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Flygning och sjukvård har mycket
gemensamt. Den meningen har fått
verkligt fäste i vår värld under senare
år. Säkerhetstänket från flyget fram-
hålls som föredöme för oss osäkra
verksamheter. Och om man tittar
närmare på vad som framhålls så kan
man ju bara hålla med. 

t CRM - Crew Resource Management, handlar om
att alla som arbetar tillsammans ska veta vad man har
för uppgift, vem som ska göra vad och framförallt att
det som avviker från förväntat ska rapporteras till
hela teamet oavsett vem som upptäcker det. 

Sunt förnuft, någon? 
Varför har just detta blivit något som vården nu

anses inte uppfylla? Kanske för att just detta med att
jobba tillsammans som ett team inom vården egent-
ligen inte innebär att man ska prata med varandra
utan ”bara” ha hand om samma patient? 

Tyst rapportering, avskaffade ronder och splitt-
rade dagar på olika mottagningar/operation etc kan
ju inte underlätta ett CRM-inriktat arbete? 

Sedan har vi frågan om standardiseringar. I en
cockpit ska i princip alla visare stå på kl 12 oavsett
vad de mäter för att det ska vara ok. 

Detta gör att piloterna kan svepa över visaren och
låta sig ”fastna” på de som pekar åt fel håll.
Dessutom sitter instrumenten i en viss ordning
oavsett flygmodell. Varför är det inte så hos oss? 

Jag kan bara ta en så enkel sak som olika respira-
torfabrikat, finns knappt en likhet att uppbringa.
Olika inställningar som är snarlika varandra har helt
olika namn och parametermätningar beroende på
vilket märke man har framför sig. 

Sedan har vi detta med checklistor, ofta verkar det
som om vi inte har några alls inom vården, medan
flyget har en för varje händelse. Så är ju inte san-
ningen, listor som hjälper till med testning av

utrustning, in- och utskrivnings planeringar etc har
nog de flesta sjukhus, och inte tror jag det fanns en
checklista som landade flygplanet i Hudsonfloden
utanför New York, det gjorde den kompetens och
erfarenhet som piloten ”Sully” Sullenberger besitter. 

Och här har vi kanske det som går snett när vården
nu ensidigt ska stirra på CRM, visare och checklistor;
vi glömmer att dessa är till stöd för att reda upp oför-
väntade händelser, liksom det måste vara den kliniska
erfarenheten och kompetensen som tar vid när rutin -
ingreppet förbyts i blödningsmardrömmar, det kan
inte checklistan förutse och alltid åtgärda.

Sedan har jag en mer personlig åsikt om flyget.
De har tagit efter några av de saker som vi inom
vården hela tiden får höra är fel och att vi måste
åtgärda i våra processer. 

Det är ju inte direkt ovanligt att flygplan är förse-
nade eller har andra problem. 

Jag skulle flyga till Visby och Almedalsveckan
tidigt på morgonen. Inplanerad på flera seminarier
från kl 09.00 och framåt var det som vanligt inte
läge för oförväntade händelser. 

Taxin kom som den skulle, men vid incheck-
ningen blev det stopp. 

66 passagerare var bekräftat inbokade på 33
platser (tala om maximal överbeläggning). 

Hälften kom med, de som stod först (ny triagepri-
oritering på akuten?). Vi andra fick små handskrivna
boardingkort till en extra insatt kärra 2 timmar
senare (vardag i vården att gå till manuella rutiner).
Samt 100-kronors kupong till frukost (kanske kan vi
börja betala tillbaka en bråkdel med?). 

Vid påstigningen så blev vi sittande ytterligare en
halvtimme på grund av hög trafikbelastning på
Arlanda (flaskhalsar som aldrig byggs bort, bara
flyttas runt).

Väl framme i Visby kunde jag bara
konstatera att de två första seminari-
erna brunnit inne. Hemresan gick
däremot alldeles utmärkt, kanske
kan man säga att återbesöket var till
belåtenhet?

