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Hyllade
som hjältar

Sjukhusläkarens enkät visar: Många sjukhus vet inte hur de ska klara sommaren

Sveriges 
barnrehab 
eftersatt

S:t Göran fick 
inte del av
professions-
miljardsatsning
När Stockholms läns landsting
delade ut mångmiljonbelopp från
professionsmiljarden avsedda för
att utbilda sjuksköterskor var det
bara landstingets egna sjukhus
som fick del av pengarna.
Något som nu skapar problem på
privatägda S:t Görans sjukhus.

• Sidan 17

• Sidorna  34-38

KRÖNIKÖRERNA 
SOM RÖR OM I GRYTAN

■ Nu är akutläkaren
Per Björgell tillbaka
med en ny krönika
som redan blivit viral
succé. Den här
gången funderar han
kring värdegrunder.

• Sidan 10

■ Missa inte heller 
Björn Ekmans
krönika om SKL och
makten.

• Sidan 12

Dr Snake
Felaktiga vårdvalsmodeller slår
sönder specialistläkarutbildningen

• Sidorna 26-27



Karolinska Institutets
Medical Management
Center (MMC) utförde
på uppdrag av Läkarför-
bundet en granskning

av effekterna för vården när läkare finns i
ledningen. Man tittade på 220 artiklar,
88 i sin helhet, publicerade under de
senaste tio åren i Europa, Amerika och
Australien. 

Resultaten visar på att medicinsk
kompetens i ledningen är bra för både
vårdresultat, patientsäkerhet och patient-
och personalnöjdhet. Man visade också
att verksamheter som leds på medicinsk
grund kan implementera nya och mer
effektiva arbetssätt och tekniker
snabbare. En viktig förklaringsfaktor är
att medicinsk kompetens möjliggör
bättre strategiska beslut och
prioriteringar   med förståelse för både
kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser
utifrån patientens medicinska behov. 

Verksamheterna i fråga har också god
budgetkontroll och kostnadseffektivitet,
förutsatt att chefer och medarbetare med
medicinsk kompetens hade möjlighet att
vara delaktiga i budgetprocessen och
kände sig delaktiga, annars hade inte det
medicinska ledarskapet inte alltid de
önskade effekterna.

Det lokala ledarskapet är den basala
framgångsfaktorn i vården. Att leda en
kunskapsorganisation med utpräglat
autonoma professioner med eget driv
innebär att man måste ha ett ledarskap
som tillvaratar och frigör den medicinska
kompetensen.

Läkare som arbetar kliniskt är alltid
ledare. De beslut som tas i mötet med
patienten påverkar alla andra yrkes -
grupper. Besluten påverkar dessutom
kostnaden. 

Även chefen påverkar sin omgivning.
Det tidigare helt överskuggande målet
att hålla budget har i viss mån ändrats

till diskussion om tillit till professionen
och kvalitet för patienterna, och väl
genomfört är detta mer kostnadseffektivt
(alltså mer helande och botande) än att
jaga kortsiktiga kostnader. Men man hör
ofta från chefer att de har begränsad möj-
lighet att påverka i realiteten.

Det finns beslutsfattare som tror att
det fortfarande är den äldsta och mest
erfarna läkaren som är chef, men detta
förekommer knappt idag. Åsikten att
chefskap är en egen profession har istället
genomsyrat och branchkunskap har inte
ansetts viktigt. Detta gör att många
chefer i vården  har mycket lite, om ens
någon, sjukvårdsutbildning. Och ännu
färre har forskarutbildning. 

Allt färre läkare är alltså chefer.
Längst har det gått i primärvården och
inom psykiatrin. Många utannonserade
chefstjänster saknar helt sökande som är
läkare. På vissa ställen sållas läkare aktivt
bort. SYLF och Läkarförbundet Student
(tidigare MSF) har visat att i takt med
utbildningens gång och under tjänstgör-
ing mot specialist minskar intresset dras-
tiskt för att i framtiden bli chefer. 

Sjukhusläkarna har till exempel Per
Bleikelia som förebild, en ekonom och
sjukhuschef i Norge som kallar sig till-
rättaläggare, och han lyckas med sin
ledarstil ge svängrum åt medarbetarnas
drivkraft. Vi tror att läkare med bra
chefs egenskaper med rätt förutsättningar
både vill och kan göra underverk för att
de resurser vi har ska utnyttjas rätt.

Hur ska vi få läkarna att söka
chefs tjänster?

Läkare har redan ett otroligt stimule-
rande arbete, och för att ett chefskap ska
vara aktuellt måste det vara attraktivt.
Stärk chefens möjligheter att vara
delaktig i att utveckla vården både
avseende budget och utvecklings- och
strategibeslut. Vägen till chefskap måste
vara tillgängliga för lämpade individer

under hela karriären. Chefsutvecklings -
program och ledarskaps-ST är en väg.
Mentorer och förebilder är ovärderliga.
Som sjukhusläkare ska det vara naturligt
att kunna gå in och ut ur chefsskap. 

Chefsrollen ska innefatta bra admi-
nistrativt stöd, fortbildning och löneut-
veckling.

Chefstjänster i vården ska tillsättas i
konkurrens och utannonseras. Den bäst
lämpade med goda chefsegenskaper och
en ändamålsenlig branschkunskap ska
väljas.

Ett bra medicinskt chefskap med
tydliga förutsättningar kan alltså bygga
upp en säker verksamhet. Kompetensför-
sörjning, kontinuitet och tillgänglighet i
kombination med ökad forskning är
målet. Det måste bli ett slut på att man
kan bli avsatt som chef för att inte hålla
budget men inte för att man raserat
forskningen på den egna kliniken. 

Nu finns en vilja på många håll om
att just läkarna ska komma tillbaka till
chefstjänsterna. Det gäller för läkarkåren
att söka chefstjänster, aktivt få utbild-
ning och vid tillträde se till att få den
backup som behövs. Vården behöver det. 

I veckan har Läkarförbundet fullmäk-
tigemöte. Vi delar ut pris till Britta
Wallgren, ny Sverigechef på Capio, som
är den första som erövrar Läkarförbun-
dets hederspris ”Läkare som leder”.
Grattis Britta, du är bla nominerad från
Sjukhusläkarna.
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BEVISAD EFFEKT  
Non-inferior jämfört med 
välbehandlade warfarinpatienter  
vid profylax av stroke/SEE1

ENKEL OCH SMIDIG DOSERING
En tablett, en gång
per dag, med eller utan mat2

TLV belyser att LIXIANA® har en effekt och säkerhetsprofil jämförbar med övriga NOAK3

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH
MSD 08-578 135 00, msd.seCopyright © 2016 MSD (Sweden) AB. All rights reserved.

Välj LIXIANA® (edoxaban)
– En dos per dag

STÖRSTA NOAK NVAF  
STUDIEN HITTILLS*
21 105 patienter ingick i ENGAGE
AF-TIMI 481

BÄTTRE BLÖDNINGSPROFIL
Signifikant riskreducering av allvarliga 
blödningar vs. välbehandlade 
warfarinpatienter1a

LIXIANA® (edoxaban)
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Vården mår bra av
att fler läkare blir chefer

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE
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läkarförbund, med drygt 18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och sjukvårds politiska frågor.

Sjukhusläkarna
organiserar 40 procent av Läkarförbundets medlemmar. Vi organiserar alla
sjukhusspecialist er, samt professorer, docenter och högskolelektorer vid 
universiteten.
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Malin Gavelin
Reporter, redaktionssekreterare
malin.gavelin@sjukhuslakaren.se
+46 767 900 440

▼ Malin började sin journalistbana på lokaltid ningen
Helsingborgs Dagblad och har
därefter jobbat flera år på TV4
som researcher, programledare
och dagchef.
Efter några år som frilans är hon
nu anställd på Sjukhusläkaren på
heltid som reporter och
redaktions  sekreterare. 
I botten är Malin legi timerad sjuk-

sköterska och har arbetat på onkologen i Malmö. 

Christer Bark
Chefredaktör, redigerare, reporter
christer.bark@sjukhuslakaren.se 
+46 709 634 062

▼ Christer har varit chefredaktör, redigerare och
reporter på tidningen Sjukhus-
läkaren sedan 2001.
Dessförinnan jobbade han under
många år på dagstidningen
Arbetet som reporter, redigerare,
nattchef och redaktions -
sekreterare.
Christer har även under många år
frilansat åt en rad tidningar, 

tidskrifter och organisationer som journalist och
webb och tidningsdesigner.

Du som jobbar inom neurologi och psykiatri förtjänar en komplett partner som är lika engagerad som du. 
Vi vill kontinuerligt underlätta ditt arbete och 
förbättra patientens situation via support, utbildning 
samt en bred portfölj av olika behandlingsalternativ. 
Vi anpassar ständigt våra förpackningsstorlekar 
och styrkor för att matcha dina och dina patienters 
behov och önskemål. Förhoppningsvis bidrar det 
till att förenkla såväl förskrivning som behandling, 
samtidigt som vi tänker på ekonomin. Genom att 
förskriva våra produkter bidrar du aktivt till sänkta 

behandlingskostnader* utan att kompromissa med 
kvalitet och säkerhet. 
Tillsammans stöttar vi dessutom utvecklingen 
av nya behandlingsalternativ – intäkterna från 
våra generikaläkemedel återinvesteras i Novartis 
forskning kring nya läkemedel. Kort sagt; ett 
partnerskap för allas bästa.

Med fokus på CNS – för din och patientens skull. 

CNS i fokus

Sandoz A/S  |  Edvard Thomsens Vej 14  |  2300 Köpenhamn S  |  Danmark  |  info.sverige@sandoz.com  |  www.sandoz.com 

* Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) Februari 2017
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Anna Sofia Dahl
Reporter, webbredaktör
annasofia.dahl@sjukhuslakaren.se
+46 767 900 441

▼ Anna Sofia är journalist med mångårig erfarenhet
från lokaltidningen TTELA.
Anställdes på Sjukhusläkaren
2016, dessförinnan hade hon ett
vikariat på Läkartidningen. 
Anna Sofia har hand om sjukhus-
lakaren.se och våra konton på
sociala medier.
Brinner för fackliga frågor och vill

gärna komma ut i verkligheten så ofta som möjligt.

Sjukhusläkarens redaktion

Sjukhusläkarnas ägarpolicy 
för tidningen Sjukhusläkaren
• Sjukhusläkaren ska skapa sjukvårdspolitisk debatt kring 
Sjukhusläkarnas frågor, förmedla nyheter i hälso- och
sjukvårdspolitiska frågor och frågor som rör läkarrollen ur
medicinskt, etiskt, fackligt samt samhälleligt perspektiv.
• Sjukhusläkaren i tryckt form och på webbplatser har
publicistisk självständighet.
• Se hela policyn på: sjukhuslakaren.se/kontakta-oss/om-oss/



Sjukhusläkarna i Almedalen
Hur löser vi vårdplatsbristen?

4
juli

kl 13:00 - 13:50
Plats: Läkartidningens tält
i hamnrondellen,
Strandvägen, H502

Evenemang:
Seminarium
Arrangör:
Läkarförbundet

Moderator

Kan vi bygga och omforma städer så
att vi både blir av med våra 
vanligaste sjukdomar och samtidigt
räddar planeten? 

Karin Båtelson
Vice ordförande i Läkar-
förbundet, ordförande i
Sjukhusläkarna och 
ordförande i Läkarför-
bundets Vård platsgrupp.

Moderator

Klimathot, hållbara städer och 
bättre hälsa – Vad är möjligt?

4
juli

kl 14:10 - 15:00
Plats: Läkartidningens tält
i hamnrondellen,
Strandvägen, H502

Evenemang:
Seminarium
Arrangör:
Sjukhusläkarna
och Läkarförbundet

MedverkandeMedverkande

Bertil Forsberg,
Epidemiolog och
luftförorenings -
expert.

Ivana Kildsgaard,
Hållbarhetschef,
LINK arkitektur.

Stefan Jutterdal,
Ordförande i Fysio-
terapeuterna.

Gustav Hemming,
Miljö-, skärgårds-
och regionplane-
landstingsråd,
Stockholms läns
landsting.

Karin Båtelson,
ordförande i Sjuk-
husläkarna och ord-
förande i Läkarför-
bundets arbetsgrupp
Klimat och hälsa.

Mikael Karlsson,
miljöforskare,
KTH (Kungliga
Tekniska Högsko-
lan).

Sofia Lindegren
Läkare och ledamot 
i Läkarförbundets
arbetsgrupp Klimat och
hälsa.

Gunilla Hult
Backlund, 
generaldirektör,
IVO.

Fredrik 
Lennartsson,
generaldirektör,
Vårdanalys.

Elin Karlsson,
styrelseledamot i
Läkarförbundet och
2:a vice ordförande
i Sjukhusläkarna.

Lars Rocksén, ST-
läkare, anestesi och
intensivvård,
landstinget 
Västernorrland.

Olivia Wigzell,
generaldirektör,
Socialstyrelsen.

▼ Bristen på vårdplatser har cementerats och
i praktiken blivit ett normaltillstånd, under
hela året – över hela landet. Vårdplatsbristen
utgör stora risker för patientsäkerheten såväl
som för personalens arbetsmiljö. 

Under de senaste åren har antalet vård -
platser inom slutenvård minskat över hela
landet, vilket lett till överbeläggningar,

utlokaliseringar och utsliten personal. Den
bristande arbetsmiljön har i sin tur orsakat
en personalflykt vilket resulterat i ytterligare
stängda vårdplatser. 

Inspektionen för vård och omsorg, Social-
styrelsen och Arbets miljöverket har statens
uppdrag att värna patientsäkerhet och
arbets miljö i hälso- och sjukvården. Hur ser
dessa myndigheter på sin roll och sitt
uppdrag i vårdplatsfrågan? Behöver myndig-
heternas uppdrag och verktyg utvecklas?
Och hur kan vi gemensamt arbeta för att
komma tillrätta med vård platsbristen?

TEMA | VÅRDPLATS- OCH PERSONALKRISEN
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på grund av vårdplatsbrist och personalbrist 

Dyster statistik

Ett dödsfall
i månaden

SJUKHUSLÄKAREN HAR GRANSKAT  
ALLA LEX MARIA-ANMÄLDA DÖDSFALL 2016

SJUKHUSLÄKARNAS ORDFÖRANDE:

Nu måste IVO och landstingen agera
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■ Livet på lasarett innehåller
mycket allvar – men ibland
måste man få skratta också. Åt
den svårbegripliga skylten i
hissen eller det dubbeltydiga bud-
skapet i personalrummet.
■ Sjukhusläkaren.se bad läsarna se
sig omkring efter lustigheter och
skicka in sina bidrag till vår bildtäv-
ling ”Sjukt roligt” – och gensvaret var
enormt. Här är de tio finalisterna.
■ Gå in på www.sjukhusläkaren.se och
rösta fram din favorit!

1
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SMÅTT & GOTT

• Hudiksvalls sjukhus sparar rejält genom att

strama åt ”vårdens ingångar’”.  Insänd av  Björn

Relefors.

• Har administratörerna kommit fram till att det blir 
billigare  vård om patienterna inte hittar rätt? Det frågade sig
den anonyma läkare som tog den här bilden på ett sjukhus
någonstans i Sverige.

• ”Om det kommer fler anhöriga då. Ska man bara

respektera en av dem i så fall?” skriver Jan-Olof

Svärd som skickat in det här bidraget.

• ”Här har man inte allt för höga förväntningar på
patienternas begåvning”, skriver Anders Levinsson,
som tagit bilden i hissen till bland annat öron-
klinikens mottagning i Malmö.

• På medicinkliniken i Halmstad har man fattat ett avgörande
beslut – 0 HLR – gällande den brungula kaktusen. Bidraget
har skickats in av Ulrich Mager.

Att snubbla på tangenterna är lätt hänt, men ibland blir det lite
extra olyckligt. ”Patienterna kom ändå, de kanske inte läste det
finstilta”, skriver Peter Smith i Gävle som skickat in det här
bidraget.

Man kan misstänka att den här skylten, som finns i 
Kristianstad, inte riktigt hamnat på rätt ställe.

”Det har sina överraskande fördelar att vara stafettläkare
ibland”, skriver Jan-Olof Svärd som skickat in det här bidraget.

• Elisabeth Eriksson har skickat in bilden på den här något svårtydda lappen från Norrlands Universitetssjukhus i Umeå.

RÖSTA 
FRAM 
VINNAREN!

7

5

• Ibland kan även den tydligaste uppmaningen skapa för -
virring. En anonym person bjuder på den här bilden, som är
tagen i entréhallen på Västerås Centrallasarett för ett antal år
sedan. Skylten skulle få besökare att undvika kulverten.
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Se alla bilderna
i storformat
i vårt bildspel på
Sjukhusläkaren.se
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Rösta fram 
vinnaren
i tävlingen
”Sjukt roligt”

Sjukintygen
arbetsmiljö-
problem för
läkarkåren

Sjukhusläkaren tipsar
Dr SnakeLäkarpoddar 

för alla smaker

▼ Vad kan vi begära av våra beslutsfattare och
hur kan vi som individer, sjukvårdspersonal och
arkitekter bidra?

Kan Sverige ligga i framkant i hållbar
stadsplanering och kan vi ändra människors
beteende? Sjukhusläkarna och Läkarförbundet
inbjuder till ett tvärvetenskapligt seminarium
med klimat, hälsa och hållbar arkitektur i fokus.

Seminariet bevakas av Sjukhusläkaren.se Seminariet bevakas av Sjukhusläkaren.se 
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Hur kan vi gemensamt arbeta
för att komma tillrätta med 
vårdplatsbristen?

• Innan seminariet bjuder Sjukhusläkarna på fika med bulle



Det våras inte nånstans denna vår,
och inte heller för våra chefer i
vården. Vårvindar friska viner på
toppen och halveringstiden för
chefer halveras halvårsvis. Är det
inte orättfärdiga medarbetare som

attackerar någon rättfärdig organisationsförändring så
är det orättfärdiga politiker och journalister som frågar
orättfärdiga frågor. De ambitiösa läkare och civil -
ingenjörer och hamnarbetare som innehar chefsjobben i
vården har börjat önska sig till PostNord. Där lämnar
ingen någon  post.

Men som ny chef finns några enkla regler för att
trivas på jobbet. Det gäller att vara tydlig och osynlig.
Man blir aldrig kung i sitt eget land, eller jo det blir
man ju kanske, men det är ändå alltid bättre att fila på
stjärnstatusen på avstånd.

Medarbetarna har ju luttrats i att när chefen kommer
så är det något som ska läggas ner. Och att den ledande
Värdegrunden, varpå sjukhusets själ tryggt vilar, är att
aldrig vänta till imorgon med det som kan raseras idag. 

Så för den nya chefen gäller det att utnyttja de
under utnyttjade utvecklingssamtalen och snabbt utvär-
dera vem som är vem i den egna arbetsgruppen och
därmed dess styrkor och svagheter.

Statistiskt är det enkelt. Vetenskapen har mycket
noggrannt kartlagt normalfördelningen i en arbets-
grupp. I en normalpopulation medarbetare på ett
sjukhus är 1procent helt galna, 2 procent hatar varann,
2 procent hatar alla, 5 procent är rätt lata och 75
procent har en lång radda diverse personliga problem
som exempelvis barn.

De övriga 15 procenten är hyfsat normalpresterande
och dom gör man till mellanchefer. Sen ger man alla
samma lön oavsett prestation och till sist delar man in
alla i olika grupperingar så man inte behöver träffa nån. 

