste översyn av produktresumén: 2016-03-23. För 
fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.
se. Subventioneras endast för patienter som inte får 

långverkande beta-2-agonister som monoterapi.

Referenser: 1. SPIOLTO® RESPIMAT® 

(tiotropium+olodaterol) produktresumé, www.fass.se. 2. 
Beeh KM, et al. Pulm Pharmacol Ther 2015; 32:53–59. 3. 
Buhl R, et al. Eur Respir J 2015;45(4):969–979. 4. Ciciliani 
AM, et al. Respiratory Drug Delivery 2014;2:453–456. 5. 
Pitcairn G, et al. J Aerosol Med 2005;18:264–272.

SPIRIVA® RESPIMAT®

Spiriva® Respimat® (tiotropium) Antikolinergikum, 
luftrörsvidgande, Rx, F, inhalationslösning 2,5 
mikrogram. Indikation KOL: Underhållsbehandling 
för lindring av symtom hos patienter med kroniskt 
obstruktiv lungsjukdom (KOL). Indikation Astma: 
Tillägg vid bronkdilaterande underhållsbehandling hos 
vuxna patienter som redan har underhållsbehandling 
med en kombination av inhalerad kortikosteroid och 
långverkande beta-2-agonist och som har haft en 

år. Dosering: 5 mikrogram tiotropium givet som två 
®-inhalatorn en gång per dygn. 

®-inhalatorn motsvarar en 
dos av läkemedlet. Varningar och försiktighet: 

användas för inledande behandling vid akuta attacker 
av bronkospasm, t ex som vid behovsbehandling. 
Försiktighet hos patienter med måttlig till svår 
njurfunktionsnedsättning, trångvinkelglaukom, 
prostatahyperplasi, blåshalsförträngning, hjärtinfarkt 
under det senaste halvåret, instabil eller livshotande 
arrytmi, medelsvår – svår hjärtsvikt som krävt 
sjukhusvård senaste året. Patienterna ska undvika att 
få Spiriva® i ögonen. Förpackningar och styrkor: Varje 
förpackning innehåller 1 st läkemedelsbehållare med 60 

®- inhalator. Datum för 
senaste översyn av produktresumén: 2016-03-23. För 
fullständig förskrivarinformation och pris, se www.fass.se. 

STRIVERDI® RESPIMAT®

Striverdi® Respimat® (olodaterol), bronkvidgande 
beta2-agonist, Rx, F. Inhalationsvätska, lösning 2,5 
mikrogram. Indikation: Striverdi® Respimat® är 
indicerat som bronkdilaterande underhållsbehandling 
hos patienter med kroniskt obstruktiv lungsjukdom 
(KOL). Dosering: 5 mikrogram olodaterol givet 

® -inhalatorn en gång 

från Respimat® -inhalatorn motsvarar en dos av 
läkemedlet. Kontraindicerat: Överkänslighet mot 
Olodaterol eller mot något hjälpämne. Varningar och 
försiktighet: Striverdi® Respimat® ska inte användas 
mot astma och akuta bronkospasmer. Försiktighet 
bör iakttas vid händelse av planerad operation med 
halogenerade kolväte anestetika. Förpackningar 
och styrkor: Varje förpackning innehåller 1 st 

1st Respimat® -inhalator. Datum för senaste översyn 
av produktresumén: 2016-03-24. För fullständig 
information och pris, se www.fass.se

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 

JURIST PÅ DATAINSPEKTIONEN:

”Vårdgivaren
måste ta sitt 
ansvar och 
ta fram tydliga
riktlinjer”
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Ligger det verkligen i mitt
uppdrag att kvalitetssäkra
kollegornas arbete på min
klinik? Den frågan tycker
Mathias Wallin, jurist på
Socialstyrelsen, att varje läkare
bör ställa sig innan man
öppnar en kollegas journal.

▼ Frågan om när man egentligen gör
sig skyldig till dataintrång som läkare
har varit aktuell vid flera tillfällen och
2014 kom en statlig utredning som

bland annat kom
fram till att pati-
entdatalagens
bestämmelser om
inre sekretess
skulle behöva
skrivas om i för-
tydligande syfte.

Men oklarheten på området kvarstår.
– Det finns helt klart en otydlighet

från dem som ska tillämpa lag -
stiftningen och därmed också en stor
osäkerhet bland läkare kring vad som
egentligen gäller. Den bilden kan jag
bekräfta i min roll som jurist på Social-
styrelsen, säger Mathias Wallin.

Det är i det närmaste omöjigt att
exakt redgöra för när en läkare anses
obehörigen ha tagit del av dokumen-
terade uppgifter om en patient,
menar han.

Det måste bedömas utifrån de speci-
fika omständigheterna i varje enskilt
ärende och är ytterst en fråga för Inspek-

tionen för vård och omsorg.
– Det står ordagrant i patientdatala-

gen att det endast är den som deltar i
vården ”eller av annat skäl behöver upp-
gifterna i sitt arbete” som får ta del av
innehållet i journalen. Och det är just
den här senare delen av formuleringen
som är den som oftast vållar tolk-
ningsproblem, säger Mathias Wallin.

Det som torde kunnas sägas är att for-
muleringen syftar på patientdatalagens
grundläggande syfte som bland annat
handlar om kvalitetssäkring av vården,
menar han. Men vad innebär då det? Kan
vem som helst, när som helst, påbörja
denna kvalitetssäkring av vården?

– Nej, någonstans behöver man hitta
en koppling – att man som läkare har
fått kvalitetsarbetet i uppgift och att det
tydligt framgår att det är mitt uppdrag
att gå in och kvalitetssäkra andras arbete
på den här kliniken, säger Mathias
Wallin.

Men har inte alla läkare en
rapporterings skyldighet för att bidra
till att patientsäkerheten upprätt-
hålls?

– Jo, men det ger ingen direkt behö-
righet att välja vilka journaler man kan
gå in och läsa. Det handlar snarare om
att skriva en avvikelse om man själv gav
fel medicin eller såg en kollega göra
detsamma. Om man misstänker att en
kollega arbetar på ett sätt som innebär
risker för patientsäkerheten är man
skyldig att rapportera detta till verk-
samhetschefen och påtala bristerna. Man
måste inte gå in i journalen för att göra
det utan det räcker med att säga ”här ser
jag en risk som jag anser att jag måste
rapportera vidare”.

Men om vårdgivaren ändå inte tar
tag i det – hur ska jag göra då?

– Ska man hårdra det så ger det dig
inte per automatik större rättigheter.
Man måste kunna bocka av det här ”av
annat skäl behöver..” innan man ger sig
in i någon annans journal. Man får fråga
sig själv – har jag de här arbets -
uppgifterna? Vad är min roll i det här?
Ligger det verkligen i mitt uppdrag att
kvalitetssäkra kollegornas arbete på min
klinik? Reglerna är ju inte till för att
skydda kollegan utan för att skydda per-
sonuppgifterna till patienterna. Det är
därför det inte ska vara ett fritt flöde.
Det kan säkert finnas goda syften men
då kanske man trampar snett åt andra
hållet. Exakt var gränserna går är
omöjligt att svara på eftersom det mig
veterligen inte finns någon tydlig praxis
på precis det här området.

– Men vårdgivaren har en skyldighet
att bedriva ett systematiskt patient -
säkerhetsarbete och ska genom processer
och rutiner i verksamhetens lednings-
system säkerställa att personalen kan
rapportera risker för vårdskador.

Hur länge efter att jag har träffat
en patient anses jag vara delaktig i
vården då?

– Förarbetena till patientdatalagen är
inte tydliga på den punkten så jag har
inte något bra svar på den frågan. Den
statliga utredningen från 2014 innehöll
bland annat förslag på hur patientdata-
lagens bestämmelser om inre sekretess
skulle kunna bli tydligare och lättare att
tillämpa, men regeringen har än så
länge inte valt att gå vidare med utred-
ningens förslag.

Malin Lindgren

”Det är i det närmaste omöjigt 
att exakt redogöra för när en läkare 
anses obehörigen ha tagit del av 
dokumenterade uppgifter om en patient”

▼ Sjukhusläkarna förvaltar Stiftelsen
Sjukhusläkarföreningens
Understödsfond och Stiftelsen 
Lasarettsläkaren Gustaf Wenner-
ströms donationsfond. 

Fonderna delar ut medel till
behövande medlemmar i Sjukhus -
läkarna eller till medlemmars efter-
levande varje år.

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

2016 är 44 300 kronor.
Från understödsfonden kan

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

Behovet av understöd bedöms
från fall till fall utifrån den totala
familjeekonomin.

Särskild ansökningsblankett samt
riktlinjer för fondutdelningen finns
på Sjukhusläkarnas hemsida, alterna-
tivt rekriveras från Sjukhusläkarna
på wendela.zetterberg@slf.se eller
08-790 34 50.

Vi ber Dig att noggrant svara på

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

Vid frågor går det bra att
kontakta Wendela Zetterberg på
Sjukhus läkarnas kansli, tel 08-790
34 50. 

Sista ansökningsdag är 
den 14 december 2016.

Sök medel ur
Sjukhusläkarnas 

fonder

JURIST PÅ SOCIALSTYRELSEN:

Rätt eller fel 
får bedömas 
från fall till fall



När de två läkarna som
misstänks för olaga
dataintrång gick in kolle-
gans journaler fanns inga
skriftliga riktlinjer på Skara-
borgs sjukhus om vem som
hade tillåtelse att gå in i
patientjournaler för att
utveckla och säkra kvaliteten
i verksamheten.

▼ De kom till en vecka efter att Sjuk-
husläkaren kontaktat sjukhuset och 11
månader efter att de båda läkarna IVO-
anmält kollegan.

När Sjukhusläkaren den 3 oktober

söker chefläkaren Marja Brisman på
Skaraborgs sjukhus för en intervju
angående sjukhusets rutiner kring
journal hantering med anledning av det
uppmärksammade fallet av misstänkt
dataintrång, får vi svar från kommuni-
kationschefen Michael Malmborg:

”Som du vet pågår en polisutredning
i ett sådant ärende vid Skaraborgs
Sjukhus och med hänvisning till det
avstår vi medverkan.”

När tidningen i stället med hänvis-
ning till offentlighetsprincipen begär
att få ta del av de skriftliga riktlinjer
som finns, om det finns några, som talar
om när och vem som har rätt att ta del
av journaler för kvalitetsgranskning på
Skaraborgs sjukhus, får vi sju dagar
senare tre dokument mejlade till oss
som ska visa de riktlinjer och rutiner
som sägs gälla på Skaraborgs sjukhus.

Ett dokument är stämplat ”Rikt-
linje” och kallas ”Elektronisk åtkomst
till patientuppgifter”. 

Ett är stämplat ”Rutin” och heter
”Tilldelning av särskilda uppdrag –
åtkomst till patientuppgifter”. 

Ett dokument har rubriken ”Anvis-
ning för hantering av brottsliga hand-
lingar vid Skaraborgs sjukhus”, och talar
om hur medarbetare ska agera om de
misstänker att någon kollega begår
brottsliga handlingar.

Vi får också ett formulär som ska
fyllas i vid tilldelning av behörigheter.

I dokumenten stämplade ”Riktlinje”
och ”Rutin” sägs att de är revideringar
av tidigare riktlinjer och rutiner.

Av dokumenten framgår att revider-
ingarna är formuleringar som säger att
verksamhetschefen först måste godkänna
och tilldela den anställde behörighet
innan den anställde tillåts gå in i patient -

journaler ”av andra skäl” än att vara
delaktig i behandlingen av patienten.

