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”Om 
vinsttaket

tynar vi bort”
blir verklighet

Sjukhusläkaren besökte den lilla 
privata ortopedkliniken som gör flest
fot- och handingrepp per år i landet

• Sidan 14

Gladiatorn
som sadlar om 
till läkare

Sjukhusläkarnas ordförande 
kräver föreskrift som 
ger rätt till fortbildning

LEDAREN: Diskutera kvalitet istället!     IT-SYSTEM: Nu tar de små täten

TEMA | VÄLFÄRDSUTREDNINGEN OCH VINSTER I VÅRDEN                                                • 10-33 >>>
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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.

Svensk hälso- och sjukvård
fortsätter att dras med stora
problem i form av personal-
flykt och i kölvattnet en vår-
dplatsbrist som på många
håll bara blir värre och värre.

Trots att problematiken är välkänd,
utbredd och en allvarlig patientsäkerhets-
risk så lyser nytänkandet med sin frånvaro.
Krasst kan man ifrågasätta hur långt det
får gå och hur illa en verksamhet får skötas
innan huvudmännen ställs till svars. 

Karin Båtelson föreslog i en ledare i
Sjukhusläkaren 2014 införandet av ett
personalflyktstak och ett förlusttak. Så har
som bekant inte skett, utan istället har
fokus bland annat varit på att stoppa vins-
terna i välfärden. Visst ger misstanken om
att miljarder av offentliga medel skulle
försvinna i fickorna på privata vård givare
en dålig smak i munnen. Men det tillhör
de absoluta undantagen. De flesta privata
vårdbolag har låga vinstmarginaler långt
ifrån skatteparadis och jetset-liv. 

I detta nummer granskas välfärdsut-
redningen. Den används frekvent i den
politiska debatten, men kritikerna är
många. Välfärdsforskaren Henrik Jordahl
ser det som ett missbruk av utredningsvä-
sendet att utreda hur vinster kan begrän-
sas istället för att förutsättningslöst
utreda huruvida begränsningen behövs. 

Något som också ifrågasätts är beräk-
ningsmodellen som används, där man i
det kapital som vinstprocenten uträknas
från inte tar med helheten, vilket ger
falskt för höga övervinster. Att kunna
spara pengar i företaget är en nödvändig-
het för att kunna göra större invester-
ingar på sikt, exempelvis för att spara till
dyr medicinteknisk utrustning, men
utredningen föreslår tyvärr begräns-

ningar av de möjligheterna. Små privata
vårdgivare drabbas, då de till skillnad
från landstingen inte kan lösa behov av
investeringar med att gå minus. 

Man kan fundera kring drivkraften att
arbeta privat. Det är sällan ekonomin
som nämns. Ortopeden Tomas Anders-
son berättar om hur han tog klivet från
landstinget när han tröttnade på krång-
liga beslutsvägar och en arbetssituation
som inte kändes möjlig att påverka. Han
ser stora svårigheter att kunna fortsätta
driva sin verksamhet om välfärdsutred-
ningens förslag går igenom. Farhågan
delas av andra privata vårdgivare. 

Mångfald ger bättre sjukvård
Vi anser att svensk sjukvård behöver en
mångfald av vårdgivare för att fungera
optimalt. Att enbart titta på driftsform
och komma med begränsningar såsom i
välfärdsutredningen är fel väg att gå. Det
är snarare dags att börja titta på kvaliteten
på sjukvården som levereras. Nyckelfakto-
rer som kontinuitet, tillgänglighet, fort-
bildningsmöjligheter, personal- och pati-
entnöjdhet borde lyftas och premieras.

Vidare ska man självklart inte behöva
starta eget för att kunna påverka vården
till det bättre. Inom landstingstyrd verk-
samhet måste man på många håll bli
bättre på att låta det verksamhetsnära
ledarskapet få genomdriva förändringar
och fånga upp och sprida goda idéer. Det
politiska mantrat ”låt proffsen vara
proffs” måste tas från ord till handling,
och nyckeln är att lyssna på professionen.

***
Vi fortsätter att följa den svenska kardio-
logen Fikru Maru som sitter i fångenskap
i Etiopien sedan 3,5 år. Han har nu
fastnat i en Kafka-liknande process. Efter

att ha suttit häktad under urusla förhål-
landen, och under tiden ådragit sig en
pneumothorax som kräver kirurgisk
åtgärd valde Fikru att helt avstå från att
försvara sig för att få en dom och komma
vidare. Mardrömmen slutade inte där,
Fikru Maru är nu anklagad för att ha varit
delaktig i en fängelsebrand, vilket klassas
som terrorbrott. Att han var på sjukhus
för behandling av sin pneumo thorax när
branden utbröt förklarar man som iscen-
satt, han skall medvetet ha ätit så mycket
choklad att han ådrog sig en pneumotho-
rax!? Att hypotesen är orimlig verkar inte
spela någon roll. 

Nu krävs diplomatiska krafttag för
att Fikru Maru skall få en korrekt
sjukvård och adekvat stöd i den nya
bisarra situationen. 

***
Här i Sverige har jag med oro följt
utvecklingen av den allt hårdare flykting-
politiken, där socialtjänsten har tvingats
lämna ut information om var papperslösa
befinner sig. Det kan leda till att man på
grund av rädsla avstår från att låta gömda
barn gå i skolan vilket självklart ger
negativa hälsoeffekter, men även att man
undviker att söka sjukvård. Som läkare
skall vi kunna
behandla patienter
baserat på medi-
cinska behov,
oavsett juridiskt
status. Detta för-
hållningssätt är en
viktig del av vår
yrkesetik och
måste värnas. 

Slutligen vill vi
önska er alla en god jul
och ett gott nytt år! 

Debattera kvalitet istället!

LEDARE

ELIN KARLSSON
VICE ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA
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DEN ETISKA STRESSEN. Bakjouren som skickade hem fyra patienter som borde lagts in:

”Vem försvarar mig, när jag inte kan försvara mitt eget handlande?”

• Sidorna 4-5

• Sidorna 16-25

”Vården behöver ett förlusttak!”
■ När man misslyckats tillräckligt mångagånger med att hålla budget och behållapersonal och inte kan erbjuda medborgareden kvalitet på vården som vi har rätt till

borde det införas krav på förändring. Istället för vinsttak i offentligt finansi-erad vård borde man införa förlusttak, ochvarför inte  personalflyktstak?

Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordfö-rande, menar att den nya regeringen ärinne på fel spår i sitt fokus på att begränsavinster i välfärden.
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många ställen,  framför allt av sjukskö-

terskor, men i vissa landsändar också av

läkare och många ställen finns en

kronisk brist. Man kan inte ens behålla

den personal som man utbildar själv

utan så fort de är färdiga flyttar de,

exempelvis till Norge, för att få bättre

arbets miljö, scheman och löner.

Varje oönskat förlorad medarbetare

är en kostnad och en uttalad risk för en

nedåtgående spiral med ytterligare

förlust där man förlorar allt fler!

– Hämma inte de kreativa

som kan göra vården bättre

Vinster i vården beskrivs av regeringen

som en stor bov och förslaget är att

införa vinsttak. Miljarder av offentliga

medel i skatteparadis är osmakligt, men

sanningen är att de allra flesta privata

vårdbolag har förhållandevis låg lön-

samhet och låga vinstmarginaler.

I en vård med knappa resurser och

bristande tillgänglighet är det inte bra

att hämma de kreativa och engagerade.

Att LOV (Lag om valfrihetssystem)

inom primärvården föreslås avskaffas är

lika dåligt av samma anledning. Sjuk-

husläkarna har kämpat för att utöka

LOV till att också  gälla för specia-

listvården. När man nu inför en patient-

lag som ska ge ökad valfrihet, så är det

illavarslande om man vill begränsa möj-

ligheterna.

”Inför ett förlusttak

och ett personalflyktstak”

Styrsystemen är en sak men det vikti-

gaste är resultatet. Det är alltså inte

införande av vinsttak som är det vikti-

gaste för vården.

När en privat vård givare inte klarar

kraven går den i konkurs. När ett lands-

ting eller sjukhus eller annan vård -

inrättning inte kan ge den vård som

utlovats borde också en gräns kunna

sättas. 
När man misslyckats tillräckligt

många gånger med att hålla budget och

behålla personal och inte kan erbjuda

medborgare den kvalitet på vården som

vi har rätt till borde det införas krav på

förändring.

Istället för vinsttak i offentligt finan-

sierad vård borde man införa förlusttak,

och varför inte personalflyktstak?

Sist men inte minst, glöm inte att

som chef och medarebetare i vården

måste du försöka påverka utifrån din

horisont. Möjligheten kan upplevas

olika stor i olika organisationer och det

varierar förstås också. 

Men tänk på att det bästa sättet att

förlora inflytande är att tro att man inte

har nåt. 
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LEDAREN

Otaliga projekt, utredningar,

nationella samordnare,

forskare, branschorganisatio-

ner, tankesmedjor, fack -

föreningar, olika upprop och

you name it, har olika beskriv-

ningar om vården och vårdens

framtid.

▼ Vi översvämmas av lösningar utifrån

dels avsändarens kompetens och erfarenhe-

ter, men förstås också utifrån uppdragsgi-

varen och olika särintressen.

Att komma igenom, få trovärdighet och

göra oss hörda för patienterna och kvalite-

ten är en tuff uppgift för oss läkare.

Nu har vi fått en ny regering med nya

ministrar och en regeringsförklaring som

delvis presenteras här bredvid.

En del är ambitionen att få en mer

jämlik vård. Detta är en av Sjukhusläkar-

nas stora frågor och välkomnas stort. 

Problemet är hur man ska nå dit.

Riktlinjer är bara riktlinjer

Nationella riktlinjer föreslås bli lag. 

Problemet med de nationella riktlinjerna

är att de  är alldeles för få och tar många år

att få fram och alltså gamla redan då de

kommer ut. Att lägstanivån höjs är förstås

bra, men det måste också finnas plats för de

som är ledande  och ligger före.

Riktlinjer är ju just riktlinjer, bra om

de ger ett bra stöd, men sämre om de är

tvingande. Arbetet behöver alltså snabbas

upp och det måste vara professionens

uppgift att utveckla.

Den förra regeringen styrde bland annat

med hjälp av olika stimulanspengar. Riks-

revisionen har kritiserat att stimulans -

medlen blev både fler och mer detaljerade,

vilket störde landstingens arbete och pla-

nering. Men Riksrevisionens kritik blir

förenklad eftersom man lägger all skuld på

regeringen. Läkarförbundet såg redan

tidigt, och påtalade, negativa effekter med

undanträngningseffekter av olika patient-

grupper och ökat tryck på ”onödiga”

undersökningar för att ”få bort” patienter

från kön. Detta är ju något som skett lokalt

inom landstingen! Här måste man dock

som regering vara lyhörd om en god

ambition slår fel på grund av lokala krum-

bukter.
Ekonomistyrningen med NPM har kri-

tiserats för detaljstyrning och för att skapa

misstroende bland professionen. Men det

perfekta styrsystemet finns ju inte utan

olika system passar mer eller mindre bra i

olika verksamheter. I detta nummer tar vi

upp begreppet värdebaserad vård, där

kvalitén mäts på annat sätt och patienten

är delaktig som resurs. Många olika teorier

och styrsystem har sina övertygade före-

språkare och tankar om kejsarens nya

kläder uttalas, men det gäller att samman-

väga i vilken verksamhet de olika alternati-

ven kan vara av värde.

Oavsett styrsystem så är den nya reger-

ingens uttalande om att proffsen ska vara

proffs ett steg i rätt riktning. En kunskaps-

organisation med många kompetenser,

hjälpsökande och sjuka människor och

knappa resurser kräver ett finstämt ledar-

skap för att få kittet att hänga samman. 

I början  av  karriären kan man som

läkare känna tillräcklig tillfredsställelse av

feedbacken från patienter, men på sikt

måste det också vara tydligt från ledning

att engagemang, kunskap och driv lönar

sig. Och att det man upplever vara bäst för

patienten också görs möjligt.

Istället beskrivs personalflykt från
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”I en vård med

knappa resurser

och bristande 

tillgänglighet är

det inte bra att

hämma de

kreativa och 

engagerade.”

Underskotten är vårdens stora problem

KARIN BÅTELSON

ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA

■ Vinstjakten ska stoppas.

■ Nationella kvalitetslagar för ordning

och reda i välfärden införs i syfte att för-

bättra kvaliteten och avsevärt begränsa

vinsterna, samtidigt som mångfald och

valfrihet garanteras.

■ Privata alternativ i välfärden ska inte

kunna göra vinst genom lägre beman-

ning. En lagstiftning mot försäljningar till

underpris tas fram. 

■ Den tvingande lagen om vårdval i

primärvården avskaffas.

■ Lagstiftningen ändras så att möj-

ligheterna att sälja eller privatisera uni-

versitets- eller regionsjukhus förhindras.

■ Privata försäkringspatienter ska inte

gå förbi den offentligfinansierade

vårdkön.

■ Företag i välfärdssektorn ska öppet

redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.

■ Offentlighetsprincipen och meddelar -

friheten ska gälla alla aktörer som

verkar inom den skattefinansierade

välfärden. 

■ Dagens nationella riktlinjer ska bli

obligatoriska för att säkra en likvärdig

sjukvård. 

■ En kommission för jämlik hälsa till-

sätts. Arbetet för att förbättra folkhälsan

stärks bland annat genom en tydligare

ansvarsfördelning och bättre uppföljning. 

Regeringens mål är att de påverkbara

hälsoklyftorna ska slutas inom en 

generation.

■ Äldreomsorgen ges ökad kvalitet

genom mer personal. 

En långsiktig kvalitetsplan för den

svenska äldreomsorgen tas fram i bred

samverkan.

■ Nya styrmodeller som skapar större

frihet för medarbetarna i

offentlig sektor ska utvecklas.

VINSTBEGRÄNSNINGAR FEL VÄG

Regeringsförklaringen • I en ledare i Sjukhusläkaren 2014 föreslog
Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson
införandet av ett personal flyktstak och ett för-
lusttak. I ledaren menade hon att underskotten är
sjukvårdens stora problem. Inte vinstuttag i
1000-tals små privata vårdföretag som bidrar
med bra kvalitet, effektivitet och nya idéer.

VÄLFÄRDSUTREDNINGEN MISSAR MÅLET
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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.

DI
AB
-15

-7
1

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

Odelbergs Väg 9 A 134 40 Gustavsberg

Känner du till 

Pomi-T 
från Prostatahälsa AB? 

Pomi-T är polyfenolrikt kosttillskott som 
har utvärderats kliniskt i en dubbelblind, 

randomiserad och placebokontrollerad studie. 

Pomi-T-studien hittar du på Nature.com. 

Pomi-T finns med i det nationella 
vårdprogrammet för prostatacancer.

Du kan läsa mera om Pomi-T på 
www.pomi-t.se

För beställning och info 
– ring 08-570 345 00

Gladiatorn 
som sadlar om
till läkare
• Sidan 36 
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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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▼ Sjukhusläkarnas fullmäktige
kallas härmed till ordinarie full-
mäktigemöte torsdagen den 9 mars
och  fredagen 10 mars 2017.
Lokal: Wallenbergaren, En trappa
upp i Näringslivets Hus, Storgatan
19 i Stockholm.
Av lokalavdelning eller förenings-
medlem väckta frågor, som ska

upptas på föredragningslistan, ska
enligt stadgarna ha kommit styrel-
sen tillhanda senast en månad före
mötet.
Adress: Sjukhusläkarnas kansli,
Box 5610, 114 86 Stockholm
eller e-post:
wendela.zetterberg@slf.se

Karin Båtelson med styrelse

Välkomna till 
fullmäktigemöte 2017!

Göteborgs Sjukhusläkarförening 
kallar till årsmöte den 17 januari 2017
med start kl 17.30 i aulan Hjärtat på
Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Mötet kommer att inledas med tal av
sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg under
rubriken ”Sahlgrenska Universitetssjukhuset
nu och i framtiden”.

I samband med årsmötet kommer
styrelsen att lägga fram förslag på namnbyte
till ”Sjukhusläkarna Göteborg”.

Efter årsmötet bjuds medlemmarna på
buffé. Anmälan för buffén senast 9 januari till
karin.sillen@vgregion.se
Styrelsen för Göteborgs Sjukhusläkarförening, 
Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande.

***

Sjukhusläkarföreningen Östra Skåne
inbjuder härmed till årsmöte den 18
januari 2017 med början kl 18.30.
Plats: Kronohuset, Stora Torg i Kristianstad.
Program: Mötet inleds med  stadgeenliga
årsmötesförhandlingar, därefter gästtalar
Nikolas Larsson, klubb chef  för 
IFK Kristianstad under rubriken ”En energisk
del av Kristianstad”.    
Avslutningsvis bjuder Östra Skånes Sjukhus-
läkarförening på buffé.
För dem som önskar deltaga i måltiden är
föranmälan obligatorisk! 
Anmälan senast den 10 januari
Meddela Läkarförenings kansli per telefon
044-3092680 
eller via e-post:
margareta.danelius@skane.se

ANNONS | FACKLIGA AKTIVITETER

Vilka ska få Friska 
Sjukvårdspriset och
priset som Årets
Visslare? 

▼ Vi tar gärna emot tips
till 2016 års pristagare för
Sjukhusläkarnas Friska
Sjukvårdspris och Årets
visslare!

Mejla: wendela.zetter-
berg@slf.se
eller ring:  08-790 34 50.

Friska sjukvårdspriset
går till en person som

genom enträget arbete
lyckats få varaktig förbätt-
ring inom vården för pati-
enter och läkare.

2015 gick priset till  två
pristagare:
Journalisten Bo Lind-
quist, med motiveringen:
”För ett lågmält men
smärtsamt ögonöppnande
grävande på den kliniska
forskningens bakgård.”
Läkare Utan Gränser,
med moti veringen: ”Inga
gränser i världen har
kunnat stoppa ert arbete för
mänskliga rättigheter och

alla människors rätt till
sjukvård”

Priset som ”Årets
Visslare” går till en person
som stått upp för demo-
krati och yttrandefrihet i
vården till gagn för patien-
ter och läkare.

2015 gick priset till
Johan Tjärnström, 
chefläkare, NU-sjukvården
i Västra Götalandsregio-
nen, som trots sin chefs -
position hade modet att slå
larm om konsekvenserna av
ned dragna vårdplatser och
kroniska överbeläggningar.

Tipsa oss om pristagare!
Förra årets 
pristagare: 
Journalisten
Bo Lindquist. 

Läkare utan
gränser.

Johan
Tjärnström.
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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!

AXPLOCKET...

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

Inkompetens är det 
allvarligaste felet med
psykiatrin
CARINA HELLSTRÖM 

▼ Det primitiva diagnossystemet
skulle man kunna leva med
om det ställdes riktigt höga
krav på varje ansvarig

läkare! Idag får vilken
nybörjare som helst
pyssla med detta och
kvaliteten blir låg,
extremt låg.
Mitt förslag:
Att alla nyutbildade
psykiatrer sätts att ta
ett aktivt personligt

ansvar, särskilt för dia-
gnostik och behand-
ling. Därmed även för

egna men även andras
eventuella misstag, så att

de tar lärdom och kan
utvecklas. Detta är

inget straff utan en nöd-
vändig utbildningsinsats.

• Läs hela texten på: 
www.sjukhuslakaren.se/psykiatrisk-diag-
nostik-med-personligt-ansvar/

FALUN: Sjuksköterskebristen på
kirurgkliniken vid Falu lasarett gör
att en av klinikens tre avdelningar
stänger under drygt två månader. 
Problemen är dock inte nya och syns

även på andra av sjukhusets kliniker.
– Arbetsmiljön för läkarna som går
jour är fruktansvärd. Det bir värre och
värre, men vi förskjuter samtidigt
våra förväntningar på hur det ska vara.

Nu är normalläget att vi lägger flera
timmar per natt på att jaga 
vårdplatser, och att vi har patienter
som vårdas på fel avdelningar, som vi
vet ger sämre medicinsk kvalitet,

Över 100 läkare i Skåne
återfår rätten till 
ersättning för övertid
▼  En långvarig tvist om bortskri-
ven rätt till ekonomisk ersättning
för arbetad övertid för läkare i
Skåne har nått sin ände. Från och
med den1 november har över 100
överläkare och specialistläkare fått
nya anställningskontrakt som ger
dem rätt till övertidsersättming.
•  Läs hela texten på:
www.sjukhuslakaren.se/kan-inte-krava-att-
folk-ska-jobba-overtid-gratis/

Östergötland 
säger upp avtal 
med Vidarkliniken
▼ – Vi har haft avtal i många år, men
vi är en väldigt liten kund till Vidar -
kliniken. I och med att både Stock-
holm och Västra Götaland har aviserat
att de inte ska förlänga sina avtal,
ansåg vi att det är svårt att veta om
Vidarkliniken kommer att upprätt-
hålla den kvalitet och det innehåll
som man kunnat erbjuda tidigare,
säger Lena Lundgren, hälso- och
sjukvårdsdirektör i Region Östergöt-
land.
•  Läs hela texten på:
www.sjukhuslakaren.se/ostergotland-for-
langer-inte-avtal-med-vidarkliniken/

Frustration bland 
Stockholmsläkare 
efter uppsagt jouravtal

▼ Stockholms läns landsting säger
upp de olika lokala jour- och bered-
skapsavtalen som finns för läkare och
ersätter dem med ett gemensamt dito.
Reaktionerna från läkarna har varit
minst sagt kraftiga.
– ”Skit”. ”Strejk”. Det är väldigt
hårda reaktioner. Vi är väldigt måna
om att verksamheten ska fungera och
därför också väldigt besvikna på att
man nu bryter sönder ett lag som
fungerar, säger Johan Styrud, ordfö-
rande för Stockholms läkarförening.
– Vi är väldigt förvånade att man
säger upp avtalen utan att ha en plan
för hur man ska lösa det här. Det finns
en massa pengar nedbundna i avtalen
och de ser olika ut på varje ställe. 
•  Läs hela texten på:
www.sjukhuslakaren.se/forstor-en-
yrkeskar-som-ar-valdigt-lojal/

KRÖNIKOR

DEBATT

▼ Jag är på konferens i vården och allt ser ut som
vanligt i mötessverige. Ljummet kaffe, medelålders
publik, powerpoint och obligatorisk panel på
scenen. Så spänner en auktoritet på podiet ögonen i
oss och säger med myndig stämma:
– Patienten är en person.