När detta slutligen är uppnått kan man lugnt sitta
på sitt rum och chefa sig och vidarebefordra mail i
linjen hela dagarna, det ger ett kraftfullt och aktivt
intryck på de som vet ens namn.

Men ibland kan ändå en och annan medarbetare
slinka in och vilja disku-
tera något. Eftersom den
personen härmed är
identifierad som 
1-procent-gruppen
brukar chefen tänka
lugnt – jaja han har alla
bokstavskombinationer
utom I och Q.

Dr Snake

NIRVANA
FÖR EN CHEF
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MISSA INTE HÖSTENS 
KONFERENSER I  STOCKHOLM!

För mer info & anmälan tiabkonferens.se

LABBDAGARNA – SJUKHUSLABB

FRAMTIDENS VÅRDMILJÖER

AKUTSJUKVÅRD

Lär dig hur du arbetar med automatisering 
och kvalitetssäkring i framtidens sjukhuslabb

Få praktiska verktyg för att planera och 
utforma framtidens vårdmiljöer

Ta del av goda exempel och experter som arbetar 
för att hitta nya, inspirerande vägar att klara den stora 
belastningen och göra den svenska akutsjukvården ännu bättre

26-27
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30-31
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för att hitta nya, inspirerande vägar att klara den stora 
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september



Vad är en ”Värde-
grund”? Det har jag
undrat länge. Själv
har jag vuxit upp
utan begreppet, jag
har aldrig behövt

det. Men rätt som det var hade värde-
grunden nått offentligheten. Enligt
Wikipedia är värdegrund ett svenskt
och i viss mån norskt begrepp som
började användas under 1990-talet om
ett kollektivs gemensamma etiska
grundvalar eller värderingar.

Nuförtiden gör man nästan fel, om
man inte har en värdegrund att luta sig
mot. Det är ett konstigt ord, tycker jag.
Värde eller värdering kan jag förstå.
Men grund, då? Det kan bland annat
betyda ”föga djup”, ”flat”, ”ytlig”,

”lättvindig”, ”nivå”, ”(hus)grund” eller
”gemensam”. Är värdegrund basen för
det värdefulla, eller innebär värdegrund
ett grunt värde, alltså lägsta ribban för
något? 

Sedan flera år har våra sjukhusadmi-
nistratörer i eran av New Public Mana-
gement (NPM) filat på sina värdegrun-
der. Vi läkare behöver egentligen ingen
sådan pålaga. Vi är anställda under
svensk lagstiftning, och bär med oss
Hippokrates ed, tolkad som att aldrig
göra skada, om möjligt bota, ofta lindra,
och alltid trösta. 

Men vem behöver då en värdegrund?
Jo, våra administratörer! De behöver det
här begreppet att visa för politiker och
grannsjukhus: ”Titta här, vad vi har
gjort. Vår ledningsgrupp, våra vårdut-

vecklare och våra klinikchefer har
jobbat fram vår värdegrund!” Bakgrun-
den är ofta att ledningsgruppen har
bestämt att varje klinik ska lämna fem
förslag, som vårdutvecklarna ska jobba
vidare med. Uppdraget hamnar på kli-
nikens utvecklingsdag, där medarbe-
tarna lämnar förslag, som skrivs på
blädderblocket. 

På ett normalstort sjukhus kan det
lågt räknat leda till 50 gruppmöten om
10 personer, som jobbar hårt på sina
förslag under minst en timme. Det blir
500 timmar, och räknat på en medellön
om 30 tkr + sociala avgifter, blir det
250 kr/anställd/mötestimme. Därmed
kostar det minst 125.000 kronor bara
för att få personalens förslag till en  vär-
degrund. Räcker det inte med en
målsättning?

”Men utveckling är viktig”, säger
kanske någon? ”Absolut”, säger de
flesta, ”men lägg tiden på något
meningsfullt i stället”: ”Hur undviker
vi onödiga köer och väntetider?”, ”Hur
skapar vi trivsel?”, eller ”Klarar vi att ge
våra patienter tidig smärtlindring?”.

www.sjukhuslakaren.seKRÖNIKA

DU SKÖNA NYA  
VÄRDEGRUND
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Patienterna kanske mår bättre
av värdegrunder? Nej, inte de
heller! De vet ju att personalen på
sjukhuset gör sitt bästa, att det
finns en etik, och lika vård för alla.
Det är de trygga med. Det har
många undersökningar visat. 

Jag gjorde en liten research och
började med Sveriges lagar. Värde-
grund måste väl finnas i den nya
Hälso- och Sjukvårdslagen (SFS
2017:30) eller i den nya Patientla-
gen (2014:821)? Men neej! Det
finns ingen värdegrund i våra hälso-
och sjukvårdslagar, för den behövs ju
inte. 

Socialstyrelsen då? De ska ju tillse
att alla har tillgång till en god vård
och omsorg på lika villkor. Jo, de
har en värdegrund, och till och med
”kärnvärden” (vad nu det är)! Soci-
alstyrelsens värdegrund utgår
från deras kärnvärden ”saklig,
handlingskraftig och trovärdig”.
Bra! Om nu alla ska ha vård på lika
villkor, varför gäller då inte denna vär-
degrund alla regioner, om den nu måste

finnas? Svaret är att
den lokala
sjukvårdsledningen

måste visa sin skick-
lighet, inför sin verk-
samhet och sina politi-
ker. Det kanske räcker
att man har liknande
värdegrunder? 

Ordet respekt åter-
kommer hos många.
Annars har man

nästan inget gemen-
samt mellan de olika
regionerna. Hos IVO
har man också en vär-
degrund, men den är
mycket svår att finna.
Det ska jag dock
berätta mer om i en
senare krönika.

Stockholms Läns
Landsting har tagit
fram en hel skrift

om 76 sidor, ”Värde-
grund för hälso- och

sjukvården i Stockholms läns lands-

ting”, där förutsättningarna och tänkan-
det kring begreppet värdegrund presen-
teras på de första 40 sidorna. För att
ingen ska hoppa direkt till själva värde-
grunden i skriften, så saknas den i inne-
hållsförteckningen och presenteras först
på sidan 41:  ”Människovärdet, Hälsa,
Omsorg, Rättvisa”. Ja, ganska fint, inte
sant? 

Men Halland, som exempel, har
istället ”Kompetens, Ansvar och Nytän-
kande”, och Karlskoga Lasarett tar fasta
på mötet med ”Att se, Att mötas, Att
avsluta”. Södersjukhuset är lite prak-
tiska och lägger till ”undvik slöseri”.
Slöseri, med vad då? Sjukhusets pengar,
läkarnas tid, eller vad? Var finns likhe-
terna i vården ”på lika villkor”? Jag
frågar mig om värdegrunden är till för
politikerna, administratörerna,
sjukvårdspersonalen eller patienterna. Så
här är det: Värdegrunden springer ut ur
New Public Management. Där hör den
hemma. Den behövs inte. 

I grunden tror jag själv, att den som
ger vård till sjuka personer vill göra sitt
bästa. Det räcker gott för mig!

Min värdegrund = din värdegrund, 
i alla fall under en kort härligt stund, 
när vår värdegrund är lika 
får vi gå och fika,  
lalalalaa lalala… 
lalalalaa lalala… 

▼ Så sjunger Henrik Widegren i sin
nya musikvideo på Sjukhusläkaren.se. 
Varför en musikvideo om 
värdegrunder?

– Vi hade värdegrundsarbete på

kliniken i höstas. En sak som slog
mig var att jag inte fått en sådan 
ideologisk fostringsstund sedan jag
gjorde lumpen. En annan sak som
slog mig var att man inte förstod att
man sparkar in öppna dörrar genom
att påpeka för sköterskor och läkare,
som möter patienter dagligen, att
empati, samarbete, stödjande och
kvalitet är viktiga ord. Men det var en
trevlig stund innan vi fick gå och göra
vårt jobb.  Och kaffet var gott.

Sjukhusläkaren  3/2017

PER BJÖRGELL
Akutläkare

Se även Henrik Widegrens nya musikvideo på Sjukhusläkaren.se
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”Mina Herrar, låtom oss dela in Svea Rike i
21 stycken geographiska områden. Dessa områden
– som utgöra ytterligare ett administrativt lager
ovanpå de redan existerande ”länen” – skola styras
av direktvalda personer som på sin fritid får
ansvaret att dra in delar av den inkomstskatt som
Svearna betalar och för dessa medel ansvara för
driften av all sjukvård i landet. 

Eftersom dessa personer med stor förvissning har
fritid vars omfattning endast svarar mot deras för
varje ändamål brist på kompetens, så får de också
ansvara för all lokal och regional trafik inom
deras respektife principats grenser. 

De organisatoriska enheter som därmed byggs
upp skola fyllas av så många byreaukratur som
man kan införpassa i för ändamålet synnerligen
olämpliga lokaliteter. Gif dem sedan den ena mer
meningslösa uppgiften efter den andra och tillse
nogsamt att dessa byreaukratur inte besitter någon
som helst professionalism eller kompetens på något
av hufudområdena. 

Organisationerna i fråga skola sedan toppstyras
av de folkvalda fritidspolitikerna, hvilket med all
säkerhet kommer att befria dem från allt vad effek-
tivitet och ansvarstagande heter. Slottet, nådens år,
1862.” 

***

Så här lät det nog inte för sisådär
150 år sen när man kom på att
man skulle införa något som,
lämpligt nog, skulle kallas
’lands ting’, den medeltida
benämningen på de högsta beslu-

tande organen i de svenska landskapen. Men
det är ungefär så här det har blivit. Jag har
länge hyst uppfattningen att ett av de största
hindren mot en förändring av svensk hälso-
och sjukvård mot det bättre stavas S-K-L. Det
är förstås ointressant vad jag tycker i just den
frågan, men nu finns det stöd för den uppfatt -
ningen, publicerat på ett statligt sanktionerat
hörn av internet. 

Låt vara att det är en statlig myndighet
med något skamfilat rykte, men det hindrar
ju inte att det är en viktig och intressant
granskningsrapport som Riksrevisionen
släppte tidigare i år (RIR 2017:3). Rapporten
har fått oförtjänt lite uppmärksamhet, men
det tänkte jag korrigera här och nu. Det är

möjligt att jag läser rapporten ungefär som
min morbror läser Bibeln, men jag måste
tillstå att det är befriande att läsa sånt som
bevattnar ens kvarnar på ett så generöst sätt
som sker här. 

Samtidigt är det beklämmande att läsa det
som revisorerna finner. Sedan 2009 har
regeringar av olika kulörer använt sig av
”otraditionella styrmedel” för att försöka
”höja ambitionsnivån” inom sektorn. Revisor-
erna finner inget stöd för att så har skett. 

Genom riktade miljardsatsningar, överens -
kommelser och nationella samverkare har
regeringen försökt få vårdens huvudmän att
göra det som de enligt lag är satta att göra.
Rätt emot all annan förvaltningstradition så
har en central myndighet, Socialstyrelsen,
ställts offside till förmån för en politisk
intresseorganisation, SKL, som av regeringen
hanteras som en myndighet. Resultatet har
blivit en styrning som saknar logik, långsik-
tighet och konsekvensanalys. I vad som
framstår som en oklar sörja av överenskom-
melser, direkta bidrag och förordningar har vi
fått en sektor där centrala aktörer inte vet vad
de ska göra och hur de relaterar till varandra. 

Revisorerna menar att Socialstyrelsens
”stödjande” roll gentemot vårdens huvudmän
ska förstärkas. Det är högst oklart vad det
egentligen innebär och hur det ska gå till. Att
de tycker sig se behovet av en sådan roll är
förståeligt, men bara utifrån det nuvarande
huvudmannaskapet för den rådande organisa-
tionen av vården. Om svensk hälso- och
sjukvård istället var en professionsledd verk-
samhet så skulle parterna själva veta vilka
behov de har och hur detta behov skulle
kunna uppfyllas. Nu blir det istället en
byråkratisk efterkonstruktion för att få ett i
grunden felkonstruerat system att fungera
någorlunda. 

I detta system utgör SKL den enskilt
största maktkoncentrationen. Regeringens
agerande har gjort att vi nu har ett system där
räven vaktar hönsen och vi andra får bara tro
på dess ord om att alla hönsen är vid god
vigör. 

Björn Ekman
Nådens år 2017 

SKL OCH MAKTEN 
I NÅDENS ÅR 2017

BJÖRN EKMAN
Forskare och hälsoekonom
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elektivt inom landstinget. Ersättnings-
system är bättre för planerad verksam-
het än för akutverksamheten, säger
Bengt Sparrelid.

Sjukhuset, beläget centralt på
Kungsholmen i Stockholm, har sam-
manlagt 334 vårdplatser. Man beskriver
sin egen organisation som ”ett lagom
stort sjukhus” med en bred verksamhet
och samtidigt ”en tillräckligt liten orga-
nisation för att alla medarbetare ska
kunna vara med och påverka utveck-
lingen”. Bengt Sparrelid tror att just
storleken på sjukhuset och möjligheten
för personalen att påverka sin situation
har bidragit till att man legat ”steget
före” Stockholms andra sjukhus.

– Vi har varit det minsta centrala
akutsjukhuset och det har alltid sina
fördelar. Det gör att det blir naturligt
täta kontaktytor, de flesta äter samtidigt
till exempel, och man kan lösa väldigt

mycket på ett informellt och smidigt
sätt. Man tappar något när enheterna
blir för stora, säger han och fortsätter:

– Fram till i år har vi inte varit upp-
delade i så många kliniker – medicin
har till exempel varit en enda stor
familj. Men så knoppades neurologen av
och blev neurologklinik, och i år har
resten av medicinkliniken delats upp i
en hjärtklinik, en medicinklinik och en
akutmedicinklink. Vi går mot universi-
tetssjukhusens komplexitet med egna
budgetar, frågor om vem ska betala,
vem ska erhålla ersättning och vem som
riskerar att bli ”Svarte Petter”. Det
påverkar också utbildningsmiljön
negativt – den blir lite rumphuggen
istället för att man får ta del av alla
delar.

Han menar att det är viktigt att
förstå den resa som sjukhuset gjort. Då
Sabbatsbergs sjukhus 1993 la ner fick

S:t Göran på kort tid ett betydligt större
patientunderlag – dubbelt så många
patienter på en akutmottagning som var
dimensionerad för att ta emot 30 000
besök per år – och den somatiska vård -
platsbeläggningen för upptagningsom-
rådet halverades. Det var efter den för-
ändringen som riktlinjen om att patien-
ter som längst ska befinna sig på akut-
mottagningen i fyra timmar kom till.
Enligt Bengt Sparrelid för att ”kunna
andas”.

– Det var en rent praktisk utveckling
för att det inte skulle bli stas i hela
systemet. Det började som en form för
den situation som vi befann oss i, men
sen togs den till intäkt för någon slags
nationell riktlinje. Utan att det egentli-
gen var tanken, säger han och fortsätter:

15

Bengt Sparrelid, ordfö-
rande för Capio S:t
Görans läkarförening,
tar emot i sjukhusets
huvudentré. Han visar
vägen, genom den

pågående nybyggnationen som
omringar sjukhuset, till sitt rum på
medicinexpeditionen i ett av de
omkringliggande husen. Han har haft
S:t Göran som arbetsplats i 24 år och har
varit med ”hela resan” – från det lands-
tingsägda sjukhuset som fick ta över
Sabbatsbergs patienter på 90-talet, via
både ombyggnationer och neddrag-
ningar till dagens enda svenska privat -
ägda akutsjukhus.

– Landstinget har en budget och en
plan a, plan b och en plan c. Och det
slutar nästan alltid med att det är
totalstopp på hösten – där man inte får
anställa personal, investeringsstopp och

inställda utbildningsaktiviteter. Under
den här resan har ekonomin successivt
blivit allt mer precis. Vi håller budget
nästan på kronan, även om det egentli-
gen inte är några stora summor, till
skillnad från de i övrigt offentligt finan-
sierade verksamheterna som rätt ofta går
minus.

S:t Göran blev 1994 Sveriges första
sjukhus att drivas som ett aktiebolag
och ingår sedan 1999 i vårdkoncernen
Capio AB. Som Sveriges första privat -
ägda akutsjukhus har man frekvent
hamnat mitt i diskussionerna om hur
sjukvården ska organiseras. Inför försälj-
ningen av sjukhuset, till det som då
hette Bure Hälsa och Sjukvård, var
debatten svallande och sedan dess har
den fortsatt i samma anda. Sjukhuset
har stundtals lyfts fram som ett gott
exempel på privat ägande och framhålls
som en vårdgivare som har klarat sig

lindrigare undan både personalflykt och
dålig arbetsmiljö.

– Historiskt har vi haft en mindre
omsättning på personal, men nu har
sjukhuset en omsättning på sjuksköters-
kor strax under 25 procent. Arbetsmil-
jön blir ansträngd här också, men det
fungerar fortfarande, säger Bengt Spar-
relid.

Om man jämför medarbetarenkä-
ter mellan de olika sjukhusen i
Stockholm ligger S:t Göran bättre till
jämfört med de andra, menar han,
och sjukhuset ligger också bättre till
”på det stora hela om man ser till
kvalitetsmåtten”.

– Rent ekonomiskt producerar vi
vård upp emot 15 procent billigare än
de andra sjukhusen och det är på grund
av vårdavtalskonstruktionen. Man kan
säga det i grunden alltid har lönat sig
och fortfarande lönar sig att arbeta
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Påtagliga om- och nybyggnation, inklusive stambyten, i en ständigt ökad volymsbelastning av patienter ställer sina krav på arbetsmiljön för de drygt 2 000 medarbetarna på Capio S:t Görans sjukhus, 
menar Bengt Sparrelid, ordförande för S:t Görans läkarförening. Foto: Stefan Nilsson

Capio S:t Görans har varit först med mycket – det var det
första svenska sjukhuset att drivas som aktiebolag och det
första akutsjukhuset med privat ägare. Men på en punkt
är de sist. Hittills har man nämligen lyckats hålla sig
någorlunda utanför sjukvårdskrisen. Men kanske inte
länge till.

Fortsättning nästa uppslag >>>

Hotfulla
moln över
S:t Görans
himmel



▼ I januari presenterade SKL en av sats-
ningarna i den så kallade professions -
miljarden – 300 miljoner kronor öron-
märktes för att ge möjlighet till
specialist utbildning av sjuksköterskor. I
överenskommelsen, som gäller för 2017
och 2018, står det att den omfattar ”all
vård som är offentligt finansierad,
oavsett vem som utför vården. Det
betyder att såväl landsting som privata
aktörer som bedriver hälso- och
sjukvård som finansieras av landstingen
kan komma att omfattas”.

Men när Stockholms läns landsting i
mars presenterade hur man tänkt att
använda de 68 miljoner som satsningen
innebär stod det klart att pengarna
enbart ska gälla personal på landstingets
egna sjukhus. Satsningen inkluderar
alltså inte sjuksköterskorna på S:t Göran
– något som Bengt Sparrelid, ordfö-
rande för S:t Görans läkarförening,
menar har lett till att ett antal sjukskö-
terskor sagt upp sig och sökt sig till
något av de andra sjukhusen.

I dagens läge återfinns inga av de
drygt 500 stängda vårdplatserna i
Stockholm på S:t Göran och sjukhuset
har tidigare fungerat som ”en buffert
under sommaren och julhelgen”. Men
inför den kommande sommaren kan
man nu för första gången tvingas stänga
fler vårdplatser på grund av personal-
brist.