Mikael Rolfs, 
styrelseledamot 

i Sjukhusläkarföreningen

–Flyget är mitt 
schizofrena föredöme
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Årets Almedalsvecka var en av de största
någonsin med över 1.600 seminarier och
650 journalister på plats, detta trots att
det inte är valår. Nästan 100 symposier
handlade om hälsa och sjukvård. 

t Läkarförbundet arrangerade flera symposier under
SACO:s hatt och Vårdförbundet hälsade alla flygresenä-
rer till Visby välkomna med 3.000 kors uppställda
utanför flygplatsterminalen. Budskapet var att illustrera
hur många man anser skadas och avlider i vården
årligen.

Även Håkan Juholt hade sjukvården som huvudtema i
sitt tal. Förstod jag saken rätt så vill socialdemokratin ta
Sverige ur arbetslösheten genom att massanställa inom
sjukvården och göra Sverige till världsledande inom
medicinsk forskning. Juholt oroade sig vidare över hur
människor bränns ut på jobbet och urholkade pensioner.

Själv vandrade jag mellan symposier om vård och

omsorg och pensioner. Båda har fått stor aktualitet nu
när såväl Stockholms läns landsting som Region
Halland öppnar för fler specialister i öppen vård. 

Politikernas bevekelsegrund för detta är enligt Mats
Eriksson, ny ordförande i SKL:s hälso- och sjukvårdsde-
legation, att få mer vård för pengarna. Och tempot är
högt där Stockholm redan är igång och Region Halland
har ambitionen att ha ett full utvecklat system färdigt
till 2012. 

Men om detta innebär specialister med en fot hos två
arbetsgivare, eller kanske en fot på deltidsanställning
och en i en privat verksamhet, så finns anledning att
höja ett varnande finger. 

Nuvarande tjänstepensionssystem enligt KAP-KL lär
knappast gynna en delad anställning. Statliga pensionen
är en förutsägbar grundpension, men det som avgör den
viktiga förmånsbestämda tjänstepensionen med nuva-
rande system är de sista nio yrkesverksamma åren. 

De två sista åren räknas alltid bort. Därefter beräknas
tjänstepensionen på de fem bästa av de återstående sju
åren. Men bara på den delen som överstiger 7,5 basbe-
lopp. Risken med två anställningar är att man inte i
någon kommer upp till denna nivå. Detta kan knappast
kompenseras genom inbetalning till någon privat för-

EU kommissionen vill modernisera
direktivet avseende erkännande av
yrkeskvalifikationer (Directive
2005/36/EC). Direktivet reglerar
bland annat längden på grund- och
vidareutbildning för läkare. 

t Läkarförbundet har haft möjlighet att påverka ett
omarbetat direktiv genom vår representation i CPME
(Standing Committee of European Doctors). 

En viktig fråga gäller grundutbildningens längd.
CPME vill klargöra skrivningen med förslaget att
utbildningen skall vara ”minst sex års studier eller
5.500 timmars teoretisk och praktisk utbildning”
vilket ska tillämpas kumulativt.  

Dvs. till skillnad från idag, då direktivet möjliggör
antingen eller, så blir förslaget ett krav på att både
antalet år och timmar skall uppfyllas. 

Mot detta förslag har Storbritannien, Nederlän-
derna och Irland, med femåriga utbildningar, framfört
stark kritik, men inte Sverige. 

Tolkningen av detta blir att Sverige avser följa
Kommissionens linje och införa en ny sexårig grun-
dutbildning. 

Att många från våra fakulteter önskar och välkom-
nar denna utveckling var uppenbart vid den temadag
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”Dagens pensionssystem passar inte en flexibel arbetsmarknad”
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säkring de sista åren. 
På flyget hem träffade jag Mikael Nyman, chefredak-

tör på tidningen Pensionsnyheterna och flitigt anlitad
pensionsexpert på Sveriges Radios P1-program Plånbo-
ken. Han kunde berätta mycket om förmånsbestämd
tjänstepension och vad som händer om man inte ser upp
de sista nio åren. 

Nyman hade flera konkreta exempel på nyligen pen-
sionerade läkare som oinformerade om gällande regler
råkat riktigt illa ut. För hur många informerar sig via
KAP-KL om sin kommande situation innan man gått i
pension? 