Jaha? Vad annars? En badanka? En cykel? Jag ler lite och
ser mig omkring för att kolla om någon mer än jag uppfat-

tar humorn i det hela. Alla ser gravallvarliga ut. Oroväck-
ande många nickar och ser ut som de just förstått

något nytt…Jag undrar var jag hamnat. Är det ett
skämt på gång? Så inleder Britt-Marie Ahrnell sin
debattartikel. • Läs hela texten på: 
www.sjukhuslakaren.se/ar-det-en-manniska/

Är det en människa?!?

NKS nya verksamhetsmodell 
kan få stora konsekvenser
▼ – Om man genomför den nya verk-
samhetsmodellen, som den är tänkt nu,
utan några förändringar kommer det att
få stora konsekvenser för hur man kan bli
kirurg på Karolinska. I den nuvarande
planen separerar man benign och malign
kirurgi, trots att det ibland är samma
operation och samma patient ända till
man får PAD-svaret, säger Yvonne
Dellmark, ordförande för Karolinska
Universitetssjukhusets läkarförening.
•  Läs hela texten på:
www.sjukhuslakaren.se/vi-vet-att-man-jobbar-
febrilt/

”Förväntningarna på hur det ska vara förskjuts”
säger Kristina Jennische, kirurg och
ledamot i Dalarnas läkarförening.
•  Läs hela texten på:
www.sjukhuslakaren.se/forvantningarna-
pa-hur-det-ska-vara-forskjuts/

• Fikru Maru åtalad för brott mot Etiopiens terroristlagstiftning...• Anklagas för
att ligga bakom brand på fängelset där 23 dog...• Bloggat av Katrin Hruska: ”Någon
vill att Fikru ska dö”... • Fikru opererad... • Ny domstolsförhandling väntas den 23

Under parollen ”Fikru Maru är inte terrorist” samlades människor utanför Etiopiens ambassad i Stockholm i en manifestation den 6 december.
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Läs mer om utvecklingen på www.sjukhusläkaren.se
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Ett fult dribblande
med begreppen
– Utredningsväsendet
har missbrukats

Massiv kritik mot Välfärdsutredningen
FÖRSLAGET OM VINSTTAK FICK KONSULTEN BAKOM BERÄKNINGARNA OCH FORSKARSAMHÄLLET ATT GÅ I TAKET

Henrik Jordahl Per Strömberg Sven SöderbergJoachim Landström Ilmar Reepalu Thomas Hjelström

/ Välfärdsforskare. / Professor i finansiell ekonomi.

/ Ordförande i Privatläkarföreningen.

/ Lektor vid Uppsala universitet och konsult.
Stod för utredningens vinsttak-beräkningar.
Avsade sig vidare uppdrag då han ansåg att
utredningen förvrängde hans slutsatser. / Regeringens särskilde utredare

– ansvarig för Välfärdsutredningen.

/ Ekonomie doktor och konsult. Tog över
slutberäkningarna när Joachim
Landström avsade sig vidare uppdrag.

”
”

De tog mina slutsatser,
slet dem i småbitar och
slängde bort nästan allt.
Mitt namn är nedkletat
”

”
Joachim Landström

började argumentera
redan i augusti. Jag har
aldrig varit med om en
konsult som betett sig på
det viset

”
”

Ett dråpslag
mot alla små” ”

Så låg nivå att om
mina studenter resonerat
som utredningen hade 
de blivit underkända

”
”

Med Välfärdsutred -
ningens principer ser det ut
som att övervinsterna är
mycket större än de är
”

”
Den 8 november offentlig-
gjorde Välfärdsutredningen
sitt betänkande ”Ordning
och reda i välfärden”. Men
sällan har det varit sådan
oordning och oreda och 
kritikstorm mot en statlig
offentlig utredning.

▼ Redan innan utredningen var klar
vände sig konsulten bakom beräkning-
arna av ”övervinster” mot Välfärds -
utredningens hantering av hans slutsat-
ser, som han menade förvanskats och
att man kletat ned hans namn.

Och så fort utredningens förslag om
vinsttak blev känt gick det ekonomiska
forskarsamhället i taket över metoden
att räkna ut övervinster, som man
menade gav en missvisande bild.

Forskarna fick stöd av utredningens
konsult nummer två som utfört slut -
beräkningarna. Även han menade att
med Välfärdsutredningens principer ser
det ut som att ”övervinsterna” är

mycket större än de är.
Sjukhusläkaren har försökt att reda

ut oredan. Vad säger de ekonomska
experterna och forskarna och vad säger
Ilmar Reepalu, ansvarig för Välfärdsut-
redningen, som avfärdar kritiken och
menar att den inte är relevant. Vi har
också talat med några företag i vårdens
verklighet – bortom teoretiskt  kon-
strurerade  mätmetoder och höftad sta-
tistik. 

På Kärnanortopeden i Helsingborg
säger ortopeden Thomas Anderson: ”Vi
skulle tyna bort om utredningens
vinsttak blev verklighet”.

• Se sidorna 12-33 >>>

Hur säkert är Välfärds -
utredningens påstående att
4.388 privata hälso- och
sjukvårsföretag (79 procent)
gjorde övervinster 2014.

▼ Sjukhusläkaren bad Välfärdsutred-
ningen att ge oss underlagen för
beräkningarna så att vi med hjälp av
utomstående ekonomisk expertis
skulle kunna granska utredningens
slutsatser.

Vi bad även att få ut en lista på
företag med ”övervinster”.

Men Välfärdsutredningen har
varken kunnat ge oss underlag eller
någon lista.

I ett mejl svarar departements-
sekreteraren Lina Lundblad att utred-
ningen inte har rådata och inte kan
skicka några. 

Utredningen har fått redovis-
ningen av beräkningarna, men

inte själva beräkningarna. Och vi har
inte heller någon rätt att kräva ut
dessa – det ingår inte rådata i vårt
avtal.

Så den enda som vet exakt hur
beräkningarna om ”övervinster” är
framtagna är konsulten Joachim
Landström som vänt sig mot utred-
ningens hantering av hans slutsatser.

När det gäller vår begäran om en

lista på ”övervinstföretag” svarar Lina
Lundblad att det skulle varit möjligt
att göra beräkningar för ett fåtal indi-
viduella företag men att man valt att
inte göra några sådana utan gjort en
beräkning på hur många företag som
skulle påverkas av en reglering.

Så närmast sanningen om vad Väl-
färdsutredningen vet om antalet
hälso- och sjukvårdsföretag som gör
övervinster kommer nog Lisa Ekdahl i
låten ”Vem Vet” med texten:

Vem vet, inte du
Vem vet, inte jag

Vi vet ingenting nu
Vi vet inget idag

Christer Bark

”
”

Hur säkra är Välfärdsutredningens påståenden?



mycket mer vinst än man i själva verket
gör. Och det var precis det som Joachim
framförde i sina analyser. Men trots det
valde man att gå helt emot detta i Väl-
färdsutredningen.

Hur känner man som konsult när en
utredning inte alls tar hänsyn till det
man påpekar på det här sättet? Riskerar
man att få sitt namn draget i smutsen?

– Joachim kände kanske på det sättet
när han skrev sin artikel. Han har varit så
inne i utredningen och tagit fram
modellen och fört resonemangen. Jag har
varit nära dem så otroligt lite – det rör
sig om ungefär två timmars möte med
utredningen där jag ombads ge en second
opinion samt att jag har levererat en del
sista-minuten- beräkningar givet deras
modell, så min insats är väldigt liten.
Samman fattningsvis så har jag inte blivit
feltolkad –  men däremot har mina
argument inte fått något genomslag. Så
om jag ska vara helt ärlig känner jag inte
att mitt namn är draget i smutsen. Jag
har fått prata med media på mina villkor.
Men Joachim är i en annan situation och
har därför också upplevt det annorlunda.
Jag kan förstå hans reaktion och att han
känner den här frustrationen. Precis som
Mikael Runsten känner eftersom hans
verk är både citerat och misstoltolkat*.

Kan sånt här göra att man som
expert drar sig för att medverka i den

här typen av politiska utredningar
framöver?

– Vi inom akademin kan bara
framföra de problem och strukturer som
finns. Hur man sedan väljer att diskutera
och vinkla utifrån ett politiskt perspek-
tiv – det är något som vi inte kan ta
ansvar för. Det här handlar inte om
naivitet från vår sida. Vi är fullt
medvetna om att det finns en risk att bli
tolkad både av vänstersidan och högersi-
dan med de syften som kan finnas där.
Det är i sig ingen överraskning. Jag ser
det som värdefullt i någon bemärkelse
att kunna agera på ett sätt där det skapar
debatt och där allmänheten får större
insikt i konsekvenserna i de här frågorna.
Om akademin inte längre spelar en
expertroll i utredningar vore det väldigt
synd, tycker jag. Det viktiga är att man
kommer ut i en bredare debatt.

Malin Lindgren

* Även Mikael Runsten, ekonomie doktor,
anser att Välfärdsutredningen förvrängt slutsat-
serna av hans forskningsresultat då man i
utredningen  hänvisar till ett citat av honom i en
avhandling där utredningen hävdar att han
kommit fram till att de mjuka värdena inte har
så stor betydelse, utan mer är att betrakta
som mätfel i redovisningen.
En absurd slutsats enligt Mikael Runsten, som
menar att de till och med kan vara de helt
dominerande tillgångarna för företag.

▼ – Jag vill inte bli intervjuad om Väl-
färdsutredningen mer. Jag har sagt det
jag vill föra fram i de debattartiklar jag
har skrivit. Nu har jag inget mer att säga.

Det är en märkbart irriterad Joachim
Landström som Sjukhusläkaren når över
telefon. Han är mannen som stått för i
stort sett alla beräkningar om påstådda
övervinster. Nu är han trött på alla jour-
nalister som ringer och ber honom kom-
mentera om och om igen varför han som
universitets lektor vid företags -
ekonomiska institutionen på Uppsala
universitet valde att avsäga sig vidare
uppdrag som konsult åt Välfärdsutred-
ningen.

Men till media, bland annat i Dagens
Samhälle, har han tidigare sagt:

”Jag ställer inte upp på Ilmar

Reepalus hantering av mina slutsatser.
Mitt namn är nedkletat”, 

”Han tog han mina slutsatser, slet
dem i småbitar och slängde bort nästan
allt”.

Framför allt är det Ilmar Reepalus
slutsats att vinsterna bör vara under 10
procent som han vänder sig emot –
något som Joachim Landström tror
skulle leda till ett förstatligande av den
privata välfärdssektorn. 

Redan en lägsta vinstnivå på 10
procent skulle enligt Joachim Land-
ström riskera att många bolag tvingas  i
likvidation. Lägre nivåer, som utred-
ningen lät konsulten Tomas Hjelström
räkna på då Joachim Landström avsade
sig vidare uppdrag, är direkt oseriöst
och bygger inte alls på hans antagande

har han deklarerat.
Han ser också brister i Välfärdsutred-

ningens sätt att räkna fram företagens
kapitalbas, det som avgör hur stor vinst
företagen ska få ha, eftersom kunder,
varumärke, utbildning av personal, med
mera inte räknas in alls. 

Joachim Landströms kollega,
ekonomie doktor Tomas Hjelström
(bilden nedan), har inte varit lika invol-
verad och vill gärna svara på frågor om
den kritik de
båda ekonomerna
riktar mot slut-
satserna som dras
i Reepalus Väl-
färdsutredning.

– Joachim och
jag för fram
samma
argument. Det
jag har att
berätta är på många sätt ett eko av det
han har skrivit i sina debattartiklar.
Kontentan av det vi framför är att det
ser ut som att övervinsterna i välfärden
är mycket större än de i själva verket är
om man följer Välfärdsutredningens
mätprinciper.

Enkelt förklarat handlar det om att en
stor del av de investeringar välfärdsföre-
tagen gör i form av till exempel insatser
för personalen eller dyra lokalhyror för-
bundna i långa hyreskontrakt, helt enkelt
inte finns med på balansräkningen och
därför inte blir en del av det operativa
kapitalet som övervinsterna beräknas
utifrån, berättar Tomas Hjelström.

– Då ser det ut som att man gör
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”Reepalu tog mina slutsatser, 
slet dem i småbitar och
slängde bort nästan allt”

■ Den ena konsulten avsade sig vidare uppdrag, tog
starkt avstånd från Välfärdsutredningen och menar att
den går emot hans analyser och har dragit hans namn i
smutsen. 
■ Den andra för fram samma kritik, men tror inte att
utredningen ska påverka hans anseende eftersom han
varit så pass lite involverad. Han träffade  
utredningen två timmar och slutförde sedan några 
sista-minuten-beräkningar.

JOACHIM LANDSTRÖM SOM LIGGER BAKOM 
VÄLFÄRDSUTREDNINGENS ANALYSER 
OM ÖVERVINSTER: MITT NAMN ÄR NEDKLETAT

Välfärdsutredningens båda konsulter
vänder sig mot utredningens slutsatser
”Övervinsterna är inte så stora som påstås”

Konsulten Joachim
Landström blev bestört

av hur Ilmar Reepalu
hanterade hans 

slutsatser och avsade
sig vidare uppdrag.



De utför mellan sex och
åtta fot- och handingrepp
varje vardag – året runt –
en statistik som inget
sjukhus i hela landet är 
i närheten av. 

▼ Sjukhusläkaren besökte den lilla,
men effektiva Kärnanortopeden i Hel -
singborg för att ta reda på vad Välfärds -
utredningens vinsttak skulle få för kon-
sekvenser för just dem.

Det är fredagen innan första advent
och den fem man starka personalstyrkan
på Kärnanortopeden har precis avslutat
tiofikat – som dagen till ära bestod av
nygräddade lussekatter från det lokala
bageriet.

– Jag sprang bort och köpte dem lite
snabbt här i morse, säger ortopeden
Thomas Anderson och skojar om att ett
sådant beslut troligtvis hade behövts
förankras hos en hel radda med chefer om
han fortfarande hade jobbat i lands tinget.

Tröttnade på allt krångel
och ineffektivitet i landstinget
För just de krångliga beslutsvägarna och
det faktum att en landstingsanställd
ortoped sällan får möjlighet till mer än
två operationsdagar i veckan – var två av
de avgörande skälen till varför han valde
att lämna sjukhusvärlden efter 26 år och

satsa på att driva en verksamhet i egen
regi den där augustidagen år 2009.

– Jag var överläkare och disputerad
men i praktiken kunde jag inte påverka
vardagen någonting. Då släppte de möj-
ligheten att köpa befintliga mottag-
ningar fri och det gjorde att jag valde
att ta över den här verksamheten med
befintligt patientunderlag.

I dag, sju år senare, har Thomas
Anderson fått sällskap i företaget av
ortopedkollegan Johan Nilsson och efter
två års samarbete har de utvecklat och
effektiviserat verksamheten till den grad
att de blivit rejält trångbodda.

Öppnar nya
operationssalar nästa år
– Det var synd att du inte kom på besök
i början av nästa år i stället för då skulle
du ha fått se våra nya lokaler med tre
operationssalar varav två anpassade för
infektionskänslig kirurgi, säger Thomas
Anderson, inte utan ett visst mått av
stolthet i rösten, medan han visar vägen
den korta biten från väntrummet till
dagens enda operationssal där en patient
precis ska få lokalbedöv ning inför sin
Hallux valgusoperation.

För att utnyttja lokalerna till max
och få möjlighet att operera varenda dag
har Thomas Anderson och kollegan
Johan Nilsson valt att dela veckans alla
dagar broderligt mellan sig – om den
ene opererar förmiddag har den andre

mottagning och vice versa. Sedan skiftar
de på eftermiddagen.

– Det gör att vi kan operera omkring
1 500 patienter om året och det innebär
bland annat att vi gör fler framfotsope-
rationer än något av de större sjukhusen
hinner med varje år. Vi är den enskilt
största rapportören till Riksfot, ett fot-
register baserat i Registercentrum i
Göteborg, säger Thomas Anderson och
slår sig ner bakom skrivbordet på
kontoret. Bredvid honom dikterar Johan
Nilsson lite snabbt innan han ger sig i
kast med dagens första operation.

– Diktaten skrivs i princip ut i
realtid av vår läkarsekreterare, säger
Thomas Anderson. Där har vi också en
stor fördel med att jobba i ett litet men
effektivt arbetslag. Inom landstinget
skulle samma sak ha dröjt flera dagar
och det hade aldrig gjorts av samma
person.
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SJUKHUSLÄKAREN BESÖKTE 
ORTOPEDKLINIKEN SOM GÖR FLEST 
FOT- OCH HANDINGREPP PER ÅR I LANDET

”Vi skulle tyna bort
om utredningens
vinsttak går igenom”

▼ Någon väntetid på fotkirurgi i Helsingborgs -
trakten existerar inte för närvarande – för den
betar de båda ortopederna Thomas Anderson
och Johan Nilsson av. Trots det upplever
ingen av dem alls samma stress som de
gjorde när de jobbade inom landstinget. Föru-
tom de båda ortopederna är två personer fast
anställda på Kärnan ortopeden i Helsingborg;
operationssjuksköterskan Malin Frisk och
läkarsekreteraren Camilla Nilsson.

Foto: Li Fernstedt

Fortsättning nästa uppslag >>>



Vi går över till att diskutera
Välfärds utredningen och det vinsttak på
sju procent som föreslås i den. Vad
skulle det innebära för en verksamhet
som Kärnanortopeden?

– Vi hade utarmats! Kanske hade vi
klarat något år men med tiden skulle vi
tyna bort helt med ett vinsttak på sju
procent. Då hade vi inte haft ekonomi
att överleva, säger Tomas Anderson.

Han nämner som exempel den nya
genomlysningsapparaten de båda orto-
pederna planerar att investera i. Det
kommer att krävas år av sparande för att
få ihop de 700 000 kronorna plus moms
det handlar om.

– Jag måste ha möjlighet att spara
pengar i företaget en längre tid för att
kunna göra en sådan investering, men
med de nya reglerna skulle det vara
omöjligt. Jag kan inte göra som i lands -
tinget eller som på den landstingsdrivna
vårdcentralen här i Helsingborg som
kan gå med 30 miljoner i minus. För oss
hade ett sådant underskott gjort att vi
hade fått avskeda all personal eller lägga
ner. Skulle vi alla jobba på samma
villkor skulle den vårdcentralen inte
överleva en halv nanosekund. Jag kan
inte höja skatten eller äska om mer

pengar – mina avtal är begränsade med
tak – jag kan helt enkelt inte få mer.  

Välfärdsutredningen och de förslag
som presenteras i den är oerhört
stötande och handlar bara om politik
och röstfiske – inget annat, menar
Thomas Anderson.

– Jag förstår inte vad det är man är
ute efter. Skulle allt det här gå igenom
har man i princip slagit ut den privata
verksamheten förutom de stora jättarna;
Capio, Aleris och så vidare. Man verkar
tro att man har med sig folket i det här
och att man har hittat en fråga som
skulle kunna ge en fördel och fler röster.
Man har den här idén om att några

privata välfärdsföretag för ut pengar till
något skatteparadis, men de andra 
18 999 företagen då, som också drabbas
av de här regelverken?  Jag vill inte föra
ut några pengar. Jag vill operera. Då är
det väl bättre att försöka nita de som
faktiskt gör det?

Mycket handlar om hur man har
ställt frågorna till svenska folket när det
kommer till vinster i välfärden, tror
Thomas Anderson. Klart man svarar nej
till vinst i välfärd om det presenteras
som att företagen skor sig på skattebeta-
larna, anser han.

– Men andra undersökningar har ju
till exempel visat att 65 procent av
Sveriges befolkning gärna vill bestämma
själva vilken doktor man ska ha. Då
tycker plötsligt samma människor    att
det ska finnas privat alternativ och att
det kan vara helt ok med lite vinster i
vården. Jag har haft patienter som har
opererats här som har fått sin operation i
landstinget inställd tre gånger på rad. Vi
har en helt annan tillgänglighet och de
operationer vi har bokat in blir faktiskt
av. Vi är inte beroende av några vårdp-
latser och tvingas inte prioritera på
grund av akuta patienter.

Något som nästan inte alls har upp-

märksammats i media är två parallella
lagförslag som ska stötta Välfärdsut -
redningen, menar Thomas Anderson.
Det ena handlar om att göra det möjligt
för myndigheter att ta del av bokför-
ingen och se exakt vad de privata vård -
givarna tjänar.

– De vill få en fullständig transparens
precis som i offentlig verksamhet för att
komma åt vår bokföring. Då kan vem
som helt begära ut även hemlig doku-
mentation om inköp och uppköp och så
vidare. Det skulle också slå undan benen
för all privat verksamhet och även tvinga
oss att anställda en person som sitter och
registrerar vartenda inkommande mejl.
Återigen kommer den politiken att leda
till att många små dukar under medan
Capio och Aleris redan har de här resur-
serna anställda hos sig.

Det andra förslaget handlar om att
privata vårdgivare inte ska få ta emot
patienter med sjukförsäkring, för att poli-
tikerna ”inte vill ha någon undanträng-
ningseffekt”, berättar Thomas Anderson.

– De skriver visserligen i underlaget
att de vet att EU inte skulle gilla det
och de har inga som helst bevis för att
en sådan undanträngning faktiskt sker i
dag. Vi har en ganska stor del patienter

från försäkringsbolagen men också en
hel del som kommer på egenremiss.
Skulle vi inte få ta emot försäkrings -
patienterna försvinner en stor del av vår
inkomst eftersom våra andra avtal är
begränsade med tak.  

Men trots Välfärdsutredningen och
de parallella lagförslagen är Thomas
Anderson optimistisk och även något
luttrad. För även den ”nationella taxan”,
som de båda ortopederna arbetar efter
har varit ett rött skynke för alla lands -
ting sedan den infördes och föremål för
utredning, berättar Thomas Anderson.