Sista ordet är, enligt Bengt Sparrelid,

inte sagt i frågan, men klart är att den
sommarplan som i nuläget finns färdig
inte längre håller.

Alexandra Ekengren är sjuksköterska
och Vårdförbundets medarbetarrepre-
sentant i Capio S:t Görans styrelse. Hon
bekräftar att andra sjukhus i
Stockholms området lockat till sig sjuk-
sköterskor genom möjligheten till
betald specialistutbildning, något som
hon tycker är ”djupt beklagligt”. 

Hittills har ett antal sjuksköterskor
valt att byta arbetsplats och även om
Alexandra Ekengren inte erfar något
”jättetapp från S:t Göran” känner hon
till att fler har fått upp ögonen för SLL:s
satsning.

– I och med att det är en väldigt stor
rörelse bland sjuksköterskor sprider sig

sånt här fort, framförallt på sociala
medier. Och då finns det naturligtvis de
som lämnar sina arbetsplatser för att
flytta till ett sjukhus för att få ta del av
detta.

Hon berättar att man på S:t Göran
arbetar med att djupintervjua alla sjuk-
sköterskor som slutar för att identifiera
orsaker till sjuksköterskeomsättningen
och på så sätt förebygga den. Men hon
säger också att det är svårt för ”S:t
Göran att konkurrera med andra
arbetsplatser som erbjuder betald
specialist utbildning.”

Alexandra Ekengren känner själv inte
till huruvida sommarplaneringen håller
eller inte, men säger att hon inte blir
förvånad om det visar sig att den
spricker.

– Med tanke på hur den här sjukskö-
terskeproblematiken ser ut över landet
var det väl egentligen bara en tidsfråga
innan det skulle komma ikapp på S:t
Görans. Det är svårt att rekrytera sjuk-
sköterskor för sommaren och det verkar
bli svårare och svårare. Särskilt om det
blir som förra året, då många av de sjuk-
sköterskestudenter som var färdigexa-
minerade till våren i Stockholm gick ut
och sa att man inte tänkte ta en anställ-
ning på sommaren. 

Delvis, menar hon, handlade det om
att de nyexaminerade sjuksköterskorna
inte känner sig bekväma i sin yrkesroll
och därför vill undvika att direkt ”bli
inkastade i lejonets gap och gå
ensamma”. Hon berättar att man på S:t
Göran därför har ett introduktionspro-
gram för nyexaminerade sjuksköterskor
på sex veckor och att man försöker sörja
för den framtida kompetensförsörj-
ningen genom att delvis bekosta
specialist utbildningar.

Anna Sofia Dahl
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– Om man har ett inflöde måste man
ha ett avflöde. Och varken inflöde eller
avflöde kan vi själva påverka – det vi
kan göra är att internt skapa arbetssätt
för att hantera det så gott det går. Har
man brist på akutplatser måste man få
lämna ifrån sig den patient som inte är i
behov av en sådan. Sedan två år tillbaka
har vi dessutom 125 minuter som mål
istället för fyra timmar och för närmare
80 procent av patienterna klarar vi det.

En annan organisatorisk förändring
kom till efter att statistiken över
utskrivna patienter analyserats. Den
dagliga toppen för sjukhusen i Stock-
holm låg strax efter lunch, efter att
ronderna avklarats. Den situationen fick
till följd att trycket på ambulanstrans-
porterna blev för högt och patienterna
fick vänta längre.

– Då gjorde vi om ronderna så att de
blev mer behovsprövade. Först de pati-
enter som är i behov av akutmedicinsk
bedömning, sen alla de som är utskriv-

ningsbara. På så sätt fick vi en tidigare
topp, där majoriteten blev utskrivna
före lunch. Då var alla ambulanser till-
gängliga, eftersom de andra var kvar i
traditionellt rondförfarande, och vi
kunde frigöra vårdplatser, säger han och
fortsätter:

– Om man inte äger frågan själv måste
man försöka lösa det internt med de möj-
ligheter man har. Men man är alltid

steget efter – man gör förbättringar, så
hinner det gå en stund innan det ökade
flödet hinner ikapp med nya utmaningar
och då får man göra nya förändringar.

Inflödet av patienter till akutmottag-
ningarna i Stockholm ökar med mellan
fyra och fem procent per år. Den nya
akuten på S:t Göran är dimensionerad
för runt 100 000 besök per år och
beskrivs som ”en stor förbättring
jämfört med tidigare”. Förra året låg
antalet besök på drygt 86 000 och när
Sjukhusläkaren besöker sjukhuset i
början av maj har man precis haft det
högsta antalet under ett dygn på akuten
– över 340 besök, hälften på medicin
och lika många för kirurgi och ortopedi.

– Och då är inte FHS-processen klar
med alla fördelningar. Med inte så låg
sannolikhet borde vi närma oss taket
redan innan den nya strukturen satt sig,
säger Bengt Sparrelid.

Ann Sofia Dahl
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Bara landstingets 
egna sjukhus får del 
av professionsmiljarden

Britta Wallgren, narkosläkare och nu
landschef för vårdkoncernen Capio,
prisas under Läkarförbundets
fullmäktige möte för sitt ledarskap.

▼ Britta Wallgren får Läkarförbundets hed-
erspris 2017 – Läkare som leder, ett pris
som är nytt för i år och delades ut under
fullmäktigemötet.

– Jättekul och smickrande. Jag tycker att
det är roligt att gå till jobbet varje dag och
då är det extra kul att få ett pris för något
som man tycker om att göra. Men jag
hoppas också att det kan inspirera – om vi
ska klara resan mot framtidens sjukvård
behöver vi många engagerade ledare.

Hon har varit chef i drygt 15 av de 30 år
som gått sedan hon tog sin läkarexamen –
från läkarchef, via verksamhetschef för
anestesi- och intensivvårdskliniken på Capio
S:t Göran, till vd-posten på sjukhuset och
vidare till landschef för Capio Sverige. Men
att hon hamnade där var mer en tillfällighet
än ett medvetet val.

– Att bli chef var ingenting som jag funder-
ade på när jag läste medicin. Däremot har
jag alltid varit engagerad och velat påverka.
Jag började i liten skala, tyckte att det var
kul och såg att jag kunde vara med och
påverka utvecklingen av verksamheten. Sen
var det någon annan som också tyckte att

det jag gjorde var bra, säger hon.
Innan dess arbetade hon kliniskt i mer än

15 år och hon menar att det har varit ”en
stor fördel att komma inifrån organisatio-
nen”. Hon säger också att hon gärna ser att
fler läkare engagerar sig på alla olika chefs-
nivåer, men att det snarare är ett plus än ett
måste med läkare som chefer.

– Jag tror att det är väldigt viktigt för de
som leder organisationen att både ha en
djup kunskap om sin verksamhet och att de

är intresserade av att leda den. Men det är
inte så att man är en bra ledare bara för att
man är läkare, och man behöver inte vara
läkare för att vara en bra ledare.

Britta Wallgren beskriver ledarskap som
”kommunikation, kommunikation, kommu-
nikation” och anser att en av de viktigaste
delarna för att bli en bra ledare är att ”på ett
enkelt sätt kunna förklara komplexa sam-
manhang”.

Vad anser du är nyckeln till en väl-
fungerande organisation?

– Man måste ha en kultur och värderingar
på plats som genomsyrar hela verk-
samheten. Och man måste ha en tydlig
organisation med verksamhetsnära
coachande första linjens chefer med tydliga
ansvar och mandat som involverar medarbe-
tarna. Dessutom en gemensam målbild,
samt en strategi för hur man tar sig till den
målbilden. Jag är också en utpräglad team-
ledare, jag tror att vi är starkare tillsam-
mans, säger hon och fortsätter:

– En bra kultur förutsätter kompetenta
medarbetare som trivs på jobbet och som
vill vara med och utveckla vården. Det är
basen i hela verksamheten. Kvaliteten
uppstår inte bakom mitt skrivbord, utan i
mötet mellan medarbetare och patienter.

Anna Sofia Dahl

Satsningen på att ge möjligheten för sjuksköterskor att få
betald vidareutbildning kan slå hårt mot S:t Göran. Då
Stockholms läns landsting beslutat att exkludera sjukhuset
från satsningen har ett antal av sjuksköterskorna valt att
byta arbetsplats – något som gör att S:t Göran riskerar att
tvingas stänga fler vårdplatser än brukligt i sommar.

Den nya akutmottagningen beskrivs som ”en
stor förbättring jämfört med tidigare”.

Alexandra Ekengren är Vårdförbundets medar-
betarrepresentant Capio S:t Görans styrelse.

Britta Wallgren prisas för gott ledarskap

Britta Wallgren, som nominerades till det
nyinstiftade hederspriset ”Läkare som
leder” av Sjukhusläkarna, tror att intresse
och kunskap är två
viktiga hörnstenar för
att bli en bra ledare.
Men också att kunna
se sina egna
svagheter. ”Det är
jätteviktigt att som
ledare förstå att vi
alla föds inkompletta och dör inkompletta.
Och det är därför viktigt att hela tiden
utveckla sig och identifiera på vad just jag
behöver bli bättre på”, säger hon.

”Vi föds inkompletta
och dör inkompletta”



▼ – ”Jag finns vad ska jag göra” var en
inställning som gick igenom hela orga-
nisationen, säger Mats Beckman, funk-
tionsenhetschef för akut och trauma på
Karolinska Universitetssjukhuset.

– Min enda tanke var att jag behövde
ta mig upp till Karolinska så fort som
möjligt och höra om de behövde hjälp.
Jag försökte ringa men fick inte tag i
någon som visste något. Då tog jag
cykeln och cyklade i riktning mot sjuk-

huset, säger radiolo-
gen Eva Moqvist
(bilden) som var en
av alla de läkare som
såg det som själv-
klart att erbjuda
sina tjänster denna
ödesdigra fredagef-
termiddag. 

Som traumaerfaren radiolog visste hon
att hon kunde göra som mest nytta

bakom röntgenapparaten och valde därför
att fortsätta förbi attentatsplatsen och
vidare upp till sjukhuset. Väl på plats
insåg hon att hon var långt ifrån ensam
om att vilja dra sitt strå till stacken.

– De hade samling med all personal
och höll på att fördela arbetet. Det var
mycket folk på plats och väldigt många
hade stannat kvar frivilligt och det var
snarare ett överskott på personal som
ville hjälpa till. Teamen med kirurger
och operationspersonal stod redo i korri-
doren och väntade på direktiv. De hade
full koll på läget. Det rådde ett totalt
lugn, säger Eva Moqvist som kände att
hon gjorde störst nytta genom att ta sig
an sjukhusets övriga patienter för att
frigöra resurser till de kollegor som
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Ni är nationens hjältar tillsammans med
polis och räddningstjänsten. Vilket underbart
arbete ni utfört i denna svåra stund. Tack alla
ni som gjort ett sådant fanstastiskt arbete dessa
dagar!

”
”

”När det
värsta hände 
fungerade 
det som bäst”

■ Polis, räddningstjänst och läkare på plats hyllades som
hjältar efter terrordådet den 7 april. Men även bakom
kulisserna utfördes mängder av hjältedåd denna dag. 
■ Sjukhusläkaren har pratat med verksamhetschefen
Lennart Adamsson, ortopedkirurgen Charlotte Thur,
biträdande överläkaren Staffan Oleheden och radiologen
Eva Moqvist – som alla var involverade i vården av terror -
attentatets offer.

Tacksamheten gentemot samhällets nyckelfunktioner som fungerade så väl i samband med terrorattentatet visste inga gränser. Foto: Stefan Nilsson

Läkare från såväl privata som offentliga sjukhus strömmade
till Karolinska för att erbjuda sin hjälp. Och på SÖS hjälpte
personalen till att skjutsa hem patienter i sina privata bilar.
Från hög till låg – alla ville hjälpa till.

behövdes för det akuta omhändertagan-
det av terrorattentatets offer. 

Och hennes bild av läget delas av
Mats Beckman, funktionsenhetschef för
akut och trauma på Karolinska Univer-
sitetssjukhuset. När Sjukhusläkaren når
honom är han precis på väg in i ett
större debriefingmöte.

– Vi hade offantligt gott om läkare
och övrig personal. Eftersom det var fre-
dagseftermiddag och alla planerade verk-
samheter hade avslutats samtidigt som
ingen hade hunnit gå av sitt pass hade vi
en optimal situation för att bygga upp
en beredskap – vilket egentligen aldrig
händer eftersom vi i  grunden är rätt
bekymrade och pressade, säger han. 

Men även den lediga personal som i

likhet med Eva Moqvist tog sig till
sjukhuset för att hjälpa till bidrog
givetvis till att stärka upp situationen,
berättar Mats Beckman. 

– Beredvilligheten var enorm. Det
var inte få som hörde av sig – det var en
hel skock. 

Beredskapssamordnare på SÖS,
Ellinor Linde Blidegård, har en
liknande upplevelse av engagemanget
hos de anställda.

– Det var väldigt häftigt att se, man
måste bara bli stolt – både som medbor-
gare och som beredskapssamordnare när
man ser att folk vill så väl och är så
lojala när det väl gäller.

Eftersom många patienter var strand-
satta på SÖS på grund av det kaos som

uppstod i kollektivtrafiken la man ut en
uppmaning på intranätet om att all
personal som kunde ta med sig en extra
person i sin bil kunde bidra genom att
ta en sväng förbi huvudentrén och
plocka upp någon som bodde åt samma
håll, berättar Ellinor Linde Blidegård.

– Det var läkare, sjuksköterskor och
även administrativ personal som gick
ihop och skapade nästan en taxiverk-
samhet för att hjälpa patienterna
härifrån. Det här är inget som framgår
av våra planer utan det uppstod
spontant – det var ett otroligt fint enga-
gemang. När det värsta hände funger-
ade det som bäst.

Malin Gavelin
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▼ Det tog honom nästan hela helgen
att försöka samla tankarna efter det
ofattbara. Men där och då – när kata-
stroflarmet utlöstes och han tog plats i
katastrofledningsgruppen och arbetet

med att koordinera
verksamheten tog
vid, visste läkaren och
verksamhetschefen
Lennart Adamsson
(bilden) precis vad
han skulle göra.

– Vi kände till att
det skulle inträffa

något i den här vägen för eller senare, så
någonstans fanns det en mental bered-
skap i bakhuvudet. Vi har ju alla blivit
varnande av säkerhetspolisen. Men man
vet naturligtvis aldrig när det man övat
inför ska ske.

Så sent som dagen innan terrordådet
inträffade hade Lennart Adamsson hållit
i en heldag på Karolinska – där 250
vård anställda tillsammans gick igenom
den nya traumahandboken och hur man
bäst skulle ta hand om svårt skadade
patienter, berättar Lennart Adamsson.

– Det är ett mycket märkligt sam-
manträffande, men naturligtvis positivt
att vi alla hade rutinerna så färskt
genomgångna. I stabsledningen hade vi
också möte och genomgång så sent som
bara veckan innan den här händelsen.

Bara några minuter efter att vansin-
nesfärden längs med gågatan i Stock-
holm hade börjat blev Karolinskas ope-
rativa ledningssjuksköterska på akuten
meddelad via systemet RAKEL. Även
ledningsläkaren Staffan Olheden,
preshospital läkare i ambulansen för-
medlade i ett tidigt skede sin bild av
läget till kollegorna på Traumacentru-
met på Karolinska.

– Han var ute på plats och delade
bilden av att det rörde sig om en extra-
ordinär händelse med många skadade
och vidarebefordrade den informationen
till mig eftersom han visste att vi på
Karolinska är de som i första hand tar
alla röda patienter enligt Stockholms
läns landstings larmplan. Men då stod
vi redan stand by efter att larmet om att
en lastbil hade kört på personer på
gågatan hade nått oss via Rakel, polisen
och ambulansens kommunika-
tionssystem och media.

Samtalet från kollegan ute på fältet
fick Lennart Adamsson att genast inse
vidden av händelsen, utlösa katastroflar-
met och ta på sig rollen att samordna
hela vårdkedjan inom Traumacentrum
från ax till limpa.

– Arbetet med att frigöra plats på
avdelningar påbörjades genast. Efter en
halvtimme hade det frigjorts 14 IVA-
platser och 20 ytterligare var på gång.

Det fanns även full bemanning på alla
stationer, åtta operationslag lediga och
ytterligare 12 tillkom inom en timme.

Samtidigt som sms-kedjan gick varm
för att tillkalla ytterligare personal
anlände den första patienten. Det hade
då gått ungefär en halvtimme efter
terror attentatet och på Karolinska var
allt planerat i detalj. Triagelagen
väntade i dörren på akuten och flera
traumateam stod redo och väntade inne
på rummen, berättar Lennart Adamsson.

– Just den här dagen var ju en fredag
eftermiddag. Många av oss hade jobbat
färdigt och var egentligen på väg att dra
oss hem och de som skulle jobba kväll
var på väg hit. Vi var därför gott
bemannade. Den här dagen hade
dessutom alla operations- och narkos-
sjuksköterskor heldagskonferens i
Stockholm ett stenkast från sjukhuset
vilket också bidrog till att vi snabbt
kunde bli så väl förberedda som möjligt.

Först vid midnatt gick Lennart
Adamsson av sitt arbetspass. Då hade
sjukhuset gått ner i beredskap och det
rådde full kontroll över läget, berättar
han.

– Men trots att det ur vår synvinkel
hade fungerat så bra var vi nog många
som sov dåligt den natten. I dag har vi
haft två sittningar med intern debrie-
fing på sjukhuset där alla har fått tycka
och tänka och vi har också hållit en tyst
minut för offren. Nu pågår arbetet med
att samla lärdomar och se vad vi kan för-
bättra inför framtiden samt att ta hand
om vår personal. Alla inblandade
kommer att få en enkät  där de kan
skriva ner det som var bra och det som
var mindre bra så vi kan uppgradera vårt
katastrofomhändertagande ytterligare.

Malin Gavelin
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”Vi var nog många som 
sov dåligt den natten”

LENNART ADAMSSON:

Efter en halvtimme hade det frigjorts 14 IVA-platser och 20
till var på gång. Operationslagen och traumateamen stod
redo för att ta emot terrorattentatets första offer. När kata-
strofen var ett faktum var verksamhetschefen Lennart
Adamsson en av dem som samordnade traumavårdkedjan
som involverar 14 stora kliniker på Karolinska.



kändes mest otryggt. Men där och då
fanns det så mycket människor i rörelse
och det skänkte någon sorts trygghet i
att vara många. Så nej, jag var inte rädd
där och då – det kom lite senare.

Hur lång tid dröjde det innan du
kände att ni hade kontroll över situa-
tionen?

– Inom en halvtimme kunde vi kon-
statera att det visserligen rörde sig om
ett katastrofläge, men att vi ändå befann

oss i en situation där vi skulle kunna
bedriva vård av god kvalitet för samtliga
skadade. Det är ju väldigt beroende på
antalet skadade och här var det lyck-
ligtvis relativt få. Det kändes väldigt
skönt att kunna kommunicerade in till
sjukhuset att  antalet skadade var
begränsat.

Vad var det som gjorde att inte fler
skadades allvarligt?

– Det var tur i oturen och beror på

flera olika saker. Väktaren som tutade
till exempel och det faktum att det
verkar ha låtit något fruktansvärt när
lastbilen for fram. Det gjorde folk upp-
märksamma på att något hände.