Som svensk kommer vi inte ha speciellt bra pen-
sionsvillkor under kommande år om man jämför med
övriga Europa. Enligt Jens Magnusson, ekonom på SEB,
så kommer dagens yrkesverksamma svenskar att få
ungefär 48 procent av sin slutlön i pension. Då pratar
man om den sammanlagda ersättningen för allmän och
tjänstepension.

Enligt Magnusson ligger vi därmed näst lägst i
Europa något före Estland. Etta är Grekland, men det är
knappast troligt att landet kommer kunna leva upp till
sina framtida frikostiga pensionsåtaganden. 

Finns det då någon lösning på problemet med tjänste-

pension om man vill jobba för fler arbetsgivare de sista
åren?

Jo, enligt försäkringsexpertis så finns det möjlighet
att växla in det förmånsbestämda systemet i ett helt
avgiftsbestämt. Samtidigt så uppstår en rad svåra frågor. 

Vad säger parterna i en kommande avtalsrörelse och
kanske främst vilken effekt skulle detta få för våra
regioner och landsting där pensionsskulden ofta tas från
löpande räkning. 

Detta är baksidan på den förmånsbestämda tjänste-
pensionen, som låser in läkarkåren hos en
och samma arbetsgivare såvida man
inte lämnar helt med 30 intjänade år i
bagaget. Då kan man verka fritt under
de sista åren på hel eller deltid, allt
utan att pensionen påverkas.

Thomas Zilling, ordförande
i Sjukhusläkarföreningen.

kring framtidens läkareutbildning som arrangerades av
Läkaresällskapet och Läkarförbundet den 24:e augusti. 

Från medicinstudenterna (MSF) framfördes önskemål
om att vid förslag om en förlängd grundutbildning även
ta ett samlat grepp om processen före legitimation och se
över nuvarande allmäntjänstgöring (AT). 

Från studerandehåll fanns även en vision om att AT i dess
nuvarande form skulle kunna integreras antingen i grundut-
bildningen eller i ST, samtidigt som kritik framfördes mot
nuvarande grundutbildning avseende dess förmåga att för-
bereda studenten för den kommande yrkesrollen. 

Men integrering av AT enligt detta förslag  kräver mer
målstyrning än tidsstyrning i ett utbildningsperspektiv. 

Som kontrast till det jag fick höra i Stockholm, står
den verklighet jag mötte på sjukhuset i Örnsköldsvik i
somras. Här finns en verksamhet där AT som ”trainee-

utbildning” har hög status och såväl AT-läkare som
seniora kollegor har svårt att förstå att man överhuvudta-
get överväger att ändra systemet i dess nuvarande form. 

Avskaffas AT så kommer detta att påverka läkarför-
sörjningen på många av våra små sjukhus. 

Om man vill, går det att arbeta för AT som idag, med
krav på praktisk tjänstgöring inför en legitimation, men
det kräver intensivt lobbyarbete i Bryssel.

Det kräver att Sverige får undantag i direktivet, eller
tillämpningen av det, liknande de krav som idag finns på att
läkare ska ha tillräckliga kunskaper och kännedom om
sjukvårdssystemet i det land där de ska arbeta. Detta diskute-
ras i dag i anslutning till medlemsländernas ”code of conduct”.

Jag tror inte jag är helt ensam i skaran av AT-kramare.

Thomas Zilling  

Avskaffas AT kommer läkarförsörjningen att påverkas på många av våra små sjukhus

”Dagens pensionssystem passar inte en flexibel arbetsmarknad”



Att arbeta åt flera arbetsgivare samtidigt
under de sista pensionsgrundande åren kan
slå hårt mot din pension. Du kan ha betyd-
ligt högre inkomster än dina kollegor, men
ändå få rejält mindre i tjänstepension livet
ut den dag du slutar arbeta.

t Idag är det många läkare som känner sig lockade att ta
tjänstledigt från den fasta landstingstjänsten någon dag i
veckan för att arbeta som specialist i öppenvården, eller att
arbeta halvtid inom landstinget och halvtid privat.

Men den spännande och stimulerande variationen för dig
som läkare, och den efterfrågade tjänsten av samhället och
patienterna,  kan bli kostsam  för dig som individ om du
närmar dig pensioneringen.