– Det landstingen inte gillar med
nationella taxan är att där kan de inte
bestämma över oss så som de gör när de
sluter vanliga vårdavtal. Därför har de i
alla år kämpat för att ta bort den, men
lyckligtvis förpassades den utredningen
till papperskorgen när den kom. Jag
hoppas och tror att samma sak kommer

att hända med Välfärdsutredningen.
Men handen på hjärtat - finns det

verkligen inte någon övervinst i ert
företag som det ser ut i dag?

– Nej, det finns det inte. Och den
frågan kan jag svara mycket ärligt på.
Det vi gör som småföretagare är att vi
skaffar oss en peng på banken som kan
hjälpa oss längre fram – till den nya
mottagningen måste jag till exempel
låna. Men ju mer pengar jag kan tjäna
på min verksamhet desto fortare kan jag
betala av mina skulder givetvis. Men
om jag bara fick tjäna sju procent skulle
jag lika gärna gå tillbaka till lands -
tinget. De pengarna skulle inte räcka
någonstans.  Men med tanke på att
landstingen blir mer och mer dysfunk-
tionella skulle jag troligtvis bli hyrlä-
kare i stället. Då kan jag jobba när det
passar mig.

Malin Lindgren

Kanske hade man klarat något år men med tiden skulle man tyna bort helt med ett vinsttak på
sju procent, menar Thomas Anderson.

Operationssjuksköterskan Malin Frisk läser in
sig på dagens andra patient. Totalt ska 6 opere-
rationer utföras på Kärnanortopeden denna dag

Johan Nilsson: Vi har sett till att ta bort onödiga arbetsmo-
ment. Här gör vi det vi ska på en begränsad yta. När jag går
hem för dagen är jag färdig"

Diktaten på kliniken skrivs i princip ut i realtid av läkarsekreteraren 
Camilla Nilsson.

I princip så är försla-
get ett försök att sociali-
sera den privata sjukvår-
den i Sverige, det finns
inga som skulle vilja ge sig
in i detta getingbo och de
som redan är där har inga
vidare framtidsutsikter.

”

”

Med vinsttaket så följer en enorm ensidig makt 
för landstingen att till exempel dra in/avsluta avtal med
privata vård givare utan några förklaringar  , de kan bara
hänvisa till att företaget har för stor vinst.
”

”

THOMAS ANDERSON: THOMAS ANDERSON:

Om Välfärdsutredningen
förslag förverkligas blir det
väldigt komplicerat för
småbolag att spara till stora
investeringar.

▼ Välfärdsutredningen föreslår att det
ska finnas en gräns, vilken är på tio
procent av nettoomsättningen, för hur
mycket likvida medel ett bolag får ta
med i avkastningsberäkningen. Analyti-

kern David Rydén menar att det
kommer att slå mot mindre bolag.

– Om man är ett fåmansbolag och har
en nettoomsättning på en miljon kronor
så innebär det att man kan ha ungefär 100
000 kronor på sitt företagsbankkonto.
Efter det, om man tjänar in mer pengar
och sparar dem i stället för att ta ut dem i
lön, så går det väldigt snabbt. Redan efter
några tiotusentals kronor till är man
antagligen över gränsen för tillåten vinst
på operativt kapital, säger han.

Kort sagt innebär det att små bolag

inte kan spara ihop till
stora investeringar, utan
att träda över tiopro-
centsgränsen. David
Rydén (bilden) menar
att de små konsulterna –
utan lager, maskiner
eller byggnader, som
tjänar pengar på
arbetade timmar – istället måste välja att
ta ut pengarna i lön eller investera i
något som räknas som operativt kapital.

– Med ett sånt krav blir det en

styrning på vad fåmansbolag får göra
med sina pengar.

Om utredningens förslag skulle bli
verklighet skulle det också, enligt
David Rydén, innebära mycket mer
pappersarbete för de små bolagen.
Särskilt eftersom operativt kapital är ett
avancerat nyckeltal att räkna fram, med
utredningens förslag till särskilda
villkor för överlikviditet och dispens om
det gått dåligt tidigare år.

– Det blir en mycket högre administ-
rativ börda. Dels i att beräkna och hålla

koll på nivåerna, eftersom det helt plöts-
ligt finns en risk för att komma över ett
visst belopp, dels för att du måste tänka
väldigt mycket kring de investeringar
du vill göra, eftersom det inte bara är att
spara ihop pengar som likvida medel.

– Det innebär också en stor osäkerhet
för bolaget. För vad händer om det visar
sig att man har räknat fel och vips har
för mycket vinst?

Precis som i tidigare kritik mot
utredningen påpekar David Rydén att
mätmetoden inte fungerar väl på små

bolag i tjänstesektorn.
– Operativt kapital tar på inget sätt

hänsyn till oavlönat arbete. Det finns
inget tal i ditt bokslut som säger att du
har lagt ner 500 000 kronor i obetalt
arbete för att starta företaget. Istället ser
det ut som om du har en väldigt hög
avkastning.

Anna Sofia Dahl

10-procentsregel gör det i stort sett omöjligt för mindre företag att spara ihop till större investeringar

Läs utredningens motiv
att införa sparrestriktioner

på nästa sida  >>>



miskt självklart i små ägarledda företag,
det är arbetet som har skapat värdet och
skattereglerna avgör vad man tar ut som
lön och som vinst. För ett stort industri-
företag passar modellen som välfärdsut-
redningen har tagit
fram kanske bättre,
men för småföretag i
tjänstesektorn blir
det helt fel.

När små företag
är väldigt
lönsamma så är det
helt enkelt inte ett
problem för välfärden, menar Henrik
Jordahl. 

– Nej, man missar verkligen det
viktiga om man skulle peka på det.
Det är egentligen ett missbruk av
utredningsväsendet att Ilmar Reepalu
har fått i uppdrag att fundera på hur en
vinstbegränsning ska utformas istället
för att fundera på om den överhuvudta-
get behövs.

På vilket sätt menar du att väl-
färdsutredningen använder sig av
ett fult dribblande med begreppen?

– Man pratar om det här problemet
som folk har något emot – att det för-
svinner skattemedel i vinst. Och sedan
slänger man sig i nästa mening med
väldigt höga avkastningssiffror – som i
själva verket är ett mått på något helt
annat. Välfärdsföretagens rörelsemargi-
nal är som sagt bara 5-6 procent.
Dessutom, eftersom den mesta verk-
samheten finns inom den offentliga
sektorn, så pratar vi egentligen bara
om några promille i så kallat läckage av
skattemedel.

Att de privata välfärdsföretagen
skulle tumma på kvaliteten för att
uppnå högre vinster då – finns det
inte en risk för det?

– Det är något det alltid finns risk
för men det är en högst teoretisk risk.

Och det är inget man belägger i utred-
ningen – det är bara en möjlighet.
Vanligen utgår man ifrån att det är
lönsamt att ha hög kvalitet för det är
det folk vill ha. Men även om man

aldrig kan veta hur
”bra” en läkare är så
finns det mycket
som talar för att
läkarna inte skulle
fuska och underpre-
stera bara för att de
driver ett privat
bolag. De har ju

exempelvis etiska och professionella
riktlinjer att rätta sig efter.

Vilka konsekvenser skulle det få
om förslagen i utredningen träder i
kraft?

– Det skulle bli väldigt allvarligt
för många små välfärdsföretag. Det här
är inte en attraktiv lönsamhetsnivå för
ett litet företag – då kan man lika
gärna vara anställd. Det är den ena
konsekvensen. Sedan är det också så att
det här blir väldigt bokföringsmässigt.
Enligt utredningen kan man bara
tanka ut de olika måtten eftersom de
”redan står i årsredovisningen”. Men så
enkelt är det inte, säger  Henrik
Jordahl. 

– De här definitionerna går att vrida
och vända på. Kan vi binda mer kapital
i verksamheten för att få en större kapi-
talbas som ger rätt till högre vinst? För
stora företag kommer det att  vara värt
att betala några månadslöner till rådgi-
vare som visar den mest lönsamma
modellen. Det blir julafton för landets
revisorer. Men för en småföretagare är
det inte värt att betala för den typen av
rådgivning. Då har man det bättre som
anställd på sin gamla arbetsplats.

Malin Lindgren
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Ett fult dribblande med
begreppen, en felaktig
mätmetod och överhuvud-
taget ett missbruk av
utredningsväsendet. 

▼ Välfärdsforskaren Henrik Jordahl
sågar välfärdsutredningen vid fotknö-
larna och menar att det helt saknas
belägg för att en stor del av skattemed-
len skulle läcka ut ur exempelvis
läkardrivna små bolag.

– Ett av de stora problemen med väl-
färdsutredningen är att den har före-
gåtts av en retorik som handlar om att
det läcker skattepengar ur välfärdsföre-
tagen – samtidigt
som utredningen
lyfter fram ett i sam-
manhanget konstlat
lönsamhetsmått som
inte på långa vägar
ger en rättvisande
bild av hur det
faktiskt förhåller sig. 

Det menar Henrik Jordahl, som
ställer sig frågande till varför det
erkända mått som faktiskt mäter de
”övervinster” som svenska folket vill
komma åt – inte överhuvudtaget har
använts i Reepalus välfärdsutredning. 

– I stället tar man fram det här arti-
ficiella begreppet ”avkastning på opera-
tivt kapital” som max får vara statslåne-
räntan plus sju procentenheter och som
visar att det finns välfärdsföretag som
har 80 procents avkastning eller högre. 

Det mått som i stället skulle ha
använts för att problemet med ett even-
tuellt läckage av skattemedel är företa-
gets ”rörelsemarginal” eller egentligen
”utdelning”, menar Henrik Jordahl. 

– Rörelsemarginal är ett mått  som
ganska nära motsvarar den problem-
bild som politikerna har målat upp.

Men det måttet visar att företag i väl-
färdssektorn har en måttlig lönsamhet.
Vinst, räntor och skatt uppgår till fem-
sex procent av välfärdsföretagens
omsättning, vilket är något lägre än i
tjänstesektorn som helhet.

Problemen med välfärdsutred -
ningens mätmetod blir som allra tydli-
gast i små verksamheter som inte
behöver speciellt mycket kapital,
berättar Henrik Jordahl, och tar en liten
läkardriven verksamhet som exempel.

– I en personalintensiv verksamhet
är det tid som kostar, i det här fallet
läkarnas. Då får man en ganska hög
avkastning på verksamhetens kapital
och då kan vinsten se väldigt hög ut.

Men all den oav-
lönade tiden det
tog att starta upp
företaget bortser
man helt ifrån. 

Entreprenörer
lägger typiskt
sett en massa
obetald arbetstid

i uppstarts fasen och hoppas få avkast-
ning i form av vinst i slutändan, menar
Henrik Jordahl.

– Det är inte alls riskfritt att säga
upp sig från en fast tjänst och jobba
oavlönat en tid och sedan kanske ha en
tid med väldigt låg beläggning.

Dessutom tas företagens immateri-
ella investeringar i saker som varu-
märke och personalutveckling inte upp
i balansräkningen, vilket innebär att
det bokförda kapitalvärdet kraftigt
understiger marknadsvärdet i många
företag, berättar Henrik Jordahal. Det
innebär att avkastningen på bokfört
kapital kan se väldigt hög ut.

Vinsten man räknar fram i små väl-
färdsbolag är också väldigt styrd av
skattereglerna, menar Henrik Jordahl.

– Vad som är lön är inte helt ekono-
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VÄLFÄRDSFORSKAREN HENRIK JORDAHL BESVIKEN PÅ VÄLFÄRDSUTREDNINGEN: ETT FULT DRIBBLANDE MED BEGREPPERN

”Det saknas helt
belägg för att en stor del
av skattemedlen skulle 
läcka ut ur exempelvis
läkardrivna små bolag”

”Välfärdsföretagens
rörelsemarginal är bara
5-6 procent, vilket är
lägre än tjänstesektorn 
i övrigt” 

Skulle Välfärdsutredningens förslag gå 
igenom blir det julafton för landets revisorer,
säger välfärdsforskaren Henrik Jordahl.

Utredningsväsendet har missbrukats
Så motiverar
utredningen
att företag
inte får spara
som de vill
i verksamheten
▼ Välfärdsutedningen består av en
snårskog av regler för att begränsa
att företag gör vinst.
En reglering är att inte tillåta företag
att ha mer än 10 procent av nettom-
sättningen sparade som likvida
medel, vilket gör det nästan
omöjligt att spara till större invester-
ingar.
Så här står det i Välfärdsutredningen
på sidorna 353-354:

Pengar kan också samlas på
hög för att aktören sedan ska

kunna sälja verksamheten eller
lämna välfärden och ta ut pengarna.
Kassa/bank bör således inte beaktas
vid beräkningen av det operativa
kapitalet eftersom medlen inte kan
anses vara investerade i verksamhe-
ten.

För att inte akuta likviditetspro-
blem ska uppstå finns dock skäl för
aktörer att hålla delar av verksamhe-
tens medel i kassa/bank. Regleringen
bör beakta behovet av en rimlig
likvidet i verksamheten. Sådan likvi-
ditet som kan motiveras utifrån
verksamhetens behov ska därför
anses ingå i det operativa kapitalet.
Kassa/bank utöver detta ska anses
vara överlikviditet och ska inte
räknas in i operativt kapital. 

Kassa/bank som överstiger 10
procent av omsättningen kan endast
i undantagsfall anses vara befogat ur
verksamhetsynpunkt. Att likvidite-
ten ska kunna motiveras utifrån
verksamhetens behov innebär att 10
procent av omsättningen kan vara en
alltför hög nivå när det t.ex. gäller
bolag som har en mycket hög
omsättning eller som har möjlighet
att mellan verksamheter eller inom
en koncern utjämna likviditetsbehov
(s.k. cash pool-system).

”

”



– Om det skulle lagstiftas
utifrån förslaget i Välfärds -
utredningen skulle man
fullständigt sparka undan
benen för oss! Det är mycket
tveksamt om Achima Care
skulle kunna drivas vidare,
säger Stefan Johansson, vd på
vårdföretaget Achima Care.

▼ Achima Care, som driver vårdcentra-
ler i Kronoberg, Västra Götaland,
Sörmland och Skåne, lät Johan Kreich-
berg, konsult på Svensk Näringsliv
räkna på hur Välfärdsutredningens
vinsttak skulle påverka företaget. Det
visade sig att Achima Care, med en
omsättning på  drygt 221 miljoner
kronor och ett rörelsereultat på knappa
fem miljoner kronor  skulle som mest få
gå plus 800.000 kronor varje år, då det
operativa kapitalet  är på drygt 11
miljoner kronor. (7 procent x 11 milj
kronor + statslåneräntan).

– Det är en summa som skulle ätas
upp blixtsnabbt om man skulle förlora
några listade patienter eller få ökad
sjukfrånvaro bland personalen, menar
Johan Kreicbergs.

Modell för stålverk
– Välfärdsutredningen har tagit en
modell för stålverk och applicerat den
på vård- och utbildningsföretag. När
man räknar på ett företag som Achima
Care blir det helt absurt – det kommer
helt enkelt inte att gå att driva det
vidare med det regelverk som föreslås,
säger Johan Kreicbergs.

– Man blir lite förfärad över hur illa
genomtänkt det här förslaget är. Den

vinstnivå vi har i dag i företaget med en
rörlsemarginal på 2,2 procent är
rimlig – för den ska kunna garantera
anställningstryggheten för vår personal.
Bufferten i företaget är det enda man
har som säkrar den tryggheten. För är
det något man vet som egen företagare
så är det att intänkterna varierar över
tid, säger Stefan Johansson som blir
upprörd över att man också ger fanken i
alla de patienter som har gjort ett aktivt
val att gå till en privat vårdgivare – och
de anställda som har valt en privat
arbetsgivare med de arbetsvillkor som
råder där. 

– Det är lite Nordkoreastuk över det

hela när man indirekt vill tvinga alla att
gå tillbaka till en och samma arbetsgi-
vare. Vad blir det för samhälle?

– Har du ett vårdföretag med mycket
personal anställd drar personalkost-
naderna ner kapitalet som rörelsemar-
ginalen beräknas på. Här blir det till
exempel bara 0,4 procent. Går det då
mindre bra något år har du ingen
buffert alls att ta av. Företaget skulle
inte gå att driva vidare.

Tyvärr är Achima Care på intet sätt
unikt menar Johan Kreicberg på Svensk
Näringsliv utan bara ett exempel på ett
av många vårdföretag som skulle drabbas
mycket hårt om ett vinsttak av den typ

som föreslås i Välfärdsutredningen.
– Vårdföretag generellt ligger ofta

precis kring de här nivåerna. Och tittar
du sedan på till exempel företag inom
området personlig assistans ser det ännu
värre ut. För de har oftast BARA
personal och kanske inga lokaler eller
någon utrustning alls. Med det här
sättet att räkna får de då ett negativt
operativt kapital vilket innebär att de i
princip måste gå med förlust för att vara
okej enligt Välfärdsutredningen sätt att
se. Jag förstår inte hur man kan få det
till att ett sådant här bolag ska minska
sitt resultat, säger Johan Kreicbergs.

Malin Lindgren
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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. 

      

Vissa företag
som bara har personal
och inga lokaler måste
gå med förlust för att få
ta emot offentliga
medel för att uppfylla
utredningens krav

”Anställningstryggheten för 
personalen skulle försvinna”. Om
vi bara får gå plus 800.000 kronor blir
bufferten   för oförutsedda intäktsminsk ningar
för liten, säger Stefan Johansson.

”
”

”Tveksamt om vi
skulle överleva”

ACHIMA CARES VD:
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Blir Välfärdsutredningens
förslag lag börjar den stora
skattjakten på det ”operativa
kapitalet”, den nya 
hårdvalutan, som avgör hur
stor vinst ett företag inom
hälso- och sjukvården får ta
ut.

▼ Då gäller det att planera rätt och fylla
skattkistan med så mycket med den nya
hårdvalutan som möjligt och att tänka om
helt när det gäller överskott i själva
rörelsen. 

Det som tidigare setts som bra ses nu
som ”övervinst” och att skattemedel
”läcker” ut ur välfärden.

Om rörelsen går mer plus än sju
procent av det operativa kapitalet
+ statslåneräntan har företaget
gjort en otillåten ”övervinst” och
läckt skattepengar ur välfärden,
vilket innebär att tillståndet för
att ta emot offentliga medel dras
in. 

Det spelar ingen roll om företaget

inte tagit emot ett öre mer än den offent-
liga sjukvården för samma verksamhet,
haft bättre kvalitet, nya idéer och kanske
varit  effektivare. Plus är plus gentemot
skattkistans operativa ”coins”.

En enkel formel och enkel matematik
kan tyckas – om det inte vore för att
experterna och Välfärdsutredningen är
oense om vad som ska ingå i det opera-
tiva kapitalet.

Så oense att konsulten som avsade sig
vidare uppdrag menar att om Välfärds -
utredningens tolkning av vad som ska
ingå i skattkistan blir verklighet
kommer det att leda till masslikvidiatio-
ner av företag och att all hälso- och
sjukvård kommer att förstatligas.

Båda konsulterna som anlitades av Väl-
färdsutredningen ansåg att det värde per-
sonalens  arbetsinsatser skapar och värde-
skapande utbildning av personal borde
räknas in som en tillgång och läggas i
kassa kistan – det gjorde inte Välfärdsut-
redningen. 

Experterna invände att för företag som
arbetar inom hälso- och sjukvården kan
personalens arbets insats vara den helt
dominerande tillgången och borde resul-
tera i massor av mynt i kistan.

Det tyckte inte utredningen, vilket
gör att välfärdsföretag snabbt kommer
upp i så kallade ”övervinster” då rörelse-
resultatet överstiger innehållet i den
magra skattkistan som inte får inneålla
mjuka guldpengar utan mest hårda saker
som maskiner, utrustning och hus.

Konsulterna menade också att det
blir fel om den som
äger sin lokal får
lägga några mynt i
kassakistan som en
tillgång, medan den som hyr sin lokal
inte får det eftersom det är en skuld.

Ytterligare ett problem som påpekats
är att tillgångar som egentligen kan vara
värdelösa, exempelvis lager, eller lyxpry-
lar, får läggas i skattkistan, eftersom de
hamnar på balansräkningen och därmed i
skattkistan, medan investeringar i nya
mjuka tillgångar som ovärderliga it-
system hamnar utanför balansräkningen
och i papperskorgen.

Men oenigheten stannar inte där.
Man är också djupt oeniga om hur

många procent av vinstmynten man ska
får räkna som tillåten vinst. 

Christer Bark

EN DEL AV

Optimerad 
strokerehabilitering
Stockholm 7-8 februari 2017

Optimering av 
vårdplatser
Stockholm den 14-15 mars 2017

Palliativ vård för icke 
palliativa enheter
Stockholm 21-22 mars 2017 
Göteborg 4-5 april 2017

IVA 2017
Stockholm den 14-15 mars 2017

Röntgen:
Optimerad produktions planering
Stockholm 26-27 april 2017

MISSA INTE 2017 ÅRS 
KONFERENSER!

Boka på www.tiabkonferens.se

Ange bokningskod SJUKHUSLÄKAREN

för att få 10% rabatt på 

konferenspriset!

DET OPERATIVA KAPITALET

DET OPERATIVA KAPITALET

Operativt kapital är förenklat ett företags
tillgångar minus skulder i balansräkningen.
Problemet är bara: Vad är en tillgång och
vad är en skuld? 
Och vad händer när personalens insats inte
kan värderas som en tillgång för att det
inte är god redovisningssed att ha med i
balansräkningen? 

Skattjakten på det operativa kapitalet
(som redan vållat storbråk) 

För Välfärdsutredningen är det hårda klappar som gäller
VÄRDEFULLA TILLGÅNGAR
SOM GER MASSOR AV VINSTMYNT

• Personalsatsningar
• Utbildning
• IT-system
• Hyrda lokalerEgna lokaler

Utrustning
Material
Lager

VÄRDELÖSA 
TILLGÅNGAR
SOM GER NOLL 
VINSTMYNT



I stället för att komma åt de
stora saboterar man för de
små. Sven Söderberg, ord-
förande i Privatläkarföre-
ningen, anser att Välfärds-
utredningen är oseriös och
populistisk – och befarar
lägre kvalitet och kontinui-
tet i vården om det
föreslagna vinsttaket blir
verklighet.