Efter att insatsen med att avtrans-
portera skadade var klar övergick Staffan
Oleheden till det han beskriver som ”ett
mer medmänskligt arbete” – som innebar
att ta hand om alla chockade människor
som befann sig på skadeplatsen.

– Vi försökte se till så att att de
många barn som fanns i området fick
kontakt med sina föräldrar. Det var till
exempel flera skolklasser på uppsam-
lingsplatsen på Centralbadet. Vi såg till
att föräldrarna hölls informerade om vad
det var som tog sådan tid, för alla skulle
prickas av så att ingen tappades bort.  

Fem timmar spenderade Staffan
Oleheden på olycksplatsen innan han
blev avlöst och kunde pusta ut med kol-
legorna i en omedelbar debriefing.

– Vi pratade och hörde efter om det
fanns några som hade tagit väldigt illa
vid sig och hade behov av omedelbart
samtalsstöd. Vi gick också igenom
insatsen och det var absolut värdefullt.
Och eftersom jag hade haft kontakt med
Karolinska kunde jag också bidra med
uppgifter därifrån om hur det hade gått
för patienterna.

Vad tänkte och kände du när du
kom hem den kvällen?

– Trötthet är det första ordet som jag
tänker på – men också någonstans en
känsla av att vi hade gjort en bra insats.
Jag kände att ambulanssjukvården
gjorde ett enormt bra jobb på alla sätt –
professionellt och medmänskligt. Och
det gjorde även alla andra som fanns på
platsen; räddningstjänst, polis, ord-
ningsvakter, allmänhet och personalen
från närliggande sjukvårdsinrättningar
som sprang ut. Alla bidrog till att vi
gjorde ett så bra jobb. Sedan funderade
jag en hel del på vad som hade kunnat
hända om det här hade varit värre. 

Malin Gavelin

Ordet terrorattack hade ännu
inte nämnts på polis radion
när läkaren Staffan Oleheden
anlände till skadeplatsen i
akutläkarbilen. Men som
högste medicinske kompe-
tens på plats kände han
instinktivt att det var fråga
om ett extraordinärt läge –
och ringde ett avgörande
samtal till trauma enheten på
Karolinska.

▼ – Jag tjänstgör ju normalt sett som
biträdande överläkare på TMI, Trauma
och akutkirurgi på Karolinska, så en av
de första sakerna jag gjorde på plats var
att kontakta dem och förmedla att de
skulle vara beredda på ett större antal
skadade, säger Staffan Oleheden, som
anlände till attentatsplatsen  ungefär en
kvart efter det att larmet om en
skenande lastbil som körde på män-
niskor hade kommit in.

Det han möttes av när han steg ur
läkarbilen var ett flertal skadade och tre
ambulanser vars personal arbetade för
fullt med livräddande åtgärder.

– Det var väldigt rörigt och kaosartat
på radion och inledningsvis var det
mycket oklart vad det egentligen rörde
sig om. Ingen hade nämnt ordet terror -
attack. Men i takt med att vi fick veta
mer om vad som hade hänt klarnade
bilden och vi förstod att det var det det
handlade om.

Samtliga skadade hade redan fått
hjälp på ett eller annat sätt när Staffan
Oleheden anlände så hans roll blev att
som högste medicinske kompetens på
plats stötta ambulanspersonalen i deras
arbete samtidigt som han inventerade
skadeutfallet söderifrån och norrut.

– De behövde egentligen inte speciellt

mycket hjälp. Vi fokuserade på snabb
avtransport av de mest allvarligt skadade.
Alla var mycket fokuserade och inne i sitt
arbete. Jag kunde relativt snabbt kon-
statera att det både fanns personer med
väldigt allvarliga skador med oviss
utgång, men också flera allvarligt
skadade med goda chanser att klara sig.

Sjukvårdsledaren Viktoria bad
honom och en kollega att undersöka de
skadade som fanns i butikerna mot

Åhléns till och som hade burits in dit av
civila.

– Allmänheten agerade mycket
föredömligt och det fanns även kollegor
till mig som råkade vara på plats som
hjälpte till.

Var du aldrig rädd? Du befann
dig ändå på en attentatsplats.

– Vi såg att något brann vid Åhlens
och vi närmade oss lastbilen med viss
försiktighet. Det var det området som
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STAFFAN OLEHEDEN:

Staffan Oleheden funderade aldrig på den fara han utsatte sig för på Drottninggatan. Han var helt fokuserad på det jobb han skulle utföra. Det var först senare när han kom hem som han slogs av tanken på vad som
kunnat   hända om det varit ett större attentat med fler inblandade. Foto: Stefan Nilsson

”Alla bidrog till att vi gjorde ett så bra jobb”



en patient som kommer in efter att
ha varit med om en sådan här extra-
ordinär händelse.

– Vi är ett traumateam som består av
ett visst antal olika specialistläkare, sjuk-
sköterskor och undersköterskor och vi
hanterar patienten enligt det som kallas
ATLS-principen. Det innebär att man

börjar med de vitala parametrarna och ser
till att få luft i patienten och säkerställer
cirkulationen och sedan åtgärdar man det
som behöver åtgärdas på vägen. Jag som
ortoped är inte först i given utan tar
framför allt hand om extremitets-,
bäcken- och ryggskador som kommer lite
senare i turordningen, men jag är ju med

under hela omhändertagandet.
Skiljde sig arbetet på något sätt

från det vanliga?
– Nej, inte själva handläggandet av

patienterna. Utifrån min synvinkeln var
det ett ordinärt traumaomhänderta-
gande med undantaget att man inte
riktigt visste hur många patienter som
skulle komma. I en situation som denna
måste man ju prioritera resurser, behov
och tillgång av datortomografiappara-
ter, operationsresurser  och så vidare. De
frågorna blev initialt väckta och utvär-
derades löpande när vi fick rapporter om
vilka patienter som var på ingång.

Men när två patienter hade handlagts
lämnade Charlotte Thur traumarummet
och kunde i stället bege sig till den när-
liggande operationssalen.

– Då var det så pass välbemannat att
andra kollegor kunde ta över.  Vi kunde
gå och göra vårt kirurgiska ingrepp utan
stress.

Exakt hur länge Charlotte Thur
jobbade den kvällen har hon svårt att
svara på såhär i efterhand.

– Men jag tyckte att det gick snabbt.
Jag skulle tro att jag lämnade någon
gång runt 19-tiden. Jag var inne igen på
söndagen för att se om det behövdes
någon förstärkning, men det gjorde det
inte. På måndagen var det en sjukhus-
gemensam debriefing – sedan har
arbetet flutit på precis som vanligt.

Kunde ni dra några viktiga
lärdomar efter händelsen?

– Ja, det är i sådana fall det här med
hur viktigt det är att man vidmakthåller
sitt traumaomhändertagande. Skillna-
den här var ju att det kommer flera pati-
enter samtidigt och det är inte helt
vanligt förekommande. Därför är det
viktigt att även den typen av arbete
utvärderas och ses över. Man kan alltid
lära sig något. Men det viktigaste just
då var att behålla lugnet och jobba på
där vi var. Terrorattack eller ej.

Malin Gavelin

När terrordådets offer
anlände till traumarummet
på Karolinska var det bland
andra ortopedkirurgen Char-
lotte Thur som stod för det
första akuta omhändertagan-
det. ”Det viktigaste just då
var att behålla lugnet och
jobba på där vi var. Terror -
attack eller ej”.

▼ Hon var ombytt och egentligen på
väg hem den där ödesdigra fredagen.
Men då ringde plötsligt telefonen.

– Det var min man som hade fått en
newsflash i mobilen. Han frågade om jag
hade hört vad som hade hänt på Drott-
ninggatan och om jag skulle komma
hem eller fortsätta jobba – men jag är
inte lika uppkopplad så jag visste ingen-
ting utan sa att jag fick kolla upp det.

Charlotte Thur ringde först upp den
som var bakjour för att höra sig för om
läget – men han var upptagen på opera-
tion, berättar hon.

– Då ringde jag verksamhetschefen
för traumaenheten i stället eftersom jag
visste att han var kvar. Jag frågade
honom om han ville att jag skulle
stanna och var jag i sådana fall bäst
kunde stå till tjänst. Det var ju högst
troligt att skadade personer skulle
komma till oss. 

Svaret från chefen var givet – Char-
lotte Thur ombads stanna kvar och ta
sig till traumasalen snarast möjligt.

– Det var fortfarande i ett tidigt
skede men jag och verksamhetschefen
för traumaenheten diskuterade och kom
i samförstånd fram till att det var där
jag kunde göra bäst nytta.

Väl på salen mötte Charlotte Thur
primärjouren och övriga kollegor som
hanterar trauma och där blev hon kvar

och var med och handlade några av de
patienter som nu anlände i ambulans.

När förstod du att det var ett
terror dåd det rörde sig om?

– Jag anade och antog det när jag
kom till traumasalen. Det var den indi-
kationen jag hade fått. Men egentligen
hade det ingen större betydelse för vi

jobbar precis som vanligt med de
enskilda patienterna. Det är ett sedvan-
ligt multitraumaomhändertagande.
Sedan blir det sannolikt en extra
anspänning av att vi alla på salen kanske
funderar kring ett eventuellt terrordåd
och det kommer upp olika diskussioner.

Berätta lite om hur ni handlägger
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CHARLOTTE THUR:

Charlotte Thur som varit specialist sedan 2008 och har 
jobbat på Karolinska sedan 1999 var en av dem som stod för
det första omhändertagandet av terrorattackens offer. 

Foto: Stefan Nilsson

”Var på väg hem då telefonen ringde”
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▼ Först infördes vårdval för grå starr.
Sedan för öppen ögonsjukvård. I detta
skulle ögonkliniken i Helsingborg ingå
som en ackrediterad enhet – samtidigt
som en större omorganisation pågick
inom Region Skåne som gjorde tillvaron
extra svåröverskådlig.

– Det här har gjort att vi har hamnat
i en situation där ekonomin styr vår
tillvaro allt mer. Plötsligt skulle vi som
egen enhet gå runt ekonomisk,  men
enligt systemet som råder och de ersätt-

ningsmodeller som vi har i dag går vi
bara back – och cheferna har slutat och
blivit utbrända en efter en. Det går helt
enkelt inte att få ihop den här ekonomin
så som det ser ut idag, säger överläkaren
Maria Tyrberg med lätt uppgivet
tonfall.

Framför allt är det det ökade tempot
som ögonvården har drivits upp i som
skapar problem, berättar hon. Den tid
för handledning av ST-läkare som
tidigare fanns saknas nu i princip helt.
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Johan Ursberg har varit stu-
dierektor på ögonkliniken i
Helsingborg sedan i somras.
Under den tiden har han fått
kämpa hårt för att vända
utvecklingen och åter skapa
möjlighet för specialisterna
att ge tillräcklig klinisk
handledning till ST-läkarna.

▼ – På kort tid gick vi från att vara en
väldigt kompetent klinik – bland de
bättre ögonklinikerna i Sverige – som
höll nationella ST-kurser här på plats i
Helsingborg till ett tapp på elva

doktorer samt tre ST-läkare som valde
att gå till SUS i stället. Det har aldrig
hänt förut i den här klinikens historia att
någon ST-läkare har lämnat.

Johan Ursberg delar Maria Tyrbergs
bild av att det var ett allt mer pressat
schema för specialisterna i de ökade pro-
duktionskravens spår som var huvudorsa-
ken till att den kliniska handledningen
blev lidande – och den springande
punkten till att så många läkare valde att
lämna kliniken.

– Det är oerhört viktigt att man
aldrig sätter produktion före utbildning.
Då blir det en negativ spiral och det ser
vi konsekvenserna av nu. Sedan finns det
viss latens i detta för vi har faktiskt
lyckats åtgärda huvudproblemen nu,
men under förra året när det var som

värst påbörjade de här läkarna processen
att söka nya tjänster och det är det vi ser
konsekvenserna av nu.

Men trots att man nu på pappret har
lyckats frigöra tid för precis lika mycket
handledning som tidigare, kvarstår det
stora kompetenstappet som uppstod när
elva erfarna läkare valde att sluta under
ett års tid, berättar Johan Ursberg.

– Vi var unika här hos oss – vi höll
kurser som normalt sett bara
universitets sjukhusen gör. Så är det inte
längre. Några av våra specialister gick
till privata konkurrenter, några gick till
SUS och några till Halmstad. Det finns
helt enkelt inte riktigt samma möjlighe-
ter att lära sig här som det fanns förut.

Malin Gavelin

Ett vårdval som splittrar och söndrar kliniker – och som har
orsakat ett tapp av elva specialister och fått tre ST-läkare att
byta utbildningsort. Maria Tyrberg, ögonläkare och ordfö-
rande i Sjukhusläkarna Helsingborg, är allvarligt oroad över
återväxten av ögonoperatörer efter att vårdvalet infördes på
sjukhusen i Skåne.

På kort tid raserades
klinikens unika kompetens

Läkarna i Helsingborg såg problemen med
vårdvalet komma och kontaktade politikerna,
berättar Maria Tyrberg. Men inom Region
Skåne råder ett parlamentariskt läge som gör
det svårt att ändra de beslut rörande vårdva-
let som redan är fattade.
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Styrande s-politiker inte
beredd att ändra beslutet idag
Anna-Lena Hogerud (S) är ordfö-
rande i hälso- och sjukvårdsnämn-
den i Region Skåne. Hon menar att
socialdemokraterna såg en risk att
vårdvalet kunde få konsekvenser
för utbildningsmöjligheter och
vårdkedjor när det infördes.

▼ – Vi socialdemokrater var motstån-
dare till att införa vårdvalen. Nu är
systemet infört och då måste man
också se vilka konsekvenserna skulle
bli av att återgå till en tidigare
ordning och göra en stor organisa-
tionsförändring. Det är inte självklart
att det skulle vara det bästa alternati-
vet, skriver hon i ett mejl till Sjuk-
husläkaren.

Tillgängligheten har ökat inom
vårdvalen, menar Anna-Lena Hogerud,
men det borde också hänga ihop med
att de har varit taklösa – utan ekono-

miska begränsningar i budgeten.
– Det kan innebära att andra pati-

entgrupper får stå tillbaka eftersom
resurserna inte är oändliga. En sådan
utveckling vill vi inte se.

Det socialdemokraterna vill göra nu
är att se hur man  kan få kontroll över
kostnadsutvecklingen, berättar hon.

– Målet är även att försöka ta
tillvara den ökade tillgänglighet som
har uppstått. Arbetet ska vara klart
efter sommaren. Därefter kommer
hälso- och sjukvårdsnämnden att ta
ställning till vårdvalens framtida spel-
regler.

Fotnot: Styret i Region Skåne är ett
minoritetsstyre. Det innebär att
socialdemokraterna och miljöpartiet måste
söka stöd i fullmäktige utanför de egna
partierna för att få igenom sina förslag.

Malin Gavelin

– Då hade vi ett system som innebar
att de avbokade tiderna användes till
handledning och det fungerade väldigt
bra. Men med det tempot vi håller i
vardagen i dag saknas den här luften
nästan helt. I fjol valde några ST-läkare
att lämna oss på grund av detta. Det är
första gången det har hänt i klinikens
historia och givetvis blir man orolig
över återväxten av nya ögonläkare när
sånt händer.

Men vårdvalet ställer även till det
på andra sätt när det kommer till just
återväxten, berättar Maria Tyrberg. För
antalet okomplicerade grå starropera-
tioner som utförs på ögonenheten
numera är försvinnande få.

– Vårdvalet har lett till att i princip
alla okomplicerade ögonoperationer
utförs av andra aktörer. Kvar hos oss
blir de mer komplicerade katarakterna

vilket gör det väldigt svårt att utbilda
nya operatörer. Just nu kan vi i princip
inte det – i stället får vi specialister
som jobbar här bara springa allt
fortare. Den offentliga vården riskerar
att fullständigt utarmas om det fort -
sätter såhär. Vårdval på sjukhus
fungerar inte. Vi måste kunna utbilda
både läkarstudenter och ST-läkare på
våra kliniker.

Men allt är inte nattsvart, betonar
Maria Tyrberg. Efter diverse protester
från läkarna har insatser gjorts för att
försöka vrida tillbaka utvecklingen.

– Vi har slagit till bromsen och sig-
nalerat att det inte går längre. Och jag
kan säga att nu har vi fått en enhets -
chef som lyssnar på oss, men om han
kommer att lyckas att hålla emot
trycket uppifrån, det återstår att se. 

Malin Gavelin

Det är inte bara i Helsingborg läkarna
slår larm om att olyckliga vårdvals-
modeller slår sönder utbildningen av
nya specialistläkare.

▼ I en debattartikel i Svenska Dagbladet
skriver läkaren och SPUR-inspektören
Olle Svensson och docenten, överläkaren
och SPUR-inspektören Mats Holmström
att utbildningen av kirurger förfaller i
Stockholm och kräver snabba åtgärder.

De båda menar att Stockholms läns
landsting måste flytta över resurser för den
praktiska ST-utbildningen till privata
aktörer när de upphandlar vård. De vill
också att statens avtal med landstingen ses
över för att säkerställa att den praktiska
utbildningen av kirurger sköts på ett
anständigt sätt med långsiktiga avtal. 

I en annan debattartiklel i Svenska
Dagbladet kritiserar Mats Holmström
tillsammans med professorerna Lars
Klare skog och Mona Ståhle den
sjukvårds politik som bedrivs i Stockholm
och tar som exempel öron-näsa-hals-sjuk-
domsvården där  all basal verksamhet
lämnat Karolinska och flyttat till vårdval,
vilket lett till att ubildningen av nya spe-
cialister minskat så kraftigt att kliniken
på Karolinska nu underkänts som utbild-
ningsklinik i brist på patienter.

Professorerna slår också larm om att
forskningen kring många sjukdomar har
upphört i och med att vårdvalsläkarna
inom öron-näsa-hals-sjukdomar inte har
möjlighet att ägna sig åt forskning.

De tre professorernas förslag till
lösning är att stödja Karolinska Institu-
tets förslag att bygga ut akademiska
öppenvårdscentra för kunskapsutveck-
ling och utbildning av framtidens vård-
specialister, samtidigt som de vill
begränsa vårdvalen med tak och budget -
ansvar.

Vårdvalsmodeller slår sönder utbildningen av nya läkare
Nationellt 
problem



Han sneglar på
klockan. Efter dryga
två timmars skri-
vande stänger Jonas
ner sin laptop. Han
packar ihop sin

svarta läderfåtölj och går söderut mot
Kungsholmen. Efter en halvtimmes snabb

promenad öppnar han dörren till S:t Eriks
Vårdcentral och tar på sig den vita rocken.

– Om jag bara var författare skulle jag
vara en sämre författare. Jag får otroligt
mycket inspiration från mitt jobb som
läkare. Varje person som kliver in är som
en roman. 

Möten med patienter ger bra inspira-
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En del läkare vill skriva annat än journalanteckningar.
Några få lyckas hela vägen fram till bokförlag och böcker
som säljer. Allmänläkaren Jonas Moström är en av dem. I
sommar kommer hans tolfte deckare.

Här är några tips för hängmattan

Jonas Moström
lever ett 50/50-liv 

I juli släpps den fjärde boken i
serien om psykiatern Nathalie,
Trogen intill döden.
Enligt Jonas Moström den
svåraste bok han skrivit.
För honom är starten viktig.
”Första meningen är avgörande.
Den är som första porten i slalom,
har man väl kommit in i banan går
det av sig själv.” 