Det sägs också i den nya rutinen att
den införts för att stödja Skaraborgs
sjukhus verksamhetschefer vid tilldel-
ningen av sådana uppdrag.

Sanningen är dock att dokumenten som
ska visa de riktlinjer och rutiner som vi
begärde ut den 4 oktober inte fanns då vi
bad om dem.  Revideringarna kom till den
11 oktober – sju dagar efter vår förfrågan.

Det visar sig också att revideringarna
är revideringar av ingenting. Det har
aldrig funnits några riktlinjer och
rutiner kring vem som har rätt att gå in
i patientjournaler för kvalitetsgransk-
ning på Skaraborgs sjukhus. Det har
varit upp till varje verksamhetschef att
själv skapa rutiner på den egna kliniken,
framgår det av de svar vi får av kommu-
nikationschefen Michael  Malmborg i
ett mejl  den 13 oktober där vi frågar:

Är det korrekt uppfattat att nya rikt-
linjen  Barium-id 28846 ”Elektronisk
åtkomst till patientuppgifter” infördes
samtidigt med Barium-id 28846 ”Till-
delning av särskilda uppdrag – åtkomst
till patientuppgifter.

– Ja.
Förstår dock inte vad som fanns

innan eftersom det står att Barium-
id 28846 är en revidering. Vad är
den en revidering av? Fanns det bara
den bifogade blanketten tidigare? 

– Ja.
Och i så fall. Var det i praktiken

upp till varje verksamhetschef att
tolka lagen och förmedla riktlinjer
till klinikmedarbetarna? Bifogad
blankett är ju ingen riktlinje. 

– Blanketten används för att ge till-
stånd. Rutin och riktlinje har införts för
ökad tydlighet.
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Hur lagliga är sjukhusens riktlinjer?
Otydligheterna i patientdatalagen har
gjort att landsting och sjukhus känt sig
tvungna att införa egna riktlinjer och
rutiner. Men hur lagliga är de?

▼ Kan ett landsting eller ett sjukhus med
riktlinjer och rutiner begränsa sjukvårds -
personalens rätt att utan inskränkningar ta
del av journa l uppgifter om det sker i gott
syfte för att utveckla och säkra kvaliteten i
verksamheten?

I patientdatalagen ges möjlighet för
myndigheter att komma med föreskrifter
om hur lagen ska tolkas.

Men i Socialstyrelsens föreskrift (2008:14)
om informationshantering inom hälso- och
sjukvården finns inte ett ord om hur formulerin-
gen ”av annat skäl” ska tolkas. 

Mycket annat regleras, men inte den
omstridda formuleringen och inte heller lagens
formulering att ”personuppgifter får behandlas
inom hälso- och sjukvården om det behövs för
att systematiskt och fortlöpande utveckla och
säkra kvaliteten i verksamheten”.

Men 2009 avgjordes ett intressant
fall då en läkare i Varberg friades från
dataintrång. (Se sidan 28).

Då svarade Pål Resare, jurist på Social-

styrelsen att ”det är inte meningen att man
ska begränsa möjligheterna. Det ska dock
alltid vara klart varför man gått in i en journal,
om det t.ex är för vård och behandling eller
om det är för att göra en avvikelse rapport.
Man ska i efterhand kunna förklara varför
man gjort det ena eller det andra.

Men tanken på krav om tillstånd från
verksamhetschefen hade väckts och
chefläkaren i Varberg, Gösta Rüter, som
inte godtog att kammar åklagaren lagt ned
målet försökte på egen hand införa en rutin
som sade att en läkare måste söka tillstånd
hos verksamhetschefen för att gå in i en
journal för att avvikelsrapportera om man
inte var direkt delaktig i vården av patienten.

Läkarkåren protesterade och menade
att det skulle göra avvikelserapporteringen
så byråkratisk att så många skulle sluta att
avvikelserapportera, att det skulle innebära
ett hot mot patientsäkerheten och lagens
syfte. 

Gösta Rüters förslag genomfördes
aldrig innan han avgick, men SKL
deklarerade   att man inte tänkte lägga ned
korten och att man var mycket angelägna
att få till stånd en hårdare tolkning av para-
grafen som friade läkaren i Varberg.

Britt Lagerlund, ledamot i SKL:s
nationella grupp med uppgift att tolka
patientdatalagen i praktiken uttalade sig i
Sjukhusläkaren med orden:

– Kvalitetssäkring ska inte vara ad hoc
och svarade att SKL tänkte försöka driva
fram en annan tolkning av begreppet ”säkra
kvaliteten”.

Läkarkåren hämtade stöd för argu-
mentet att kvalitetssäkring är en individuell
rättighet för professionen i Socialstyrelsens
föreskrift (2008:14) där man i andra
kapitlet 20 pragrafen riktar sig direkt till
personalen och inte vårdgivaren då man
skriver: ”Den hälso- och sjukvårdspersonal,
entreprenör, uppdragstagare eller annan
som arbetar för en vårdgivare ska endast
ta del av patient uppgifter, om han eller hon
deltar i vården av patienten eller av något
annat ändamål  behöver uppgifterna för sitt
arbete inom hälso- och sjukvården.

Läkare har också hävdat att det kan
uppstå situationer då ledningen vill lägga
locket på och menat att det därför är
viktigt att kvaltetsgranskning är ett indvidu-
ellt ansvar.

Christer Bark

Skaraborg sjukhus hittade 
på riktlinjer i efterhand

Först den 11 oktober – sju dagar efter det att Sjukhusläkaren börjat ställa frågor och 11 månader efter att läkarna som utreds   
för datintrång gjorde sin IVO-anmälan – införde Skaraborgs sjukhus riktlinjer. I riktlinjerna sägs att en anställd måste ha tillstånd från
verksamhetschefen för att gå in i journaler ”av annat skäl” än då man deltar i vården av patienten. 

”Det ingick i mina 
arbetsuppgifter att 
granska kvaliteten”

▼ Innan de båda läkarna lämnade in
sin IVO-anmälan i november förra året
gick de in i nära 50 av kollegans jour-
naler ett flertal gånger. 

En av läkarna säger till Sjukhus-
läkaren att han uppfattat att han hade
rätt enligt lagen att gå in i kollegans
journaler.

"Det ingick i mina arbetsuppgifter
att granska kvaliteten. Jag var
processledare för traumaprocessen
och där ingick kvalitetsuppföljning.
Jag hade fått det uppdraget av min
verksamhetschef. Jag tolkar lagstift-
ningen som att det är ok enligt
sekretesslagstiftningen att jag läste i
kollegans journaler när jag hade det
uppdraget".

Den andre läkaren har avböjt att
kommentera.
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Turerna på ortopeden i Ska-
raborg signalerar att man på
flera nivåer i systemet – allt
ifrån golvet till ledningsnivå
till myndighetsnivå – har
haft en bristande uppföljning
av verksamheten, säger
patient säkerhetseperten
Synnöve Ödegård. 

▼ Hon har jobbat med patientsäker-
hetsfrågor inom vården i 25 år och är
noga med att poängtera att hon inte har
större inblick i det aktuella fallet än det
hon har tagit del av via media. Men det
hon har läst har väckt flera frågor hos
henne. 

Om operationsmetoden inte fungerar
på en viss typ av problem borde det ha
framkommit långt tidigare, menar hon. 

– Hade man följt upp sitt arbete på
ett systematiskt sätt hade man ju
upptäckt det här. Även IVO verkar ju ha

fått in information utan att agera. Då
frågar jag mig även hur man på myndig-
hetsnivå hanterar den information man
får in. Det är något som jag har lyft i
många, många år – att tillsynsmyndig-
heten inte analyserar och systematiserar
informationen som rapporteras och fram-
förallt att det finns stora brister med
återkopplingen till vården.

Malin Lindgren

– Turerna i Skaraborg
signalerar att det funnits
bristande uppföljning på kliniken

PATIENTSÄKERHETSEXPERT:



Han blev färdig läkare
i en tid när ”ett
flackt psyke och
starka knän” känne-
tecknade en skicklig
thoraxkirurg  .  Men

Torkel Åbergs passion för förbättring och
förändring ledde honom snart i en annan
riktning – och gav bland annat Umeå ett
eget hjärtcentrum.  Nu summerar han
sina tankar om svensk sjukvård i en
kombinerad självbiografi och debattbok. 

Han möter upp på stationen med en
handskriven skylt – ”Torkel” – för att
vi inte ska missa varandra i
vimlet. Denne prestige-
löse man vars liv och
läkargärning jag
redan känner i detalj
efter att ha sträck-

läst hans självbiografi
inför vårt möte. Att möta

upp på stationen och
erbjuda skjuts fram och
tillbaka till hemmet 25
minuter utanför Uppsala är
för honom en själv klarhet.

– Det är precis sådan han
är, säger hustrun Gun Wallin Åberg när jag
för det på tal vid fikabordet i det långsträckta
trähuset strax invid Mälarens strand.

– Prestigelös och målinriktad. För
honom spelar det ingen roll om någon
annan tar åt sig äran för en idé som han har
jobbat hårt för. Det viktigaste är att det
blir något positivt gjort i slutändan.

Det var efter att ha tillbringat sina första
åtta år som pensionerad läkare i Australien
som Torkel Åberg så smått började fila på
sina memoarer. Rastlösheten efter ett
intensivt yrkesliv som thoraxkirurg, chef

och ledare kom i kapp honom, samtidigt
som han kände att den svenska sjukvården
hade så många områden som behövde för-
ändras och förbättras.

– De många brokiga journalsystemen,
det stora antalet regioner som inte upp-
fyllde sina mål, sjuksköterskeflykten. Jag
såg lösningarna på många av problemen
som ingen tar tag i inom sjukvården i dag.
Jag hade också träffat så många människor
på vägen som hade betytt så oerhört
mycket för mig. Jag ville beskriva dem och
det vi hade gjort tillsammans så det inte
blev bortglömt.

Det viktigaste
Torkel Åberg vill
förmedla i sin bok
är den utvecklings -
potential rent orga-
nisatoriskt som han
anser att sjukvår-
den fortfarande har.

– Politikerna, de
som är ansvariga för
sjukvården, måste
ta ett betydligt
större ansvar än de
har gjort hittills. Ta

journal systemen som ett exempel – det är
ett sammel surium av olika särpräglade lös-
ningar runt om i landet. Mycket av de
problem jag belyser i min bok ligger i tiden,
som solceller på taken och problemen med
nya sjukhus. Men när det gäller journal-
systemen så verkar de styrande helt ha
kastat in handduken.
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Torkel Åberg

Fortsättning nästa uppslag >>>

Foto: Stefan Nilsson

SJUKHUSLÄKAREN TRÄFFADE 

EN AV SJUKVÅRDENS NYTÄNKARE

OPTIMISTISK 
KRITIKER
▼ I den nyss utkomna boken är Torkel
Åberg starkt kritisk till Sveriges svaga
landsting och mängden av journal -
system, men menar att svensk
sjukvård har stor utvecklingspotential
när det gäller sjukvårdens organisation. 
▼ Torkel Åberg har arbetat inom
sjukvårdens alla nivåer. Han startade
bl.a den thoraxkirurgiska kliniken i
Umeå 1982, genomförde den utred-
ning som ledde till att barnhjärtkirurgin
kunde centraliseras till två kliniker och
var under två decennier verksam inom
den Europeiska Thoraxkirurgiska
Föreningen som generalsekreterare
och president där han bidrog till för -
bättrad kvalitetssäkring inom Europa.
▼ Boken som kom ut i september 
går att beställa på AdLibris. Den finns
även som ljudbok på CDON.COM.