Orsaken är tjänstepensionsystemets konstruktion.
I det senaste avtalet mellan arbetsmarknadens parter, kallat

KAP-KL (Kollektiv-avtalad- pension-kommuner-landsting)
som slöts år 2006,  är tjänstepensionen uppdelad i två delar;

En avgiftsbestämd del som ger arbetstagaren 4,5 procent
av lönen varje år från första kronan upp till 30 inkomstbas-
belopp (1.563.000 kr i år) och en förmånsbestämd del som
ger en garanterad pension på 55 - 62,5 procent av arbetstaga-
rens inkomster mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp och
mellan 27,5 och 31,25 procent på inkomster mellan 20 och
30 inkomstbasbelopp. 

Och det är här som det finns en fallgrop som du bör bara
medveten om.

Medan du får avgiftsbestämd tjänstepension från första
kronan får du bara förmånsbestämd tjänstepension på de
inkomster du har som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp,
vilket i år innebär inkomster över 390.750 kronor.

Du kan alltså arbeta åt flera arbetsgivare och ha årliga
miljoninkomster, men ändå inte tjäna in ett enda öre i för-
månsbestämd tjänstepension under dessa år om det är så att
din årsinkomst hos var och en av arbetsgivarna inte översti-
ger 7,5 inkomstbasbelopp.

Idag finns en utbredd missuppfattning att inkomsterna
från dina olika arbetsgivare läggs ihop till en och samma
pott varje år. Så är det inte.

Hur mycket förmånsbestämd tjänstepension du är berät-
tigad till räknas ut var för sig hos respektive arbetsgivare. Du
måste alltså upp i inkomster över 7,5 inkomstbasbelopp hos
var och en av dina arbetsgivare under ett år innan det börjar
”ticka” förmånsbestämda tjänstepensionspengar. (Se sid 8)

Varje arbetsgivare gör också sin femårsberäkning var för sig
när  det ska fastställas vilka år som är dina bästa pensions år.

Hur stor din pensionsförlust blir, när du arbetar åt olika
arbetsgivare, beror på hur mycket du tjänar, på hur inkomst-
fördelningen är mellan arbetsgivarna,  under hur många av
dina fem bästa pensionsgrundande år du arbetat åt flera
arbetsgivare, men också på hur du arbetat tidigare i ditt liv.

Från 2007 finns ett skyddsnät som ska förhindra att din
tjänstepension faller fritt om du inte har några inkomster
över 7,5 inkomstbasbelopp under många år på slutet.

Christer Bark
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Se upp, så du inte åker på en pensions-smäll
Att arbeta åt 
flera arbetsgivare
samtidigt kan bli en
riktigt dålig affär
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t Din förmånsbetämda tjänstepensionen, som ofta är den
största delen av pensionen, beräknas inte på hur mycket du
tjänat under din yrkeskarriär.
Det är de sista nio åren, innan du går i pension, som avgör hur
stor din förmånsbestämda tjänstepension blir. Men det är inte
alla år som räknas. De två sista åren av de nio tas alltid bort,
där efter beräknas din pension på meddelönen på de fem
bästa åren av de sju som återstår.
I exemplet nedan hade du högst inkomster när du var 57,
58, 60, 61 och 63 år. Så det blir ett medelvärde av dessa år
som kommer att ligga till grund för din pension.

De viktiga åren som 
avgör din tjänstepension

57 årÅlder 58 år

År
si
nk
om

st
er

59 år 60 år 61år 62 år 63 år 64 år 65 år

Dina sista nio år avgör hur stor
din förmånsbestämda tjänstepension blir



Vinnaren. Läkare A är född 1946 och ska gå i pension.
Hon har under de sista pensionsgrundande åren haft en
genom snittlig årslön på 781.500 kronor. Läkare A kan vara

glad. Hon har arbetat åt samma arbetsgi-
vare de sista nio åren. 
Det ger henne hög förmånsbestämd
tjänstepension.
Enligt det senaste pensionsavtalet
från 2006 garanteras hon 62,5
procent av lönen i förmånsbestämd
tjänstepension på inkomster över

7,5 inkomstbasbelopp (390.750
kronor år 2011).