SJUKHUSLÄKAREN HAR BOTANISERAT 
I FLORAN AV BÖCKER SKRIVNA AV LÄKARE

tion för författare, men det finns även
vinster åt andra hållet. 

– Man tränar upp sin empati när man
skriver, och förhoppningsvis gör det
mig till en bättre läkare. Sen tycker jag
att det är kul och mår man själv bra är
det lättare att hjälpa andra. Det är ett
bra växelbruk, säger Jonas Moström. 

Han har haft detta dubbelliv i mer än
tio år. På förmiddagarna är han förfat-
tare, på eftermiddagarna husläkare.  

Händer det att patienter blir
rädda för att du ska använda dem i
böckerna? 

– Näe. Man kan ju välja husläkare
fritt, så de som är rädda har nog bytt...

De som går kvar är intresserade och
frågar ofta när nästa bok kommer.

Tolv böcker har det blivit.
Sommaren 2017 släpps den fjärde i
serien om psykiatern Nathalie, Trogen
intill döden. Hon är expert på psykopa-
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Fortsättning nästa uppslag >>>



ter och ingår i polisens gärnings-
mannaprofilgrupp. Som i mången
deckare arbetar hon tillsammans med en
kriminalpolis. När man kommer till
sidan 18 har redan tre mord hunnit pre-
senteras, vilket säger en del om bokens
tempo. Jonas Moströms deckare är
skrivna för att underhålla såväl den som
skriver som läsarna. De är inga brand-
facklor för en viss typ av vårdfinansier-
ing eller ökade resurser.

– Jag har ingen vision om att
förändra världen. Då hade det varit
bättre att bli politiker. Men jag gestal-
tar gärna för- och nackdelar i aktuella
frågor, som aktiv dödshjälp. Förhopp-
ningsvis väcker det en känsla som kan
leda till eftertanke hos läsaren. 

Läkarna i Jonas Moströms böcker är
framför allt kirurger eller psykiatriker,
två yrken som är relativt vanliga i såväl
litteratur som i tv-serier. 

– Kirurg är lite macho, man har livet
i sina händer. Psykiatrin är intressant
för man tränger djupt in i människans
psyke. 

Min pappa är rehabläkare. Vad
tror du om en sån i nästa bok? 

– Njae... det är svårt. Då får man nog
göra det till en antihjälte. Den oväntade
hjälten. Det kanske skulle gå.

Geriatriker? 
– Näe, det tror jag inte på. 
Husläkare på en vårdcentral, som

du själv?  
– Jag har använt det tidigare.

Hjälten i Sundsvall jobbar som stafettlä-

kare. Men det är svårt som huvudper-
son. På en akutmottagning händer mer
dramatiska saker. Jag skriver till
exempel om ett gisslandrama på psyk -
akuten. Det händer som tur är inte så
ofta på vårdcentralen. Inte på akuten
heller, men det är mer troligt där.  

Om det nu är så mycket mer spän-
nande på sjukhus kan man undra varför
Jonas Moström inte har valt den vägen
som läkare. 

– Jag kommer från en liten by där
distriktsläkaren var en naturlig del av
byn, precis som rektorn, prästen och
polisen. Alla hade en tydlig roll. Redan

dag ett på läkarlinjen
bestämde jag mig för att bli huslä-

kare. Jag tycker om att det är från
vaggan till graven. Man träffar samma
personer, men med olika sjukdomar. På
sjukhus är det mer samma diagnoser och
nya patienter.

Svenska författare tycker om att
bygga upp intrigerna kring en viss stad.
Vi har Camilla Läckbergs Fjällbacka,
Marie Jungstedt rör sig på Gotland och
Jens Lapidus stannar i Stockholm. Jonas
Moströms första bokserie utspelade sig i
Sundsvall där han själv var AT-läkare.
Den andra serien utgick från Uppsala. I
Trogen intill döden låter han hand-
lingen röra sig mer fritt i den svenska
geografin. 

– Det är den svåraste bok jag skrivit.
Att hålla den röda tråden vid liv var en
utmaning. 

En förutsättning för att få ihop ett
sådant pussel är att man är välorganise-
rad, och Jonas är en strukturerad för -
fattare. Han har regelbundna arbetstider
och en tydlig plan för varje enskilt
kapitel, allt från väder till cliffhangers
planeras i förväg. 

– Stephen King sa att en riktig för-
fattare inte ska bestämma slutet innan,
det ska komma organiskt. Men det är
olika skolor. Jag är trygghetsnarkoman,
jag tycker om att ha en ledstång att
hålla mig i.

Charlotte Ågren
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OM JONAS MOSTRÖM

Ålder: 44
Bor: I lägenhet i centrala Stockholm
med Rebecka Lagercrantz, barn-
läkare, och två
döttrar, 12 och
16 år. 
Läsvana:
”Lyssnar på
ljudböcker när
jag går till och
från jobbet. Är
boken riktigt bra
föredrar jag att läsa själv.”  
Aktuell: I juli kommer Trogen intill
döden, del tre i en deckarserie som
är såld till åtta länder, bland annat
Tyskland och Polen.  

Visste du
att skönlitteratur idag är en
obligatorisk del av många
medicinutbildningar? Den
pedagogiska tanken är att
skönlitteratur tränar upp
empatin, vilket ger en
bättre förståelse för patien-
terna, vilket i förläng-
ningen innebär bättre
läkare. Det finns alltså goda
skäl till att läsa. 

Sjukdomsskildringar är en
egen litterär genre, och
även i den hittar vi läkare.

▼ Pia Dellson är psykiatern
som aldrig trodde sig behöva
uppleva det som patienterna
talade om. I Väggen – en
utbränd psykiaters noteringar
(2015) får läsarna följa henne
in i en utmattningsdepression.

▼ Kardiologen Magnus Edner
fick en stroke och skrev en
bok om vilka brister han såg
inom svensk rehabiliter-
ingsvård: Är du full? Nej jag
har haft stroke: om vikten av
fullgod rehabilitering (2013)
▼ När förlossningsläkaren
Karin Wahlberg fick tar-
mcancer skrev hon Cancer-
land – tur och retur (2016).

Läkare som blev patienter

Somerseth Maugham.
Michail Bulgakov.
Conan Doyle.
Anton Tjechov.

Några klassiker
att läsa om

▼ Debuterade 2016 med deckaren Eld
föll från himlen om en militär underrät-
telseofficer som kämpar med att kom-
binera yrkeslivet med 
papparollen. 

JAN DAVILÉN,
flygläkare och psykiater.

▼ Jobbar på Karolinska institutet och
föreläser om etik. Hans senaste bok,
Pappan (2016), handlar om relationen
mellan en son och en pappa. I boken
blandas fakta med fantasi.

STEFAN EINHORN,
cancerläkare.

▼ Debuterade skönlitterärt med Nästa
år i Berlin (2015), en roman om en
familj som påverkas av andra värld-
skriget. I September kommer Goodbye
Bukarest (2017), om sökandet efter en
försvunnen morbror.

ASTRID SEEBERGER,
njurläkare.

▼ Fick Stig Dagermanpriset 2012 och
nämns ofta i spekulationer inför Nobel-
priset i litteratur. Hennes senaste bok
på svenska är Den stulna romanen
(2010) om Bodour som lever ett
instängt liv i Kairos finare kvarter.  

NAWAL EL SAADAWI,
psykiater och lärare, Egypten.

▼ Skriver både fack- och skönlitteratur.
Har gjort flera kriminalromaner om
polisen Monica Pedersen. Hennes
senaste bok H (2015) handlar om en
hjärnforskare som försöker förstå
minnets funktion. 

ÅSA NILSSONE,
professor i medicinsk psykologi.

▼ Har skrivit runt 40 böcker,
samhällssatir och romaner. I Babels
hus, som blev TV-serie, skildras det
moderna storsjukhuset som ger effektiv
vård, men där den opersonliga hanterin-
gen av patienter fördröjer tillfrisknandet.

PC JERSILD,
psykiater.

▼ Har varit författare sedan 1970-talet.
Belönades med Nordiska rådets litte -
raturpris 2003. I senaste diktsamlingen
Utskuren ur ett större träd (2013)
förekommer samtida nyhetshändelser
och en närståendes graviditet.

EVA STRÖM,
läkare och poet.

▼ Debuterade med thrillern Turkana -
rapporten. Hans andra bok Kongospår
är en fristående uppföljare i Afrikatrilo-
gin om kirurgen Martin Roeykens som
avslutades 2016 med Sahara -
syndromet.

CHRISTIAN UNGE,
överläkare.

▼ Har skrivit flera böcker om en över-
läkare på Oskarshamns lasarett. Den
senaste romanserien Än finns det hopp
(2015) och Livet går vidare handlar om
människorna kring lasarettet i 1950-
talets Ekstad.

KARIN WAHLBERG,
förlossningsläkare.

31

Sjukhusläkaren 3/2017www.sjukhuslakaren.se LÄKARE OCH FÖRFATTARE



”Bättre krascha verksamhe-
ten i datorn än i verklighe-
ten”. Det menar industri-
doktoranden Paul Holm -
ström som forskar om hur
sjukvården kan simulera
åtgärder och förbättrings -
idéer i modellform – utan
risk för vare sig verksamhet
eller patienter.

▼ – Det är många som har drunknat när
de har passerat en flod med ett genom -
snittsdjup på en meter, säger Paul
Holmström och gör en konstpaus för att
meningen ska sjunka in. Han vill belysa
vilka klavertramp som ofta görs – inte
minst inom vården – när viktiga beslut
fattas baserade på just genomsnitts -
siffror och inget annat. Ändå är det
precis så det många gånger fungerar
inom vården i Sverige i dag, menar han.

– Jag har ett exempel från en gyn-
mottagning som två magisterstudenter
på Chalmers jobbade med. Mottag-
ningen hade ett stort problem och det
var att de inte höll vårdgarantin och att
diagnoserna ständigt skiftade så som det
gör naturligt på många mottagningar.
Det vi gjorde var att vi satte oss och
räknade antalet inkomna remisser och
lät programmet göra en grov schema -
planering utifrån tendenserna i de
inkommande remisserna för att bättre
möta behovet. Det hade de aldrig varit i
närheten av att prova själva. För mig är
det inte rocket science, men det blir det
inom sjukvården.

För precis som på många akutmot-
tagningar hade gynmottagningen sche-
malagt efter ett genomsnitt och helt
bortsett från variationerna i patientflö-
dena, menar Paul Holmström. Något
som gjorde det väldigt svårt för dem att
hantera topparna.

– Bakom detta ligger givetvis en
ekonomisk fråga som även leder till
många andra destruktiva effekter. På
många akutmottagningar kan jag till
exempel tydligt se i mina simuleringar
att patienterna strömmar till på kvällar
och nätter – men bemanningen tenderar
att vara densamma över hela dygnet.
Man har valt att utgå från ett genom -
snitt och dessutom tajtat resurserna och
då slutar personalen. För de orkar inte.
Ur mitt perspektiv borde det här inte
komma som någon överraskning för led-
ningen – men återigen – inom vården
gör det ofta det.

Det alla enheter borde göra i stället
är att ta systemdynamiken till hjälp och
göra simuleringar för att förstå vilka
konsekvenser även små ändringar kan få
för en verksamhet, menar Paul Holm -
ström. För fördelarna med att testa nya
idéer i ett dataprogram innan det appli-
ceras ute verkligheten är många, betonar
han.

– Jag har ett annat konkret exempel
från förlossningen i Mölndal. De
upplevde att det var stressigt att hinna
med PKU-testerna som ska tas inom
några dagar efter förlossning, bland
annat eftersom mammor och barn hade
svårt att komma i tid. ”Kan vi införa
drop-in för att lösa detta?”, var deras
stora fråga. Något de egentligen bara
hade tänkt prova för att se om de funge-
rade.

Men Paul Holmström och hans
kollega byggde en modell över patient-
flödena och bemanningen och kom fram
till att drop in-lösningen skulle inte
minska barnmorskornas stress. Snarare
tvärtom.

– Det funkade inte med drop in i
praktiken för barn föds ju alla dagar i
veckan men mottagningen är bara
öppen måndag-fredag. Och på
måndagar när alla helgens barn förmod-
ligen skulle anlända hade man bara halv
kapacitet på mottagningen på grund av
att man då även hade extra många pla-
nerade kejsarsnitt som hade ackumule-
rats över helgen. 

Genom att experimentera med olika
scenarion kunde man i stället hitta en
lösning där man styrde de nyblivna för-
äldrarna mot specifika tider som sam-
manföll bättre med de bemannings -
nivåer som fanns på mottagningen. 

”Hade vi inte kunnat testa detta hade
vi förmodligen gjort fel från början”.
Den kommentaren från verksamhets -
chefen tycker jag summerar vad hela det
här arbetet går ut på, säger Paul
Holmström som har jobbat med
systemförbättringar med hjälp av simu-
leringar inom hälso- och sjukvården
sedan 1995.

Men trots hans idoga arbete har
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Han vill att vården
ska simulera mera

Paul Holmström
menar att alltför
många beslut inom
sjukvården grundas 
på irrelevant
genomsnittstatistik

arbetssättet haft svårt att få genomslag
inom den svenska sjukvården.

– I andra länder, framför allt USA,
Storbritannien och Holland har de
arbetat med det här i en helt annan
omfattning och det är klart att man
önskar att man skulle få upp ögonen för
de många fördelarna även här i Sverige.
SKL gjorde en satsning för ett antal år
sedan men det blev aldrig så mycket mer
av det.

Vilka är de stora utmaningarna för
dig som forskare inom det här
området?

– Det är väl det här att nå fram till den
hårt ansträngda personalen och föreslå
ytterligare en organisationsförändring.
Många läkare är luttrade och har kanske
jobbat länge i ett system som inte är
effektivt. De har varit med om många
förändringar som har fungerat mindre
bra. Då är det givetvis lätt att tänka ”det
kommer säkert inte att funka den här
gången heller”. Men då ska man veta att
det finns ett enormt värde att kunna
provköra på mikronivå och på så sätt
skapa trovärdighet. Vi måste hitta en
takt där läkarna och övrig vårdpersonal
får vara med och tydligt se konsekven-
serna – hur små förändringar kan påverka
tillvaron på ett positivt sätt. Läkarna är i
sig en dyrbar, kvalificerad resurs – det är
viktigt att kunna erbjuda dem ett arbets-
sätt med innehåll som leder någonstans
där man inte sitter och snackar bort
tiden. 

Malin Gavelin
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Chalmersforskaren Paul Holmström har jobbat med systemdynamisk modellering
inom hälso- och sjukvården sedan 1995. Med hjälp av olika simuleringsprogram
kan han återspegla en verksamhet under loppet av några dagar och testa vad
nya arbetssätt skulle få för påverkan. Detta till en bråkdel av kostnaden det skulle
innebära att göra fel i verkligheten, menar han.

Paul Holmström som forskar om hur
sjukvården kan simulera åtgärder och
förbättrings idéer i modellform – utan
risk för vare sig verksamhet
eller patienter.
Han är därmed kandidat 
nr 3 till tidningens Think 
different-pris 2017.
Tidigare kandidater är:
1. Britt-Marie Ahrnell för sitt förslag
om ett kronikeranpassat team.
2. Hälsoekonomen Björn Ekman
för kreativt tänkande med sitt
förslag om en nationell sjukvårds -
organisation med mindre politiker-
inflytande.

Kandidat nr 3



▼ Eva Wesslén-Eriksson är medicinskt
ansvarig läkare på LIVA på Astrid
Lindgrens barnsjukhus. LIVA har
funnits sedan 1990 och startades för att
kunna ta emot de barn som annars låg
år ut och år in på barnintensivvård-
savdelningen på S:t Görans barn-
sjukhus.

– Tanken här är en mer hemlik

miljö som det ändå går att bedriva
intensivvård i. På pappret har vi inte
rikssjukvårdsuppdrag,  men här vårdas
patienter från i stort sett hela landet.
Av de 100 barn i Sverige som lever med
trakeostomi varje år är det ungefär 60
stycken som hör till oss, säger Eva
Wesslén-Eriksson.

Förödande assistansdom
Det mesta fungerade bra fram till att en
dom i högsta förvaltningsdomstolen
kom i juni 2015 som fullständigt drog
undan mattan för många av familjerna,
berättar hon. Domen gällde en vuxen
kvinna som ansågs klara sig själv utan
assistans. Denna har sedan applicerats
på barn och lett till att många familjer
får avslag och inte den hjälp de behöver
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■ En mycket svår situation där andningssjuka barn
ideligen flyttas runt på grund av för få öppna neonatala
intensivvårdplatser och endast fyra tillgängliga inter-
mediära LIVA-platser i hela landet. Där små barn i
behov av intensiv rehabilitering inte sällan göms undan
på vanliga vårdavdelningar utan den kompetens som
krävs.
■ Sjukhusläkaren har låtit fyra läkare beskriva situa-
tionen för de omkring 100 kroniskt svårt andnings-
sjuka barn som lever med tracheostomi i Sverige varje
år. Vi har också träffat fyraåriga Alisa Johansson som
tillbringade ett år av sitt liv på det hennes föräldrar
beskriver som något av en avstjälpningsplats.

SVERIGES BARNREHAB EFTERSATT

STOCKHOLM | Eva Wesslén-Eriksson, Astrid Lindgrens barnsjukhus:

Av och till ställs barnneurologen Eli
Gunnarson inför ett dilemma –
barnet hon vårdar behöver långvarig
inneliggande rehabilitering – men
lämplig vårdnivå saknas.

▼ – Att rehabilitera barn med förvärvade
hjärnskador är inte som att rehabilitera
vuxna. Barnen får en skada under den

period hjärnan är under
pågående utveckling.
Det ställer helt andra
krav, säger Eli Gunnar-
son (bilden) som är
barn neurolog på Astrid
Lindgrens barnsjukhus.

Liksom flera av sina kollegor stöter hon
några gånger per år på barn som blivit så
kallade ”långliggare”, det vill säga inne-
liggande patienter som under en längre
tidsperiod är för sjuka för att komma
hem, men samtidigt egentligen för friska
för att befinna sig på ett akutsjukhus.

– Oftast handlar det om barn med
multitrauma och omfattande hjärn-
skador eller ryggmärgsskador som kräver
en lång inneliggande rehabilitering  . De
vårdas nu på en avdelning där det i
övrigt främst är akuta fall och stor
omsättning på patienterna och överhu-
vudtaget en för stressig miljö för att det
ska vara optimalt att ett barn ligger här i
flera månader.

Även barn som av det ena eller andra
skälet blivit helt beroende av and-
ningsstöd till exempel i form av tra-
cheostomi är en grupp som kan vara svår
att hitta en optimal vårdnivå för,
berättar Eli Gunnarson.

– Det är en ännu mindre grupp, men

de patienterna finns också. Där skulle en
barnrehabklinik med kompetens inom
det här med andningsunderstöd och
träning ur trach vara väldigt värdefullt.
För dessa patienter finns det få alterna-
tiv i Stockholm och säkert i övriga
landet också. 

Historiskt har barn med förvärvade
hjärnskador inte erbjudits speciellt
mycket rehabilitering, berättar Eli
Gunnarson  . Men sedan ungefär 15 år
tillbaka har det fungerat bättre och man
har upparbetat en bra vårdkedja i Stock-
holm, även om en rehab-avdelning för
inneliggande barn fortfarande saknas helt.