AKTUELL 
med självbiografin och debattboken
”Förändringens Förtrollning: Minnen,
erfarenheter och uppslag från ett
sjukvårdsliv”.

”I New York finns
två journalsystem
för 15 miljoner

invånare
– I Sverige är det
ett sammelsurium”

…om journalsystem
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Med en lång yrkeskarriär som tho-
raxkirurg både i Sverige och utomlands
i ryggen, har Torkel Åberg sett åtskil-
liga exempel på betydligt mer väl-
fungerande system, menar han.

– Ta New York som exempel. Där
har man bara två olika journalsystem på
15 miljoner människor. Ska vi i lilla
Sverige då inte klara av att enas kring
ett enda? Jag tror att vi borde gå på ett
helt nytt system som är anpassat till
svenska förhållanden – där integriteten
till exempel är väldigt väl tillgodosedd
samtidigt som en majoritet av patien-
terna gärna ingår i någon slags redovis-
ning eller forskning.

Torkel Åberg tar en tugga av
äppelkakan och låter blicken vandra ut
över Mälarens, för dagen, stilla vatten.
Han berättar hur engagemanget för de
många patienterna som har passerat
hans operationsbord och mottagnings -
rum genom åren fortfarande gör sig
påmint mellan varven.

– Jag kan fortfarande ligga sömnlös
och grubbla över dem det inte blev bra
för och min medverkan i det hela. Till
exempel ett antal spädbarn med ett
medfött hjärtfel som jag misslyckades
med att åtgärda. Vi gjorde en chansning
som var berättigad och de skulle inte ha
klarat sig i alla fall – men det är den
typen av patienter som stannar kvar hos
en även efter pensionen.

Vi kommer in på ämnet forskning
och dess gränser – något som Torkel
Åberg engagerat sig mycket i och berör
i sin bok på mer än ett ställe. Han
berättar hur fallet Macchiarini träffade
honom som ett slag i ansiktet efter
hemkomsten från Australien.

– Det var för sent för mig att göra
någonting då – men jag kände ju till
hans dåliga rykte i Europa mycket väl
sedan många, många år tillbaka. Han
kom fram till mig vid något tillfälle när
jag hade rollen som generalsekreterare
för Europeiska föreningen för
hjärtkirurgi. Han gav ett mycket
besynnerligt   intryck och jag kände till
hans kringflackande tillvaro där han
även hade fått sparken från en tjänst –
något mycket ovanligt för en thorax -
kirurg. Jag fick känslan av att han ville
ha något av mig. Jag var nog ganska
avvisande.

Om Torkel Åberg hade känt till att
Macchiarini hade anställts på KI skulle
han ha gått raka vägen upp till
beslutsfattarna och sagt sitt hjärtas
mening, berättar han.

– Men när jag kom hem till Sverige
var det redan för sent. Då hade allt det
som dokumentären handlar om redan

gjorts. Det gjorde mig mycket
bedrövad. Jag ser det här som svensk
akademisk forsknings värsta makt -
övergepp i modern tid.

Vi återgår till att prata om boken.
Från början var tanken att den skulle
handla om hela Torkel Åbergs liv och
även inkludera barndomen – men efter
tips från vännerna valde han att mål-
gruppsanpassa memoarerna till en mer
medicinskt intresserad krets.

– Därför börjar boken först efter att
jag har kommit in på läkar -
utbildningen, säger Torkel Åberg, som
flera gånger under samtalet betonar att
han är väl medveten om att han är en
priviligerad person, uppvuxen under
ordnade förhållanden.

– Många böcker i dag handlar om
personer som har tagit sig igenom svåra
saker och rest sig igen. Så är absolut inte
fallet när det gäller mig. Jag hade en
trygg, bra och kärleksfull uppväxt. Men
jag hoppas att jag har någonting att
tillföra i alla fall.

Vad är du mest stolt över när det
kommer till din karriär som läkare?

– Det är nog att jag var med och
hjälpte till med införandet av ett
utvecklat kvalitetstänkande, inte bara i
Sverige, utan även runtom i hela Europa
i rollen som generalsekreterare i
Europeiska föreningen för hjärtkirurgi.

Du betonar ofta i din bok hur
viktiga sjuksköterskorna har varit
för dig genom åren – hur ser du på
dagens sjuksköterskebrist?

– Varje doktor är helt beroende av
sjuksköterskorna, de här båda yrkeskate-
gorierna är oseparabla. Därför är det av
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▼ När Torkel Åberg startade hjärt -
centrumorganisationen i Umeå var
det viktigt för honom att ha patienten
i centrum. Han och hustrun Gun
Wallin Åberg diskuterade fram en
lista på de behov patienten har, en
lista som flera av hans kollegor har
hyllat genom åren. ”Någon har sagt
att den är för självklar, ändå följer de
den inte”.
● Slippa få sjukdomen.
● Veta när man ska söka sjukvård.
● Snabbt och enkelt få tillträde till
sjukvården och hänvisas till rätt
instans.
● Få god information.
● Få snabb och säker diagnos.
● Få effektiv och skonsam behandling.
● Få diagnos och behandling i rätt
tid och vid så få vårdtillfällen som
möjligt.
● Gå igenom diagnostik och 
behandling oskadad.
● Få god omvårdnad.
● Få stöd för att kunna återanpassas
till det tidigare livet.
● Lära sig leva med vetskapen om
att ha/ haft sjukdomen.
● Klara sig ekonomiskt under 
sjukdomstiden.
● Slippa få tillbaka sjukdomen.

Pionjär när det gäller
patientcentrerad vård

”Det som skett 
på KI är svensk

akademisk 
forsknings värsta 

maktövergrepp 
i modern tid”

…om forskning och mötet
med Paolo Macchiarini

”Att tvinga en
yrkesgrupp till

treskift och 
tjänstgöring

varannan helg 
är som att be dem

säga upp sig” 

…om bristen på
sjuksköterskor

yttersta vikt att vi hjälper till och
vänder den här negativa trenden. Något
måste göras för att göra sjuksköterske -
yrket mer attraktivt. När jag startade
hjärtverksamheten i Umeå experi-
menterade jag mycket med olika lös-
ningar för att få sjuksköterskorna att
trivas och jag införde något som
påminner om dagens tvättstugeschema.
Att tvinga en yrkesgrupp till treskift
och tjänstgöring varannan helg är som
att be dem säga upp sig. Jag höjde i
stället ersättningsnivån rejält på
obekväm arbetstid och lät dem välja
själva när och hur ofta de skulle jobba
obekvämt. Vi såg fantastiska resultat.

Du hade en hel del omvälvande
tankar om hur vården i Umeå skulle
bedrivas när du började där – hur
togs du emot?

– Jag höll en föredragning för poli-
tikerna som senare av avdelnings-
föreståndarna kallades för ”Torkels
halleluja tal” där jag beskrev min vision
om en ”allt i ett-tjänst” för patienten
med utredning, behandling och rehab
vid samma tillfälle. Jag blev väldigt
positivt bemött och jag har insett efteråt

att Uppsala inte hade varit någon god
grund för mina planer även om jag hade
blivit chef där. Umeå var så mycket mer
lättarbetat. Där fick jag möjlighet att
förverkliga de här nymodiga tankarna
jag hade.
Sedan måste vi ju reda ut det här
med ”flackt psyke” – vad menade
man egentligen med det?

– Bland det första man får göra som
läkare är att konfronteras med lik, man
får lära sig hur människan ser ut inom-
bords. Där börjar träningen att hålla
sina känslor i styr och då sas det vid
tiden för mina läkarstudier, kanske mest
på skoj, att just kirurger ska ha ”ett
flackt psyke och starka knän” för att bli
riktigt bra. Det har sin bakgrund i att
man måste stå upp vid ett operations-
bord under långa tider och samtidigt stå
ut med svåra situationer.  

– Det är inte det lättaste yrket, men
för mig passade det bra. Jag uppskat-
tade den omedelbara feedback man får
på sitt arbete som kirurg. Men sedan är
det totalt nödvändigt att skaffa sig
någon slags skyddshuva när man är
doktor, det vill säga att vara

professionell    – att kunna stå ut med
blod, lemlästade olycksoffer, kiss och
bajs och en smäll på käften av en
berusad person som inte har kontroll på
sina känslor. Det måste man kunna
förhålla sig till utan att brista i gråt och
springa hem. Men lika viktig är
förmågan till empati – som på den tiden
inte fanns uppfunnet som ord. Utan det
blir man ingen bra doktor. Det var
något jag kände instinktivt redan från
start – därför var det flacka psyket
aldrig något ideal för mig – tvärtom.

Det börjar bli dags att bege sig mot
det hemvändande tåget och vi reser oss
upp från fikabordet. Torkel Åberg
stannar upp och tar några prövande
steg – alla timmar vid operationsbordet
har, kanske inte helt överraskande, satt
sina spår hos honom i form av just
knäproblem.

– Så vi skulle kunna sammanfatta det
som att jag varken hade ett flackt psyke
eller starka knän. Men det gick ju bra i
alla fall, säger han med ett skratt.

Malin Lindgren
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Förr handlade det mesta i Torkel Åbergs liv om jobbet och huvudkriteriet för hans dåvarande sommarhus var att det låg inom ”jouravstånd” från
sjukhuset. Men sedan han blev pensionär har han odlat sina andra stora intressen; att resa, spela golf och sköta om trädgården.



▼ – Vissa barn blir utåtagerande och
irriterade. Andra drar sig tillbaka och
orkar inte vara med. Att vänta i nio
månader på en operation när du är fyra
år är väldigt lång tid.

Arne Kleberg suckar tungt när han
berättar om konsekvenserna av de långa
väntetiderna för de unga patienterna i
norr. Vid 77 års ålder sträcker sig hans
erfarenhet som ÖNH-läkare över flera
decennier, varav det senaste har spende-
rats mycket i Västerbotten på öron -
mottagningarna i Lycksele och Skellefteå.
Där har han med stor oro följt utveck-
lingen av operationsköerna för samhällets
allra yngsta medborgare och sett mottag-
ningarna läggas ner en efter en.

– Många av mina patienter är barn
med en omfattande snarkproblematik
och de är ofta väldigt påverkade av sin
störda nattsömn som kan åtgärdas
enkelt genom att tonsiller och polyper
tas bort. För tio år sedan, när jag började
jobba där uppe, kunde barnen få vänta i
fyra månader på en operation. Då
kämpade vi på och höll nästan alltid
vårdgarantin. Men nu är väntetiden

uppe i nio månader – definitivt inte
inom ramen för lagen.

Men att vårdgarantin inte följs är inget
man höjer på ögonbrynen för i landstinget,
trots att det många gånger är just barn som
drabbas, upplever Arne Kleberg.

– Jag har grubblat
mycket över det här med vårdgarantin
och att den inte tillämpas. Man struntar
fullständigt i den här lagen trots att
barnen lider. Många föräldrar till mina
patienter säger ”vi har fått ett nytt barn”
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”Man struntar 
fullständigt
i vårdgarantin”

efter att operationen till slut har blivit
av. Det säger ganska mycket om vilka
konsekvenser de här extra vänte -
månaderna får för barnen.

När mottagningsverksamheterna i
Skellefteå och Lycksele stängde igen en
efter en, efter det som Arne Kleberg
beskriver som ”hastiga beslut av bespar-
ingsskäl”,  bestämde han sig för att
kontakta IVO.