▼ – Det här är ingen seriös utredning
av problemen i den svenska välfärden.
Det är en utredning som använder ett
gammalt och sällan använt begrepp –
”övervinst”. Den är populistisk och går
till angrepp mot de stora vårdbolagen
och bortser mer eller mindre helt från
att det finns väldigt många små aktörer
på samma marknad med helt andra
villkor. Aktörer som skulle drabbas
oerhört hårt av ett vinsttak av det slag
som utredningen presenterar.

Sven Söderberg är inte det minsta
imponerad av de drygt 800 utrednings-
sidorna som socialdemokraten Ilmar

Reepalu har åstadkommit. Tvärtom
menar han att de slår helt fel och att de
små, privata läkarmottagningarna som
han representerar, varken vill eller borde
få en annan behandling som egenföreta-
gare än till exempel de som lagar rören
eller taket på sjukhuset. Ett vinsttak på
sju procent skulle kunna få förödande
konsekvenser för en liten verksamhet
med bara en eller två läkare inblandade,
anser han.

Blir meningslöst att fortsätta
som egen företagare
– En mindre läkarmottagning har ofta
ett väldigt litet aktiekapital. Enligt
regelverket behöver man inte mer än 
50 000   kronor. Däremot investerar man
väldigt mycket i tid, energi och
kunskap. Många arbetar ofta betydligt
mer än 40 timmar i veckan och tar ut
betydligt mindre i lön än den som
skulle vara marknadsmässig i offentlig
verksamhet. Har man då ett kapital på
låt säga 100 000 kronor så får man
enligt det här förslaget inte ta ut mer än
7 000 kronor i vinst per år jämfört med
dagens 150 000 kronor som man kan ta
ut enligt schablonregler med lite lägre
beskattning än lön. Det blir ju helt
meningslöst.

Vad tänker Ilmar Reepalu göra med
de läkare som under årens lopp har
samlat två miljoner i firman avsatt för
pension och sjukförsäkring? Det frågar
sig Sven Söderberg, ordförande i Privat-
läkarföreningen.

Och medan de stora vårdbolagen har
möjlighet att skatteplanera och i någon
mån välja hur stor andel man ska
beskattas för – saknas dessa möjligheter
ofta helt i den lilla verksamheten, menar
Sven Söderberg.

– Då riskerar kapitalet att bli bundet
för evigt i firman. Ett kapital som var
tänkt att fungera som till exempel den
sjukförsäkring du som egenföretagare
inte omfattas av. Blir du då inte sjuk
utan gammal i stället och i behov av att
ta ut pengarna som pension – då går
inte det heller. Då riskerar dina intjä-
nade pengar att konfiskeras av staten i
stället. Det känns inte rimligt.

Är man däremot anställd får man
både högre pension och full sjukersätt-
ning även över brytpunkterna i skatte-
systemet, berättar Sven Söderberg.

– Vem vill då vara egenföretagare
inom vården? Vilken äldre läkare tycker
att det känns lönsamt att streta på med
sitt företag fram till pensionen när det
går att tjäna mångdubbla belopp som
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”Ett dråpslag
mot alla små”

PRIVATLÄKARNAS ORDFÖRANDE:

• Vem vill jobba 60 timmar i veckan, inte kunna spara till ett
sjukförsäkringsskydd, faktiskt riskera att aldrig få ut den
sparade pensionen och bara tjäna en bråkdel av vad en 
stafettläkare tjänar?

stafettläkare i offentlig verksamhet?
Risken är stor att många läkare

kommer att uppleva det så krångligt
och olönsamt att driva eget företag att
de små vårdföretagen snart försvinner,
menar Sven Söderberg.

– Kvar blir de stora vårdbolagen och
landstingen. Undersökningar som har
gjorts av bland annat läkarförbundet
visar att det är på de små läkarmottag-
ningarna som personalen trivs bäst och
de är också mycket uppskattade av pati-
enterna. Reepalu kommer med den här
utredningen att komma åt de arbets -
platser där folk trivs och som konkurre-
rar med hög kvalitet och hög patient-
nöjdhet i ett normalt, sunt företagande.
Och då är risken stor att även valfrihe-
ten minskar.

Valfriheten försvinner
Med minskad valfrihet följer sämre kon-
tinuitet och ett ökat beroende av stafett-
läkare, menar Sven Söderberg. Något
som i förlängningen även riskerar att gå
ut över patientsäkerheten.

– Forskningen talar för att kontinui-
teten i den lilla verksamheten leder till
större ansvarstagande. Jag kan som
läkare inte skjuta upp en arbetsuppgift
till någon annan. Är det något de små
läkarägda bolagen är duktiga på så är
det kontinuitet och därför menar jag att
även patientsäkerheten är i fara om man
skapar regelverk som mer eller mindre
tvingar dem att avveckla sin verksam-
het.

Från Privatläkarföreningens sida
hoppas man därför att förslagen i Väl-
färdsutredningen inte kommer att gå
igenom riksdagen, något Sven Söder-
berg kommer att kämpa för och anser
att det finns all anledning att tro,
berättar han.

– Vår förhoppning är att de politiker
som är för valfrihet och för småföreta-
gande ska se att det här är ett förfärligt
dråpligt förslag som bör stoppas i riks-
dagen. De har inte heller någon majori-
tet för den här typen av förslag så vitt
jag kan se.

Men finns det ingenting som är
bra med att se över vinsterna i väl-
färden? 

– Jo, alla kan ju inse att det har
funnits avarter på det här området;

skolor och vårdbolag som har tagit ut
extrema vinster och därefter gått i
konkurs och överlåtit åt kommun och
landstinget att ta hand om problemen.
Men det här förslaget löser inte detta.
Det är en helt annan fråga. Tänk om
utredningen hade jobbat med det i

stället och tagit fram förslag på hur vi
ska kunna stoppa oseriöst företagande.
Men det är överhuvudtaget inte det man
har gjort i den här utredningen.

Malin Lindgren
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Sven Söderberg: Små läkarägda bolag är duktiga på kontinuitet, så skapar man regelverk som
tvingar dem att avveckla sin verksamhet kommer patientsäkerheten att hotas.



En fuskutredning som inte
alls tar sikte på den viktiga
kvalitetsfrågan utan i stället
torgför totala myter. 

▼ Professorn och hedersdoktorn Gabriel
Urwitz anser att Välfärdsutredningen
har fullständigt fel när den exempelvis
utgår från att privata vårdföretag
tummar på kvaliteten.

– Inget i marknadsekonomin talar för
att ett vinsttak skulle få företagarna att
återinvestera i verksamheten och stimu-
lera till en kvalitetsökning. Tvärtom.
Får de lägre avkastning investerar de
mindre. Det visar all forskning.

Genom att utgå från att privata
företag per automatik tummar på kvali-
teten torgför Välfärdsutredningen totala
myter, menar Gabriel Urwitz. Tvärtom,
anser han, är det hög kvalitet och goda
arbetsvillkor för de anställda som är de
privata aktörernas främsta konkurrens-
medel. Ingen vill köpa något som de vet
är dåligt.

– Nu finns det inte tillräckligt
mycket studier på det här området men
de studier som finns pekar tydligt på att
i snitt levererar privata entreprenörer
inte sämre vård, omsorg och skola än de
landstingsägda och kommunala, snarare
bättre. Läkare och sjuksköterskor
erbjuds större flexibilitet och får del av
den här entreprenörskraften – i stället
för de fasta ramar som råder inom de
offentliga verksamheterna som ofta är
väldigt fyrkantiga. Som privat entrepre-
nör måste du ha fokus på dina kunder
eller klienter. De skandaler från vårdbo-
enden vi har kunnat läsa om i medierna
har aldrig gått att koppla ihop med
driftsform. Det är skandaler som dyker

upp sporadiskt och inget vi kan skydda
oss emot genom den typ av lagstiftning
som föreslås i Välfärdsutredningen.

Att kvalitetsfrågan inte berörs mer
ingående i utredningen är anmärk -
ningsvärt, menar Gabriel Urwitz. För
det är den och inte driftsformen i sig,
som är mest angelägen för enskilda
människor.

– Jag har en 93-årig mamma som
bor på sjukhem. I grunden bryr jag mig
inte om vem som äger det utan det som
är viktigt för mig är kvaliteten på den
vård hon får. Ansåg jag att hon inte får
det hon behöver skulle jag byta sjukhem
till ett annat med rykte om sig att ha
högre kvalitet. Det är så marknads -
krafterna fungerar.

Men förslagen i Välfärdsutredningen
kommer inte att leda till denna högre
kvalitet – snarare tvärtom, anser Gabriel

Urwitz. Utredningen föreslår visserligen
att man ska införa särskilda tillstånd för
den som driver välfärdsföretag där man
får tala om vem man är, hur man ska
driva sin verksamhet, hur den ska finan-
sieras med mera, något han tycker är
helt korrekt.

– Men sedan är det tillsynen som är
helt avgörande för att säkerställa kvali-
teten i verksamheterna – av IVO eller
skolinspektionen. Oberoende av drift-
form så måste tillsynen skärpas. Det
måste också utvecklas tydliga kvalitets -
normer.

Men finns det inte en risk att det
kommer in aktörer på välfärdsmark-
naden som bara vill tjäna snabba
pengar?

– Det kan finnas enskilda aktörer
som luras men det gör de ju bara en
gång. Då märker jag det ganska snabbt
och tar min mamma därifrån till ett
vårdhem där de i stället har personen i
centrum. Sedan ska man inte sticka
under stol med att det finns enskilda fall
där det har skett och då ska man kunna
se till att dra in tillståndet för dem att
driva den här typen av verksamhet obe-
roende om det är kommunalt eller pri-
vatägt.  Det är därför kvalitetskrav,
uppföljning och övervakning är så
viktigt.

Finns det några andra aspekter
som du anser att Välfärdsutred-
ningen har missat?

– Ja, det är inte en helt oviktig kvin-
nofråga till exempel. Stora delar av
entreprenör skapet inom vård och
omsorg har startats av duktiga och
engagerade kvinnor som såg en möjlig-
het att åstadkomma förbättringar inom
sitt område.

Malin Lindgren
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”En fuskutredning 
som bortser från hur 
man skapar kvalitet”

Gabriel Urwitz menar att förslagen i Välfärds -
utredningen slår mot många kvinnor som
startat små företag för att de tycker att de
kan göra jobbet bättre än kommunen eller
landstinget.



Märkliga sidodebatter har
fått för stort utrymme,
anser Ilmar Reepalu 
– utredaren bakom
Välfärds utredningen. Han
slår ifrån sig den massiva
kritiken och vid håller vikten
av att begränsa vinsten i
välfärden med ett tak – och
det snart!

▼ – Utredningen lägger fram ett förslag
i enlighet med direktivet att skatteme-
del ska användas till det det är avsett för
och eventuella överskott som huvud -
regel ska återföras till den verksamhet
där de har uppstått. Den viktigaste slut-
satsen i utredningen är därför förslaget
på hur vi kan leva upp till det framöver,
säger Ilmar Reepalu bestämt. 

Kritiken från professorerna på Han-
delshögskolan och hans egna konsulter
som har räknat på övervinster åt utred-
ningen har inte ändrat hans uppfatt-
ning, snarare tvärtom.

– Det är väldigt bråttom att vi inför
nya regler. För varje år som går utan att
vi inför begränsningar på det här
området kommer till exempel många
elevers önskan och drömmar att släckas i
ett icke fungerande skolsystem. Skol -
segregationen är en av orsakerna till detta
och skolpengssystemet och vinsten leder

till att eleverna selekteras, säger han.
Att samtliga välfärdsföretag behand-

las lika i utredningen trots sina olika
förutsättningar, ser han inte som ett
problem. 

– Jag ser inte något bekymmer med
att samtliga välfärdsföretag ska behöva
tillstånd för att driva sin verksamhet.
Det är klart att det är lite olika regler
som gäller inom de olika områdena.
Sjukvården har till exempel ett väldigt
starkt regelsystem med legitimationer
och så vidare. Det finns andra områden
där man inte alls har samma kontroll.
Jag hoppas självklart att när regerings-
kansliet efter remissomgången ska
hantera utredningsförslagen kommer att
behandla varje område för sig och då
tränger ner olika djupt i de olika verk-
samhetsområdena, säger Ilmar Reepalu. 

– Det är ett våldsamt spill av skatte-
pengar på skolsidan och HVB-hemmen
och även en mycket dåligt fungerande
primärvård som kostar vårt samhälle
alldeles för mycket pengar och inte
skapar den trygghet hos de äldre som
behövs. Det som är en bra valfrihet för
dig och mig kan bli ett problem på ett
äldreboende där varje individ har sin

egen läkare och där de multisjuka inte
får den trygghet de borde få och
dessutom kostar det mycket skatte-
pengar.

Men du tror inte att ett vinsttak
kan slå onödigt hårt mot till exempel
små läkarmottagningar som ägs av
en eller två personer?

– Den som ska starta en läkar -
mottagning i dag har det naturligtvis
inte så lätt – ägarna måste göra en
investering  . Man kommer att ha ett
antal år i början som går med
underskott och sedan när verksamheten
går bra kan man få tillbaka sina pengar.
Mitt förslag innebär att underskott ett
visst år kan skjutas fram i upp till tre år
för att sedan möjliggöra en vinst som är
betydligt högre. Det är schysst och
bra – men inte det jag ser i dag som
innebär att doktorer som själva är ägare
och arbetar i verksamheten har möjlig-
het att välja hur mycket de tar ut i lön
och hur mycket de tar ut som kapitalin-
komst. Men det här handlar egentligen
om skatteregler, de så kallade 3:12-
reglerna. 

Men hur ser du på behovet av att
spara pengar i företaget för att
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kunna göra större
investeringar?

– Självklart vill alla människor som
startar företag och driver företag göra
det utan att ta några större risker själva
och heller inte betala så mycket skatt. I
det här fallet vill jag att skatte -
pengarna ska användas i verksamheten.
Mitt mål är inte att underlätta för
företag att bygga större företag. Skat-
tepengar som är avsatta för sjukvården
ska användas för sjukvården det året
man har avsatt pengarna för. Man ska
inte hålla undan och göra något som
pengarna inte är avsedda för – för att
bygga upp en vinst eller
expandera.Alla som vill starta och
driva företag inom den skattefinansie-
rade välfärdssektorn bör behandlas lika
oavsett inom vilken sektor det är.

Men det gör man ju inte. Ni
föreslår  ju inte till exempel att
Peab skulle ha ett vinsttak?

– De skattefinaniserade välfärdsfö-
retagen arbetar inom något som
nationale konomer benämner ”kvasi -
ekonomi”. Det innebär att den
normala marknadsekonomins regler
inte gäller. Om vi tar skolområdet som
exempel så är ju kunden, det vill säga
den som bestämmer priset och kvalite-
ten, staten – medan den som brukar
tjänsten inte är kund. I marknadseko-
nomin är det kunden som på en kon-
kurrensutsatt marknad väljer pris och
kvalitet på det man köper. Kunden för
Peab är ju landstingsstyrelsen som
köper ett sjukhus – de lägger ut en
anbud och låter Peab och andra kon-
kurrera. Patienten gör inte valet av

Foto:  Jens Christian

Ilmar Reepalu ändrar inget
i utredningens förslag
– Kritiken var inte relevant

Mitt mål är inte att
underlätta för företag att
bygga större företag.
Skattepengar som är
avsatta för sjukvården ska
användas för sjukvården
det året man har avsatt
pengarna för. 

”

”

Fortsättning nästa uppslag>>>

”Vi måste införa
nya regler och
det är bråttom!”



kvalitet och vad man får – det avgörs av
landstinget. De avgör också vad man
ska betala för tjänsten.  

Hur ser du annars på den kritik
utredningen har fått? Att den är
politisk och så vidare?

– Jag har svårt att se hur det kan vara
politiskt att redovisa hur vinsterna ser
ut. Det är normal ekonomisk redovis-
ning. Den del av utredningen, halva
utredningen, som beskriver hur verk-
samheten ser ut i dag – den delen är
givetvis inte politik. Och inte heller den
delen som beskriver de problem och till-
kortakommanden som finns. Däremot
kan förslagen på HUR man ska åtgärda
det här givetvis ses olika utifrån olika
politiska håll. Problemet hos kritikerna
är väl att man inte gillar resultatet. Det
har ju framför allt varit branschorgani-
sationer som har varit väldigt aggressiva
i debatten. 

Men flera av de kritiker jag har
intervjuat har ju till exempel varit
professorer från handelshögskolan.

– Fast det är två helt olika perspektiv
vi har – när en företagsekonom från
Handelshögskolan eller Svenskt när-
ingsliv uttalar sig så diskuterar de

utifrån hur man skapar de bästa förut-
sättningarna för att bygga företag och
olika koncerner. Med det perspektivet
kan man givetvis komma fram till andra
slutsatser. Men mitt uppdrag var att ta
reda på hur våra skattepengar ska
användas för att ge så bra trygghet som
möjligt för våra äldre, våra sjuka, våra
elever och våra förskolebarn.

I utredningen sägs att det är 79
procent eller 4.388  välfärdsföretag
inom hälso- och sjukvården som
gjorde övervinster år 2014. Men vet
du egentligen det med säkerhet?

– Utgångspunkten för mig har inte
varit att se exakt hur många företag som
gör övervinster eller inte. Det är inte det
som är poängen. Men utredarna har gått
igenom de här företagen och tittat på de
här punkterna i bokföringen och
kommit fram till att övervinsterna 2014
var mellan 4,5-5 miljarder. Och 4
procent  av företagen genererade 50
procent av alla övervinsterna 2014.
Självklart är det så att övervinsterna är
olika stora inom olika sektorer. 

Men varför ska då alla straffas?
Om det nu är en så liten del av väl-
färdsföretagen som står för en så stor

del av det ni kallar övervinsterna?
– Jag ser det inte som att man

straffas utan det handlar återigen om att
skattemedel ska användas till det de är
avsedda för. Det här gäller för alla
skatte  finansierade företag inom väl-
färdssektorn. 

Men konsulten som tog fram de
här räkneexemplen ansåg att era
beräkningar innebar stora risker och
mätfel – hur kan du då vara säker på
att de stämmer?

– Han hade ett uppdrag för oss och
det levererade han. Långt efteråt började
han kritisera sina egna uppgifter. Vi har
använt underlaget vi fick för hans kritik
rör inte utredningen. Den var inte
relevant för oss. Han började argumen-
tera redan i augusti innan det ens var
färdigt. Jag har aldrig varit med om en
konsult som har betett sig på det sättet. 

Den andra konsultens kritik då?
Hur ser du på den?

– Han hade kritik mot det här med
personalutbildning och att det inte
finns med i  balansräkningen. Men per-
sonalutbildningen blir en kostnad i
resultaträkningen det året den genom-
förs. I  balansräkningen ska bara sådant
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ingå som är kontrollerbara värden. Och
enligt god redovisningssed ska inte per-
sonalutbildning ingå i balansräkningen.
Så jag tycker överhuvudtaget att det
finns en del märkliga sidodebatter som
har fått för stort utrymme.

När vi begärde ut en lista på de
företag som ni ansåg hade gjort över-
vinster så fick vi besked att ni inte
hade någon och inte heller har
räknat på enskilda bolag. Varför har
ni inte tittat på riktiga bolag?

– Det går inte till på det sättet. Vi
har gått igenom en databas och kartlagt
hur rörelseresultaten ser ut relaterat till
operativt kapital, eget kapital och totalt
kapital. Men vi har också haft forskarse-
minarium med professorer och en
expert grupp på 30 personer. 

Varför har utredningen inte fram-
hållit värdet och beräknat vad väl-
färdsföretagen tillför och satt det i
relation till eventuella uttag av vinster?

– Vi har visat att välfärdsföretagen
inte använder alla de skattemedel som
tillförs för att skapa så bra kvalitet som

möjligt i verksamheten utan i stället har
stora resurser gått till övervinster. 

Men många menar att det privata
välfärdsföretag kanske har en bättre
kvalitet till samma konstad?

– Vi har tittat på den forskning som
finns och det finns vissa utredningar
som visar att vinstdriven privat verk-
samhet har något bättre kvalitet till
lägre kostnad och andra som visar
tvärtom. Överhuvudtaget finns det
väldigt mycket myter som säger att den
enda sidan är bättre. Vi har ju Capio
som gärna lyfter fram S:t Görans
Sjukhus som det i särklass effektivaste
sjukhuset och det är fortfarande ett
mycket bra sjukhus. Men inte lika
mycket bättre och med lika mycket
högre kvalitet än andra sjukhus som det
var tidigare, när det var landstingsägt.
Värdena har sjunkit och sanningen är
den att det här sjukhuset hade goda
resultat redan tidigare. 

– Det finns så mycket myter i det här
som sprids på ett medvetet och ibland
okritiskt sätt. Det var det viktigaste i

min utredning – att man ska föra
debatten på en saklig nivå. Låt oss titta
på hur verkligheten ser ut. Då blir vi
lite klokare och lär oss något. och visst
blir jag besviken när företrädare för
moderaterna och kristdemokraterna som
redan innan de har hunnit läsa utred-
ningen dömer ut den. Jag hade hoppats
att folk åtminstone hade läst den innan
de ger sig in i debatten. 

Många inom vården tycker att
dålig  organisation och ineffektivitet
i landstingens sjukvård är det stora
problemet, inte vinstuttag. Vad har
du för kommentar till det?

– Den här utredningens roll var inte
att utreda hur den offentliga verksamhe-
ten är organiserad. Visst kan jag se att till
exempel det svenska systemet för primär-
vård leder till mycket stora brister –
bland annat när vi jämför oss med det
danska och norska systemet som levererar
betydligt större trygghet till väsentligt
lägre samhällskostnader.  Men det var
inte det som skulle utredas denna gång.

Malin Lindgren

31

Sjukhusläkaren 6/2016www.sjukhuslakaren.se TEMA: VÄLFÄRDSUTREDNINGEN

Visst kan jag se att till exempel
det svenska systemet för primärvård
leder till mycket stora brister. Men
den här utredningens roll var inte att
utreda hur den offentliga 
verksamheten är organiserad

”
”



En utredning på väldigt låg
nivå som grundar sig på
fundamentalt feltänk och
som tar miste på en väldigt
basic grej – som man kör
tentor på i första finanskur-
sen på Handelshögskolan. 
▼ Per Strömberg, professor i finansiell
ekonomi, är en av Välfärdsutredningens
främsta kritiker.