Det berättigar läkare A till
20.352 kr i månaden i för-
månsbestämd tjänstepen-
sion.

Din pension
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Se upp, så du inte åker på en pensions-smäll
Förloraren. Läkare B är också född 1946 och ska gå i
pension. Även hon har haft en genomsnittlig årslön på
781.500 kronor, men läkare B har arbetat åt flera arbetsgi-

vare de senaste nio åren. 
Läkare B har ingen anledning att vara
glad då hon får uträknat hur mycket för-
månsbestämd tjänstepension hon tjänat
in under de sista nio åren. Det har varit
nio förlorade år, eftersom hennes årsin-
komster hos var och en av arbetsgivarna
inte under något av åren överstigit 7,5

inkomstbasbelopp.
Därför har hon under de nio
åren inte tjänat in ett öre i för-
månsbestämd tjänstepen-
sion.
Det betyder dock inte att
läkare B kommer att få noll
kronor i förmånsbestämd
tjänstepension livet ut. 
Från 2007 finns en
”livlina”. I det nya avtalet
kom parterma överens
om att införa något som
kallas ”oantastbar
livränta”, vilken fungerar

som en pensionssänknings-
spärr. 
Hur mycket sämre pension
läkare B slutligen får beror på
hennes individuella lönehisto-
rik.

Läs mer om ditt skyddsnät,
"den oantastbara livräntan”,
på sidorna 10-11.

7,5 inkomstbasbelopp

LÖN

Förmåns-
bestämd
tjänste-
pension

LÖN

LÖN

Arbetsgivare 2

Arbetsgivare 1

Arbetsgivare 3

LÖN
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Fakta  inkomstbasbelopp

Inkomst- Årslön (kr) Månadslön (kr)
basbelopp
7,5 390.750 32.563
20 1.042.000 86.833
30 1.563.000 130.250
Inkomstbasbeloppet för 2011 är 52.100 kr.

Exempel 2: 
Din medelårs -
inkomst är
1.200.000 kr hos
en och samma
arbetsgivare under
dina fem
pensionsgrundan-
de år. 
Du är född 1946
och får 62,5 pro-
cent av din lön i förmånsbestämd tjänstepension på
inkomster mellan 7,5 – 20 inkomstbasbelopp och
31,5 procent av lönen i pension på inkomster mellan
20 och 30 inkomstbasbelopp.
Din förmånsbestämda tjänstepension blir 62,5 pro-
cent av 651.250 kr (Dina inkomster mellan 7,5 - 20
inkomstbasbelopp) + 31,25 procent av 158.000
kronor (Dina inkomster över 20 inkomstbasbelopp).
Din förmånsbestämda tjänstepension blir
456.406 kronor per år eller 38.034 kr i 
månaden.
Fotnot: Beräkningen utgår från att du arbetat 30 år.

Exempel 1: Din
medelårsinkomst
är 650.000 kr
hos en och samma
arbetsgivare under
dina fem
pensionsgrundan-
de år.
Du är född 1946
och får 62,5 pro-
cent av din lön över
7,5 inkomstbasbelopp (390.750 kr år 2011) i för-
månsbestämd tjänstepension.

Din förmånsbestämda tjänstepension blir 
(62,5 procent av 259.250 kr) 162.031 kronor
per år eller 13.503 kronor i månaden.
Fotnot: Beräkningen utgår från att du arbetat 30 år.
Har du bara arbetat 25 år får du 25/30-delar av summan.

Några exempel: Så mycket får du
i förmånsbestämd tjänstepension

650.000 kr

Lön över
390.750 kr

Lön

Pension i
månaden
13.503
kronor

1.200.000 kr

Lön över
390.750 kr

Lön

Pension i
månaden
38.034
kronor

Så här fungerar det 
om du har flera arbetsgivare
När du har flera arbetsgivare måste du över 7,5 inkomstbas-
belopp hos var och en av dem innan det börjar ticka förmåns-
bestämda tjänstepensionspengar. Har du flera arbetsgivare
tjänar du in dina pensionsrättigheter hos var och en för sig
och var och en gör sin beräkning på vilka år som blir dina fem
bästa. Här är ett exempel som visar hur din förmånsbe-
stämda tjänstepension räknas ut. I exemplet antar vi att
dessa år är dina bästa hos både arbetsgivare A och B.