– Jag tyckte det var dags att någon
agerade och verkligen ställde frågan till
IVO om den här vården man bedriver i
Västerbotten med så långa väntetider
verkligen är laglig och förenlig med den
vårdgaranti vi säger oss ha här i Sverige.
Är det verkligen okey att slentrianmäs-
sigt rycka på axlarna åt vårdgarantin?
Jag kan också se framför mig vilka
problem Umeå kommer att få nu när de
mindre mottagningarna har stängt igen.
Det kommer bara att bli värre – och det
tyckte jag att de skulle veta om.

Men svaret Arne Kleberg fick efter sin
larmslagning till IVO (se bild på förra
sidan) imponerade inte mycket på honom.

– Det var nästan lite komiskt. Lagen
finns och den gäller, skriver de. De kan
göra inspektioner vid behov. Jo tack –
då borde de ju göra inspektioner previs

hela tiden. Det är ju mer  regel än
undantag att man får vänta längre än
den här vårdgarantin säger. 

Varför tror du att det är så – att
ingenting händer?

– Det här verkar vara en politiskt så
känslig sak att man helt enkelt låter bli.
Men jag anser att antingen får man säga
att man är skyldiga att följa lagen – eller
också borde den avskaffas. Att bara låta
bli att tillämpa den duger inte. Och jag
tvivlar på att patienterna blir upplysta
om sina rättigheter när de placeras i de
här oändliga vårdköerna.

Vad ska du göra nu?
– Jag tänker svara IVO igen att jag

inte köper deras svar och att jag kräver
ett bättre. Jag tänker ta upp det
konkreta exemplet med öronkliniken
och hänvisa till detta. De skulle ju
kunna göra en inspektion där. Den här
ojämlika vården kan vi bara inte ha i
Sverige. Patienterna i Västerbotten kan
redan ha åkt 30 mil för att ta sig till
Lycksele. Servicemässigt är den här cen-
treringen kring Umeå väldigt olycklig
för den norra delen av landet. Det är
ingen rättvis sjukvård.

Malin Lindgren
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DRAMATISKT
LÅNGA KÖTIDER

Var tredje patient i Sverige har väntat längre 

än vårdgarantins 90 dagar 

på att få sin behandling/operation 

Riket:                    31 %

Västernorrland:                     47 %

Västerbotten:                         44 %

Örebro:                                  44 %

Värmland:                              43  %

Jämtland/Härjedalen:           41 %

Norrbotten:                            40 %

Skåne:                                   35 %

Västra Götaland:                    37 %

Dalarna:                                 35 %

Västmanland:                         30 %

Kronoberg:                            27%

Uppsala:                                 26 %

Sörmland:                              25 %

Gävleborg:                             21 %

Stockholm:                            21 %

Kalmar:                                  17 %

Blekinge:                                16 %

Gotland:                                 15 %

Jönköping:                             10 %

Östergötland:                         10 %

Halland:                                 7 %

Källa: SKL:s samman ställning av 

tillgänglighet till svensk hälso- och

sjukvård på www.vantetider.se

Andel patienter som

väntat längre än 90 dagar

Alla områden:
(Senaste mätningen juli)

DETTA SÄGER
VÅRDGARANTIN
• En patient ska få kontakt med

primärvården inom 0 dagar.

• Efter bedömning få tid till en

allmänläkare inom 7 dagar.

• Få ett förstabesök i den specialis-

erade vården inom 90 dagar.

• Efter beslut få en
operation/åtgärd inom den 

specialiserade vården inom 90

dagar.

Sveriges väntetider för att få behandling växer och är nu

extremt långa. Men väntetiderna är inte bara långa – de är

också gravt ojämlika. Det visar Sjukhusläkarens granskning.

Läs vår undersökning om rätten att få vård i rimlig tid på

sidorna 6-33.

Vid den senast publicerade mätningen i  juli hade 52,4 procent av  patienterna som väntade på

behandling/operation på Sahlgrenska i Göteborg väntat längre än 90 dagar.

På Skånes Universitetssjukhus var siffran 50,5 procent som väntat längre än 90 dagar.

Så ser det ut på några större sjukhus

52,4 %

50,5 %

SAHLGRENSKA | GÖTEBORG SKÅNES 
UNIVERSITETSSJUKHUS

Drygt hälften av patienterna

har väntat längre än 90 dagar

Stora skillnader – på Capio S:t Göran och Södersjukhuset har

bara 4-5 procent av patienterna väntat längre än 90 dagar

Drygt hälften av patienterna

har väntat längre än 90 dagar

Helsingborgs lasarett  . . . . . . . . . . .42 %

Norrlands universitetssjukhus . . . . . .41 %

NU-sjukvården NÄL och Uddevalla . . .41 %

Centralsjukhuset,  Karlstad  . . . . .35,5 %

Karolinska  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 %

Västerås  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,1 %

Akademiska sjukhuset: .................22,1 %

Södersjukhuset .................................5%

Capio S:t Göran ................................4 %

Källa: www.vantetider.se

Mätperiod: Juli

Av Malin Lindgren och Christer Bark

▼ – En väntetid på 75 veckor! Det är enkatastrof! Jag blir fullständigt chockad,säger Peter Bernström som är ordfö-rande i Sinoba, föreningen för  kunskapom urininkontinens och blåsproblem,när han får veta om de stora skillnadernai väntetid på operation av förstoradprostata och urinläckage hos kvinnor.– Att dessa operationer prioriteras sålågt i delar av vårt land är tragiskt,eftersom vi vet att diagnoserna är svåraatt leva ett normalt liv med. Samtidigtär så många människor i vårt landdrabbade, kanske närmare en miljon.Våra medlemmar vittnar ständigt om

hur deras rörelsefrihet och därmed derasdagliga liv inskränks. Om hur rädda deär att det ska ske olyckor, att de skalukta, att det ska synas, samtidigt somde inte ens vågar tala öppet om sinabekymmer. Att kissa på sig är nogbland det skämmigaste man kan råka utför som vuxen människa, säger han. Peter Bernström är själv bosatt iVäster norrland och att det är just i hanseget och närliggande landsting somväntetiderna sticker ut åt det negativahållet, förvånar honom inte.
– Det här visar tydligt att vi måsteha andra huvudmän för vår sjukvård än

de landsting vi har i dag. De är heltenkelt inte mäktiga sin uppgift. Det härpolitiska systemet fungerar uppenbarli-gen inte. Västernorrland är ett typexem-pel. Valöften hålls inte och vallöftensviks och folk är vansinniga. Den härstatistiken du visar mig på skillnadernai väntetider pekar på ett systemfel, ingetannat än ett systemfel, säger han.
Men att urininkontinens och blåsrela-terade problem generellt är lågpriorite-rade inom vården är något föreningen harupplevt länge, berättar Peter Bernström.  – Jag har själv varit drabbad av urin-läckage efter en olycka. Det var ingensom brydde sig speciellt mycket ommina besvär – jag fick själv tilltvingamig sjukgymnastik. Vi får många för-tvivlade mejl och vittnesmål från våramedlemmar som undrar hur de ska göraför att få den vård de har rätt till. Oftavet de inte vad de ska ta sig till. Ellerockså vill de gärna ha en operation, menblir nekade av vården när de väl har tagitmod till sig och berättat om besvären för
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75 VECKOR
Uppskattad väntetid för behandling av prostataförstoring i Västernorrland:

Den som väntar på en operation av sin förstorade prostata iVästernorrland kan få vänta i 75 veckor eller längre. Det ärnio gånger så länge som en man i Uppsala förväntas behövavänta på samma ingrepp. Detta trots att det handlar om endiagnos som det många gånger är mycket svårt att leva ettnormalt liv med, enligt patientföreningen Sinoba. 

Försök att skicka vidare prostata -operationer till andra landsting hargjorts, men hjälp står inte att finnanågonstans. 

▼ Det berättar Leif Israelsson länsverk-samhetschef för kirurgin i LandstingetVästernorrland.
– Vi är väl medvetna om att vi har enoförsvarligt lång väntetid på benign kirurgihär hos oss. Men jag kände inte till att våraprostatapatienter får vänta längst i landet,det gjorde jag inte, säger Leif Israelssonefter att han har tagit del av Sjukhusläkarens"just-nu-kartläggning" av väntetiderna ivården som bland annat visar att väntetiden

på en prostataoperation i Västernorrland förtillfället ligger på rekordlånga 75 veckoreller längre.
Den korta sammanfattningen av läget iVästernorrland är att man klarar denmeligna kirurgin, men efter en period medbrist på vårdplatser har väntetiderna för denbenigna kirurgin stuckit i väg och blivitväldigt långa, berättar han.

– Just nu är det operationsavdelningensom är begränsningen. Vi har urologer ochvårdplatser, men operationsresursernaräcker inte till för att beta av köerna. När detgäller den benigna urologiska kirurgin har viförsökt hitta någonstans i landet dit vi skullekunna skicka den här patientgruppen, men

det är väldigt svårt att hitta kapacitet någonannanstans. Det går helt enkelt inte att hitta.En plan för att vända utvecklingen finns,men den är för komplicerad för att det skagå att redogöra för den i detalj, menar LeifIsraelsson.
– Vi har ju flera sjukhus i länet och vi troratt det ska gå att utnyttja länets resurserbättre. Vi har operationsutrymme. Vi måstebara få operatörer dit, säger han ochbetonar att när det kommer till cancer -kirurgin hinner man med väldigt bra i Väster-norrland och har hållit vårdgarantin underflera år.

Malin Lindgren

”Vi har försökt skicka vidare patienterna,men inget landsting har kunnat ta emot dem”

Arne Kleberg
skrev till IVO 
i frustration, 
men svaret 
blev en 
besvikelse.

Han såg hur väntetiderna på operation
för barnen i Västerbotten växte sig allt
längre – och skrev i frustration ett brev
till IVO. Men ÖNH-läkaren Arne
Kleberg är långt ifrån nöjd med svaret.

Att vårdgarantin inte följs är inget man höjer på ögonbrynen för i landstinget, trots att det många gånger är just barn som drabbas, upplever Arne Kleberg.

Långa väntetider kan vara en av
flera indikationer på att
patientsäkerheten är hotad, 
men är i sig ingen anledning till
inspektion.

▼ Det menar Thord Redman, 
chefsstrateg på IVO, Inspektionen
för vård och omsorg. Han menar att
frågan är mer komplex än så.

– IVO:s uppdrag är att bidra till en
god vård och omsorg med hög
kvalitet. Väntetiderna i vården och
tillgängligheten är definitivt en fråga
som är och kommer att vara aktuell
hos oss framöver eftersom det kan
vara en av flera indikatorer på att det
finns problem med patientsäker-
heten i en verksamhet. 

Men hittills har vi inte haft något
projekt som har haft som primärt
syfte att granska just väntetiderna i
vården utan vi har haft andra ingångar
i frågan än just den typen av vän-
tetidsstatistik som du refererar till.

IVO:s chefsstrateg:
”Hittills har vi inte haft
något projekt som
granskat väntetiderna 
i vården
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Vad har hänt sedan sist med
Staffan Börjesson – patienten
som efter 14 månader av

köande och hänvisning fram och
tillbaka mellan privata och offentliga
vårdgivare äntligen fick träffa en
ortoped – som slog fast att han hade
fått fel diagnos? Inte mycket, visar det
sig när Sjukhusläkaren kontaktar
honom för en snabb uppdatering av
läget.