– Den främsta kritiken rör ju det här
med vinstbegränsningsförslaget. För det

första tror jag
inte att ett
vinsttak är rätt
sätt att komma
tillrätta med pro-
blemen i välfär-
den. Den andra
grejen är – givet
att man vill sätta
ett vinsttak –
sättet man har
utformat vinsta-
ket på. Det är
väldigt märkligt

och kommer att slå väldigt konstigt.
Och i slutändan kommer det inte heller
att fungera som en lag på det sättet de
har föreslagit. Den kommer inte att
passera nödävndiga remissinstanser och
så vidare.

Modellen Välfärdsutredningen har
grundat sina beräkningar på är det
egentligen rent teoretiskt inget fel på,
menar Per Strömberg. De har utgått från
att det behövs en viss avkastning för att
investerare ska vilja investera pengar i
olika branscher, något som är helt
riktigt. Det är sättet den här modellen är
applicerad på problemställningen som
vållar problem, berättar han.

– Det rör sig om en total missupp-
fattning. Teorin säger att man tar en
risk när man investerar i en verksamhet
i stället för att köpa till exempel obliga-
tioner och då kommer man att kräva en
kompensation för denna risk. Problemet
är att man inte kan vara säker på att
alltid tjäna de här sju procenten –
ibland går det bättre och ibland sämre
och för att vara villig att investera så vill
jag i GENOMSNITT få sju procent.
Men om man sätter ett tak där kommer
jag aldrig i genomsnitt att tjäna något.
Det är ett fundamentalt feltänkt – men
det är bara början!

En annan fundamental brist är sättet
hela debatten förs på, menar Per Ström-
berg. Välfärden tycks ses som en
homogen sektor – trots att den består av
allt från äldreboenden och HBV-hem
till läkarmottagningar och skolor. 

– Det är som om man skulle börja
betrakta industrin eller service -
branschen som homogen. Det här rör
sig om otroligt olika branscher med
otroligt olika förutsättningar när det
kommer till både risker och kapital. Att
då skapa ett kriterium som ska funka på
alla de här verksamheterna – det är full-
ständigt befängt! 

Att debatten bland politikerna
dessutom  bara har kommit att handla
om vinst i välfärden – ja eller nej – är att
bedriva debatt på en väldigt låg nivå,
menar Per Strömberg. 

– Och den låga nivån har utredning
följt, säger han med ett närmast
uppgivet tonfall.

Per Strömbergs kritik slutar
nämligen inte där. För även om man
helt bortser från att investerare behöver
sju procents vinst i genomsnitt för att
investera så slutar inte tankevurporna i
Välfärdsutredningen, anser han.

– Det är då redovisningen kommer

in. För vissa typer av utgifter kallas ju
som bekant investeringar  och ligger
kvar på balansräkningen. Andra kallas
för kostnader och hamnar inte på
balansräkningen. Men huruvida något
räknas som det ena eller andra är ganska
godtyckligt.

Om man köper ett hus, till
exempel en skola eller läkarmot-
tagning – då är det helt klart en
investering, berättar Per Ström-
berg. Men om man investerar i
att anställa fyra programmerare
för att utveckla en internetbase-
rad plattform för din verksam-
het – då blir deras löner en
kostnad för dig.

– Du kommer då att ha väldigt olika
operativt kapital beroende på vad du gör
i ditt företag och det kommer att sned -
vrida något helt otroligt! Och det blir
väldigt märkligt om en så enkel sak som
om du hyr eller köper din lokal ska få så
stor betydelse. En liten verksamhet med
mindre finansiella resurser går under
medan jättar som Capio kan köpa alla
sina byggnader. Man dödar alla små!

Om man tror att det finns en mot-
sättning i vissa branscher – att en privat
verksamhet kommer att generera stora
kostnader samtidigt som det är svårt att
mäta kvalitet – då borde policyn vara att
inte ha privata aktörer alls i den här
branschen, anser Per Strömberg.

– Antingen  tror vi att vinst är fören-
ligt med kvalitet eller inte. Det kan aldrig
vara optimalt med någon halvmesyr.

Stämmer det inte att det finns
övervinster på mellan 40-50 procent
i välfärdsbranschen då? 

– I vissa delar av välfärden har det
betalats för mycket till privata utförare,
till exempel när det gäller flyktingboen-
den i tider där man har varit desperat.
Så det finns säkert sådana fall. Men de
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”Det kan få kosta hur mycket som 
helst så länge inget går till vinst” 

"Utredningen grundar
sig på en total missupp-
fattning – det är full-
ständigt befängt!"

siffror de har räknat på sätter jag
ingen tilltro till. De är alldeles för
många parametrar de helt har sopat
under mattan.

Vad anser du om den stora
osäkerheten att utredaren inte
vet om 20-50 procent av företa-
gen verkligen är privata och inte
har använt offentliga medel?

– Det är taffligt! Man hade
kunnat ta mätproblemen på lite
allvar och varit lite noggran. Den
här typen av resonemang där man
tittar på övervinst används ju i prak-
tiken. Bland annat i privata företag
för att komma på bra bonussystem.
Men skillnaden är att alla de som
använder dem gör väldigt mycket
justeringar och handpåläggningar,
man kan gå till vilken revisionsbyrå
som helst så kan de hjälpa dig att
räkna ut sånt här, men då är det
väldigt mycket justeringar efter om
man hyr/äger och så vidare. I slutän-
dan är det omöjligt att basera en
lagstiftning på den typen av
metodik, det måste vara något man
kan ta direkt ur balansräkningen.

Du har sagt att ”om någon av
dina studenter hade skrivit det
här som en uppsats hade den inte
blivit godkänd” vad syftade du
på då mer specifikt? Är vinstbe-
räkningarna rena hittepåsiffror?

– Det jag syftade på var till
exempel en sådan här basicgrej som
att man har missförstått förväntad
avkastning och risk. Det är ju helt
uppenbart att man har gjort det
eftersom man sätter ett tak. Och det
är något man kör tentor på. Även
teorin som man använder för att
komma fram till just sju procent
bygger på att alla är investerare med
en stor aktieportfölj. Man bortser

från att många är små entreprenörer
som lägger allt på ett kort. Då är
metoden inte applicerbar. Även det
är en väldigt basic grej som man
läser i första finanskursen.

Hur tycker du att välfärdssek-
torn bör regleras i stället? 

– Jag tycker ju att man måste ta
det lite lugnare. Att man från början
borde ha sett till att ha haft en bättre
kvalitetsmätning, uppföljning och
tillsyn. Inte bara för att garantera
kvaliteten – det hade också gjort att
vi hade haft data kring kvaliteten i
offentliga och privata verksamheter.
Innan vi börjar peka på problem så
måste vi se hur det faktiskt ser ut.
Den stora myten är att privat välfärd
alltid är dålig.

Ett problem är ju de stora för-
lusterna/underskotten i lands-
tingen och på sjukhusen – är inte
det ett större problem?

– Jo, verkligen! Om vi har två
verksamheter en privat och en
offentlig och de privata går med en
jäkla massa vinst och det offentliga
går med underskott – då borde de ju
titta på dem och lära sig något. Är
inte det viktigaste att vi får så
mycket välfärd som möjligt för varje
skattekrona? Det kan få kosta hur
mycket som helst så länge inget går
till vinst, men kan vi få samma vård
till halva summan om lite gick till
en entreprenör. Vore inte det bra
då? I stället borde vi dra slutsatsen
att vi i nästa upphandling kan sänka
ersättningen om entreprenören gör
stora vinster. På det sättet skulle vi
exempelvis kunna sänka kostna-
derna för samhället för att få de här
tjänsterna.

Malin Lindgren
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På fem år förlorade bolaget vars
målgrupp var skolor och vårdperso-
nal närmare 200 miljoner kronor på
en totalt misslyckad satsning på e-
lärande, under början av 2000-talet. 

Men förlusterna var inget som
drabbade de båda.

Som ledamot i styrelsen var Ilmar
Reepalu med och beviljade Ylva Johans-
son en årslön på 1,4 miljoner kronor plus
450.000 kronor i pensionsarvode under
2003, året innan hon avgick. Hon fick
även en fallskärm värd nära 3 miljoner
kronor av styrelsen.

Men inte heller Ilmar Reepalu gick
lottlös trots att bolaget gick med en
astro nomisk förlust på 79 miljoner
kronor samma år.

Han och de övriga styre  l  se -
ledamöterna delade på ett års arvode på
350.000 kronor samtidigt som bolaget
föll fritt mot konkursen.     Tillsammans
med  VD:n Ylva Johansson tog styrelsen
i ”Att Veta AB” ut 2,2 miljoner kronor
ur det blödande bolaget, nära 700.000 kr
mer än hela bolagets årsomsättning på
1,5 miljoner kronor 2003.

Störst förlorare innan ”Att Veta AB”,
som inte tillförde varken vård eller skola
några bestående värden, slutligen gick i
konkurs, var Kommunförbundet, från
grunden uppbyggt av skattepengar, som
förlorade cirka 70 miljoner kronor.

Skandia som gick in med privat risk -
kapital klarade sig lindrigare undan då
företaget löstes ut med bolagets kassa då
allt gjordes för att rädda skinnet på
bolaget och alla inblandade, under en kort
period.

Christer Bark

För Ilmar Reepalus
och Ylva Johanssons
välfärdsbolag var
övervinst inget problem

”Att Veta AB”
gjorde 
gigantiska
överförluster
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som inte har ett utbyte i ett större sam-
manhang, som det kan finnas risker,
säger Karin Båtelson. 

Samtidigt som antalet externa fort-
bildningsdagar fortsätter att minska
håller sig nivåerna för internutbildning
och den egna fortbildningen stabilt låga
– en timme per vecka respektive två
timmar per vecka. Tidsbrist uppges som
det övergripande skälet till att den egna
fortbildningen bortprioriteras – hälften
av läkarna uppgav att de i stället var
tvungna att prioritera patientarbetet
eller andra arbetsuppgifter och 40
procent uppgav att de inte fanns avsatt
tid i schemat. 

Nästan hälften förklarade bristen på
internutbildning med att det inte
ordnas någon på arbetsplatsen och drygt
var fjärde uppgav att man istället priori-
terade patientarbetet. Var fjärde läkare
uppgav att de under förra året haft
mindre än 15 minuters internutbild-
ning i veckan.

Resultatet visar också att läkarna fått
annan typ av fortbildning än den medi-
cinska – då har det främst handlat om
utbildning i ledarskap, pedagogik, IT,
vårdens regelverk och etik.

– Den medicinska fortbildningen får
inte fortsätta att minska. En lägstanivå
för varje enskild läkare måste uppfyllas
och därför måste det till en föreskrift där
myndigheterna talar om vilket som är et
lägsta kravet. Sen måste arbetsgivaren
avsätta pengar för fortbildning, som inte
ryker varje gång det blir underskott i
budgeten, och det måste finnas ersätt-
ningssystem som premierar fortbild-
ning, säger Karin Båtelson.

Förutom att vården blir jämlik
skapar fortbildning även en trygghet
hos läkaren, menar Karin Båtelson.

– Att du gör rätt saker och känner
dig säkrare gör att du kan hålla ett
högre tempo med mindre resurser. Fort-

bildningen är också en konkurrens fördel
som kan innebära att man har enklare
att behålla och rekrytera personal. Man
får aldrig komma fram till att fortbild-
ningen är en bra besparing, det är ett
kortsiktigt och oansvarigt tänk, säger
Karin Båtelson.

Resultatet visar också på stora skill-
nader i fortbildning av nya kunskaps -

stöd – både mellan
privat och offentlig
sektor samt mellan
olika
landsting/regioner.

Störst skillnad
syns dock mellan
olika verksamhetsty-
per. Medan 35
procent av specialist-
läkarna vid universi-
tetssjukhus uppger
att de deltagit i
utbildning om nya
kunskapsstöd ligger
motsvarande siffra på

65 procent bland specialistläkarna på
vårdcentraler. 

– På ett universitetssjukhus behöver
inte alla läkare enskilt åka iväg för att få
utbildning i nya kunskapsstöd, det ska
man kunna sköta inom den egna specia-
liteten på sjukhuset. Den kunskapsöver-
föringen kan ske inne i huset, medan det
på vårdcentralerna är oerhört viktigt att
man får komma iväg och bli uppdate-
rad, eftersom man jobbar mycket mer
ensamt där. För sjukhusläkarna är det
viktigare med annan medicinsk fort-
bildning där det gäller att ta det ett steg
längre och utveckla vården, säger Karin
Båtelson.

Anna Sofia Dahl

35

Sjukhusläkaren 6/2016www.sjukhuslakaren.se TEMA: FORTBILDNING

Specialistläkare får allt mindre medicinsk fortbildning – Sjukhusläkarnas ordförande: ”Oansvarigt sätt att driva sjukvård”

▼ Det har gått fyra år sedan Läkarför-
bundet senast presenterade siffror över
läkarnas fortbildning. Redan då pekade
kurvorna åt fel håll, men när nu siffror
för 2015 presenteras visar de på en
fortsatt negativ trend. I resultatet syns
nämligen både en tydlig minskning av
antalet externa fortbildningsdagar och
fortsatt låga nivåer för internutbildning
och egen fortbildning.

Karin Båtelson, ordförande för Sjuk-
husläkarna och förste vice ordförande
för Läkarförbundet, är tydlig med vad
hon tycker: Man får aldrig tumma på

den medicinska fortbildningen.
– Att man inte säkerställer att de

anställda är medicinskt fortbildade är
ett oansvarigt sätt att bedriva sjukvård
på. Vården blir ojämlik över landet och
patienterna får fel behandling.
Dessutom blir det omöjligt att
utveckla vården om man inte har de
senaste kunskaperna, säger hon och
fortsätter:

– Man uppfattar sjukvården som en
sjukvårdsfabrik där bara produktionen
är det viktiga. Det är helt fel. Det
handlar om en kunskapsorganisation
där man ska ha tid för eftertanke och
att hela tiden kunna utvecklas. Chefer
måste ha kompetensen att se vad som
behövs för att bibehålla och utveckla
kvaliteten på vården.

20 procent har inte
fortbildat sig alls
Sedan den första undersökningen, 2004,
har antalet externa fortbildningsdagar
minskat från 8,5 dagar till sex – långt
under de tio dagar om årets som Läkar-
förbundet förespråkar – och skillnaderna
mellan landstingen är stora (se faktaruta).
En av fem specialistläkare uppger
dessutom att de inte ägnat sig alls åt
extern fortbildning under förra året.

– Just medicinsk vetenskap är
väldigt beroende av att man har ett
utbyte, inte bara inom sjukhuset, utan
mellan olika sjukhus och länder. Det är
när det blir isolerade öar med läkare,

Antal externa 
fortbildningsdagar 
per landsting/regioner

Västernorrland ..............................4
Jämtland ...................................4,7
Sörmland .....................................5
Örebro ......................................5,2
Skåne ....................................... 5,4
Jönköping .................................5,7
Stockholm .................................5,8
Västra 
Götalandsregionen .....................5,9
Västmanland ..............................5,9
Kronoberg .................................6,1
Dalarna .....................................6,2
Uppsala ....................................6,2
Uppsala ....................................6,2
Blekinge ....................................6,5 
Östergötland ..............................6,5
Västerbotten .............................6,9
Halland .....................................7,1
Värmland .................................. 7,2
Kalmar ......................................7,4
Gävleborg .................................7,7
Fotnot: Antalet svar för Gotland var så
litet att resultatet inte redovisas
enskilt.

Kalla fakta
i korthet…

• 83 procent uppger att det finns ”en
kultur som uppmuntrar lärande” på
deras arbetsplats.
• 32 procent svarade att de har en
plan för fortbildning.
• 17 procent uppger att det finns
rutiner för uppföljning av fortbildning
och fortbildningsplanen.
• 46 procent av samtliga responden-
ter uppger att de deltagit i fortbild-
ning om nya kunskapsstöd.
• 60 procent av specialistläkarna
inom den privata sektorn har deltagit
i fortbildning om nya kunskapsstöd.
• 44 procent av specialistläkarna
inom den offentliga sektorn har
deltagit i fortbildning om nya kun-
skapsstöd.
• 43 procent av specialistläkarna på
länssjukhus har deltagit i fortbildning
om nya kunskapsstöd.
• 35 procent av specialistläkarna på
universitetssjukhus har deltagit i fort-
bildning om nya kunskapsstöd.
• 65 procent av specialistläkarna på
vårdcentraler har deltagit i fortbild-
ning om nya kunskapsstöd.
• 43 procent av specialistläkarna på
länsdelssjukhus har deltagit i fortbild-
ning om nya kunskapsstöd.

– Det måste till en föreskrift

Det blir  omöjligt
att utveckla vården
om man inte har
de senaste kun-
skaperna, säger
Karin Båtelson,
Sjukhusläkarnas
ordförande.

Fotbildningsenkäten skickades via 
e-post ut till 3 000 specialistläkare,
varav 49 procent svarade. 

• Med extern utbildning menas till exempel
”fördjupad utbildning, deltagande i veten-
skapliga möten, auskultation och
studiebesök”.
• Med internutbildning menas ”formalis-
erad och konti nuerlig gemensam informa-
tion och diskussion om ny forskning och
nya behandlingsmetoder”.
• Med egen fortbildning menas till
exempel ”informationssökning när läkare
ställs inför specifika frågeställningar och
kontinuerlig kunskapsupp datering via lit-
teratur och webbaserad information”.

Den negativa trenden fortsätter – specialistläkarna i
Sverige får allt mindre medicinsk fortbildning. En
utveckling som leder till ojämlik vård, att patienter får
fel behandling och att sjukvårdens utveckling 
avstannar. Något som Karin Båtelson, ordförande för
Sjukhusläkarna, menar är ”ett oansvarigt sätt att
bedriva sjukvård”.

Landstingen måste ta ett större ansvar
för läkarnas medicinska fortbildning och
för att nå dit behövs en nationell regle -
ring. Det menar Sofia Rydgren Stale,
ordförande i Läkarförbundets utbild-
nings- och forskningsdelegation.

▼ Sofia Rydgren Stale säger att resultatet av
fortbildningsenkäten egent ligen inte
förvånar henne.

– Det är ändå klart oroväckande. Vi hade en
peak på nio externa fortbildningsdagar i
mitten av 2000-talet och jämfört med de sex
som vi ligger på nu är det en markant minsk-
ning. Det är tragiskt att se att man befinner sig
på ett sluttande plan och man undrar när det
kommer att vända eller plana ut, säger hon.

När det handlar om externa fortbild-
ningsdagar syns stora skillnader mellan
landstingen/regionerna – även det en situa-
tion som inte förvånar.

– Känslan har alltid varit att det funnits
en spridning över landet. I slutändan
innebär det att läkare i vissa delar av landet
är uppdaterade på nya behandlingsmetoder
och forskningsrön, medan man i andra delar
halkar efter. Det innebär att vi står allt
längre ifrån en jämlik vård, säger Sofia
Rydgren Stale.

Mellan undersökningen som genomfördes
2012 och den som Läkarförbundet nu presen-
terar har ett nytt LIF-avtal tillkommit, vilket
innebär att landstingen nu ska stå för hela
kostnaden av fortbildningen. Trots att en
större andel av de externa fortbildningsdagarna
nu bekostas av arbetsgivaren, är ökningen inte
tillräckligt stor för att täcka behovet.

– Landstingen behöver ta ett större ansvar
för sin personals fortbildning än vad de gör
idag. I enkäten ser vi att cheferna verkar vilja
att läkarna ska fortbilda sig, men det saknas
rutiner och en strategi för att säkerställa att
de kommer iväg på fortbildning. Det finns
ett glapp mellan vilja och förmåga, och
därför ser vi ett behov av en nationell regle -
ring av fortbildningen. Vi tror att en tydlig
fortbildningsplan, med tydliga uppfölj-
ningsrutiner kopplat till denna, skulle
kunna vara ett sätt att komma vidare. Man
bör vika en post i budget till kostnaderna för
fortbildning. Det är viktigt att våga planera
långsiktigt och det måste få kosta idag
eftersom vi vinner något i slutändan, en
bättre och mer jämlik vård.

Anna Sofia Dahl

FAKTA | Om utredningen

”Tragiskt att se att
vi befinner oss på
ett sluttande plan”



Han bytte tajta trikåer 
och underhållning på bästa
sändningstid mot
sjukhuskorridorer 
och tenta plugg.  

▼ Marcus Olausson är något så ovanligt
som en före detta gladiator i läkarrock.

Hur såg en vanlig arbetsdag ut för
dig på ditt gamla jobb?

– Det varierade mycket. I rollen som
personlig tränare var arbetsdagarna
långa. Jag kunde börja 6 på morgonen
och sluta 22. Allt handlade om att
anpassa sig efter klienternas behov och
hjälpa dem på vägen mot en livsstils-
förändring.  

I gladiatorerna halkade jag in på ett
bananskal. Jag flyttade till Stockholm
och fick frågan om jag ville vara med.
Inspelningarna till varje säsong gjordes
under två långhelger och då spelade vi
in två avsnitt per dag. Jag gick upp vid

kl 07-08, käkade frukost och åkte till
arenan.  Sista avsnittet spelades in fram
till midnatt. Sedan åkte man hem,
bastade och sov – för att sedan åka
tillbaka till arenan dagen därpå. Jag var
ganska slut när det var över.  

Hur kom det sig att du valde att
omskola dig till läkare?

– Att det blev läkarstudier från
början berodde på att jag ville ta mitt
stora intresse som är hälsa och träning
ett steg vidare. Tanken från början var
att bli ortoped. Jag har själv haft mycket
problem med axlar och armbågar efter
skador jag ådrog mig när jag spelade
handboll och då har jag stött på väldigt
skickliga ortopeder. Men även barnlä-
kare har funnits med som alternativ och
den tanken växte sig starkare under min
placering på Sachsska där jag trivdes
kanon och det verkade vara en väldigt
trevlig arbets plats. Nu har jag även haft
mycket kontakt med barn i rollen som
gladiator. Jag har bland annat besökt
Sundsvalls sjukhus med scenklädsel och

det var en härlig känsla att få göra de
sjuka barnens tillvaro lite ljusare.