– Det finns ingen etablerad rehabili-
teringsspecialitet för barn på samma sätt
som på vuxensidan. Alla vi som jobbar
med detta i Sverige är barnneurologer
som har nichat oss och därför ligger
dessa barn inne på en barnneurologisk
avdelning.

För de allra flesta barn är detta dock
inget större problem, menar Eli Gunnar-
son. Eftersom många av dem blir bra så
pass fort att de kan flytta hem och reha-
biliteras vidare i öppenvården där det
finns ett någorlunda välfungerande
system i Stockholmsområdet. Att
komma hem så fort som möjligt är också
gynnsamt ur rehabiliteringssynpunkt.

– Därför är behovet av långvarig inne-
liggande rehabilitering inte jättestort –
men det finns. Med gles frekvens hamnar
barn mellan vårdnivåer och då önskar
man att det skulle finnas en intermediär-
vårdplats med rehabilitering att erbjuda
även för denna patientgrupp.

Malin Gavelin

för att barnet och familjen skall
kunna leva ett så normalt liv som
möjligt och framför allt på ett
säkert sätt.

– Vi har familjer som fullstän-
digt går på knäna. Föräldrarna
tvingas vaka själva över sina barn
24 timmar om dygnet och får
inte sova. Men vi har ingenstans
att skicka dem för avlastning och
själva brottas vi med väldigt få
platser.

Lång kö till
bara två platser
För kön till LIVA är lång – inte
minst sedan flytten till NKS.
Den i kombination med perso-
nalbrist har gjort att platserna
har gått från fem till tre – och i
sommar endast två.

– Förut kunde dessa barn vid
behov vårdas förutsättningslöst
på Lilla Ersta, men idag måste
barnet ha en förälder eller assi-
stent på plats dygnet runt där då
de inte längre har den beman-
ning som krävs för ett barn med
trakeostomi. Vilket är svårt
eftersom det är just i sådana situ-
ationer när barnets assistenter är
sjuka eller saknas samt att föräld-
rar behöver avlastning som
behovet av en vårdplats är stort.
Barnet är inte i behov av medi-
cinsk akutsjukvård utan endast
aktiv tillsyn dygnet runt av
utbildade personer i trakeal -
kanylvård för att säkerställa att
barnet har en fri luftväg. Dagtid
är barnen ofta aktiva på vanliga
förskolor eller skolor men
behöver även då konstant aktiv
tillsyn eftersom det lätt kan
bildas en slempropp, som utan
aktiv åtgärd leder till döden.

Malin Gavelin

”Vi har familjer som fullständigt
går på knäna, men vi har
ingenstans att skicka barnen”

STOCKHOLM | Eli Gunnarsson, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus:

”En barnrehabklinik med 
kompetens inom andningsunderstöd 
hade varit väldigt värdefull”

På LIVA (långtidsintensivvårdsavdelningen) i Stockholm
finns normalt fyra platser för långtidsvård och en för kort-
tidsvård där trakeotomerade barn kan få den andnings- och
habiliteringshjälp de så väl behöver. Men på grund av flytten
till NKS och personalbrist är platserna för tillfället tre. 
Och under sommaren blir de bara två.

▼ Eva Wesslén-Eriksson är en av initiativ-
tagarna till ett nationellt nätverk för vård-
personal som jobbar med barn med
trakealkanyl, vars mål är att bland annat
ta fram nationella riktlinjer kring vården
för barn med trakealkanyl. Riktlin-
jenraberäknas vara färdiga hösten 2017.

FAKTA |



komma och gå – men Alisa Johansson
blev kvar i nästan ett års tid. För andra
barn, till exempel de hjärtsjuka, annord-
nades olika evenemang och det delades
ut leksaker. Alisa Johansson förblev
liggande ouppmärksammad med sin
trach i sin säng – och kunde bara med
nöd och näppe sitta upp korta stunder.

– Vi kände oss väldigt ensamma,
säger Alisas pappa Anthony Johansson.
Personalen som fanns där gjorde säkert
sitt bästa men de räckte inte till. En av
sjuksköterskorna kom till oss och berät-
tade att hon hade sagt upp sig på grund
av att hon inte ansåg att de bedrev god
vård av barnen på avdelningen. Vi

kunde inte annat än hålla med henne.
Men vid ungefär två års ålder var

Alisa Johansson tillräckligt stabil och
alla läkarintyg för assistans var i
ordning – familjen skulle äntligen få
komma hem. Med båda föräldrarna
anställda som personliga assistenter
dagtid och med annan anställd personal
nattetid skulle Alisa Johansson klara sig
med hjälp av en hemventilator – något
som fungerade över förväntan. Under
tiden hemma har hon utvecklats
mycket, lärt sig gå, säga enstaka ord och
lagar mat för fullt i det lilla leksak-
sköket när Sjukhusläkaren är på besök.

– Äntligen har vi fått vara en familj.

Vi har fått insatser från rehabiliterings -
teamet i Malmö men vi var inte helt
nöjda och kände att vi hellre ville få vara
i fred och klara oss själva. Det har
fungerat väldigt bra.

Men i förra veckan kom chocken.
– Försäkringskassan avslog hennes

rätt till assistans. De menar att hon
klarar sig själv och hänvisar oss till
kommunen. Vi förstår verkligen ingen -
ting. Det behövs minst fyra händer när
hon får sina attacker och vi måste ju få
sova också. Nu svävar vi helt i ovisshet
från och med den siste augusti.

Malin Gavelin
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Två av sina fyra år i livet har lung-
sjuka Alisa Johansson tillbringat på
sjukhus. Efter BIVA väntade det
som föräldrarna beskriver som ”en
avstjälp ningsplats” – en vårdavdel-
ning för barn som ingen visste var de
skulle göra av.

▼ – Jag var gravid igen och satt vid
Alisas sida dygnet runt på
vårdavdelningen  . Jag bad om att få gå i
väg en kvart och äta något snabbt till
lunch. På det fick jag vänta i två
timmar. Vi var mer eller mindre
lämnade helt ensamma – och fick själva
hantera hennes attacker när de kom. 

Alisas mamma Viktoria Johansson
har tårar i ögonen när hon beskriver det
tvära kastet mellan vårdnivåerna på SUS
i Lund. För familjen blev det ett smärt-
samt uppvaknande att gå från BIVAS
trygga dygnet-runt-vård till en vanlig
vårdavdelning där man upplevde sig

mer eller mindre helt lämnade åt sitt
öde. 

– För oss hade det betytt väldigt
mycket om det hade funnits något där
emellan – någonstans där man kunde få
hjälp av personal som var duktiga på det
här med andningsvård. Det här var lite
av en avstjälpningsplats där de placerade
barn som de inte visste var de skulle göra
av. Ofta var det ingen i tjänst som visste
hur man skulle suga rent hennes trach.
Det var stor personalbrist och ingen var
egentligen speciellt kunnig alls när det
kom till det här med andning, upplevde
vi, säger Viktoria Johansson.

På avdelningen såg de andra familjer

BARNREHAB

Vården
efter
intensiven
blev en
chock för
Alisas
föräldrar

I Skåne saknas organiserad rehabilitering för
barn med behov av trach eller annat andnings -
understöd. Följden blir långa väntetider där
barnen blir  inneliggande på vårdavdelning,
berättar barnallergologen Helga Elidottir.

▼ – För den patientgrupp jag jobbar med, det vill säga
barn med behov av andningsstöd eller trach, finns
egentligen ingen speciell organiserad rehab. De ligger
på en vårdavdelning på sjukhus, först här i Lund och
sedan på sin hemmaklinik, tills de har fått sin avlösare
eller assistent i hemmet, säger Helga Elidottir som är
överläkare och barnallergolog på SUS i Lund.

Hon berättar att man har problem med jätte långa
vårdtider för den här patient gruppen – ofta handlar
det om flera månader.

– Det som tar sådan tid är att ta in assistenter och
utbilda dem. Efter att de började tolka lagen annor-
lunda har ansvaret också börjat flyttas från
Försäkringskassan till kommunerna. Många
kommuner är väldigt ovana vid de behov som barn
med trach har och det innebär en ännu större psykol-
ogisk belastning för de här familjerna att få avslag
från Försäkringskassan och hela sin sak omprövad
på nytt.

Även mycket av läkarnas tid går till detta, berättar
Helga Elidottir.

– Det är väldigt mycket pappersarbete fram och
tillbaka. Vi förväntas skriva det ena intyget efter det
andra. Varje gång måste man förklara samma sak
om och om igen och detta gäller även för föräl-
drarna.

Hur skulle du vilja att det fungerade i stället?
– Det hade varit jättebra med någon form av mellan -

steg, en organiserad rehab i hemmaliknande miljö,
men det har aldrig funnits här vad jag vet. Det hade
också underlättat att inte behöva arbeta med ny
kommun varje gång.

Vilka hade vinsterna varit med det?
– Man måste framför allt tänka på barnens utveck-

ling. Även om alla gör sitt bästa så är det inte i
barnets bästa intresse att ligga i onödan på ett
sjukhus. Det är dessutom många sjuka barn som
behöver den akuta sjukvården och platsbristen är ett
problem.

Hur många barn rör det sig om som hamnar i
den här situationen i Skåne?

– Det är ingen stor grupp egentligen men det är en
grupp med väldigt speciella behov och det skulle
betyda mycket för de drabbade att få ett bättre
omhändertagande. Hos oss i Lund har vi just nu 13
barn med trach. Sedan har vi även de med andnings -
stöd som BiPAP på natten och det är ungefär 40
barn. Oftast har vi ett till två barn i behov av and-
ningsstöd inlagt åt gången.

Malin Gavelin

Den smidiga lilla hemventilatorn som låter barnet delvis styra andningen själv var Alisa Johansson först i Skandinavien med att få prova. Äter gör hon via en knapp på magen. Foto: Li Fernstedt

LUND | Helga Elidottir, 
Skånes Universitetssjukhus

– Vi har problem 
med jättelånga
vårdtider 
på sjukhus

Att få mellanlanda på en rehabiliteringsklinik
efter BIVA med personal som var kunnig
inom andningsvård hade betytt mycket för
familjen som kände sig väldigt övergivna på
en vanlig vårdavdelning.



Det handlar om så lite som
100 barn varje år – 30 ny -
tillkomna och 70 som har
levt med trach en längre tid.
Men det är en patientgrupp
med stora behov, både av
avancerad andningshjälp och
intensiv rehabilitering.

▼ – Ja, tack och lov är de inte så många
men de är desto mer vårdkrävande,
säger Ann Edner, överläkare på
neonatal avdelningen på Akademiska.
Hon är, liksom flera av sina kollegor,
allvarligt bekymrad över bland annat
bristen på rehabilitering för de kroniskt
andningssjuka barnen.

– Vården för de här barnen skulle
kunna förbättras och optimeras avsevärt.
De blir ofta kvar på NIVA även om det
inte behöver den högintensiva intensiv-
vården längre, utan skulle få det mycket
bättre – även ur samhällsekonomisk syn-
vinkel – om de i stället vårdades på en
”intermediär” NIVA. Det händer även att
dessa barn läggs över på vanlig vårdavdel-
ning vilket vanligtvis inte är optimalt
vare sig för barnet och dess familj eller för
avdelningen och dess medicinska
personal, säger Ann Edner, som har ägnat
hela sitt yrkesliv åt svårt sjuka barn.

Hon gjorde själv ett försök att åstad-
komma en förbättring av barnens situa-
tion för några år sedan när hon var med
och startade ”Lilla Erstagården”,
berättar hon.

– Jag försökte skapa en drömklinik
där vi kunde ge god vård till både
kroniskt svårt sjuka barn med någon
slags progressiv sjukdom och god reha-
bilitering till den här patientgruppen
som bara för tillfället behövde vård för

till exempel en pneumoni. 
Oavsett diagnos och prognos samt

oavsett behovet av avancerad medicinsk
vård som trach och hemventilator kunde
vi ta hand om dem på bästa sätt. Vi
ordnade också de intyg som behövdes
till Försäkringskassan för personliga
assistenter och lärde upp dem.

Men då de som styrde över vården på
Lilla Ersta förändrade förutsättningarna
kunde inte verksamheten permanentas
på denna höga vårdnivå, menar Ann
Edner och berättar med besvikelse i
rösten att hon därmed avslutade sin
tjänst där.

– Jag är så trött på strukturen, men
också orolig för det som händer, säger
hon,

För det de trachade barnen verkligen
behöver är ett helt team med läkare,
barn/IVA-sjuksköterskor, barnsköters-
kor, med flera superspecialister omkring
sig för att kunna utvecklas och må bra,
berättar Ann Edner.

– De ska inte ligga i en säng inne i
ett slutet intensivvårdsrum med alla

pipande maskiner när de är ett halvår
gamla.

Att inte ge dessa barn tillräcklig sti-
mulans är inget mindre än ett brott mot
barnkonventionen om man hårdrar det,
menar Ann Edner.

– De är i ett intensivt utvecklingssta-
dium där de har rätt till behandling,
utveckling, musikterapi, lekterapi, etc.
anpassat till deras utvecklingsstadium,
ja, precis samma rätt som alla andra
barn har. Med anpassade insatser får
dessa barn inklusive hela deras familjer
en ökad livskvalité.

Vad skulle behövas för att vården
av de trakeostomerade barnen skulle
fungera bättre, anser du?

– Om vi är inne på de barnen som jag
behandlar som neonatolog, de trachade
barnen som blir kvar på neonatalavdel-
ningen, där menar jag att det skulle
behöva finnas en intermediärvård med
kunskap om tracheostomi och avancerad
andningsvård. Lite som ett ”REMEO för
barn”, det jag själv försökte få till ute på
Lilla Erstagården. De får förstås en kva-
lificerad andningsvård ändå på neonatal -
avdelningen, men de har också behov av
och rätt till en helhetssyn och övrig kva-
lificerad vård och omvårdnad.

Var finns alla de här barnen i
stället i dag?

– De här barnen finns över hela
landet och jag skulle säga att de många
gånger mer eller mindre göms undan på
vanliga vårdavdelningar – om de inte
behöver intensivvård vill säga. Då ligger
de på BIVA eller NEO-IVA-platser,
vilket i sin tur kan innebära att ett
annat nyfött, kanske prematurfött, sjukt
barn i behov av intensivvård inte får
plats och får flyttas någon annanstans.
Sverige är väldigt, väldigt eftersatt på
det här området.

Malin Gavelin
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”Att inte ge de här barnen rätt
stimulans är inget mindre än ett brott
mot barnkonventionen om man hårdrar det”

UPPSALA | Ann Edner, Akademiska sjukhuset:
Om varje sekund med 
smärta* är en plåga.

Vad är då upp till åtta 
timmars smärtlindring?
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GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark. 

•  Den enda långverkande paracetamoltabletten 
indicerad vid akut och långvarig smärta.

•  Snabb och långsam frisättning i samma tablett.
• Eff ekt i upp till 8 timmar.
•  Doseras 2 tabletter 3 gånger dagligen, totalt 3,99g.

Låt inte smärtan stå i vägen.

Alvedon 665 mg tablett med modifi erad frisättning (paracetamol). N02 BE01. Analgetikum, anti-
pyretikum. Varningar och försiktighetsmått: Försiktighet vid leversjukdom. Bör ej kombineras med 
andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol (t.ex. kombinationsläkemedel). Högre  doser 
än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vid överdosering med Alvedon 665 
mg bör Giftinformationscentralen kontaktas, då sedvanlig provtagnings- och behandlingsregim som 
används vid förgiftningar med paracetamolberedningar med snabb frisättning inte är tillämpliga. Vid 
hög feber, tecken på sekundär infektion eller om symtomen varar längre än 3 dagar, skall behandlingen 
omvärderas. Status/förmån: Rx, F: 96 st, 100 st. Rx, EF: 48 st. För kompletterande information och 
aktuellt pris, se www.fass.se. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, 
Danmark. Tel. 020-100579. Varumärket Alvedon tillhör GlaxoSmithKline-koncernen. Informationen är 
baserad på produktresumé 2016-06-30. Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse. Kon-
takta biverkningsenheten på GlaxoSmithKline: Telefon: 08-638 93 00, Postadress: Biverkningsenheten, 
GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna.

* Indikationer: Används vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruations-
smärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor och hyperpyrexi. Speciellt av-
sett för långvariga smärtor eller andra tillstånd som kräver kontinuerlig dosering.   

Var vänlig se produktresumén (SmPC) för en komplett lista över indikationer, 
kontraindikationer, varningar och biverkningar. 

Ann Edner menar att de trachade barnen mer
eller mindre göms undan idag på vanliga vår-
davdelningar om de inte behöver intensivvård.



Désirée Lichtenstein 
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Hon ger abortrådgiv-
ning via nätet till
kvinnor på andra
sidan jorden och har
både engagerat sig i
aborträttsnätverk

och tagit initiativ till nyord på hem-
maplan.  Härnäst väntar en FN-tjänst i
Burma. Désirée Lichtenstein är läkaren
som fullkomligt brinner för reproduktiv
hälsa och rättvisa – framför allt ur ett
genusperspektiv.

– Det kan handla om en så enkel sak
som att fråga efter ”partner” och inte
pojkvän eller flickvän när man tar upplys-
ningar om en patients anhöriga. Eller att
inte utgå från att det är en mamma som
kommer med sitt barn till mottagningen
och inte en pappa. Jag upplever kunska-
perna inom det här området som väldigt
varierande bland mina kollegor. Vissa är
totalt ointresserade men många är väldigt
duktiga – framför allt i den yngre genera-
tionen.

Désirée Lichtenstein sitter med benen
bekvämt uppdragna hemma i kökssoffan
framför den färgsprakande tapeten som
pryder denna del av rummet. Hon har nyss
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Här i Sverige har vi det jättebra, 
men det finns en enorm global orättvisa
och jag har ett behov av att göra något
åt det”

• Fortsättning nästa uppslag >>>

”Rätten till den
egna kroppen 

ifrågasätts allt mer
och det är det som
stör mig mest.”

”

Inom kort kommer Désirée Lichtenstein att
lägga läkarrocken åt sidan till förmån för ett
FN-uppdrag i Burma med genus, sexuell hälsa
och "genderbased violence" i fokus. Men hon
utesluter inte att hon kommer att att återvända  
till yrket i framtiden.



sätt”. Jag fick bra respons. Han tyckte
att det var bra att jag sa ifrån och sa att
han skulle tänka på det i fortsätt-
ningen. När han ringde tillbaka om
mina provsvar berättade han att han
hade diskuterat det med sina döttrar
som hade hållit med om att han hade
använt sig av en härskarteknik.

Men intresset för rättvisa och
genusfrågor vaknade egentligen
betyd ligt tidigare än på läkarutbild-
ningen.     Det var Désirée Lichtensteins
mamma – även hon läkare – som lät
diskussioner av det här slaget bli en
naturlig del av både Désirées och sys-
konens uppväxt.

– Så det har funnits med hela
tiden – det här med hur reproduktiv
hälsa är kopplat till rättvisa i stort sett
överallt i världen. Jag känner väldigt
mycket frustration när jag tänker på
de här orättvisorna men frustrationen
är också det som får mig att orka lite
till. Den är min drivkraft. Framför allt
är det aborträttsfrågan som har varit
en av de största och viktigaste
frågorna för mig. Rätten till den egna
kroppen ifrågasätts  alltmer och det är
en skrämmande utveckling.