– Ortopeden jag träffade på Sahl-
grenska ville att jag skulle göra en ny
CT och ny magnetröntgen för att se vad
som felas mig. Magnetröntgen var jag
på för fyra veckor sedan men CT:n har
dröjt. Nu fick jag nyligen en kallelse till
Möldahl den 9 november.

Först när Staffan Börjesson hade fått
besked om när de båda undersökning-
arna skulle utföras kunde han kontakta
oropeden igen för att få en ny tid,
berättar han.

– Det tycker man ju egentligen att
de kunde sköta själva – varför ska jag
sitta i telefonkö och be om att bli satt i
kö på nytt? säger Staffan Börjesson

Hur tänker du kring nästa möte
med ortopeden? Tror du att vård-
karusellen äntligen börjar nå sitt slut?

– Jag tror egentligen ingenting. Jag
har lite tappat gnistan under det här
året. Hur jag än bär mig åt så stretar de
liksom emot inom sjukvården. Läkaren
trodde att vi skulle träffas igen inom en
månad, men så har det verkligen inte
blivit. De kunde inte ge något som helst
besked på ortopeden hur länge det
skulle dröja innan jag kunde få min
nästa tid där. Men jag ser givetvis fram
med spänning mot vad läkaren kommer
att säga till mig. Sist fanns det inga
teorier om vad det kunde vara i stället
för spinal stenos.

Malin Lindgren
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På Sjukhusläkaren.se får du ständigt aktuella nyheter, grävande reportage, du
kan se våra webb-TV-inslag, delta i den sjukvårds politiska debatten, läsa våra
e-tidningar, följa våra krönikörer och mycket annat.

Anna Sofia Dahl, webbredaktör
annasofia.dahl@sjukhuslakaren.se

Malin Lindgren, redaktionssekreterare
malin.lindgren@sjukhuslakaren.se 

Sjukhusläkaren är mycket mer än en papperstidning

TIPSA OSS!

▼ Den svenske hjärtläkaren Fikru Maru har
fått sin dom. Fredagen den 21 oktober med-
delande domstolen i Addis Abeba att han
funnits skyldig till ”kännedom om korruption
på ministernivå”. Tre dagar senare 
meddelades domen – fängelse i fyra år och
åtta månader. 

Hans Bagner, Fikru Marus svenske
advokat, sa då: ”Om jag har förstått systemet
rätt så kommer han att få räkna av en tredjedel
av strafftiden. Han har då hunnit sitta av netto -
straffet och skulle därför kunna bli frisläppt.”. 

En vecka efter att domen fallit hade dock fort-
farande inte mycket hänt, enligt Hans Bagner på
grund av att ärendet fastnat i den etiopiska
byråkratin. Han kallar det hela för ”en verklig
mardröm” och säger att ”det hela är tämligen
kaotiskt och ingen verkar veta vad de ska göra.
Resultatet har därför blivit att det inte händer
någonting alls”.

Vid Sjukhusläkarens pressläggning var det
fortfarande oklart om och i så fall när Fikru Maru
kan släppas fri. Läs Sjukhusläkaren.se – för den
senaste utvecklingen.

Forskningsstipendier
Forskningsstipendier från insamlingsstiftelsen 
Kvinnor & Hälsa. 
Stipendierna skall gå till kliniska forskare som är i början 
av sin forskarkarriär och som driver genusmedicinsk 
forskning.
Forskningen kan innehålla biologiska och psyko-sociala
aspekter på sjukdom och hälsa. Köns- och genusaspekter 
bör diskuteras när det gäller sjukdomens epidemiologi,-
patofysiologi, diagnostik, behandling och prognos.
 
Bedömning
Stiftelsens vetenskapliga nämnd bedömer ansökningarna 
utifrån en poängskala enligt Vetenskapsrådets kriterier:
• originalitet
• vetenskaplig kompetens
• genomförbarhet och betydelse
• köns- och genusaspekter
 
Deadline för ansökan är 1 december 2016
För fullständig information gå in på:

www.kvinnorochhälsa.com
Utlysning 2016
2017 kommer två forskningsstipendier att utdelas.  
 
Ett på 150 000 kr inom området 
mun/hjärthälsa samt ett på 50 000 kr 
inom hjärt/kärlhälsa.

Läkare  är  Du  livet  ut!

Välkommen som medlem i

Seniora Läkare
− en intresseförening 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.

Du behöver Seniora Läkare och vi behöver 
dig. Med många medlemmar kan vi göra 
skillnad.

Besök oss gärna på www.slf.se/senior.

Seniora            L
äkar

e

Den 27 juli 2015 MR-undersöktes
Staffan Börjesson för misstänkt
spinal stenos.

▼ Efter undersökningen fick han det
chockartade beskedet att ingen kunde
tolka undersökningsresultaten förrän
efter ett och ett halvt år.

Staffan Börjesson försökte då ta saken
i egna händer och påskynda behand lingen,
men är nu efter en 15 månader plågsam
vårdkarusell tillbaka på ruta ett utan
behandlingsplan och kontakt med någon
som tar ansvar för hans behandling.

”Tyvärr, ingen har möjlighet
att tolka din MR-undersök -
ning förrän om ett och ett
halvt år”. 76-årige Staffan Bör-
jesson  trodde inte beskedet
från ortopeden på Sahlgrenska
var sant – men det var det.

▼ Han lider av en reumatisk muskel -
inflammation och har tagit kortison för
sina sympton sedan 2008. Men varje
gång han har försökt trappa ner på den
42 veckor långa kuren har besvären
blivit outhärdliga.

– Då har jag fått värk både här och
där och väldigt svårt att gå. Och läkarna
har sagt att ”då börjar vi om med
kuren”. Men jag hade börjat känna att
så här stora mängder kortison kan jag
inte hålla på med i längden. Speciellt
inte efter att jag fick en hjärtinfarkt.

För kortisonet och den blodförtun-
nande medicinen blev en fasansfull
kombination, berättar Staffan Börjesson.

– Du kan ju tänka dig själv hur tunn
hud jag har fått och vad som händer när
jag slår i någonstans. Det blöder hur
mycket som helst. Så jag skickade en
egenremiss till reumatologen för att få
hjälp att utreda om det fanns någon
annan hjälp att få för mina besvär.

Från reumatologen skickades Staffan
Börjesson på MR-undersökning. Miss -
tanken var spinal stenos – trång

ryggrad. Ett tillstånd som ger precis de
smärtor och svårigheter att gå som
Staffan Börjesson beskriver.

– Min reumatolog skickade en remiss
till ortopeden för hjälp att tolka
bilderna. Den 28 augusti fick jag ett
brev med en bekräftelse på att de hade
tagit emot remissen. 

Men mer än så hörde inte Staffan
Börjesson. Tre månader senare bestämde
han sig för att ringa och höra efter hur
det gick med tolkningen av undersök-
ningen. Och det var då det chockartade
beskedet kom.

– Kvinnan i luren meddelade att det
kunde dröja ytterligare ett och ett halvt
år innan någon hade tid att titta på mitt
ärende. Det bröt mot vårdgarantilagen,
berättade hon och tillade att hon hade
20-25 liknande samtal varje dag från
frustrerade patienter som mig.

Staffan Börjesson tyckte att beskedet
var väldigt märkligt och började ringa
runt för att få en förklaring. Han kon-
taktade bland annat valfrihetskontoret
och regiondirektören Ann Söderström.
Samtliga höll med om att det inte lät
bra och hänvisade honom vidare till en
annan instans för mer information.

– Är det verkligen så att jag ska ut
och jaga en vårdgivare för mitt
problem? Det står ganska klart och
tydligt i vårdgarantin att det är vården
som ska söka lösningar, inte jag. I går
ringde jag det senaste numret jag fick –
till valfrihetskansliet på Sahlgrenska. Då
kom jag till en telefonsvarare som

tyckte att jag skulle mejla i stället.
Inom ett par timmar fick jag svar från
en chef som rekommenderade mig att
ringa tillbaka till ortopeden på Sahl-
grenska igen. En och en halv veckas
ringande och mejlande hade inte lett
mig någonstans.

Vad är det värsta med hela den
här historien?

– Det mest frustrerande är att inte få
några besked, att bollas runt och
hänvisas tillbaka. Kontentan är att jag
förväntas vänta ett och ett halvt år på att
få ett besked om min MR-undersök -
ning. Det är hårresande korkat att det
ska så lång tid. Pengarna är slut, vi har
inget avtal säger de, men det kan väl
inte vara mitt problem som patient?
Vem bär ansvaret för att inte vårdgaran-
tin efterlevs? Om det finns en lag ska
väl den följas. Det får ju jag som privat-
person göra.

Hur mår du i dag?
– Efter infarkten fick jag tydliga

direktiv om att jag ska promenera en
halvtimme om dagen, men det fixar inte
jag. Jag kan gå varannan dag, men
dagen efter är jag helt utslagen. Mina
ben har en häftig muskelvärk. Jag
känner mig jäkligt handikappad,
oavsett om jag går eller står.

Malin Lindgren
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STAFFAN BÖRJESSON MED MISSTÄNKT SPINAL STENOS 
FICK BESKEDET AV ORTOPEDKLINIKEN PÅ SAHLGRENSKA:

”Först om 1,5 år
kan vi tolka 
dina MR-bilder”

• Läs ortopedklinikens
svar på sidan 10
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FAKTA
VÅRDGARANTIN

Vårdgarantin är en lagstadgad
rättighet som anger inom vilka
tidsgränser vård ska erbjudas.

Den nationella vårdgarantins 
tidsgränser 0–7–90–90 dagar
innebär:

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

– 7 Bedömer vårdpersonal att
man behöver träffa en läkare ska
man få en tid till detta inom högst
sju dagar, till exempel på vård -
centralen.

– 90 Om man får en remiss till
den planerade specialiserade
vården ska man få en tid för
besök inom 90 dagar. Det gäller
även om man sökt vård utan
remiss.

– 90 Efter beslut om behand ling,
till exempel en operation, ska man
få en tid till detta inom 90 dagar.

Men vårdgarantin har
många undantag.
Den gäller inte:
• Medicinsk service såsom lab-
oratorie- och röntgen -
undersökning.
• Utredningar och 
undersökningar.
• Återbesök.
• Om man tackar nej till ett erbju-
dande om vård hos en annan vård -
enhet.
• Om man av medicinska skäl bör
vänta längre än garantins tids-
gränser.
• Hjälpmedelsförsörjning med
undantag av utprovning av hör -
apparater.

För Staffan Börjesson är prome -
nader i skogen en plågsam histo-
ria . Efter en halvtimme är han så
slut att han måste vila hela dagen
efter.

Foto: Julia Sjöberg

Vårdgarantin
täcker inte
utredningar och
undersökningar

Läs om vad som händer Fikru Maru i vår nättidningDet senaste…
Kommentarer…

ÅR MÅN DAGAR

01 03 14

När den här tidningen ges ut har det gått ett år, 
tre månader och 14 dagar sedan patienten Staffan Börjesson
MR-undersöktes för misstänkt spinal stenos.

…och inget händer
och ingen tar ansvar



dets del, säger Marjo Parkkila-Harju. 
– Det finns många andra viktigare

saker. Det gäller hela utbildningens
omfattning och kvalitet, om den ska ske
på universitetssjukhus eller centralsjuk-
hus eller i privat sektor. 

Det viktigaste är att säkerställa
utbildningens kvalitet.

– I det här skedet handlar specialiser-
ingen om att du ska arbeta en viss
mängd tid och sedan avlägga prov. Vi
vill att specialiseringen ska handla om

innehåll och vad man lär sig och att det
ska finnas en fortlöpande utvärdering av
kunskaperna. 