Vilken är den största skillnaden
med läkaryrket jämfört med ditt
tidigare jobb som gladiator?

– Det är stor skillnad. Både
gladiator yrket och yrket som personlig
tränare är betydligt mer lättsamma.
Dem tar man mer med en klackspark,
även om man som PT fortfarande
hjälper folk. Men där handlar det
snarare om livsstilsföränd ringar och pro-
blemen har inte samma dignitet. Gladi-
atorerna däremot handlar om ren och
skär underhållning. Du får betalt för att
prestera några timmar i strålkastarlju-
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Vad får en lärare, journalist, lokförare eller rent av 
gladiator att skola om sig till läkaryrket? Sjukhusläkaren
har pratat med fem läkare som har gjort ett rejält 
yrkesmässigt lappkast för att hamna där de är i dag.

Gladiatorn
som sadlar 
om till läkare

MARCUS OLAUSSON

MARCUS OLAUSSON,  FÖRE DETTA ELITHANDBOLLSSPELARE, PERSONLIG TRÄNARE OCH TV-IDOL SOM HERKULES I GLADIATORERNA, 
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set. Det har inte speciellt mycket gemen-
samt med läkaryrket.

Vilka erfarenheter har du mest
nytta av i din nya roll som läkare?

– Jag har absolut en fördel av att jag
har provat på att jobba med människor
tidigare och även av att jag har arbetat
under press. Flera av mina tidigare yrken
har handlat just om att prestera och
leverera under stark press – både när jag
inledde min karriär som handbollsspelare
på elitnivå, men även i rollen som gladia-
tor. Du ska prestera framför tv-kameror
och 100 000-tals tittare. Man lär sig att
inte stressa upp sig utan ta allt med en
nypa salt.

Vilka fördomar har du stött på
som gladiator i sjukhuskorridoren?

– Det har varit lite både och. Jag har
haft kollegor som tycker det är jättekul
och gillar att
skoja med mig
och driva med
min bakgrund.
De ser det som
en rolig grej.
Men på andra
avdelningar har folk varit ganska nedlå-
tande. Jag har lärt mig den hårda vägen
att det är bäst att hålla tyst om det
ibland – för vissa tycker att det är
fjomperi. De har en lite gammaldags syn

och tycker att de här båda rollerna ska
hållas åtskilda, vilket jag ju ändå gör. En
enda gång har jag blivit igenkänd som
gladiator när jag har varit på ett sjukhus

och det var ett litet barn som
kände igen sin idol från tv.
Det var bara jättegulligt. Jag
tycker att man kan göra både
och – alla de här erfarenhe-
terna har varit nyttiga för mig
i slutändan. Allt har ändå tagit

mig dit jag är i dag. Nu ska det bli kul
att prova på det här – jag ser verkligen
fram emot att ge järnet och leverera i
rollen som läkare.

Malin Lindgren

”Som gladiator var det
en härlig känsla 

att kunna göra de sjuka 
barnens tillvaro ljusare”



Han blev uppsagd på
grund av arbetsbrist
under 90-talets lågkon-
junktur då 30 lokförare
avskedades i Vännäs.
Men Lars T Johansson
ville inte flytta söderut
så han skolade om sig
istället.

Hur såg en vanlig arbetsdag
ut för dig på ditt gamla jobb? 

– Vanligen började man med
personalbyte på station på ett för-
bipasserande tåg. Där man avlöste
lokföraren och sedan fortsatte man
färden. Om tåget utgick från hem-
stationen fick man ofta börja med
att ta ut ett lok ur stall och sedan
koppla ihop vagnar och göra broms -
prov innan man åkte iväg. Sedan
körde man till nästa avbyte eller om
man kom fram till tågets slut -
station. Sedan hade man en vila, lite
olika hur länge, innan nästa
arbetspass påbörjades för resan hem.

Hur kom det sig att du valde
att omskola dig till läkare? 

– Jag blev uppsagd på grund av

arbetsbrist. Den lågkonjunktur som
kom i början av 90-talet medförde
att ett flertal lokförare avskedades.
Detta hade aldrig hänt tidigare. I
Vännäs där jag jobbade valde SJ att
säga upp 30 stycken. Jag jobbade
åtta år som lokförare. Jag kunde ha
fortsatt som lokförare men då varit
tvungen att flytta söderut till
Stockholm eller ännu längre. Jag
valde då att börja studera istället.

Vilken är den största skill-
naden mellan läkaryrket och ditt
tidigare jobb? 

– Största skillnaden är arbets -
tiderna och kontakten med
kollegor/medarbetare. Lokförare har
arbetspass som kan börja på
dygnets alla timmar. Många tåg går
nattetid. Både gods- och persontåg.
Som lokförare är du oftast rätt
ensam. Du har ingen som åker med
som co-driver. Visserligen har man
ibland kontakt med tågledning via
telefon under resan. Kör man
person tåg så har man kontakt med
konduktörer i vagnarna och station-
spersonal. 

– Kollegorna träffar man oftast
bara då man byter av någon. Ibland
kunde man träffas på ställen där
man hade ”överliggning”.   Vanligen

ett hus med övernattningsrum i
anslutning till vissa större stationer.
Av den anledningen brukade de
fackliga mötena vara ganska
välbesökta. Eftersom det var en
chans att träffa kollegorna.

Vilka erfarenheter har du
mest nytta av i din nya roll som
läkare? 

– Inga särskilda erfarenheter från
lokföraryrket som sådant. Däremot
att ha en arbetslivserfarenhet har
varit värdefullt. Att dessutom ha
familj och barn kan jag också tycka
varit bra. Fast inget som har varit
avgörande.

Vika fördomar har du stött på
som före detta lokförare i
sjukhuskorridoren? 

– Egentligen inga. Många har
förvånats över bytet av yrke men
bara i positiv mening. Idag jobbar
jag på en liten ort där jag är
uppvuxen. Under min tid som lok-
förare bodde jag i annan ort i upp-
tagningsområdet, vilket gör att
många vet vem jag är. Jag har dock
inte upplevt det som något
negativt. 

Malin Lindgren
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LARS T JOHANSSON

Lokföraren
som inte
ville flytta söderut

Att Christine Takami
Lageborns   examensarbete
utsågs till ett av världens
bästa var kanske ingen
slump. Långt ifrån alla
läkar  studenter har en
bakgrund som professionell
skribent.

▼  Det var däremot lite av en slump att
hon alls blev läkare. Som reserv 32 till
KI:s populära läkarprogram hade hon så
gott som gett upp hoppet om att
komma in. Hon fick jobb som kommu-
nikatör på  Sjukhusläkarna och hade
jobbat i två dagar när beskedet kom att
hon var antagen. Anställningskontrak-
tet var inte ens påskrivet när Christine
kanske tog hem rekordet i kort anställ-
ningstid.

Christine, hur såg en vanlig
arbetsdag ut för dig på ditt gamla
jobb som dagstidningsjournalist?
– Jag kom till jobbet vid 8.30. Sedan
följde morgonmöte där vi pratade
igenom dagens tidning – vad som var
bra och mindre bra. Sedan delades det
ut uppdrag inför morgondagens tidning
och jag åkte ut med en fotograf och
intervjuade någon och därefter åkte jag
hem och skrev och ringde runt. Någon
gång i månaden jobbade man kväll eller
helg. En period var jag hälso- och
sjukvårdsreporter och då fokuserade jag
mest på de frågorna.

Hur kom det sig att du valde att
omskola dig till läkare?
– Som barn ville jag bli journalist eller
läkare. Det var två parallella spår. Och
när jag senare blev  hälso- och
sjukvårdsreporter började åter igen

tanken på läkaryrket gro. Det
avgörande var en neddragning på
tidningen som inträffade när jag
var nybliven mamma. Plötsligt var
jag varslad och föräldra ledig på
samma gång. Jag läste in naturbas -
året och efter föräldraledigheten
kom jag in på läkarprogram-
met, två dagar efter det att
jag hade börjat på ett nytt
jobb på hos Sjukhuslä-
karna.
– Det var ett svårt
beslut att säga upp
mig. Men jag ville ta
chansen att förverkliga
läkardrömmen och cheferna
var förstående...och jag fick
fortsätta som bloggare.
Vilken är den största
skillnaden mellan läkar -
yrket och ditt tidigare
jobb?
– Det är fler rutiner i
sjukvården – som journalist
var jag mer självgående. Läka-
ryrket kan vara mer förutsäg-
bart, åtminstone upplevde jag
det så som underläkare i
somras. Samtidigt innebär det
ett helt annat ansvar, vilket är
kul. Även arbetsmarknaden är
annorlunda. Det är lättare att få
jobb som läkare. 

Vilka erfarenheter har du
mest nytta av i din nya roll som
läkare?
– Framför allt
har jag märkt av nyttan i
anamnestagandet – det tänket
har jag i mig sedan tiden som
journalist. Jag har en tydlig
idé om vad jag vill få fram
och en känsla av när jag har

kommit i mål. Det har jag känt
mig bekväm i sedan termin 1.
Även att skriva journal och
formulera mig muntligt
brukar gå bra och examensar-
betet var nog betydligt

lättare för mig att skriva än
för många andra. I ”Under-
graduate awards” blev
arbetet utsett till ett av de
bästa bland bidrag från
hela världen. Det kan jag
delvis tacka min journa-
listbakgrund för – god

handledning var också
viktigt.

Vilka fördomar har du
stött på som före detta
journalist i sjukhuskorri-
doren?

– Jag upplevde som reporter
att läkare inte gärna vill prata

med media och det har jag till
viss del fått bekräftat inifrån.

Det finns någon slags förutfattad
mening om att journalister ”ändå

inte kommer att förstå”. Men i för-
längningen gör det att allmänheten
inte heller förstår, så jag önskar att
läkare oftare tog sig tiden att
förklara för en journalist. Som
läkare borde vi överlag ta mer
hjälp av journalistkåren för att nå
ut med viktig information till
allmänheten. Annars har jag mest
fått positiva kommentarer om
min yrkesbakgrund, framför allt
i kontakten med forskargrupper
både före och efter att jag letade

examensarbete. I det samman-
hanget ses bakgrunden som

journalist ofta som en merit. 

Malin  Lindgren
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CHRISTINE TAKAMI LAGEBORN

Journalisten som hade två
drömyrken och tvingades välja



Johan Lindström sökte nya
utmaningar och kände ”nu
eller aldrig” efter många år
i skolans värld, med ett
ständigt växande berg av
dokumentation.

Hur såg en vanlig arbetsdag ut för
dig på ditt gamla jobb?

– Jag jobbade som gymnasielärare på
estetsidan på Fryshuset i Stockholm.
Mina ämnen var historia, religion och
samhällskunskap och de elever jag hade
hand om var också specialintresserade av
rock, soul eller produktion – passioner
som de läste samtidigt. Fryshuset är en
stiftelse, en slags paraplyorganisation
och ett av Sveriges största friskolegym-
nasium. Det var en jättespännande
arbetsplats med väldigt många duktiga
lärare. Vi jobbade i projekt och i ett
högt tempo. Det var ständiga deadlines
där projekten skulle presenteras blandat
med föreläsningar i vissa ämnen.

Hur kom det sig att du valde att
omskola dig till läkare?

– Jag trivdes jättebra med undervis-
ningen men du vet hur det är när du har
jobbat länge på ett ställe. Rätt som det
är sitter man där och har jobbat längst.
Det blev också mer och mer möten på
slutet och mer och mer problem.
Skolan i Sverige har ändrats mycket, det
är dokumentation så in i bengen.  Och
det tar väldigt mycket värdefull tid som
man hellre hade lagt på lektioner. Sedan
var det även så att jag sökte en
utmaning till. Jag var 39 år och kände
att det var ”nu eller aldrig"”. 40-årskris

kanske är lite starkt uttryckt
men lite så var det. Och
eftersom läkarutbild-
ningen sedan visade sig
vara en så rolig,
intressant   och bra
utbildning kändes bytet
helt rätt från början.

Vilken är den största
skillnaden mellan läkaryr-
ket och ditt tidigare jobb?

– Det är hög press i båda
jobben men i läkaryrket är det
mer en kris i taget. Som
lärare var det mycket som
brann samtidigt. Att
kunna fungera under hög
press är annars en sak som
förenar de här båda yrkena,
samt att man måste ha en
hög lägstanivå. Man kan läsa mycket
fint i böcker men när du väl står där
med folk i kris så är det beslut på en
millisekund som ska fattas. Men som
läkare har du förstås helt andra karriär-
möjligheter. Du kan fortsätta och vida-
reutbilda dig inom många olika saker
under ett helt yrkesliv. Tröttnar du kan
du välja något annat.

– På lärarsidan är det mycket mer
stängt. Många av mina arbetskamrater
blev rektorer men det ville jag inte hålla
på med. En annan stor skillnad är det
vetenskapliga som ska genomsyra allt
som läkare. Det är mer traditionellt på
gott och ont. På KI där jag har pluggat
finns det ett och annat att säga om hur
man presenterar sitt material till
exempel. Jag har haft en hel del föreläs-
ningar som inte har varit så pedago-
giska.

Vilka erfarenheter har du
mest nytta av i din nya roll
som läkare?

– Det är svårt att avgöra
vad som är att man är lite
äldre och har barn och familj
och vad jag har lärt mig som
lärare. Men man har träffat
mycket människor och haft
mycket samtal. Det har gjort
mig till en bra lyssnare. Jag
har också haft ett jobb där

jag har hanterat stressiga
situationer och är van att

prestera mycket under
lång tid. Det har gjort

mig väldigt effektiv –
när jag sitter och
pluggar är det som ett
jobb för mig.  

Vilka fördomar har du stött på
som före detta gymnasielärare i sjuk-
huskorridoren?

– Många tycker att det är häftigt att
jag har sadlat om. Det är jag lite över-
väldigad av. Det är överhuvudtaget en
jättestor skillnad i status som jag inte
alls var beredd på. Även lärare är ett
svårt jobb där man måste leverera och
några av de smartaste människor jag
känner är lärare. Många tror att jag
bytte jobb för att det var så jobbigt i
klassrumssituationen, att arbetet på
Fryshuset skulle vara extra tufft. Men
det tyckte jag var det roligaste. Fryshu-
set är så mycket mer än bara ungdomar
med problem. Det var hela den här
pappers exercisen och alla möten som
fick mig att tappa gnistan.

Malin Lindgren
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JOHAN LINDSTRÖM

Bytte Fryshuset 
mot sjukhuset

”Det var dokumentation så
in i bengen. Det och alla möten 
fick mig att tappa gnistan”.

Hon är civilingenjören och
managementkonsulten som
lyssnade till hjärtat och
valde att ta steget över till
läkaryrket. Nu siktar Petra
Millfors på att ta med sig
sitt coachande ledarskap
och förmåga att se förbätt-
ringspotential in i vård -
apparaten.

Hur såg en vanlig arbetsdag ut för
dig på ditt gamla jobb?

– Det kunde se väldigt olika ut. Jag
arbetade som managementkonsult och
ansvarade för en grupp konsulter. Vi
använde oss av ett coachande ledarskap
där individen själv fick ett stort ansvar.
Ofta var det många möten, antingen med
någon av konsulterna i teamet om deras
projekt och professionella utveckling
eller också rekryterade jag nya medarbe-
tare till teamet. Det var också kundmö-
ten där vi stämde av leveranser eller dis-
kuterade nya möjligheter. Det kunde till
exempel handla om en ny affärsstrategi
eller förbättrade arbets processer eller
införandet av ett IT-system som skulle
stödja verksamheten. Vi arbetade nära
våra kunder för att förstå deras verksam-
het och vilka utmaningar och krav de
hade. Jag arbetade ofta med att leda för-
ändringsarbetet och med att skapa förstå-
else och delaktighet i organisationen.

Hur kom det sig att du valde att
omskola dig till läkare?

– Jag tänkte läkare från början men
kom inte in på första försöket och då
blev det KTH i stället. Sedan var jag

nöjd med det och jobbade på, men
under föräldraledigheten började jag
fundera över mina egentliga drivkrafter.
Jag sökte till läkarprogrammet och kom
in. Efter ett år på utbildningen blev jag
erbjuden en chefstjänst på mitt jobb så
jag pausade studierna men kände i
hjärtat att jag längtade tillbaka. Så efter
det året fick jag förmånen att göra både
och – jag jobbade halvtid och pluggade
heltid. Det var hektiskt, men väldigt
roligt; i efterhand var det kanske inte så
sunt men jag ville det så gärna.

Vilken är den största skillnaden
mellan läkaryrket och ditt tidigare jobb?

– Från början var det mycket det
humanitära som lockade, men jag har
upptäckt efterhand att jag verkligen
gillar tillämpad naturvetenskap och det
är få yrken där man får jobba med det så
konkret som inom läkaryrket. Att jobba
som konsult kan lätt bli abstrakt och
man lämnar ofta kunden när föränd-
ringen börjar ta fart. Jag kände att jag
ville hjälpa människor mer på liv och
död istället för att ”bara” hjälpa företag. 

Vilka erfarenheter har du mest
nytta av i din nya roll som läkare?

– Erfarenheten av att interagera och
kommunicera med olika typer av män-
niskor har jag haft stor fördel av. Jag har
lätt för att anpassa informationen efter
den som sitter framför mig. Det handlar
väl om livserfarenhet också. Sedan ser
jag ofta förbättringspotentialen i en
verksamhet. På sikt skulle jag gärna
vilja använda mig av det även inom
vården. Jag tycker att det är roligt att ha
ett helhetsperspektiv och att hjälpa
andra att utvecklas så jag tror att jag
kommer att vilja ta en chefsroll även
inom vården så småningom.

Vilka fördomar har du stött på
som managementkonsult i sjukhus-
korridoren?

– Det har bara varit positivt. Det
finns ett stort intresse av att diskutera
de frågor som jag har arbetat med
tidigare. På jobbintervjuer har jag också
märkt att min bakgrund ses som något
positivt – att jag har en förståelse för de
utmaningar som chefen och kliniken
står inför. 

Malin Lindgren
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PETRA MILLFORS

Managementkonsulten 
som lät hjärtat styra

Petra Millfors hade ett bra jobb, men 
började att fundera över sina drivkrafter
under föräldraledigheten och insåg att det
var läkare hon ville bli. 
– Jag kände att jag ville hjälpa människor
mer på liv och död, istället för att ”bara”
hjälpa företag. 



När Sven Grützmeier
som tioåring
bestämde sig för att
bli läkare kunde han
aldrig ana vad som

väntade. Varken hur dramatiskt arbetet
med hivepidemins stora utmaningar
skulle bli, eller att han skulle bli den
som tog initiativet till Sveriges äldsta
yrkesförening för homosexuella.

Han växte upp på norra Jylland, ”på
landet med katter och hundar”, och kan
göra ”smørrebrød på riktigt”. Med en
dansk pappa och en svensk mamma blev

tvåspråkighe-
ten en vidare
port till ett
intresse som
fortfarande
håller i sig. 

Att kliva in
i Sven Grütz-
meiers

lägenhet på Södermalm i Stockholm är
som att öppna dörren till ordens rike.
Där samsas tusentals böcker. I hallen
bredvid det lilla skrivbordet. På hyllor
över ytterdörren. I bokhyllor i lägenhe-
tens olika vrår. Ett tiotal steg in i lägen-
heten, i vardags rummet, bildar de ett
eget konstverk längs den ena väggen.

Om man låter ögonen vandra över
titlarna blir de till en studsande resa
runt jorden, i tiden, in i konstens olika
uttryck och till fiktiva världar. Ändå
har han precis slängt tio hyllmeter
böcker. Mest romaner, säger han, ”såna
som jag ändå inte har tänkt att läsa
om”.

Litteratur spelar, tillsammans med
opera, balett, teater, film och musik,
inte helt omärkbart en viktig del i Sven
Grützmeiers liv. Och har så alltid gjort.

– Att utöva läkaryrket är en konst
och jag tror att man måste inspireras av
de andra konstarterna. När jag hör ett
bra musikstycke till exempel, så kan det
hjälpa mig att lösa ett problem. Men
konsten är också viktig för välmåendet
– man mår bra, man slappnar av.

Han skär en bit av en bladguldsbe-
strödd chokladtårta som blivit över från
helgens middagsbjudning. Även kulina-
riska upplevelser faller under viktiga
ingredienser i hans liv. Egentligen är just
desserter inte hans grej, men ”den här är
förvånansvärt enkel att göra och väldigt
väldigt god”. Oftast handlar timmarna i
köket istället om svensk husmanskost, det
franska, italienska eller spanska köket.
Eller någon form av medelhavsmat.

– Matlagning är lugnande på något

sätt. Och kreativt. När jag var yngre
hade jag middagar mitt i veckan, men
nu är det otänkbart. Det orkar jag inte.

Trots det stora språkintresset valde
Sven Grützmeier att läsa matematisk
linje på gymnasiet. ”Ett strategiskt val”
mot det mål han redan som barn satt
upp.

– Jag visste tidigt att jag ville bli
läkare och har alltid gått igång när jag
hör symptom. När jag var tio år berät-
tade en av min pappas kolleger om ett
av hans barnbarn som hade fått akut
leukemi. Han beskrev det väldigt
målande och dramatiskt, med alla spe-
ciella symptom man kunde få. Även om
jag nu i efterhand kan se att det var
något överdrivet, så väckte det ett
väldigt stort intresse hos mig.

Efter att ha avlagt läkarexamen i
Århus gick flyttlasset till Sverige – till
Östergötland närmare bestämt. Där
stannade han i 13 år. Ett sommarvika-
riat på radiumhemmets leukemiavdel-
ning ledde honom vidare till internme-
dicinen och därifrån till hematologin.
Målmedvetenheten har styrt Sven
Grützmeier genom yrkeslivet och varje
beslut har tagits med en tydlig bild om
vart det ska leda.

– Jag tänker ganska långt fram och
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SJUKHUSLÄKAREN TRÄFFADE 
GRUNDAREN AV FÖRENINGEN 
HOMOSEXUELLA LÄKARE

”Att utöva
läkaryrket
är en konst”

För 28 år sedan startade Sven Grützmeier Föreningen Homosexuella Läkare, FHL, och har sedan dess haft ordförandeposten. ”Föreningen har betytt
väldigt mycket för mig. Den har tagit mycket tid, men den har också varit väldigt givande”, säger han. Foto: Stefan Nilsson

Sven 
Grützmeier

vet vad jag vill, men när jag var ung och
ville bli läkare, eller när jag ville bli
hematolog, så hade jag ingen aning om
att det skulle bli så här dramatiskt och att
jag skulle möta dessa enorma utmaningar.