Riktigt skrämmande blev det
under den aborträttsfestival som
Désirée Lichtenstein var med och
arrangerade i Stockholm i december
2014. Hon berättar hur maskerade
män kastade in rökbomber och
orsakade vild panik bland deltagarna.

– Jag var redan upprörd över hur
den här frågan behandlades och den
här händelsen gjorde mig ännu mer
arg. Efter det kontaktade jag ”Women
on waves” – en internationell kvinno -
rättsorganisation som vi såg en film
om på festivalen precis när rökbom-
berna kastades. De utför aborter på
internationellt vatten för att undgå
vissa länder stränga abortlagstiftning.

Händelsen fick Désirée Lichsten-
stein att gå från att inte bara diskutera
och ifrågasätta – utan även engagera
sig rent handgripligen i aborträttsfrå-
gan. Framför sin laptop i den vita
soffan har hon sedan dess sett till att
kvinnor över hela världen har fått
tillgång till abortmedicin i diskreta
kuvert via det digitala kvinnonät-

verket ”Women on web”, en systeror-
ganisation till "Women on waves".

– Hos dem har jag bidragit med att
svara på frågor kring abort, graviditet
och även sett till så att kvinnor själva
har kunnat bestämma över sin
kroppar och när de önskar genomgå
en graviditet och inte. Med hjälp av
de abortpiller vi skriver ut kan de
själva fatta beslutet.

Innan AT-tjänstgöringen på Karo-
linska Sjukhuset arbetade Désirée som
underläkare på Kvinnokliniken på
Danderyds Sjukhus där hon träffade
både abortsökande och patienter med
akuta besvär i tidig graviditet. Något
som har gett henne en hel del kött på
benen när det kommer till att möta
kvinnornas oro och frågor online.

– Vi får verkligen alla typer av
frågor. Ibland handlar det inte alls om
abort utan snarare om väldigt grund-
läggande saker som hur
menstruations cykeln fungerar. Upple-
velsen är att det finns väldigt få möj-
ligheter att ställa frågor om den egna
kroppen i många länder. Det finns
ingenstans att vända sig och där fyller
vi en viktig funktion.  Oftast kan jag
svara men ibland måste jag hänvisa
till lokala läkare.

Men inom loppet av några veckor
kommer Désirée Lichtenstein att ta
ytterligare ett steg när det gäller att
engagera sig i kvinnohälsa och
genusfrågor internationellt. Då
kommer hon att lägga läkarrocken åt
sidan till förmån för en FN-tjänst i
Burma med genus, sexuell hälsa och
genderbased violence i fokus.

– Anledningen till att jag sökte
mig till en annan typ av karriär var att

jag känner att jag vill jobba interna-
tionellt. Här i Sverige har vi det
jättebra men det finns en enorm
global orättvisa och jag har ett behov
av att göra något åt det. Sedan
upplever jag det svårt att ändra de
strukturer som gör folk sjuka när man
jobbar kliniskt. Man plåstrar om de
problem som redan finns. Jag vill
prova att jobba mer strukturellt och
mer förebyggande.

Vad hoppas du uppnå under din
tid i Burma?

– Det är svårt att svara på innan jag
är på plats men de brottas ju med helt
andra problem än vad vi gör här i
Sverige. Jag kommer säker att bli fru-
strerad över hur det ser ut och hur jag
blir sedd bara för att jag är född i en
kvinnokropp, men den frustrationen
har ju också varit min stora motivator
genom livet. Ingenting kommer att
förändras om man inte gör något åt
det. Men jag kommer som sagt inte
att arbeta som läkare utan mer struk-
turellt. Det är en Junior professional
officertjänst som Sida finansierar.
Meningen är både att vi ska ha en
svensk på plats som ger svenskt per-
spektiv men jag kommer också att få
lära mig hur biståndsfrågor funkar.

Kommer du att komma tillbaka
till läkaryrket i framtiden, tror du?

– Det är jättesvårt att säga, men
jag tror det. Jag kommer säkert att
vilja jobba mer ”hands on” igen i
framtiden. Men jag har länge längtat
efter att jobba med internationell
rättvisa och nu har jag en chans att
lära mig mer om det. Den chansen
tänker jag ta. Många fortsätter inom
sida eller FN efteråt och det skulle
kunna bli en naturlig fortsättning
även för mig. Jag vill påverka den här
världen till en bättre och reproduktivt
mer rättvis värld. Där folk är gravida
på sina egna premisser och får
bestämma över sina egna kroppar. Om
jag sedan gör det i rollen som läkare
eller i någon annan roll är mindre
viktigt, men jag kommer oavsett
alltid att ha med mig min läkaridenti-
tet i det jag gör.

Malin Gavelin
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fått frågan om vad man som läkare
kan tänka på för att inte trampa i det
genusklaver som hon har ägnat så
stora delar av sitt liv åt att upplysa
och vidga omgivningens perspektiv
om.

– Normkritik var en vara som det
inte fanns speciellt mycket av  på
läkarutbildningen. Jag lärde mig det
mesta via mitt engagemang i
”Kärleks akuten” som jag fick upp
ögonen för mellan termin ett och två.
Det är en sexualupplysningsorganisa-
tion som arbetar med att upplysa och
utbilda framför allt läkarstudenter,
men även andra studenter om sex och
samlevnad. För mig var den här tiden
en mycket lärorik tid som öppnade
mina ögon för mycket av det här med
hur saker och ting hänger ihop – för
sex och genusfrågor är väldigt intimt
ihopkopplat. Ju mer du lär dig desto
mer inser du vidden av det.

Redan under början av läkarutbild-
ningen gjorde sig Désiréee Lichten-
stein känd som ”hon som brinner för
det här med genus” – något hon både
är stolt över och skrattar lite roat över
såhär några år senare.

– De kan säkert ha tyckt att jag var
tramsig emellanåt men jag gjorde det
till en grej att alltid påpeka det jag
ansåg felaktigt. Man kan säga att jag
skapade en identitet i detta att försöka
få mina blivande kollegor lite mer
normkritiska. Till exempel när vi fick
en tentafråga om ett samkönat par -
”det här kommer Dessie att gilla”
skojade folk omkring mig. Men
sådant bjuder jag gärna på. Jag har
själv varit med om att bli kallad ”lilla
gumman” av en läkare – så kan jag
bidra till att andra patienter slipper
utsättas för samma sak är jag bara
glad.

Vad hände – vad svarade du?
– Det gick väldigt bra. Jag sa

ungefär att ”sådär kan du ju inte göra,
du kan ju inte kalla mig lilla
gumman” och så resonerade jag med
honom. Jag sa att ”även om du inte
menar något illa så kommer alla som
hör dig säga det att se mig på ett annat
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Désirée Lichtenstein hamnade mitt i händelsernas centrum när hon för några år sedan skrev en
motion om att kvinnors onani behöver ett eget ord. "Det känns som att man måste ha ett ord för
att kunna prata om det på ett neutralt sätt. Motionen fick lite mer uppmärksamhet än jag hade
förväntat mig." Foto: Stefan Nilsson

>>> Fortsättning från 
föregående uppslag Attentat av

maskerade män
fick Désirée
Lichtenstein
att gå från ord
till handling



2016. Precis som tidigare år har bristen på
vikarier varit ett problem, främst barn-
morskor och sjuksköterskor. Tack vare en
tidig rekrytering, fler undersköterskor, en
satsning på vårdnära service och många
medarbetare som via sommarerbjudande
arbetar under sommarperioden så har
planeringen färdigställts.

Södersjukhuset 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser

▼ Södersjukhusets sommarplan är att ha
lika många vårdplatser öppna som förra
sommaren. 2016 hade sjukhuset mellan
648 och 483 vårdplatser öppna under
sommaren. Planeringen pågår dock fort-
farande, men enligt sjukhuset kan mycket
hända som påverkar planen. 

Danderyds sjukhus 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser

▼ Ambitionen är att ha minst lika många
vårdplatser öppna i sommar som
sommaren 2016. Som prognosen ser ut nu
ligger man till och med lite plus i antal,
jämfört med förra året. Under de mest
hektiska sommarveckorna har man utökat
antalet eftervårdsplatser.

Mälarsjukhuset 
Prognos antal vårdplatser 

▼ Vårdplatssituationen ser bättre ut med
fler öppna vårdplatser än föregående år.
Under sommarveckorna är det som lägst
336 vårdplatser i länet samt som högst
396, vilket kan jämföras med dagslägets
459 disponibla vårdplatser. På Mälar -
sjukhuset var mellan 53 och 78 vårdplatser
stängda under förra sommaren. Har svårast
att möta behovet av kirurgiska vårdplatser.

Vrinnevisjukhuset 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser 

▼ Vrinnevisjukhuset i Norrköping har
normalt 274 vårdplatser och siktar på att
ha minst 197 vårdplatser öppna i sommar.
Siffrorna är dock preliminära. Förra året
hade sjukhuset i genomsnitt 233 disponibla
vårdplatser öppna under sommaren.

Länssjukhuset
Ryhov 
Prognos antal vårdplatser 

▼ Vid Länssjukhuset Ryhov planerar man att
ha runt 270 vårdplatser öppna inom
somatiken, vilket är lika många som förra
året. Sommarbemanningen har varit svårast
att lösa inom intensivvården och dialysvården.

Centrallasarettet, Växjö 
Planeringen inte klar
Prognos saknas

Kalmar
(länsövergripande nivå) 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser

▼ Den somatiska sjukvården vid de tre
sjukhusen var mitt uppe i sommar -
planeringen i mitten av maj, men det förvän-
tas bli ungefär som sommaren 2016. För
somatiken (totalt de tre sjukhusen i Kalmar,
Oskarshamn och Västervik) hade man 445
disponibla platser i juli förra året.

Blekingesjukhuset 
Karlskrona
Prognos antal vårdplatser

▼ Ungefär som sommaren 2016. Proble-
men väntas bli störst inom de medicinska
specialiteterna. Antalet öppna vårdplatser
förra sommaren är stort sett oförändrat
jämfört med i år.

Centralsjukhuset 
Kristianstad
Planeringen inte klar
Prognos saknas

▼ Region Skånes sommarplan är inte fast-
ställd ännu. Beskedet var att den ska bli klar
slutet av maj/början av juni.  

Helsingborgs
lasarett
Planeringen inte klar
Prognos saknas

▼ Region Skånes sommarplan är inte fast-
ställd ännu. Beskedet var att den ska bli klar
slutet av maj/början av juni.  

Hallands sjukhus 
Halmstad/Varberg
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser 

▼ Ambitionen är att ha lika många vård-
platser öppna som förra sommaren. 
Sommarplanen är dock inte spikad. Proble-
men är störst inom dygnet-runt-verk-
samheterna och speciellt inom medicin-
kliniken och akutkliniken. Antal öppna vård-
platser i medeltal förra året var 466 för
vecka 22-36 och 425 för vecka 28-31.
Prognosen för den här sommaren är 467
vårdplatser för vecka 22-36 och 437 för
vecka 28-31.

NU-sjukvården 
Prognos antal vårdplatser

▼ Prognosen är något bättre än antalet vård-
platser förra sommaren. Man förväntar sig
dock ännu en sommar med mycket små mar-
ginaler. Antalet vårdplatser förra sommaren
var 545.  Prognosen för i år är 560.

Södra Älvsborgs 
sjukhus 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser

▼ Ser svårare ut jämfört med förra
sommaren då det redan nu inte är fullt
öppet enligt plan. Problem inom många
områden, framförallt kirurgkliniken och
neuro rehabkliniken, på grund av brist på
sköterskor. Antalet öppna vårdplatser inom
vuxensomatiken under 2016 var 260 och
prognosen för 2017 är 256. 
Hela planeringen inte klar ännu, kan komma
att bli fler neddragna platser.

Skaraborgs 
sjukhus 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser

▼ Mycket ansträngd, kommer att  vara
något färre vårdplatser öppna inom
somatiken denna sommar. Exakt antal kan
ännu inte anges. Störst problem ses inom
akutmottagning samt medicinska området.
Antalet vårdplatser 2016 var 434 soma-
tiska vårdplatser. Prognosen i början av maj
för 2017 är 410 somatiska vårdplatser.

Centralsjukhuset 
Karlstad 
Prognos antal vårdplatser

▼ På Centralsjukhuset i Karlstad kommer
man att ha mellan 360 och 410 vårdplatser
öppna i sommar, vilket är cirka 15 platser
fler/vecka i jämförelse med förra året samt
tidigare år. Störst problem med rekrytering
av röntgensjuksköterskor.

Västmanlands 
sjukhus Västerås 
Prognos antal vårdplatser

▼ Problemen väntas bli störst inom förloss-
ningsvården och neonatalvården. Anlednin-
gen är bland annat att förlossningsvården i
Stockholm inte fungerar fullt ut. Redan idag
syns ett ökat antal kvinnor från Stockholm
som önskar bli förlösta vid Västmanlands
sjukhus. Neovården i regionen är under
hård press då antalet bemannade neo-
platser är för lågt. I år är planen att ha 455
disponibla vårdplatser öppna, vilket kan
jämföras med 470 förra året.

Falu lasarett 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser

▼ Generellt i år något färre vårdplatser då
man går in i sommaren med färre
disponibla vårdplatser än fastställda. I
dagsläget är 329 vårdplatser öppna, vilket
är 59 färre än fastställda. I snitt går antalet
platser ner 20 procent över sommaren.
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Karolinska 
Prognos antal vårdplatser 

▼ Vårdplatssituationen motsvarar enligt
nuvarande prognos ungefär förra året på
totalnivå. Störst problem väntas på akutmot-
tagningarna, eftersom det är där ”effekten
av vårdplatsbristen först yttrar sig”. 
För Huddinge är prognosen att medelantal
disponibla vårdplatser i sommar kommer
att vara 440. Motsvarande siffror för i fjol
var 431. 
För Solna är prognosen för i år 505
disponibla vårdplatser (exkl SöS onkolog-
avdelning). I fjol var 531 vårdplatser öppna
(inkl SöS Onkolog-avdelning). 

Akademiska 
sjukhuset 
Prognos antal vårdplatser

▼ Samma som förra året – nästan 700
vårdplatser kommer att vara öppna under
sommarperioden vecka 26-33.  I år har man
inom vissa områden svårigheter att rekry-
tera semestervikarier, men erbjuder extra
semesterersättning om man flyttar på ordi-
narie semester. 
Den pressade situationen för neonatalverk-
samheten har dock inneburit att
Akademiska tvingas köpa vårdplatser i
Finland för nyfödda barn i behov av högspe-
cialiserad vård. Se sidan 47.

Universitetssjukhuset 
i Linköping 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser 

▼ Prognosen är något fler vård-
platser än förra året, men planeringen
är ännu inte färdig. Klart är att läget är
bekymmersamt och redan idag råder vård-
platsbrist i delar av sjukvården på grund av
brist på sjuksköterskor. Främst i de akuta
medicinska och kirurgiska verksamheterna,
men även förlossningen. Planen är att av de
idag 550 vårdplatserna i genomsnitt ha 465
öppna – som minst 394 – i sommar. Förra
året hade man i genomsnitt 451 öppna
vårdplatser.

Skånes 
universitetssjukhus
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser

▼ Region Skånes sommarplan var inte fast-
ställd i mitten av maj. Beskedet var att den
ska bli klar slutet av maj/början av juni. 
Prognosen i mitten av maj var att Sus
Malmö/Lund skulle kunna ha öppet 760
vårdplatser under sommaren, vilket är 40
mindre än den ursprungliga planerigen.
Detta beroende på bemanningsproblematik.

Sahlgrenska 
universitetssjukhuset 
Prognos antal vårdplatser

▼ Den aktuella prognosen för SU totalt är

att man under sommaren kommer att ha
ungefär samma antal öppna vårdplatser
som ifjol. Detta innebär runt 1 400 vård-
platser vilket motsvarar cirka 75 procent av
vårdplatserna som varit öppna under våren.

De verksamheter som för närvarande står
inför de största utmaningarna är medicin-
klinikerna samt barnverksamheten, fram-
förallt intensivvården och onkologin.

Universitetssjukhuset Örebro
(länsövergripande nivå) 
Planeringen inte klar
Prognos antal vårdplatser

▼ I mitten av maj var prognosen 30 vård-
platser färre på länets tre sjukhus. Dock en
jämnare tillgång på platser under denna
sommar än tidigare. Förra året var i genom-
snitt 450 vårdplatser öppna under sommar-
veckorna.  Såsom situationen är i nuläget
kommer cirka 420 platser att vara öppna.
Planering pågår fortfarande med målsätt -
ning att kunna öppna fler platser.

Norrlands universitetssjukhus
Prognos antal vårdplatser

▼ Lika många vårdplatser öppna i år som
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Hur ser vårdplatsläget ut inför sommaren jämfört med förra
året? Sjukhusläkaren ställde frågan till landets samtliga
universitetssjukhus och länssjukhus – och i svaren fram-
träder bilden av en tuff vårdplatssituation. Och ännu är
det oklart hur tufft det kommer att bli. I mitten av maj
kunde nämligen knappt hälften av sjukhusen 
fortfarande inte ge en klar bild av sommarläget.

Sommaren här – men 
många sjukhus vet inte 
hur de ska klara den

UNIVERSITETSSJUKHUS

LÄNSSJUKHUS

• Fortsättning nästa uppslag >>>

Sammanställt av  Anna Sofia Dahl och Malin Gavelin



För första gången någonsin
har neonatalverksamheten i
Uppsala tvingats reservera
platser för nyfödda barn
utomlands för att lyckas lösa
sommarekvationen. Två
platser i Åbo kommer nu att
stå till Akademiskas förfo-
gande under de mest inten-
siva sommarveckorna.

▼ Det pressade läget inom neonatalvår-
den i Sverige har nu tvingat fram en ny
lösning när det gäller nyfödda barn i
behov av högspecialiserad vård. På
grund av bristen på framför allt specia-
listutbildade sjuksköterskor har ett
samarbetsavtal knutits mellan Region
Uppsala och Åbo Universitetscentral-
sjukhus som innebär att två nyfödd-
hetsplatser och motsvarande platser för
resten av familjen står till Akademiskas
förfogande under sommaren.

– Vad ska jag säga. Jag är inte nöjd
för helst hade jag sett att vi kunde
erbjuda den här vården själva. Men sam-
tidigt har vi inte kapacitet att göra det
med drägliga arbetsvillkor, så då vore

det oansvarigt att i stället överbelasta en
enhet. Då tycker jag att detta i situa-
tionen är en acceptabel lösning, säger
Erik Normann som är sektionschef
inom neonatologi på Akademiska.

Han berättar att det är första gången
som neonatalverksamheten i Uppsala
knyter den här typen av samarbetsavtal
och helt enkelt köper in de platser som
man behöver dra ner under sommaren så
att vårdbehovet tillgodoses.

– Vi kom fram till lösningen när vi
planerade sommaren med erfarenhet av
hur pressat det är inom neonatalvården i
Sverige på totalen just nu. I höstas var
det till exempel fullt på alla universi-
tetskliniker och under vårterminen har
vi själva fått hjälpa andra universitets-
sjukhus vid flera tillfällen. I samband
med det hittade vi den akuta lösningen
att Åbo kunde hjälpa oss med några
familjer eftersom de hade en viss överka-
pacitet just nu. Och efter det kände vi
att ”ska vi inte säkra upp med ett
vänligt sinnat sjukhus redan på förhand
inför denna sommaren”.