Det är också viktigt att hitta läkare
som vill specialisera sig inom bristområ-
den. Läkarförbundet har lanserat ett test
på sin webbsida för att ge läkarstudenter
tips om specialiteter de kanske inte
visste att de kan vara intresserade av. I
Finland råder bland annat brist på psy-
kiatriker, specialister inom rehabiliter-
ingsmedicin, lungsjukdomar och reu-

matologi. Att komma åt den snedfördel-
ningen är också en viktig sak för Läkar-
förbundet. 

– Det är viktigt att komma åt de
mekanismer som gör att så få söker sig
till vissa specialiteter. Det är viktigt att
ge sökande kunskaper om alla speciali-
teter och göra det lockande att söka till
de specialiteter som det råder brist på,
säger Marjo Parkkila-Harju. 

Eva-Maria Björk

I Finland ingår en nio
månader lång tjänstgöring
inom primärvården i
specialist läkarutbildningen. 
▼ Finlands läkarförbund ser inga större
problem med själva tjänstgöringen, men
sex månader kunde räcka, säger ord -
förande Marjo Parkkila-Harju.

Frågan kring randning i primärvår-
den under ST-tjänstgöringen har disku-
terats i Sverige i samband med Göran
Stiernstedts effektivitetsutredning och
lyftes upp i en artikel Sjukhusläkaren
nummer 2–2016.

–  Så klart finns det de inom vissa
specialiteter som tycker det är onödigt
att randa 9 månader inom primärvåden
och bara skulle vill ägna sig åt sin egen

specialitet. Men det är nyttigt att lära
sig hälso vårdscentralernas verksamhet.
Det kan vara så att verksamhetslogiken i
primärvården är en annan och det kan
vara bra för specialisterna att känna till
de utmaningar som finns i primärvår-
den, säger Marjo Parkkila-Harju.

Har de inte lärt sig det tidigare
under läkarutbildningen?

– Nej, inte nödvändigtvis. Vi har
naturligtvis en introduktion till hälso-
sektorn, och de kan ha arbetat i primär-
vården på somrarna. Men den som vet
att den vill bli kirurg söker sig natur-
ligtvis hellre till sjukhusen och om vi
inte hade de här nio månaderna kunde
de gå direkt till sjukhuset utan att ha
arbetat inom primärvården.

Tjänstgöringen ska göras på en häl-
sovårdscentral som godkänts av univer-

sitetet, men kan ske i princip var som
helst i landet. Tidigare var tjänst -
göringen endast sex månader, men för-
längdes år 2003 till nio månader. En
lösning som egentligen främst drevs
fram politiskt för att råda bot på den då
skriande läkarbristen inom primärvår-
den. 

– Den lösningen var vi inte så för-
tjusta i, eftersom det var en
arbetskraftspolitisk lösning och inte till
för att förbättra utbildningen. 

2003 infördes också en regel om att
50 procent av den övriga tjänstgöringen
på sjukhus skulle ske på ett universitets-
sjukhus och 50 procent på ett central-
sjukhus. Just nu pågår också arbete med
en reform kring specialistläkarutbild-
ningen. Där är tjänstgöringen i primär-
vården ingen stor fråga för läkarförbun-
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I Västmanland finns det
möjlighet för ST-läkare i
internmedicin att randa sig i
primärvården. Intresset har
varit minst sagt svalt. Jonny
Jonsson är den enda som har
prövat. Han är å andra sidan
mer än nöjd.
▼ Jonny Jonsson är ST-läkare i intern-
medicin på sjukhuset i Köping. 

Inom ramen för ett landstingsprojekt
har han just randat sig tre månader i
primärvården.

– Det har gett mig väldigt mycket
kunskap om framförallt differential -
diagnostik. Jag har sett patologier som
man aldrig ser på en medicinakut. 

Jonny Jonsson tycker också att han
fått med sig ett annat förhållningsätt
till patienterna från primärvården.

– Där försöker man ta reda på vad
som orsakar patientens bröstsmärta eller
yrsel, även om det inte är något allvar-
ligt. Man samtalar hela tiden med pati-
enten. Jag tycker också att patienterna
öppnar upp sig mer när läkaren intresse-
rar sig för hela patietnen.

Jonny Jonsson menar att eftersom
fokus på en medicinsk akutmottagning
ligger på att utesluta livshotande
orsaker till patientens symptom har det
för honom tidigare varit lättare att
samtala enbart kring symptomet och
inte hela patienten. Han säger att en

patient med akut bröstsmärta är en sak,
medan en patient med akut bröstsmärta
vars nära släkting nyligen gått bort är
en helt annan. Det är inte alltid patien-
ten ser kopplingen, och det är inte alltid
läkaren frågar.

– Man kan släppa ifrån sig ganska
mycket på akuten när man har kommit
fram till att det inte är någon allvarlig
patologi i bakgrunden.

– Men i primärvården måste man ta
reda på vad det är eftersom patienten
oftast vill ha en förklaring även om
orsaken är ofarlig. Då måste man gå på
djupet och läsa på om differentialdia-
gnoser och tester. 

Jonny Jonsson är utbildad i
Rumänien. Där blir man läkare direkt
efter den sexåriga utbildningen.

– Hade jag gjort AT så tror jag inte
att jag hade gjort de här månaderna på
vårdcentralen. Det var ett sätt att kom-
pensera att jag inte gjort AT.

Men nu tänker han att inte bara
internmedicinare utan också andra
blivande sjukhusspecialister borde randa

i primärvården, även de som gjort AT. 
– Jag tror att det är annorlunda att

vara i primärvården som ST-läkare. 
– Man får axla mer ansvar och sköta

sig mer självständigt och då upptäcker
man nog andra aspekter.

Han tror också att det är lättare att
samarbeta om man känner till varandras
jobb och rutiner.

– Hela sjukvården är en lagsport. 
Johnny Jonsson trivdes så bra på

»sin« vårdcentral att han funderade lite
på om han faktiskt skulle bli allmänlä-
kare istället.

– Själva den allmänmedicinska speci-
aliteten är väldigt intressant, man måste
kunna allt från hud till leder, hjärta och
lungor. 

– Men så ser jag kollegerna som är
färdiga allmänläkare som jobbar under
väldig stress. De har en kvart per patient
och däremellan telefontider. Ett avskräck-
ande upplägg. Jag vill inte söka mig till
en specialitet som kommer att innebära
en sådan väldig psykisk påfrestning.

Sara Gunnarsdotter
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ST-läkare inom sjukhus -
specialiteter borde
sidotjänstgöra (randa sig) i
primärvården. Det förslaget
läggs fram i Effektivitets -
utredningen. Bra, säger 
allmänläkarna. Nja, säger
Sjukhusläkarna.

▼ »Gränserna mellan primärvård och
sjukhusvård behöver luckras upp. Sverige
skulle i större utsträckning behöva
planera utifrån målgrupper och i mindre
utsträckning utifrån organisation, t.ex.
primärvård respektive sjukhus.«

Så står det i Göran Stiernstedts
utredning ”Effektiv vård” som presente-
rades för regeringen i januari i år. Ett
sätt att öka förståelsen för primärvår-
dens arbetssätt och möjligheter till
omhändertagande av patienter inom den
egna specialiteten vore enligt utred-
ningen att blivande sjukhusläkare
sidotjänstgjorde i primärvården inom
ramen för ST-tjänstgöringen. 

Karin Båtelson, ordförande i
Sjukhusläkarna, tror att det skulle
kunna ha ett värde för vissa specialiteter
men poängterar att syftet aldrig får vara
att bemanna primärvården utan måste
vara att förbättra och bredda utbild-
ningen på ett sätt som är förenligt med
mål beskrivningen för ST.

– För att det ska bli riktigt värdefullt
krävs också kontinuitet i primärvården
med tillgång på god handledning och
en riktad mottagning. 

Det är just nu möjligt för ST-läkare i
internmedicin i Västmanland.

– Vi blev lite glada över Stiernstedts
utredning, kände att här har vi redan
kommit en bit på väg, säger Erik

Tyrberg, ST-studierektor i allmänmedi-
cin i Västmanland.

I Göran Stiernstedts utredning föreslås
att Socialstyrelsen ska utreda om tjänst-
göring inom primärvården borde ingå i
målbeskrivningarna för de organspeciali-
teter som har ett förväntat nära samver-
kansbehov med primärvården. Men
Emma Spak, ordförande i Sveriges
yngre läkares förening är skeptisk:

– Jag tycker att det vore väldigt synd
att införa en så explicit skrivning. Man
skulle frångå grundtanken med den nya
ST-föreskriften, att det är en målstyrd
utbildning.  

Den nuvarande ST-föreskriften kom
2015. Den förra som kom 2008 revs
upp redan efter fyra år.

– Sedan levde vi i osäkerhet i tre år.
Att börja prata om förändringar nu

redan innan den nya ens är riktigt
implementerad, det blir inte bra, säger
Emma Spak.

Där får hon medhåll av Svensk
förening för allmänmedicin (SFAM)
som i sitt utkast till remissvar på Göran
Stiernstedts  utredning skriver att man
istället för att påbörja ett nytt föränd-
ringsarbete kring föreskriften kan stödja
lokalt arbete för att stimulera till tjänst-
göring inom primärvården för ST-läkare
i andra specialiteter än allmänmedicin.
Däremot tycker SFAM att man i nästa
revision av ST-föreskriften bör införa
tjänstgöring i primärvården inom rele-
vanta specialiteters ST-utbildning.

Emma Spak menar att det inte finns
något i dagens målbeskrivning som
hindrar att ST-läkare gör delar av sin
tjänstgöring i primärvården.

– Jag skulle välkomna att fler ST-
läkare inom andra specialiteter gjorde
sidotjänstgöring i primärvården, men då
ska den vara inriktad mot att uppfylla
mål som ska uppnås i den läkarens ST-
tjänstgöring. 

I Västmanland är Erik Tyrberg noga
med att påpeka att det är högts frivilligt
att randa sig i primärvården, och att
tanken med projektet är att göra ST-
utbildningen i internmedicin bättre
genom att skräddarsy en sidoutbildning
i primärvården med fokus på internme-
dicinska diagnoser som till exempel
diabetes, hjärtsvikt och hypertoni.

– Idag träffar man inte så ofta de
»vanliga«, tidiga fallen på sjukhuset.

Efter några månader är det endast en
ST-läkare i internmedicin som valt tre
månaders randning på en vårdcentral i
Västmanland. Men Erik Tyrberg är inte
besviken. 

– Och jag är inte förvånad. ST-tiden
är jätteviktig och det är så otroligt
mycket som ska in. 

Sara Gunnarsdotter

Jonny var den
enda som nappade

Ska ST-läkare tvingas 
randa inom primärvården?

Erik Tyrberg, ST-studierektor i allmänmedicin
i Västmanland, blev glad över Göran
Stiernsteds utredning men känner sig tvek-
sam till förslaget att ST-läkare i slutenvårds -
specialiteter ska randa sig på vårdcentraler
för att stärka samarbetet mellan primärvård
och sjukhusvård. Han tycker inte att det kan
vara ST-läkarnas ansvar att öka förståelse
och samverkan mellan primärvård och sjuk-
husvård, utan att det är ett ansvar som faller
på sjukvårdens ledning. 
– Tjänstgöringen måste ha ett värde i sig för
ST-läkaren.

Jonny Jonsson, 31 år, var biomedicinsk analytiker när han tillsammans med tre vänner åkte till
Rumänien för att studera till läkare. Randningen blev en möjlighet för honom att kompensera att
han inte gjort AT.