Den 1 mars 1985 valde Sven Grütz-
meier att komma ut som homosexuell.
”Med buller och bång i en stor tidningsar-
tikel i Corren”, som han själv säger.

– På den tiden var man inte öppen. Jag
var en av de få och jag tror själv att jag är
den tredje läkaren som kom ut i Sverige.

Det var ytterst ovanligt. Och ytterst kon-
troversiellt.

Samtidigt bröt hivepidemin ut i
Sverige och Sven Grützmeier kände tidigt
att han var tvungen att engagera sig.

– Men det var inte helt enkelt och det

ledde till att jag fick väldigt svårt att få
jobb på medicinkliniken efteråt. Däremot
fick jag öppna en venhälsa i Linköping
där jag kunde testa homo sexuella män i
närområdet.

Tre år senare, den 24 april 1988,
grundade Sven Grützmeier Föreningen
Homosexuella Läkare, FHL. Det blev då
Sveriges första yrkesförening för homosex-
uella och idén kom under ett besök på

Fortsättning nästa uppslag >>>

Kom ut med
buller och bång



har så alltid gjort. Jag följer debatten
där och under årets Pride i Köpenhamn
sa en talare att de måste göra upp med
myten om att Danmark är så liberalt.
Det är en absolut korrekt bedömning
enligt mig, och jag har sagt samma sak i
många år. Att vara liberal med röka och
kröka är inte samma sak som att vara
liberal. Allt det som jag har gjort med
HBT-frågor här i Sverige hade inte varit
möjligt i Danmark. Och att bilda före-
ningen hade varit omöjligt.

Men även om utvecklingen i Sverige
gått framåt, ser han fortfarande att FHL
fyller ett viktigt syfte.

– De yngre medlemmarna i före-
ningen upplever fortfarande ganska

mycket stigmatisering på arbetsplatsen.
Jag bor i Stockholm och jobbar på
Södersjukhuset, där det alltid har varit
högt i tak, men det ser olika ut runt om
i landet. En viktig del är att försöka vara
en förebild för de yngre, vi hade ju inga
förebilder alls på min tid.

– Vi jobbar också mycket med
utbildning av hur man ska ta hand om
HBT-patienter. Det som egentligen är
mest förvånande idag är att universite-
ten inte har någon utbildning i HBT
alls på någon av vårdlinjerna. Med tanke
på att min generation har varit med om
den sexuella revolutionen på 60-talet, så
är det konstigt att det helt avstannat när
det gäller utbildning från universiteten

och högskolorna.
Hur tycker du att kunskapen om

HBT är bland dina kolleger?
– Den har ökat, men hela samhället

är mycket heteronormativt. Man utgår
från att den människan man möter är
gift med någon av det motsatta könet,
har barn, villa och vovve. Och Volvo.
Om man utgår från det hamnar man
snett så fort man har en HBT-person
framför sig. Och det leder till att man
inte riktigt ser patienterna eller förstår
familjesituationen. Anhöriga är en
viktig del av patienten, det ska man
alltid tänka på som vårdpersonal.

Anna Sofia Dahl
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andra sidan Atlanten.
– Jag var i USA i början av 80-talet,

då hivepidemin spred sig där, och såg
att det fanns amerikanska läkare som
gick med i San Fransiscos gayparad. De
hade bildat en organisation som hette
”American physicians for human
rights”, så de var egentligen inte öppet
HBT på något sätt. Men det fick mig
att tänka att vi borde ha något liknande
i Sverige.

– Många av de som jobbade med hiv
mådde väldigt dåligt psykiskt. Dels för
att det var svårt att ta hand om patien-
terna, dels att det till del var kompisar,
till del ex-älskare, till del folk man
kände på stan. Det var ingen som kunde
ta hand om den situationen, så jag
bestämde mig för att göra det själv.

Med hjälp av en kollega skickades
inbjudan om att delta vid en Venhälse-
konferens i Söderköping ut till ett 60-
tal läkare.

– Vi blev tio stycken, men det var
vackert så. Under de första åren var det
väldigt mycket fokus på hiv, men under
90-talet och framförallt efter 1998 blev
föreningen mycket mer fokuserad på
HBT-frågor.

Lilla My, den gråspräckliga bondkat-
ten med en järnvilja, rör sig ljudlöst
över plankgolvet. Hennes orangespräck-

liga bror Rufus iakttar från en position
en bit längre bort – något mer avvak-
tande. De är åtta år, men kom till Sven
Grützmeier från Stockholms katthem
för tre år sedan. Lilla My närmar sig den
klarblå soffa som står mitt i rummet. I
ena soffänden sitter Sven Grützmeier.
Han häller rykande vatten från vatten-
kokaren ner i tekoppen. Ute har
mörkret tagit över för länge sen. De
senaste veckorna har arbetsdagarna varit
långa – han är just nu i slutfasen av ett
arbete som följt med honom under 15
år. Parallellt med jobbet vid venhälsan
på Södersjukhuset och ”till störst del på
min fritid” har en avhandling ”om alla
de hivpatienter som dog hos oss 1989
till 1996, innan de nya hivmedicinerna
kom” vuxit fram.

– De dog egentligen av ett annat virus
än hivinfektionen – cytomegaloviruset,
det femte herpesviruset som är mycket
neurotropt. Ingen har tidigare systema-
tiskt undersökt virusets betydelse för hiv-
patienter så som jag har gjort.

Om allt går som planerat disputerar
Sven Grützmeier i februari, men tanken
är att han ska fortsätta forska om de
sjukdomar som drabbar hivpatienter
även efter det.

– Det betyder väldigt mycket att jag
nu kan lägga fram min avhandling om
de svårast sjuka, som var otroligt utma-
nande att jobba med. Dels med alla
dessa svåra infektioner, dels med alla
dessa personligheter som var mer eller
mindre märkta av den stigmatisering
man hade som både hiv- och aids-
patient och som HBT eller homosexuell.

Idag är Sven Grützmeier fortfarande
ordförande i FHL och har under de 28 år
som passerat sett samhället förändras.

– Idag kan man prata om HBT-
frågor på ett helt annat sätt. Jag tror på
så vis att hivepidemin förde med sig
något bra. På kort sikt var det naturligt-
vis en katastrof, men det gjorde att man
diskuterade homosexualitet på ett nytt
sätt. Och den ledde till att hela omvärl-
den tvingades öppna sig.

Men utvecklingen har inte gått lika
fort i hela Norden, menar han. Sverige,
Norge och Island ligger långt före både
Danmark och Finland.

– Det intressanta är att Sverige,
Danmark och Norge har haft en
gemensam historia när det gäller att
prata om homosexualitet. Vi har en
likartad utveckling, men idag är det
mycket stor skillnad på Norge och
Sverige jämfört med Danmark.

Varför tror du att det är så?
– Danmark har gått tillbaka i

utvecklingen och det tror jag absolut
har med den uttalade främlingsfientlig-
heten som finns där. Främlingsfientlig-
het och homofobi går hand i hand och
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Lilla My, den åttaåriga tabbymönstrade bondkatten, lockas in i bild med lite torrfoder. ”Jag är lägst i rang här i huset. Lilla My är nummer ett, sen är det Rufus och sist är det jag”, säger Sven Grützmeier, överläkare vid
Infektion/Venhälsan vid Södersjukhuset i Stockholm och skrattar.

▼ Den 1 december var det Världsaids-
dagen – en minnesdag för de som dött
i aids, men också en dag att visa stöd
för de som lever med hiv. 

I Sverige rapporteras runt 450 nya
fall av hiv varje år och idag lever
omkring 7 000 personer med hiv.
Enligt en debattartikel från Hiv-Sverige
är runt hälften av de personer som
lever med hiv över 50 år. 

Där skriver debattörerna också att
”svensk vård saknar nästan helt och
hållet beredskap för att kunna ta hand
om äldre som lever med hiv”.

Globalt har över 30 miljoner män-
niskor avlidit i aids och omkring 36
miljoner lever med hiv.

FAKTA | HIV

Snart klar med avhandling som 
avslöjar nya medicinska rön om de 
hivpatienter som dog 1989 – 1996



När  3R:s gemensamma
upphandling fallerade stod
SUSSA-gruppen enad och
stark. Nu är de på god väg
att bli först i landet att nå
målet om ett gemensamt,
regionöverskridande it-stöd.  

▼ Västerbottens läns landsting, Lands-
tinget Sörmland, Landstinget Blekinge,
Landstinget Västernorrland och Region
Örebro län – tillsammans utgör de den
så kallade ”SUSSA-gruppen”, som sedan
starten på 90-talet har verkat för ”strate-
gisk utveckling av sjukvårdsstödjande
applikationer”. Och som nu av allt att
döma ser ut att bli de första landstingen
som lyckas med bedriften att hand i
hand ta sig över mållinjen när det
kommer till en gemensam upphandling
av it-stöd.

Det SUSSA-gruppen enats om är inte
ett gemensamt journalsystem utan ett så
kallat kärnsystem med utvecklingsmöj-
ligheter för integrerade applikationer.
Systemet går under namnet ”Framtidens
vårdinformatonssystem”.

– Även om vi inte hamnar i samma
journalsystem så ska den kommande
vårdinfrastrukturen i Sverige vila på en
gemensam struktur. Systemen ska helt
enkelt kunna prata med varandra, från
norr till söder. Precis som att det går att
ringa med en iphone till en Android.
Den bilden delar vi fortfarande med 3R,
säger Anders Sylvan som för närvarande
är ordförande för SUSSA-gruppens led-
ningsgrupp.

– I ena ändan av systemet vill vi ha
patienten hemma vid köksbordet med
en padda i handen, i mitten personalen
och i den andra änden beslutsfattarna
med möjlighet att ta ut kvalitetsdata
och andra resultat.

Vilka är framgångsfaktorerna?
– Det är många faktorer som har
bidragit till att vi nu blir först. Vi har
funnits länge. Vi är vana vid att

samverka och hjälpa varandra. Men det
finns också en annan förklaring och det
är att i samma ögonblick som vi fattade
det här beslutet om att gå samman om
ett nytt it-stöd – då stannade utveck-
lingen i vårt nuvarande system upp. Det
har mer eller mindre tvingat oss att öka
arbetstakten och verkligen se till att
hålla tidtabellen.

En gemensam målbild, framarbetad i
tätt samarbete med medarbetarna, är
också en förklaring till framgången,
menar Anders Sylvan.

– Det nuvarande systemet hade inte
den utvecklingstakt som någon av oss
önskade och vi halkade efter. Det ledde
till frustration bland medarbetarna och
både de och vi i ledningen kände att det
måste gå fortare. Det har skapat stor
sammanhållning i den här frågan.

Men allt har inte varit guld och
gröna skogar längs vägen, berättar han.
Det har funnits situationer där politiker
till exempel har blivit oroliga över det
faktum att man i slutändan riskerar att
få ett annat journalsystem än grann-
landstinget. 

– Men vi har kommit över det också.
Och nu har vi ytterligare tre landsting
som sitter i väntrummet med
optionsrätt på den här upphandlingen

när den är i hamn. Det är Norrbotten,
Dalarna och Halland.

Några viktiga lärdomar på vägen har
varit att vara väldigt noga med tidtabel-
len och att inte tillåta fria val.

– Vi hade en modell tidigare där alla
landsting kunde göra olika val, men nu
har vi insett att man måste göra lika.
Det innebär visserligen en hel del
kompr omisser och kräver stor respekt
från alla parter, men det större, gemen-
samma målet blir desto bättre, säger
Anders Sylvan.

– Enligt vår tidsplan ska upp -
handlingen vara slutförd i slutet av
2017 då har vi 2018 och 2019 på oss att
implementera det här. 2020 ska det nya
it-stödet vara på plats.

Malin Lindgren
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En besvikelse. Så beskriver
innovationslandstingsrådet
Daniel Forslund 3R:s
avbrutna samarbete kring en
gemensam upphandling.

▼ Först drog sig Skåne ur för att man
tyckte processen gick för långsamt och
hellre ville satsa på en uppgradering
av befintliga system – och i oktober
månad var det Västra Götalands tur att
meddela att man hellre ville sköta upp-
handlingen av nya tekniska plattformar
på egen hand.

– Vi hade gärna fortsatt det gemen-
samma arbetet och jobbade hårt för detta.
Vi försökte kartlägga nya risker och se
över processer för att båda parter skulle
vara trygga, men där nådde vi inte ända
fram. Trots att vi verkligen ansträngde
oss, säger Daniel Forslund (L).

Utmaningar kring att möta de lokala
tekniska behoven var skälet Västra
Götaland angav för att dra sig ur samar-
betet, berättar han. Något som han själv
är övertygad om hade gått att lösa.

– Vi hade ju klarat av att enas fram
till nu. Trots att vi har så olika organisa-
tioner var vi i två års tid väldigt  sam-
spelta. Det var inte alltid alltid enkelt
men vi landade alltid rätt. Att lämna

var deras beslut att ta och
det är jag besviken över. Det hade blivit
så mycket kraftfullare om vi fortsatte att
vara tillsammans.

Men någon temposänkning i arbetet
framåt är det inte tal om, trots att lands -
tingen nu har gått skilda vägar, menar
Daniel Forslund.

– Nej, det är metoden för hur vi jobbar
som har ändrats. Både Västra Götaland
och vi kommer att göra en storskalig upp-
handling med samma underlag. Skillna-
den är att de görs var för sig.

För arbetet med att ta fram underlag
för upphandlingen var nästan klart när
Västra Götaland meddelade sitt avhopp,
berättar han. Fokus i Stockholms läns
landsting ligger nu på att få igång den
egna, brådskande upphandlingsproces-
sen som redan de närmaste veckorna ska
förses med en detaljerad tidsplan. Sam-
tidigt pågår en analys av hela 3R-pro-
jektet där man ska fundera över hur den
kunskap som trots allt har byggts upp
ska förvaltas på bästa sätt framåt.

– Det är absolut inte bortkastat
arbete. Det vi har arbetat fram är sånt

som alla landsting behöver och där vill
jag gärna ha en diskussion. Kanske
skulle SKL eller Inera kunna ha en roll
när det kommer till att förvalta och
sprida informationen så den kommer
fler till del?

Vilka hade fördelarna varit med
ett fortsatt samarbete inom 3R/2R?

– Vi i Stockholm var fullt commit-
tade att göra en gemensam upphandling
för vi tycker att vi måste ta det här
steget att jobba mer konkret tillsam-
mans. 3R var en ambitionshöjning som
var ganska stor. Det handlade mycket
om att kunna dela kunskaper och
resurser och bygga upp den typen av
kompetens som vi inte har i något av
landstingen än. Vi behöver nya tekniska
plattformar som inte är lika statiska som
de vi har i dag och som möjliggör att
man snabbt får in ny funktionalitet.
Därför är jag glad att SUSSA-gruppen
väljer att gå vidare i sitt samarbete.

För tydlighetens skull – finns det
något som heter 3R längre?

– Det finns inget svar på den frågan
nu. Det är en förhandling mellan lands -
tingen. Grundsamarbetet kring infor-
matik, standarder med mera ligger kvar,
men det är pausat tills vi har bestämt
oss hur det ska drivas vidare.

Malin Lindgren
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Då skulle 3R gå före och ge Sverige en gemensam it-miljö Nu tar fem små    täten
rektör i Västmanland, är ordförande i
landstingsdirektörsföreningen. Hon
säger att man i föreningen har fullt
förtroende för vad 3R-samabetet åsta-
dkommer.

3R har ledartröjan
– De har ledartröjan och i det avseen-
det företräder de oss, säger Monica
Berglund.

I ett längre perspektiv siktar man
alltså på en gemensam informations-
miljö för hela landet.

– Det är vår arbetshy-
potes. Vi ser behovet av att
vi går i samma riktning Vi
kan inte hålla på och ha
olika lösningar överallt,
säger Monika Berglund.

3R-samarbetets mål är
en gemensam systemlös-
ning, upphandlad och satt
i drift före 2020. 

Ann Söderström säger att gruppen
har tittat en del på liknande processer
i bland annat på grannländerna
Danmark (som för drygt ett år sedan
valde Epic som sitt vård-IT-system)
och Finland, och att tidsplanen ligger
inom möjligheternas gräns. 

120.000 medarbetare
ska få säga sitt
Första halvåret kommer att handla
mycket om få igång en förvaltnings -
organisation. Nästa steg är att de över
120 000 medarbetarna i de tre regio-
nerna ska formulera vad de behöver
istället för dagens ofta tekniskt
föråldrade IT-stöd utan gemensam
struktur. Och så ska patientrepresen-

tanter också involveras i procerssen.
– Det är en jätteutmaning men det

är ett arbete som varje region måste
göra på hemmaplan. Titta på vårdens
processer, vara med och diskutera,
vara med och kravställa.

Ann Söderström säger att man
tidigare inte har haft tillräckligt
användarfokus när vid inköp av IT-
system. 

– Jag tror att om inte de som ska
använda systemet får vara med och
bestämma vilket system vi ska ha då

blir det inte bra.
Meningen är

alltså inte att
regionerna själva
ska utveckla sin
egen vårdinfor-
mationsmiljö
utan upphandla
ett system som
redan finns

etablerat på marknaden. 
– Efter kravställan måste vi se

vilken leverantör som bäst kan till-
fredsställa våra behov. 

Blir man inte väldigt sårbar
med en enda leverantör?

– Jo, men även om Sverige skulle
ha ett system så är vi ändå en del av
en global marknad, där det finns flera
stora leverantörer.

Ann Söderström säger att det är en
fördel med tre stora regioner som
samarbetar vid den framtida upphan-
dlingen, 3R-samabrbetet blir en stark
part i förhållande industrin.

– Men vi vill inte gå direkt på och
titta på vilka system som finns på
marknaden utan titta på vad vi

behöver för att stödja vårdproces-
serna, få en bra arbetsmiljö och en
säker vård för patienterna. 

Det viktigaste menar Ann Söder-
ström är att gå igenom hur man ska
jobba i framtiden; Låta verksamhe-
terna beskriva vad de vill ha. Arbetet
med vårdinformationsmiljön handlar
i grunden om verksamhets utveckling.

– IT har hittills inte haft en till-
räckligt framträdande plats i verk-
samhetsutvecklingen. 

Än så länge har man inte gjort
någon kostnadskalkyl för hela arbetet
fram till ny vårdinformationsmiljö. 

Alternativet att lappa
och laga finns inte längre
– Men om man sneglar på grannlän-
derna kan man säga att det rör sig om
flera miljarder. Alternativet att fort-
sätta lappa och laga i våra gamla
system finns inte, säger Ann Söder-
ström. 

Även verksamheternas personella
resurser kommer att prövas.

– Vi vet alla att det är en pressad
situation men det är ändå jätteviktigt
att de som jobbar i vården måste vara
med och forma det här systemet och
en kritisk faktor är att få loss tid.

Ann Söderström återkommer till
att det inte finns några alternativ. 

– Om vi inte gör det här arbetet
kommer vi fortsätta lägga tid på
dåliga IT-system. Löser vi det proble-
men kommer vi på sikt att frigöra tid
för med vårdnära arbete. Då kan det
vara värt att avsätta resurser, även om
det tar tid, för att få en bättre framtid. 

Sara Gunnarsdotter
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Inom fem år ska Stock-
holm, Skåne och Västra
Götaland ha upphandlat
och implementerat en ny
gemensam IT-miljö. Det
kommer att kosta flera
miljarder. ”Vi har inget
val” säger hälso- och
sjukvårdsdirektören i VG-
regionen.

▼ Region Skåne, Stockholms läns
landsting och Västra Götalandsregio-
nen har gått samman under beteck-
ningen 3R för att hitta en gemensam
lösning för hälso- och sjukvårdens
behov av en fungerande vårdinforma-
tionsmiljö. 

– Vårdinformationsmiljö är alla
IT-stöd vi använder för att sköta
vårdens processer. Det stora är natur-
ligtvis journalinformation, men det
handlar också om
till exempel
beslutstöd och
uppföljningsstöd,
säger Ann Söder-
ström (bilden),
hälso- och
sjukvårdsdirektör
i VG-regionen
och ordförande
för 3Rsamarbetets styrgrupp. 

– Jag tror inte att behoven i Stock-
holm eller Skåne eller VG är så vitt
skilda. 

Ann Söderström säger att vårdens
medarbetare vill ha helt enkelt är IT-
system som verkligen är ett stöd i
deras arbete.

– Idag är de en tidstjuv. Det allra
mest irriterande kan vara att informa-
tionen finns men du hittar den inte
eller når den inte för de organisato-
riska gränserna även gäller informa-
tionen. 

Hennes vision är att professionerna
i vården ska ha ha all nödvändig
information i sin dator. 

– Och informationen ska presente-
ras på ett sätt så att du inte behöver
sitta och leta. När du får in dina pati-
etner så ska du kunna se den data du
behöver. Du ska också ha tillgång till
beslutsstöd, stöd för rekommenderad
behandling och riktlinjer. Den infor-
mation du matar in den ska också
automatiskt kunna användas i upp-
följningsarbete och kvalitetsregister. 

Ann Söderström säger att det kan
låta som en dröm men att det natur-
ligtvis går att åstadkomma. De flesta
patienter föreställer sig att det
fungerar ungefär på det viset redan
idag, att sjukhusen har tillgång till
varandras journalanteckningar och att
information om besök på vårdcentra-
len på sjukhuset. 

Framtidens vårdinformationsmiljö
ska även inkludera och vara
ändamålsenlig för patienterna som
ska kunna vara delaktiga i sin vård
och behandling i högre grad än idag. 

Ska tänka helt nytt
Tanken är att 3R går i bräschen med
sitt arbete och att de övriga 18 lands-
tingen sedan följer efter. Enligt Ann
Söderström ska det då inte spela
någon roll alls vilka IT-system som
idag finns i de andra landstingen 

– Nej, det här ska inte bygga på
vad vi har idag. Vi vill inte ha något
som är aktuellt idag. Vi vill ha något
som är aktuellt om fem år.