Men i Åbo ville man inte bara stå
”stand by” utan få möjlighet att kunna
skapa en organisation så att de verkligen
visste att de kunde hjälpa till, berättar
Erik Normann. De ville exempelvis se till
så att sjuksköterskorna som var i tjänst
kunde svenska och då också bli garante-

rade en viss intäkt i utbyte, menar han.
– Så nu prenumererar vi på de här två

platserna och Åbo vet att de får den
resursen så de kan skapa en bra förut-
sättning. De har kunnat anställa ett
antal sjuksköterskor  nu över sommaren
och det vågade de göra först när det
fanns ett tydligt åtagande från vår sida.

Är det inte en väldigt dyr lösning
ni har åstadkommit?

– Klart det kostar pengar. Det billi-
gaste är väl alltid hemproducerat. Här
måste vi ju dessutom betala för vården
oavsett om platserna används eller inte.
Men de exakta priserna känner jag inte
till. Det är något som har förhandlats
fram mellan regionerna och där vi har
haft kunniga jurister inblandade.

Är det en hållbar lösning för neo-
natalvården framåt?

– Det är ju en nödlösning med tanke
på våra egna kapacitetsproblem och hela
Sveriges kapacitetsproblem. Det är klart
att jag tycker att vi i Sverige borde
kunna hantera våra egna patienter. Jag
är olycklig över att vi har hamnat i situ-
ationen, men jag tycker ändå att lös-
ningen är acceptabel. Vi behåller vårt
antal platser och vi har garanterat att
patienterna ska få vård i sommar. Det är
ändå det viktigaste.

Malin Gavelin
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KRÖNIKA

Akademiska sjukhuset tvingas 
köpa vårdplatser utomlands 

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

När regeringen i våras utsåg
en tidigare chefläkare till
ännu en kraftsamling för att

försöka få primärvården på fötter så
fick jag för mig att googla om veder-
börande hade sagt ” ... , men patient-
säkerheten är inte hotad.”

Tyvärr måste jag medge att jag inte
blev det minsta förvånad över att så
var fallet. Denna gång hade det hänt
efter att ett journalsystem havererat
och som en TIA-attack förlamat delar
av Stockholms sjukvård. 

Nåväl vederbörande är minst sagt i
gott sällskap då det tycks vara den
helt vedertagna reflexmässiga slut-
klämmen i vått och i torrt om någon
hög sjukhuspotentat intervjuas i
samband med något haveri eller
uppenbart omfattande problem som
trots dess förutsägbarhet till synes
oväntat inträffat någonstans i
Sjukvårdssverige. 

Några kollegor till mig och jag

försökte vid en lunch reda ut om detta
uttryck är en klyscha, floskel eller
plattityd. Under diskussionen fick jag
lära mig ett för mig nytt begrepp,
CBS, vilket tydligen står för corporate
bullshit och är i stort synonymt med
floskler. Där floskel är att se som ett
superlativ av klyscha. Plattityden
uttrycker ju det självklara som att
bollen är rund. 

Nu är det ju inte självklart att
sjukvården i alla väder är patientsäker
bara man har rätt sjukhuskläder. Den
kan bli hotad när något hänt. Så
plattityd   föll platt bort. Kvarstår
floskel eller klyscha och då floskler
oftast har en skämtsam ton föll lotten
på att frasen är en klyscha då uttrycket
på intet sätt är roligt utan snarare
pinsamt olyckligt. 

Apropå klyschor så kommer nästa
här i raden. I have a dream … Eller vi
tar om det fast på svenska: Jag har en
dröm att en dag kommer chefläkarna

att stiga upp och leva ut den sanna
innebörden av sitt kall och i rutan
säga som det sannolikt är. ”Nu har
detta fruktansvärda, men förutsäg-
bara, olyckligtvis hänt igen och vi ska
lägga manken till och göra vad vi kan
för att minimera skadan och det hot
detta utgör för patientsäkerheten.”

Men så länge chefläkarna är
obenägna att såga av den gren de sitter
på lär vi få se och höra många klyschor
i rutan. Det är hög tid att chefläkarna
får en mer oberoende ställning i
sjukvården.

Hey, let’s be careful out there!

Länssjukhuset Gävle 
(hela regionen) 
Prognos antal vårdplatser

▼ Planen är att stänga 79-97 platser inom
Region Gävleborg den här sommaren.
Totalt har man 519 vårdplatser, inklusive
psykiatrin som har oförändrat antal vård-
platser i sommar (74). Föregående sommar
hade man inom regionen 60-65 färre vård-
platser jämfört med ordinarie antal.

Länssjukhuset 
Sundsvall-Härnösand
Prognos antal vårdplatser

▼ Vårdplatssituationen är hårt ansträngd
inför sommaren. Antalet vårdplatser
kommer att vara något fler än förra
sommaren, men eftersom situationen på
sjukhusen i Sollefteå och Örnsköldsvik är
svårare kommer det ändå att vara svårt att
få planeringen att gå ihop.

Östersunds 
sjukhus
Prognos antal vårdplatser

▼ Liknande situation som inför förra
sommaren. Kan uppstå bekymmer inom
akutsjukvårdens slutenvård. Mest sannolikt
inom någon av verksamheterna kirurgi,
medicin eller psykiatri på grund av
svårigheter att bemanna slutenvårds -
platser. Också inom operationsverk-
samheten på grund av bemanningsproblem
av anestesisjuksköterskor.

Sunderby 
sjukhus
Prognos antal vårdplatser

▼ Vid Sunderby sjukhus var det 2016
mellan 346 och 235 vårdplatser öppna. I år
väntas antalet vårdplatser variera mellan
315 och 217.

Visby 
lasarett 
Prognos antal vårdplatser

▼ 106 vårdplatser öppna under sommaren,
dvs samma antal som förra året inom
resurs området slutenvård – det vill säga
exklusive IVA, barn o neonatal, gyn/BB,
psyk (där sker heller inte några planerade
neddragningar).

▼ Frågorna om läget inför sommaren
har ställts via e-post till sammanlagt 29
sjukhus – Sveriges sju univer-
sitetssjukhus samt 22 länssjukhus.
Kartläggningen gjordes under maj 2017
och samtliga sjukhus har svarat.

FAKTA |

BOLLEN ÄR RUND OCH 
PATIENTSÄKERHETEN ÄR INTE HOTAD

BENGT VON 
ZUR-MÜHLEN
Vice ordförande

i Sjukhusläkarna
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Rättegången mot den
svenske hjärtläkaren Fikru
Maru, nu anklagad för
terrorist brott, kan komma att
dra ut på tiden. Det menar
hans svenske advokat Hans
Bagner (bilden) som redan
tidigare flaggat för att de tio
rättegångsdagarna inte
kommer att räcka till.
▼ Hans Bagner har följt den inledande
veckan av rättegången från Stockholm.
Enligt honom har de tumultartade
scenerna som tidigare kantat förhand-
lingarna uteblivit. Däremot verkar Hans
Bagners farhåga att rättegången ska
komma att dra ut på tiden besannas.
Enligt rapporterna från Emy Maru, Fikru
Marus dotter, har man hittills hunnit
förhöra två av de 85 vittnen som åklaga-
ren kallat. Något som Hans Bagner,
precis som han tidigare påpekat, menar
tyder på att rättegången inte kan genom-
föras under de tio dagar som domstolen
avsatt för förhandlingen. 

– Det finns så vitt vi vet inte någon
reservplan. Vi har överhuvudtaget inte

fått någon information om hur processen
ska förlöpa, det har varit mycket bristfäl-
lig information från åklagaren, säger han.
Ett av vittnena som hörts är en fångvak-
tare som själv tidigare varit åtalad i
målet.

– När åklagaren släppte honom, gjorde
åklagaren en uppgörelse med honom att
han i stället skulle ställa upp som vittne,
och han förstår naturligtvis vad åklagaren
förväntar sig. Vi känner igen det här
mönstret från det tidigare målet där åkla-
garen i det första tullmålet på samma sätt
blev fri från alla anklagelser om korrup-
tion mot att han ställde upp som vittne
mot Fikru. Den här fångvaktaren säger sig
ha sett att Fikru ska ha gett pengar till
några interner utan att kunna ange några
detaljer, säger Hans Bagner.

Åklagaren har vid flera tillfällen begärt
att förhandlingarna ska ske bakom
stängda dörrar. Hans Bagner och hans eti-
opiska kollega har dock motsatt sig detta
och domstolen valde att gå på deras linje.

Fikru Maru friades av högsta domsto-
len i början av maj från de tidigare ankla-
gelserna om korruption som han blev
dömd för av domstolen som hanterade
målet i första instans – samma domstol
som nu behandlar åtalet mot Fikru för
terroristverksamhet.

Anna Sofia Dahl

”Fikrus fall
har väldigt
hög prioritet”
Fikru Maru har suttit fängslad i Etiopien i fyra
år och missnöjet med den svenska regerin-
gens insats lyfts med jämna mellanrum.
Patric Nilsson, kansliråd på Utrikesdeparte-
mentet, är medveten om kritiken, men för-
säkrar att Fikru Marus fall har hög prioritet
hos UD.

▼ – Jag kan säga att vi ser allvarligt på det nya åtalet
och har många frågor kring det – det är vi väldigt tydliga
med i vår dialog med etiopiska företrädare. Vi kräver
också från etiopiska myndigheter att de ska kunna
bevisa de här anklagelserna som de riktar mot honom.

Patric Nilsson är kansliråd på Utrikesdepartementet
och den som bäst kan svara på vad UD gör och har gjort
för Fikru Maru under de fyra år som passerat. Det finns
de som menar att man inte gjort tillräckligt eller satt till-
räckligt hård press.

– Vi får finna oss i att vi kan få viss kritik med tanke på
att vi inte kan redogöra exakt för hur vi agerar i varje
enskilt fall. Det har vi förståelse för, men tro mig: Fikru
Marus situation har en väldigt hög prioritet, säger han.

UD fokuserar nu på att se hur den juridiska
processen fortlöper och har varit på plats vid
samtliga rätte gångstillfällen.

– Men man måste också skilja på att det är försvars -
advokatens roll att försvara – för oss är det väldigt
viktigt att man inte skjuter upp processen och att rätte -
gången fullföljs, säger Patric Nilsson och fortsätter:

– När det gäller Fikru Marus hälsoläge så anser vi att
han ska få vård utanför Etiopen, det har vi också varit
tydliga med och sagt under en lång tid under den
juridiska processen.

Patric Nilsson är medveten om att det konsulära till-
trädet till fängelset där Fikru Maru sitter har varit
obefintligt mellan september och till mitten av maj. 

– Ja, det var en tid när det var svårt och det fanns olika
skäl till detta. Det är klart att vi har haft en dialog där vi
har sagt att vi vill ha konsulärt tillträde och att vi enligt
Wienkonventionen ska få det, och nu har vi fått det.

Att Fikru Maru nyligen friades från de tidigare
anklagelserna om korruptionsbrott av den etiopiska
högsta domstolen vill inte Patric Nilsson kommentera,
mer än att han konstaterar att högsta domstolen valt att
frikänna honom.

– Både statsministern och utrikesministern har tagit
upp Fikru Marus ärende vid ett flertal tillfällen. Det
handlar då bland annat om att vi på politisk nivå har
påtalat hur allvarligt det humanitära läget är, oavsett den
juridiska processen. 

Anna Sofia Dahl

Kanslirådet
Patric Nilsson
på kritiserat UD: Fikru Marus advokat 

fruktar ännu en 
ny långdragen process

▼ Samtidigt som processen mot Fikru Maru
inleddes röstades ett betänkande i Europa-
parlamentet igenom, vilket utgör Europa-
parlamentets officiella ställningstagande,
där man ifrågasätter om Etiopens behand -
ling av Fikru överensstämmer med interna-
tionella konventioner om mänskliga rät-
tigheter. 

Detta hoppas Hans Bagner kan bli
”obekvämt för Etiopien” och borde öka

pressen på de etiopiska myndigheterna att
påskynda Fikru Marus ärende.

– Vi hoppas att Sverige ska haka på denna
EU-resolution genom att framföra ”egna”
påtryckningar för att förmå domstolen att
antingen avsluta målet. Detta genom att
göra som Högsta domstolen gjorde i det
första målet mot Fikru, nämligen att förklara
att bevisningen var helt otillräcklig varför
åklagarens talan skulle ogillas – eller i vart

fall avkunna en dom kort tid efter att förhan-
dlingarna avslutats. Och inte vänta under ett
och ett halvt år innan någon dom avkunnas. 

Vi har tyvärr väldigt dålig erfarenhet från
det tidigare målet där det dröjde tre och ett
halvt år innan domen meddelades och där
Högsta domstolen efter fyra år helt friade
Fikru. 

Anna Sofia Dahl

EU-parlamentet kritiserar Etiopiens behandling av Fikru Maru

2007. Fikru Maru startar till sammans
med bland annat Swedfund Addis
Cardiac Hospital, Etiopiens enda
sjukhus speciali serat på kardiologi.
Maj 2013. Fängslas tillsammans med
runt 40 personer i ett korruptions mål
anklagad för att ha känt till att Etiopiens
dåvarande tullminister begått mutbott. 
2014-2015. Rättegången och domen
mot honom skjuts upp gång på gång. 
September 2016. Fikru Maru drabbas
av lungkollaps och förs till sjukhus.
Dagen efter blir det upplopp i Kilinto-fän-
gelset som sätts i brand. 23 interner
omkommer. 
Oktober 2016. Domstolen finner Fikru
Maru skyldig till det korruptionsbrott
som han fängslades för 2013. Han får
ta emot domen i sjukhussängen.
December 2016. Alla tror att Fikru
Maru kommer att bli frisläppt eftersom
han suttit fängslad så länge att han
enligt etiopisk lagstigtning ska släppas
fri. Men ett par dagar efter att han fått
ta emot domen offentliggörs nya
anklagelser mot honom. Den här
gången misstänks han för terroristbrott.
Enligt åtalet ska han ha varit hjärnan och
initiativtagaren bakom upploppet och
branden i september.

I åtalet hävdas att han själv medvetet
framkallat lung kollapsen genom att äta
för mycket choklad för att hamna på
sjukhus och därmed sätta sig själv i
säkerhet.

Ett svenskt läkarteam flygs ner i
hemlighet och operarar honom.
2017. Rättegången inleds med ett
upprop under tumult där fångar vittnar
om att de torterats och att de tvingats
vittna falskt mot Fikru Maru. Etiopiens
högsta domstol förklarar honom
oskyldig när det gäller ”mutbrotts -
anklagelserna” som han suttit fängslad
för i åratal.
22 Maj 2017. Rättegången där han
misstänks för terroristbrott inleds.

Fängslad 
över fyra år
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– Det går inte 
att acceptera en
rättsvidrig process

Läkarförbundet har vid ett flertal tillfällen
i olika sammanhang lyft Fikru Marus fall,
men utan att det gett något resultat.

▼ Elin Karlsson, andra vice ordförande i
Sjukhusläkarna och ordförande i Läkarförbun-
dets Etik- och ansvarsråd, har engagerat sig i
Fikru Marus fall i flera år. Hon har vid ett flertal
tillfällen representerat förbundet vid seminarier
och manifestationer för att lyfta hans situation. 

– Man kan säga att man måste respektera
en juridisk process, men då måste ju också
den juridiska processen vara möjlig att
respektera. Och så är inte fallet här, säger
hon.

Läkarförbundet har vid två tillfällen kontaktat
Etiopiens motsvarighet, dock utan några
resultat, och lyft frågan till WMA, World
Medical Association. Man har också skrivit ett
flertal brev till Margot Wallström och bett den
svenska regeringen att använda de diploma-
tiska möjligheter man har. Då Fikru Maru förra
året blev allvarligt sjuk under sin tid i fängelset
vädjade Läkarförbundet också om att
regeringen   skulle säkerställa den finansiella
delen av en eventuell sjuktransport hem till
Sverige. En fråga som Elin Karlsson tycker att
man borde jobba vidare med.

– Liknande situationer kan drabba andra
svenskar. Om man på grund av en rättsvidrig
process hamnar i ett tillstånd där man
behöver en sjukvårdstransport, så tycker jag
att Sverige borde se till att få hem den indivi-
den. Det borde finnas rutiner för det. Idag är
det upp till var och en att ordna det.

Hon påpekar att det är ganska vanligt att
sjukvården inte fungerar i länder som inte har
ett fungerande rättsväsende och att det därför
är viktigt att ha en färdig plan om något
händer.

– Jag tycker att vi ska vara stolta över de
som åker till andra länder för att hjälpa till,
oavsett vilken yrkeskategori man tillhör, och
att vi ska göra allt för att det ska vara så
säkert som möjligt.

Anna Sofia Dahl

Det såg från början ut som ett relativt enkelt missförstånd som skulle
redas ut. Nu, fyra år senare, sitter den  svenske hjärtläkaren Fikru Maru
fortfarande fängslad i Etiopien, anklagad för terroristbrott. I samband
med fyraårsdagen anordnades ett lunchseminarium i riksdagen för att
uppmärksamma hans situation.

Emy Maru, ST-läkare 
och Fikru Marus yngsta dotter

Det finns ingen rättssäker process i
Etiopien. Min önskan är självklart att

pappas verklighet som den ser ut nu ska ta
slut, tyvärr ser det inte ut att bli så. Det ser inte
heller ut som att vi vet vad vi kan göra för att få
slut på det. Han spenderar sin tid i en lerig cell
tillsammans med 40 andra fångar – den yngsta
tolv år, den äldsta 80. Man har tagit ifrån
honom hans böcker och den vän som han
tidigare kunde samtala med har släppts ut från
fängelset. Det enda som gör att han inte tappar
sig själv är att han har ett hopp.

Jens Holm (V), riksdagsledamot och en av
arrangörerna bakom lunchseminariet:

Vi får hela tiden höra att det är ett kon-
sulärt fall och att det ska hanteras på det

sättet – då ska vi politiker inte lägga oss i det.
Jag önskar att vi kunde lösa det på det sättet
också, men det här har blivit en politisk fråga
nu och med de här absurda terroran-
klagelserna så är det något helt annat.

Katrin Hruska, 
ambulansöverläkare på AISAB:

Jag har varit med på en rättegångsdag i
Etiopien. Man sitter och väntar, men

man vet inte när det startar, vem man ska
träffa eller om det kommer ett beslut. Men det
finns ett datum. Och de här datumen har varit
en förbannelse genom den här processen –
det har hela tiden funnits ett datum för när
något kommer att hända. Det gör att man inte
får känslan av att det är bråttom, men det är
det.

Desirée Pethrus (KD), riksdagsledamot
och en av arrangörerna. 

Vi vet att Etiopien har ett stort inflytande
när det gäller den säkerhetspolitiska situ-

ationen och det påverkar både EU och Sverige
i negativ riktning att agera mot Etiopien. Det
är ett svårt läge för politiken på det sättet,
men vi får inte tystna när det gäller mänskliga
rättigheter. Svenska medborgare ska känna
sig trygga i att de inte ska hamna i politiska
vendettor.

”Datumen har 
blivit en förbannelse”

”Med terroranklagelserna
har det blivit en politisk fråga”

”Vi får inte tystna när det
gäller mänskliga rättigheter”

”Vi vet inte vad vi ska 
göra för att få slut på det”
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Seminarium i riksdagen fyra år efter fängslandet
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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 
fullständig information vid förskrivning samt produkt resumé, Amgen feb 2017, 
se www.fass.se 
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 *Maximal tolererbar dos statin + ezetimib 

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