Svalt intresse
för randning
i Västmanland

I varken Norge eller
Danmark ingår i dagsläget
någon obligatorisk tjänst -
göring inom primärvården
inom ramarna för specia-
listutbildningen. Det här
heller inget som ländernas
läkarförbund anser behövs. 

▼ Specialistläkarutbildningen i Norge
kommer att förnyas 2017. Varken före

eller efter reformen ingår någon tjänst-
göring i primärvården som en obligato-
risk del av specialistutbildningen. Alla
läkare tjänstgör i primärvården under
turnusen, AT-tjänstgöringen, som
numera görs efter att en läkare beviljats
legitimation, men som krävs för att
kunna arbeta vidare som läkare. 

Under specialiseringen kan sedan den
som vill tjänstgöra i primärvården, men
det är inget krav. Norska Legeforeningen
är nöjda med den lösningen.  

– Vi har inte gått in för att det ska
vara obligatoriskt för alla att tjänstgöra i
primärvården under specialistutbild-

ningen. Vi tyckte det var viktigare att
turnusen fanns kvar, sedan kan det också
vara nyttigt i vissa specialiteter att tjänst-
göra ytterligare i primärvården, säger
Legeforeningens ordförande Marit Her-
mansen och fortsätter: 

– Vi tycker att det är viktigt att man
genom turnusen får en bred kunskap
både i specialistvården och primärvården.
Det säkrar att även de som sedan blir spe-
cialister på sjukhusen också har arbetat i
primärvården. 

När det gäller specialistutbildningen i
övrigt, och den reform som träder i kraft
2017 säger Marit Hermansen att Legefo-

reningen ser fram emot att utbildningen
får bättre struktur, även om det finns
delar där man inte varit helt ense med de
förslag som lagts. 

– Det har varit många turer, men vi är
nöjda med den roll vi som facklig instans
har fått och att vi har påverkningsmöjlig-
heter. Läkarförbundet har alltid haft stort
inflytande på specialistläkarutbild-
ningen, och vi var oroliga för att vi inte
skulle få fortsätta ha det. Nu är ramarna
lagda för utbildningen, men när det
gäller de enskilda specialiteterna kommer
det ännu att utvecklas, och där har våra
specialitetskommittéer fått tydliga roller. 

I Danmark ska 80 procent av alla
läkare tjänstgöra i primärvården under
sin Klinisk Basisuddanelse, som motsva-
rar AT. 

Att det är just 80 procent rör sig om
ett politiskt beslut från 2007, då man
bestämde att 10 procent av de unga
läkarna skulle slussas mot psykiatri med
tanke på rekryteringen och de övriga 10
procenten riktas redan i KBU:n mot
andra specialiteter. 

När det gäller KBU:n är Lægeforenin-
gens hållning att alla borde komma i
kontakt med primärvården under den
tiden. Lægeforeningen tycker däremot

inte att en randning i primärvården
behövs under specialistutbildningen. 

– Vi tycker att alla redan under
KBU:n bör ha tjänstgjort i primärvården,
som en del av en grundutbildning. Vi
tycker inte det är nödvändigt i själva spe-
cialistutbildningen, då det viktigaste där
är att tillägna sig de kompetenser som är
nödvändiga i den berörda specialiteten,
säger Mads Skipper som är ordförande i
Lægeforeningens utskott för utbildning
och forskning.

Eva-Maria Björk

Inget obligatorium i Norge, men i Danmark ska 80 procent av läkarna tjänstgöra inom primärvården under basutbildningen

Finska läkarförbundets ordförande Marjo Parkkila-Harju ser fördelar med tjänstgöring i primärvården under ST-utbildningen, men tycker nio månader
är något långt. Foto: Mikko Käkelä

I Finland måste ST-läkare randa
inom primärvården i nio månader

Randa eller inte 
inom primärvården?

Så här gör våra 
nordiska grannar



utföra uppdraget. I den kliniska verk-
ligheten har uppdragen hittills ofta varit
underförstådda och tagits för givna, mer
sällan formulerade i klartext. 

Det innebär att kraven på den kompe-
tens som behövs för att utföra uppdragen
och målen för att erhålla denna kompetens
varit otydliga. 

Genom att involvera erfarna kliniskt
verksamma bakjourer i arbetet med att for-
mulera den aktuella uppdragsbeskrivnin-
gen lyftes det ”underförstådda uppdraget”
fram, diskuterades och sattes på pränt. På
så vis kunde både uppdragets innehåll och
kravet på kompetens förtydligas. 

I vårt fall visade det sig också att kurs-
deltagarna i det slutgiltiga förslaget till
uppdragsbeskrivning för bakjourer angav
krav på kompetens som ligger nära målen
för bakjourskursen. En rimlig förklaring
till detta är att bakjourskursens mål utgick
från de behov som verksamma barn-
bakjourer själva angivit (5,6). 

Arbetsprocessen vi använt är ett
exempel på att sjukvårdsorganisationer kan
vara betjänta av nätverk och rådgivande
koalitioner, som tillvaratar medarbetares
erfarenheter och kompetens (2, 3). 

Det aktuella förslaget till bakjoursupp-
drag skall ses som en grundmall för barn-
bakjourer inom den slutna vården. Vissa
justeringar kommer sannolikt att behöva
göras beroende på lokala förhållanden. Vi
tror ändå att förslaget kan bidra till att för-
tydliga de krav som ställs på barnbakjourer
idag och därmed underlätta för den barn-
medicinska verksamheten att planera för en
adekvat verksamhet, kompetensutveckling
och bemanning.  

• Daniel Holmgren, Docent, överläkare, Barn- och
ungdomskliniken, Skaraborgs Sjukhus, Skövde
och Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Univer-
sitet
• Niklas Segerdahl, överläkare, Barn- och ung-
domskliniken, Södra Älvsborgs sjukhus, Borås
• Per Wekell, Med Dr, överläkare, Barn- och ung-
domskliniken, NU-sjukvården, Uddevalla och
Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet
■ Jäv saknas för samtliga författare.
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Under de senaste decen-
nierna har den snabba
medicinska och veten-
skapliga utvecklingen
drivit sjukvården mot

allt mer avancerade, komplexa och
snabbt föränderliga utredningar och
behandlingar, samtidigt som kraven på
en effektivt organiserad verksamhet för
att kontrollera kostnaderna ökat (1). 

I en komplex verksamhet under
snabb utveckling är det viktigt med ett
ledarskap som pekar ut en tydlig
riktning och får medarbetarna med sig
(2,3). 

Utvecklingen av den kliniska verk-
samheten drivs numera ofta av högt spe-
cialiserad vårdpersonal medan lednings-
funktioner av nödvändighet bemannas
av yrkesgrupper som har mindre direkta
erfarenheter av de specialområden och
den specialkompetens som deras verk-
samheter omfattar. Det finns därmed en
risk att subspecialister och deras chefer
har olika syn på vilka resurser som
behövs och vilken bemanning och kom-
petens som krävs för att klara vårdar-
betet, speciellt om uppdragen inom
verksamheten är otydligt formulerade
eller uppdragsbeskrivningar helt saknas. 

Vi tror på ett integrerat ledarskap
(4), att vårdpersonal med sin specifika
kompetens aktivt skall delta, och till-
sammans med verksamhetens chefer,
formulera verksamhetens mål och
uppdrag. På så vis kan en samsyn skapas
mellan verksamhetens chefer och deras
medarbetare om vilken kompetens och
bemanning som behövs för att utföra
uppdragen och nå målen. 

Ett exempel på ett uppdrag som
länge varit otydligt formulerat inom
den barnmedicinska verksamheten i
Västra Götaland Regionen (VGR) är
bakjoursuppdraget, både vad gäller
omfattning och krav på kompetens. 

Vi har haft anledning att fundera på
denna fråga i samband med att vi skapat
ett fortbildningsprogram för barn-

bakjourer inom den slutna barnsjukvår-
den i VGR (5,6). Det aktuella program-
met utgick från verksamhetens behov
vilket kartlades genom en enkätunder-
sökning riktad till aktivt verksamma
barnbakjourer på de fyra barnsjukhusen
i regionen. 

Med utgångspunkt från enkätsvaren
formulerades en övergripande
målbeskrivning för hela det tvååriga
fortbildningsprogrammet samt speci-
fika målbeskrivningar för varje delmo-
ment av utbildningen s.k. fördjup -
ningsmoment eller lärandemoduler (5).

Den övergripande målbeskrivningen
utformades i enlighet med moderna
pedagogiska principer för vuxenlärande
(7-9) vilket bl. a. innebär ett aktivt del -
tagande, att det skall framgå vad man
skall kunna efter genomgången utbild-
ning och att detta skall kunna
utvärderas. Eftersom bakjoursuppdraget
hittills inte hade formulerats på ett
tydligt sätt beslutade vi att en av
lärande modulerna under utbildningen
skulle handla om formuleringen av en
befattnings  beskrivning för
bakjoursupp draget.

Att formulera en
befattningsbeskrivning för
bakjoursuppdraget
Lärandemodulens syfte och mål
Lärandemodulens syfte och mål framgår
av faktaruta 1. Ungefär tre veckor innan
det aktuella fördjupningsmomentet fick
deltagarna vi e-post ta del av
målbeskrivningen och förberedelse -
materialet. De förväntades förbereda sig
genom att läsa angiven litteratur samt
på egen hand reflektera över bakjour-
suppdragets innehåll 

Lärandemodulens genomförande
Från augusti 2010 till mars 2016 deltog
totalt 56 barnläkarspecialister i det
aktuella fortbildningsmomentet. Sex av
deltagarna hade, eller hade nyligen haft,
uppdrag som verksamhetschef/läkarchef. 

Totalt arbetade 19 på universitets -
 sjukhus och resterande 37 på
länssjukhus. Tolv deltagare kom från
sjukhus utanför VGR. 

Deltagarna representerade en stor
bredd av olika intresseområden och
grenspecialiteter, de flesta med lång
erfarenhet av bakjoursarbete, i vissa fall
flera decennier. 

Under fördjupningsmomentet som
genomfördes i form av gruppdiskus-
sioner under en halvdag, formulerades
ett förslag till befattningsbeskrivning
för bakjoursuppdraget. Förslaget från
den första bakjourskursen fördes vidare
till nästa kurs för kommentarer och
revidering  . Efter att deltagarna i den
senaste och tredje bakjourskursen
arbetat med förslaget i mars 2016 skrevs
en slutgiltig version vilken därefter
skickades på remiss till verk-
samhetscheferna för de fyra barn- och
ungdomsklinikerna i VGR. 

Uppdragsbeskrivning för allmän pediatrisk
bakjour inom slutenvården
Det slutgiltiga förslaget, Faktaruta 2,
mottogs positivt av verk-
samhetscheferna för den barn- och ung-
domsmedicinska slutenvården, egentli-
gen utan några ytterligare kom-
mentarer. Förslaget har också varit på
remiss hos det Medicinska sektorsrådet
för barnsjukvård  i VGR. 

Huruvida förslaget kommer att
implementeras i den kliniska verk-
ligheten återstår att se. Vi kan konstat-
era att för närvarande har 80 procent  av
idag verksamma barnbakjourer inom
VGR gått eller går den aktuella
bakjoursutbildningen vilket innebär att
de också deltagit i arbetet med upp-
dragsbeskrivningen.