Monica Berglund, landstingsdi-
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Siktet inställt 
på en gemensam

IT-miljö för 
hela Sverige

IT | Journalsystem

nuvarande systemen kan moderniseras, så länge landstingen

får bestämma själva.

Trenden idag är att landstingen vart och ett väljer något av

de fyra system som dominerar den svenska marknaden och satsar

på att integrera all journalhatering inom det system man valt.

Förra vård- och äldreministern Ylva Johansson (s) har dock

pekat på att Alliansen tagit strid mot det kommunala själv-

styret när det gäller att införa vårdval i primärvården och att

om kommuner och landsting inte lyckas leverera de utlovade

IT-systemen bör den som har regeringsmakten agera.
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Glöm radikala nytänkanden! Dalarna byter

ut Melior mot TakeCare och i Värmland

går sjukhusen i Arvika och Torsby över till

Cosmic under 2012. Jämtland planerar att

byta ut VAS inom några år. 

Därutöver är det inget av Sveriges 21 lands-

ting och regioner som funderar på att byta

journalsystem under överskådlig framtid. Det

visar den enkät Sjukhusläkaren gjort. 

▼ En ny generation journalystem sprider sig i världen, men

inte ett enda svenskt sjukhus planerar att pröva något nytt

utöver de fyra system som redan idag dominerar den svenska

marknaden.

Vissa hoppades att öppnandet av Nya Karolinska även

skulle innebära ett nytt journalsystem – men så kommer inte

att bli fallet.

Enligt Susanne Bayard, IT-direktör på Stockholms läns

landsting, har inte verksamheterna runt om i regionen

kommit fram till vilka krav man vill ställa på ett nytt IT-

system och innan det är gjort blir det ingen förändring.

– Vi har ägnat stor kraft åt att konsolidera journalsidan

och har haft full koncentration på att införa det vi har. Söder-

sjukhuset har alldeles nyligen, som sista sjukhus, infört

TakeCare.

I Västra Götalandsregionen pågår en kartläggning av

kraven på framtidens vård, vilket eventuellt kan resultera i

en ny upphandling av IT-stöd. Idag använder Västra Göta-

landsregionen Melior inom sjukhusvården. Det har ryktats

att en satsning på det amerikanska journalsystemet Epic

skulle vara på gång, men det tillbakavisas av tf IT-direktören

Mikael Johansson.

– Det är riktigt att vi har varit i Holland och tittat på

Epic, men vi har inte kommit längre än så. Vi har även varit i

Storbritannien och funderat på möjligheten att utveckla det

vi har, samt tittat på andra möjligheter. Man kan inte säga

att vi favoriserar ett system före något annat, för det gör vi

verkligen inte, och ett eventuellt byte ligger långt fram i

tiden, säger Mikael Johansson.

Inom sjukhusvården är det idag sex journalsystem som

har greppet om den svenska marknaden: TakeCare, Cosmic,

SYSteam Cross, Melior, VAS och Infomedix.

Men Infomedix finns bara i Örebro läns landsting och

VAS tappar mark, så egentligen är det bara fyra system som

dominerar.  (Se nästa uppslag).

Landstingens journalsystem har under lång tid varit hårt

kritiserade för att vara oöverskådliga, otidsenliga och byrå-

kratiska tidstjuvar som fördärvar patient/läkarmötet. Natio-

nella satsningar i miljardklassen har gjorts under åren, men

kritiken har inte tystnat.

Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkeme-

del, IT och medicinteknik, tillhör dem som tröttnat på lapp-

verken och den långsamma utvecklingstakten och menar att det

är dags attt slopa de journalsystem som finns och börja om och

satsa på helt nya från den senaste generationen. 

Men Sjukhusläkarens enkät (Se nästa uppslag) visar  att

han och de som hoppats på en radikal förändring av sjukhu-

sens journalsystem inom överskådlig framtid kommer att bli

ordentligt besvikna och nog får sätta sitt hopp till att de
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Landstingen behåller kritiserade journalsystem
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Fortsättning nästa uppslag >>>

Allt går för långsamt. Sverige är på väg att bli efter i IT-racet. Det menar, bland många andra, Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läke-

medel, IT och medicinteknik. ”En ny generation journalystem är redan här, men istället för att satsa på dem försöker landstingen att hotta upp gamla

generationers system, men det kommer inte att gå”, säger han. 

IT | Journalsystem

arbetade och vilka behov man hade).Användarna vill jobba i ett enda system
Något som tydligt framkom är att man vill arbeta
utifrån ETT system, inte hålla på att klicka runt
och logga in och ut. Därtill vill man snabbt och enkelt kunna logga in. Vi

införde initialt kortinloggning, men det hela blev ohållbart då

det kunde ta upp till två minuter från det att kortet sattes i tills

dess rätt system var startat och man kunde börja arbeta! Nu
håller IT på att ta fram en ny kortinloggningslösning; vi får se

om den håller måttet. Majoriteten av användarna accepterar
högst 7-10 sekunders väntan från det att kortet sätts i.

Individuellt anpassningsbara översikter framhölls också

som oerhört viktigt, för att kunna arbeta effektivt och slippa

"klicka runt" i systemet för att hitta information.
Utifrån den första slutsatsen arbetar vi nu för att
samla så mycket som möjligt av IT-stödet i
Cosmic. Att olika moduler hänger ihop bra och
stödjer bra arbetsflöden blir viktigare än enstaka
funktioner i en enskild modul.För få läkare involveradeEtt stort problem vid införandet av IT-system i vården,

vilket jag själv upplevt under vårt eget införande, är att

läkarna på grund av tidsbrist(!) sällan är särskilt involverade.

Det gör att man ofta kommer till slutsatser att ”det där kan

väl doktorerna göra själva nu”, när man istället borde fråga

sig ”vilka arbetsuppgifter behöver inte doktorerna göra”?
Det är i första hand en ledningsfråga, och det är av största

vikt att klinikchefen förstår vad man går miste om, om man

inte ser till att läkare bereds möjlighet att delta! Risken är

uppenbar att man får ett ineffektivt användande av systemen,

med ökad (onödig!) belastning på läkarna.Det är ju vanligen så att landstingen upphandlar
och leverantören utvecklar systemet, vilket i sig är
knepigt. Lagen om offentlig upphandling lämpar
sig väl för pennor och blöjor, dvs tydligt definierade
produkter. Men hur vet man på förhand vilket
journalsystem man vill ha? Min erfarenhet är att det
är oerhört svårt att kravspecificera ett sådant.
Kraven förändras också med tiden allt eftersom
personerna som använder det får mer erfarenheter.

Vanligt är också att vi tänker för mycket ”papper i
datorn”, istället för att verkligen fundera över vad som är det

funktionella behovet. Om det är någon gång det sannolikt är lönsamt att ta in

konsulter i landstingen, är det i denna process! Dvs hjälp att

omvandla vårdpersonalens behov till konkreta krav. 
Ett exempel från vår egen upphandling var att vi hade ett

krav om att textreferenser skulle gå till textmodulen vid
varje läkemedelsförändring eller förskrivet recept, analogt

med hur vi höll koll på läkemedelsändringar och mängder

läkemedel förskrivet på recept i den gamla pappersjournalen. 

När vi väl fick systemet, så insåg de flesta snabbt att den
bästa översikten på vilka läkemedel som förskrivits, mängder

och förändringar hittar man förstås i läkemedelsmodulen. De

automatiska textraderna till textjournalen blev bara störande.

Nu har vi ändrat inställningarna så att dessa oftast filtreras bort.

Cosmic-kunderna är numera dock delaktiga i framtagandet

av nästa version av både remissmodul och läkemedelsmodul. I

referensgruppen för läkemedelsmodulen har vi till och med
lyckats få med en handfull läkare, vilket är mycket glädjande.De nationella IT-satsningarna är frustrerande

Ett annat elände, som gör mig tämligen frustrerad,
är de nationella IT-satsningarna. Landstingen
pumpar varje år in cirka 300 miljoner kronor i
CeHis verksamhet (Centrum för E-hälsa). Resulta-
tet hittills är mycket magert! Något som skulle spara mycket tid och kraft är exempelvis

standardiserade format för nationella e-remisser (man har
börjat jobba med det, men det går långsamt!), möjlighet att

kunna ta sitt blodprov varsomhelst i landet och att det ändå

landar i rätt doktorns journalsystem, standarder för överföring

av information till nationella kvalitetsregister (även här
arbetas det, men långsamt!). Sistnämnda skulle kunna spara

mycket tid i vården.
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Västmanland är ett typiskt expempel påhur det ser ut inom svensk sjukvård idag. Sjukhusläkaren har talat med överläkaren
och resultatområdeschefen på sjukhuset i
Sala, Jonas Ekström. Han är också objekt -
ägare för den elektroniska patientjournalen
i landstinget.
Här är hans egen beskrivning av situatio-

nen i Västmanland och de problem somfinns med dagens journalsystem.
Min erfarenhet efter att ha arbetat med vård-IT
under ett antal år är att systemen inte hänger

ihop för användaren; exempelvis att hantera remisser och
provsvar i ett system, medan vårddokumentation och läke-

medel är i ett annat. Det förklarar tror jag de stora skillnaderna i användarupp-

levelse mellan landsting som ändå har ”samma” journal-
system, exempelvis Östergötland/Jönköping kontra Krono-

berg, där förstnämnda har ett eget system för provsvar men

hanterar stora delar av övriga datajournalstödet i Cosmic,
medan Kronoberg kör allt i Cosmic.
Strategierna har inte hållitVi har i Västmanland, som många andra landsting

och regioner, haft olika strategier och mer eller
mindre lyckade lösningar som vi tvingats överge
efter en stund. I Västmanland var strategin i början av milleniet att vi

skulle ha en övergripande ”portal” till vilken alla system
kopplades, med ”ett system för varje uppgift i vården”. 

En fin tanke och något som såg bra ut på papperet, men

något som visade sig svårt att genomföra. Portalen är nu
under avveckling. I samband med att beslutet togs om avveckling av

portalen  genomfördes en ganska omfattande användarunder-

sökning med tusentals besvarade webenkäter, flertal semina-

rier och ”skuggning” (där IT-personer följde med läkare och

annan vårdpersonal i vårdverkligheten för att se hur man
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IT | Journalsystem 

Journalsystem: Specialistsjukvården i Västmanland
har Cosmic som huvudsystem. Ännu har dock inte
remisshanteringen för röntgen och patologi kopplats
till systemet, men det planerar vi för under kommande
år.

Primärvården inom LTV (där 60 procent är privat)
har för närvarande ett system i form av ProfDoc
Journal III. Byte till Cosmic planeras i primärvården
med start under 2013.För operationsplanering används Orbit. För förloss-

ningsvård och mödrahälsovård används Obstetrix.
Inget av dessa system är i idagsläget tillfredställande
kopplat till huvudjournalsystemet (Cosmic).

Utöver ovanstående tillkommer ett flertal mindre
system som används i varierande omfattning; exempel-
vis Sectras röntgensystem och system för visning av
röntgenbilder, Picsara för bildhantering, KoVis för
skannade dokument, flera specialsystem för audiome-
tri, ögonbottenundersökningar,perimetrier m.m.
Planerar att byta inom 5 år? Ja, delvis. ProfDoc
Journal 3 planeras att bytas mot Cosmic i primärvård
(upphandlades i samband med upphandling av Cosmic
i specialistsjukvården).

Jonas Ekström

”

”

Västmanland

”Det stora problemetär att systemeninte hänger ihop”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Läs även vad Jonas Ekström tycker om det 
amerikanska IT-systemet Epic. Sjukhusläkaren bjöd in honom till en granskning av Epic på

IT-mässan Vitalis och en efterförljande diskussion. Se nästa
uppslag.

– VI HAR 
INGET VAL

Storregionerna
gör gemensam sak
och bestämmer 
framtidens it-miljö

Nu börjar it-jättarnas race om den svenska
sjukvårdsmarknaden. Sjukhusläkaren skrev
2012 om det amerikanska systemet Epic, 
som nu är en av de heta kandidaterna i kam-
pen om sjukvårdsmiljarderna.

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

2016

Inom fem år ska Stockholm, Skåne och Västra
Götaland ha upphandlat och implementerat en ny

gemensam IT-miljö. Vi har inget val. Om vi inte gör det
här arbetet kommer vi fortsätta lägga tid på dåliga IT-
system. Alternativet att fortsätta lappa och laga i våra gamla
system finns inte. 

Så lät det i februari 2015 då Ann Söderström, hälso- och sjukvårds-
direktör i VG-regionen och ordförande för 3Rsamarbetets styr-
grupp,  förklarade planerna i tidningen Sjuhusläkaren. 

2015 ”
”

Idag går de tre
stora skilda vägar

Daniel Forslund, 
innovationsråd i 
Stockholm är besviken. 
”Vi hade gärna fortsatt
det gemensamma 
arbetet”. 

Foto: Anna Molander

istället

Fotnot:  Förutom 3R och SUSSA-
gruppen finns Cosmicgruppen, som
håller samman men inte har några planer
på upphandling utan jobbar var för sig.
Hit hör: Region Jämtland Härjedalen,
Region, Jönköping, Region Östergötland,
Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar
län, Landstinget i Västmanland, Lands -
tinget i Värmland, Uppsala läns lands ting,
samt Capio AB  (St Göran) 



integrera systemen och bygga upp dem
successivt så att behoven på respektive
klinik skulle tillgodoses, var saker som
framhölls som positivt med just Epic,
berättar Anja Mitchell.

Men trots individanpassad undervis-
ning där olika patientsituationer kunde
simuleras i förväg och en neddragning
av beläggningen med 50 procent under
de första två veckorna blev införandet på
de första båda sjukhusen mycket
kaotiskt. Systemet visade sig vara så
väldigt mycket annorlunda än det
läkarna var vana vid och de två dagarnas
introduktion som de flesta i personalen
fick, räckte inte på långa vägar, menar
Anja Mitchell.

– På mitt sjukhus införde vi detta
klockan två på morgonen den 21 maj i
år. Det gjordes många bra förberedelser,
den tekniska delen av införandet funge-
rade, men så började problemen. Det var
helt enkelt så oerhört annorlunda än det
vi var vana vid – och det var annorlunda
på ALLA olika avdelningar. Det var som
att lära sig ett nytt språk – men det fanns
inte nog med kineser för att lära dig.

Anja Mitchell beskriver det som att
titta på en elefant från olika håll. Öppnade
man programmet på kirurgen såg man
elefanten från ett håll och på medicinav-
delningen syntes den från ett annat.

– Som läkare såg jag elefanten fram -
ifrån och sjuksköterskorna såg den från
höger sida. Som läkare hade jag visserligen
möjlighet att gå runt och se elefanten från
alla sidor men från början visste jag inte
ens vilket håll jag tittade på den ifrån.

Och samtidigt fortsatte patienterna
att strömma in och behövde sin behand-
ling – av en läkarkår som var van att
springa fort, men nu helt saknade mus-
kelkraft för att göra det, beskriver Anja
Mitchell.

– På varje avdelning förväntades det
också att läkarna skulle ska bygga vidare
på strukturen i programmet och anpassa
den efter sina behov. Det blev utan över-
drifter väldigt stora utmaningar för oss.
Jag har kollegor som jobbade 3-4
timmar extra varje dag i flera veckor.
Det tog jättelång tid att skriva in saker
rätt i journalen och medicinmodulen där
du ordinerar läkemedel var inte speciellt
väl integrerad och det var överhuvudta-

get jättemånga tekniska utmaningar.
Många medlemmar uttryckte att

”det här går inte – vi måste göra om det
helt”, men samtidigt hade de ju alla
önskat sig ett nytt system, berättar Anja
Mitchell.

– Man kunde ha önskat att det var
lite mer utprovat innan det drog igång.
Den 5 november infördes det även på
Rigshospitalet och då gick det något
smidigare. Men vi är fortfarande inte på
en nivå där där vi kan säga att det
fungerar riktigt bra.

Ett politiskt beslut om att läkarna
själva ska beställa blodprov har också
ställt till det, berättar Anja Mitchell.

– Förr i tiden gjordes det av läkar-
sekreteraren. Men nu med de nya
reglerna har systemet givit de olika per-
sonalkategorierna olika rättigheter. Det
är lite som en föräldrakontroll i datorn.
Den arbetsfördelningen var inte diskute-
rad med de fackliga organisationerna
eller med läkarna själva. De allra flesta
läkare ska även själva skriva sin journal.
Det går inte att diktera längre – även om
Epic kan teknisk inställas med någon
inläsningsfunktion. Även de stora förde-
larna med Epic – att det på ett enkelt
sätt ska gå att få ut strukturerade data ur
programmet – har skapat mycket merar-
bete för de danska läkarna, berättar Anja
Mitchell. För att rätt data ska väljas ut
ska kryss sättas i särskilda rutor – ibland
i så många som 40 stycken.

– I Amerika har de helt andra juridiska
förhållanden så det är det som ligger bakom
detta. För oss blir det krångligt och
använder man två minuter extra per patient
kan man ju räkna ut hur mycket extra tid
det tar i slutändan.

Hur fungerar det dagliga arbetet
nu ett halvår senare?

– Nu är vi där att det fungerar
ganska okej – några läkare säger att man
sparar tid men totalt sett är vi inte helt
på den produktionshastighet som vi var
på innan införandet.

Ångrar ni att ni var med och drev
igenom att Epic skulle tas i bruk?

– Hade du frågat för fyra månader
sedan hade många läkare nog svarat ja.
Nu säger jag nej, vi tycker inte att det
är fel att man valde ett nytt system och
det finns goda grunder till det val som
gjordes. Det är mer dynamiskt så man
kan bygga om det så att det passar, det
går att uppdatera med nya funktioner
vartannat år. Det är också en fördel att
man har enats om samma system i de
båda största regionerna, även om det är
synd att man inte kunnat enas i hela
Danmark, säger  Anja Mitchell.

– Men det är riktigt mycket jobb
kvar och det kommer det att vara som
minst fram till nästa års slut. Och vi
hade behövt veta att det innebar en så
pass genomgripande förändring – och
tagit diskussionen om vilken personal-
grupp som ska göra vilket jobb. Nu
riskerar vi att hamna i en situation där
läkarna får mer och mer jobb för vi är
administrativt tvungen att skriva och
beställa prov själva.

Malin Lindgren

49

Sjukhusläkaren 6/2016www.sjukhuslakaren.se TEMA: IT

Ett mer dynamiskt journal-
system som går att upp -
datera vartannat år – till
priset av att några läkare
tvingats jobba tre-fyra
timmars övertid om dagen 
i flera veckor. 

▼ Införandet av nya journalsystemet
Epic i Danmark har varit välbehövligt –
men samtidigt gått allt annat än
smidigt berättar danska Överläkar -
föreningens ordförande Anja Mitchell.

De tre första sjukhusen i Region
Hovedstaden har nu infört det nya jour-
nalsystemet Epic – ett systemskifte som
man från Överläkarföreningens sida har
sett som nödvändigt och från början
varit väldigt positiva till, berättar Anja
Mitchell som är ordförande.

– Överläkarna har ju önskat ett
bättre journalsystem än det vi hade
förut. Det gamla bestod av flera olika
system som hade problem att kommu-
nicera med varandra. Så vi såg det som
något väldigt positivt när Region
Hovedstaden och Region Sjaelland
beslutade att köpa ett nytt it-system
som skulle omfatta mer än halva
Danmarks befolkning, säger Anja
Mitchell.

Efter studiebesök i USA där Epic
används sedan en längre tid tillbaka
tyckte beslutsfattarna och även de läkare
som involverats i processen att systemet
skulle kunna fungera bra även under
danska förhållanden. Möjligheter att
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för olika yrkesgrupper inom vård och omsorg. 

Du som läkare kan hitta information om exempelvis:

 Ledpunktion

 Lumbalpunktion

 Artärpunktion och artärkateter

 Teamarbete och kommunikation 

www.vårdhandboken.se – tillgänglig utan inloggning.

Vårdhandboken – ett kvalitetssäkrat kunskapsstöd

2012 granskade Sjukhusläkaren det
amerikanska journalsystemet Epic, som
är älskat av vissa och hatat av andra.
Läs vad vår mycket oeniga testpanel av
läkare tyckte:
Gå till adressen 
www.sjukhuslakaren.se/2012-02/
och läs eller ladda ner vår pdf-tidning.

”Det var som att
titta på en elefant
från olika håll”

INFÖRANDET AV
AMERIKANSKA
EPIC BLEV
KAOTISKT I DANMARK

▼ Epic håller just nu på att införas
i två av Danmarks fem regioner
och kommer så småningom att
omfatta över hälften av landets
befolkning. 

Den 21 maj påbörjades införan-
det och innan 2018 års slut ska
alla sjukhus i Region Hovedstaden
och Region Sjealland ha tagit
systemet i bruk. 

Övriga tre regioner i Danmark
använder ett helt annat journal -
system. 

– Vi ångrar oss inte, säger Anja Mitchell. Men
fortfarande efter ett halvår är det mycket
jobb kvar och vi behöver ta diskussionen om
vilken personalgrupp som ska göra vad. Nu
riskerar vi att läkarna får mer administrativt
jobb.

FAKTA



Att vara schemalagd
att arbeta under
julen kan vid en
första anblick

verka deprimerande och
ångestfyllt. Men tänk en gång
till! 

På julen har sjukhuset en
alldeles speciell stämning.
Rött blod mot vita rockar.
Glittrande trumhinnor och
blinkande narkosapparater.
Värmeljus i plast och julens
alla dofter. 

Ta på din vita särk och kom
in i värmen! ÖNH-kliniken
på Skånes Universitetssjukhus
hälsar välkomna.

• www.sjukhuslakaren.se/en-vit-jul/
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MISSA INTE EN VIT JUL!
– NY VIDEO AV HENRIK WIDEGREN 

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
Använd våra nya 
läkarutlåtanden!

  Assistansersättning

  Bilstöd

  Handikappersättning

  Sjukersättning

  Vårdbidrag

Du gör det tryggare och enklare  
för patienten.

www.fk.se/lakarutlatande                



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

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 Sept 2016, se 
www.fass.se 
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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. Se www.fass.se

NYHET! 

REPATHA® INGÅR NU I LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN*
 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, 140 mg, injektion varannan vecka

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