Diskussion
Det kan tyckas självklart att målen för
ett kompetensutvecklingsprogram skall
utgå från det uppdrag som skall utföras
och den kompetens som krävs för att
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Kategori: Administrativ rutin. Giltig från och
med: år mån dag.
Utfärdad av: VC Datum:
Godkänd av: samtliga bakjourer Datum:
Berörd personal: Bakjourer verksamma
inom xxxxxx
Kompetens: Specialistkompetens i barn-
och ungdomsmedicin. Minst 3, helst 5 års
erfarenhet som ”intermediärjour” efter spe-
cialistexamen. Godkänd/påbörjad bakjoursut-
bildning eller motsvarande dokumenterad
kompetens. 
Tillgänglighet: Bakjour skall vara omedel-
bart nåbar per telefon eller motsvarande och
vid behov kunna inställa sig på kliniken inom
tid som verksamhetschef på kliniken bestäm-
mer.
Förhinder: Vid akut frånvaro av primärjour
ansvarar bakjour för att primärjourskompe-
tent ersättare bemannar jourlinjen.
Vid akut frånvaro av bakjour kontaktar
avgående bakjour i nämnd ordning:
1. Bakjourskompetent kollega som kan ta
över bakjoursfunktionen.
2. Verksamhetschef.
3. Jourhavande sjukhusdirektör alt tjänste-
man i beredskap (TIB).
Ansvar och befogenheter: Bakjours -
uppdraget är ett av verksamhetschefen
delegerat ledningsuppdrag under jourtid med
medicinskt, lednings- och arbetsmiljöansvar.
Det innebär att bakjouren skall:
• Leda verksamheten så att barn och
ungdomar erhåller god vård.
• Arbeta i enlighet med verksamhetschefens
beslut och riktlinjer.

• Beordra in nödvändig personalförstärkning
inom verksamhetsområdets alla personal -
kategorier om detta är nödvändigt för att
upprätthålla en god patientsäkerhet och
arbetsmiljö.
• Kontakta verksamhetschef om vårdplats -
situationen kräver att fler vårdplatser öppnas
under jourtid.
Arbetsuppgifter: Bakjouren skall:
• Vägleda och stödja primärjouren till ett
adekvat och självständigt arbete samt
anpassa den egna arbetsinsatsen efter
primärjourens kompetens.
• Överta det primära behandlingsansvaret då
så behövs.
• I förekommande fall, samarbeta med och
göra adekvata gränsdragningar mot andra
vårdnivåer och specialiteter/ specialister.
• Samarbeta med sociala myndigheter och
polis.
• Hantera det primära skeendet vid allvarliga
händelser enligt katastrofplan.
• Hantera kontakter med media när så
behövs.
• Definiera sin egen kompetens och till -
sammans med närmaste chef upprätta en
utbildningsplan för att uppdatera kunskaper
och kliniska färdigheter om tillstånd och situ-
ationer som kan förekomma under ett
bakjourspass. 
Administrativt stöd: Bakjour skall ha
tillgång till: 
• Sekreterare under jourtid.
• Sjukhusets datajournal i hemmet.
• IT-stöd 24 timmar om dygnet.
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2011.
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Syfte: Fördjupningsmomentet ”bakjoursupp-
draget” är en del av bakjoursutbildningen
som syftar till att du självständigt skall kunna
fungera som bakjour under 48 timmar på ett
akutsjukhus med slutenvård för barn och
ungdomar.
Mål: Efter avslutad utbildning skall du ha 
• kunskap om lagar och regler som reglerar
bakjoursuppdraget.
• bidragit till utformandet av ett förslag till
beskrivning av bakjoursuppdraget för barn-
bakjourer i VGR. 
Förberedelser Kompetensutveckling för
bakjoursansvariga – en patientsäkerhetsfråga.
Sveriges Läkarförbund (10)

Hälso- och sjukvårdslagen, SOSFS 1997:8 (11)
Patientsäkerhetslagen, SOSFS 2005:12 (12)
Fundera på vad du tycker ingår respektive
inte ingår i bakjoursuppdraget. Skriv ner i
punktform och ta med anteckningarna till
fördjupningsdagen.
Under fördjupningsdagen kommer vi att
arbeta i grupp med att formulera ett förslag
till befattningsbeskrivning för Bakjoursupp-
draget. 
Utvärdering av lärandet: Utvärdering av
lärandet sker genom att kursdeltagarna
aktivt deltar i utformningen av ett förslag till
befattningsbeskrivning för bakjoursupp-
draget.

Faktaruta 1: Lärandemodul – bakjoursuppdraget 

Referenser

Faktaruta 2: Uppdragsbeskrivning för
allmänpediatrisk bakjour inom slutenvården 

Arbetet med att tydliggöra bakjoursuppdraget
inom barnmedicin i VGR har visat värdet 
av ett integrerat ledarskap där 
subspecialister och chefer arbetar tillsammans
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Sverige saknar en legal
reglering   av det samlade
medicinska ansvaret för
bedömning, behand ling och
uppföljning över tid för pati-

enter med flera olika samtidiga
hälsoproblem och behandlingar  . 

Två lagar reglerar ’ansvar’ inom
hälso- och sjukvården; 

I Hälso- och sjukvårdslagen HSL
(1982:763) nämns ordet ”ansvar” 27
gånger. Tidigare hade hälso/sjuk-vården
skyldighet att utse en ”patientansvarig
läkare” (PAL), men riksdagen ändrade
HSL 2010 och PAL-funktionen ersattes
av verksamhetschefens skyldighet att
utse en ”fast vårdkontakt” fö̈r patienten,
om det är nödvändigt eller om en
patient själv begär det, för att säkerställa
patientens behov av trygghet, kontinu-
itet, samordning och säkerhet i vården. 

Enligt en regeringsproposition
2009/10 visade två utvärderingar av
Socialstyrelsen (1995 och 2000) att flera
av de intervjuade ansåg att ”ett sådant
ansvar bör ligga på personer från flera
yrkesgrupper som är i kontakt med
patienten, dvs. teamet, enheten eller
avdelningen” (1). 

Inom den kommunala hälso/sjuk-
vården ska det finnas en sjuksköterska
(eller flera)  med ett särskilt medicinskt  
ansvar, en så kallad medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS). 

Om ett verksamhetsområde i
huvudsak omfattar rehabilitering får en
fysioterapeut eller en arbetsterapeut
fullgöra motsvarande uppgifter, medi-
cinskt ansvarig för rehabilitering,
(MAR). 

Deras ansvar avser tre frågor på
grupp nivå: rutiner för kontakt med
läkare, beslut om delegering av
vårduppgifter och anmälan om hälso-
problem i samband med vård eller
behandling. 

I Patientsäkerhetslagen (2010:659)
anges ordet ansvar 43 gånger. Enligt 6
kap §2 gäller: ”Den som tillhör hälso-
och sjukvårdspersonalen bär själv
ansvaret för hur han eller hon fullgör

sina arbetsuppgifter”. Längre fram i
lagen anges att den som har ansvaret för
hälso/sjuk-vården av en patient ska
medverka till: 

a) att ge information till patient och
närstående.

b) att patienten ges möjlighet att
välja behandlingsalternativ.

c) att patienten får en ny medicinsk
bedömning inom eller utom det egna
landstinget om det föreligger en livsho-
tande eller särskilt allvarlig sjukdom
eller skada.

Dessa lagar reglerar således ansvaret
för vårdens former på gruppnivå och för
att varje vårdpersonal har ansvar för hur
de ”fullgör sina arbetsuppgifter”.
Däremot regleras inte vem/vilka som
prospektivt har ansvaret för den samlade
medicinska bedömningen, behand-
lingen/vården och uppföljningen över
tid för de enskilda patienterna.

I patientsäkerhetslagen regleras
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
med de möjligheter som finns att i
efterhand (retrospektivt) reglera ansvar
för olika slags fel i handläggningen av
enskilda patienter.  

Detta innebär att det inte finns
någon legal reglering av vem/vilka som
har det samlade medicinska ansvaret för
hälsohandläggningen över tid hos
enskilda personer. Detta får stora
negativa konsekvenser för personer med
flera samtidiga kroniska sjukdomar och
i synnerhet för äldre personer med
multipla hälsoproblem, dvs vårdens
vanligaste patienter, som ofta även har
kognitiva problem.

Ett stort antal offentliga rapporter
har framfört kritik mot att
vården/omsorgen för äldre personer är
fragmenterad och osammanhängande
över tid, vilket leder till otrygghet, bris-
tande tillit och stora risker för fel och
skador. 

Centrala orsaker till denna situation
är att vården för dessa personer har
olämplig organisation, arbetssätt,
journal föring och styrning, där det idag
är svårt och ofta omöjligt att skapa över-

blick över komplicerade hälso problem
och behandlingar över tid. Det finns
varken vetenskapliga eller empiriska
belägg för att dessa problem kan lösas
med ”samverkan”. 

Frågan är om uppfattningen att
ansvaret ”bör ligga  på flera personer
från flera yrkesgrupper som är i kontakt
med patienten, dvs. teamet, enheten
eller avdelningen” innebär att ingen de
facto tar ansvaret för hela
patienten/personen över tid? 

Enskilda läkare och vårdpersonal är
givetvis ansvariga för hur de fullgör sina
arbetsuppgifter, men detta synsätt
innebär ju ett stuprörstänkade för varje
enskild patient. 

Det finns ett uppenbart stort behov
av en överordnad funktion, en slags
strukturell second opinion, som tar ett
samlat grepp och ansvar för att den
samlade bedömningen, behandlingspro-
grammet (läkemedel, mat/nutrition,
fysisk aktivitet/träning, tekniska hjälp-
medel, instrumentell och personlig
ADL etc) och planerade uppföljningen
över tid är noga underbyggd, där alla
delar verkar i hälsobefrämjande
riktning. Detta angelägna uppdrag bör
ges till generalistorienterade läkare
(t.ex. allmänmedicinare, geriatriker,
internmedicinare) med särskild utbild-
ning och träning och med bas i öppen
vård.  

Ett sådant arbete för integrerat medi-
cinskt ansvar för helheten över tid kan
bidra till att skapa en förståelse för att
vårdsystemet behöver
reformeras, så att det
så smidigt som
möjligt understöder
integrerad hand -
läggning av komplexa
hälsoproblem över tid. 

Gunnar Akner

■ Referens:
Regeringens proposition 2009/10:67. ”Stärkt
ställning för patienten – vårdgaranti, fast vård-
kontakt och förnyad medicinsk bedömning”,
sid 32.

– Stor brist i lagstiftningen att ingen är skyldig
att ta ett samlat medicinskt ansvar för patientens vård
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NYHET REPATHA® INGÅR NU I LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN*

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

Repatha® (evolocumab) Rx, (F), ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk. 
Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha® är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (hetero zygot 
familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggs-
behandling till kost omläggning: 
 i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfetts-
sänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C med 
den maximalt tolererade dosen av en statin eller, 

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

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi: 
Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyper kolesterolemi hos 
vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombi nation med andra blodfettssänkande 
behandlingar.
Effekten av Repatha® på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu 
inte fastställts.  Detta läkemedel är föremål för utökad över vakning. För full-
ständig information vid förskrivning samt produkt resumé, Amgen juli 2015, se 
www.fass.se 

 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
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Se instruktionsfilm på www.medicininstruktioner.se

* Repatha® subventioneras som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som har ett kvarstående LDL-kolesterol 
≥ 4 mmol/l trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib. Repatha® subventioneras också som tilläggsbehandling för patienter med 
homozygot familjär hyperkolesterolemi. Repatha® ingår i läkemedelsförmånen till och med den 31/12 2017. Se www.fass.se