År 2006 År 2007

År
si
nk
om

st
År
si
nk
om

st

År 2008 År 2009 År 2010

7,5 inkomstbasbelopp

År 2006 År 2007 År 2008 År 2009 År 2010

7,5 inkomstbasbelopp

Hos arbetsgivare A har du tjänat över 7,5 inkomstbasbelopp
åren 2006, 2008, 2009 och 2010. 

Arbetsgivare A slår ihop dina inkomster över 7,5 inkomst-
basbelopp dessa år och delar summan med fem för att få
fram ett medelvärde som ligger till grund för att beräkna din
förmånsbestämda tjänstepension. Beroende på när du är
född får du 55 - 62,5 procent av medelvärdet i förmånsbe-
stämd tjänstepension.

Hos arbetsgivare B har du bara tjänat in till förmånsbe-
stämd tjänstepension år 2010. Arbetsgivare B gör i sin tur en
femårsberäkning. Eftersom du bara tjänat över 7,5 inkomst-
basbelopp under 2010 blir det dessa inkomster över 7,5 bas-
belopp delat med fem som kommer att ligga till grund för
arbetsgivare B:s beräkning hur mycket förmånsbestämd
tjänstepension du ska ha.

I vårt exempel tjänade du under år 2007 mindre än 7,5
inkomstbasbelopp hos både arbetsgivare A och B. Hade det
varit tillåtet att lägga ihop dina inkomster från olika arbetsgivare
under ett år i en enda klump skulle du år 2007 kommit över 7,5
inkomstbasbelopp och tjänat in ytterligare pengar till din för-
månsbestämda tjänstepension, men så får du alltså inte göra.

Arbetsgivare A

Arbetsgivare B





Slutar du din anställning inom landstinget och går
över till att arbeta privat får du din livränta

som pension från landstinget. 

Dina historiska
inkomster

Din nya
livränta

År 2011

Dina historiska 
inkomster

Din 
livränta

Från år 2007 kan inte din
förmånsbestämda tjänstepension åka
hiss rakt ner i källaren om du slutar din
yrkeskarriär med nio svarta år
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Din förmånsbestämda tjänstepension kommer att bli sämre,
men har du tidigare haft stora inkomster där du tjänat in för-
månsbestämd tjänstepension kommer den inte utraderas bara
för att dina sista år blir inkomstmässigt dåliga.

Före 2007 fanns inte det skyddet vilket innebar att du som
arbetstagare, med en månadsinkomst på 65.000 kronor,
kunde förlora upp mot 20.000 kr i månaden om det gick
riktigt illa.

I det nya avtalet KAP-KL enades arbetsmarknadens
parter om att införa något som kallas ”oantastbar livränta”,
som ska fungera som en pensionssänkningsspärr.

Den ”oantastbara livräntan” innebär att du inte ska få
sämre förmånsbestämd tjänstepension än vad du tidigare
tjänat ihop till.

Vad är då din livränta? Jo, det är de tjänstepensionsförmå-
ner som du tjänat ihop vid varje givet tillfälle och vad du
skulle vara berättigad till om du slutade din anställning.

Varje år görs en ny beräkning hur stor din livränta är, enligt
samma metodik som används då din förmånsbestämda
tjänstepension beräknas.

Man tar de senaste nio åren, räknar bort de två sista och
beräknar livräntan på de fem bästa av de sju år som återstår.

Så här kommer det att fungera i framtiden enligt det
nya avtalet. (För närvarande finns en rad snåriga över-
gångsbestämmelser som snart är utfasade).

I stapeln till vänster arbetar läkare A, hos samma
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År 2010

Fritt fall förhindrat i det nya pensionsavtalet

Trots nio 
svarta år på
slutet kan
läkare A få en
hygglig för-
månsbestämd
tjänstepension
tack vare den
oantastbara
livräntan som
nu införts.

Ny livränta räknas fram varje år

Fortsättning nästa sida >>

57 år

65 år
• Dags 
att gå i
pension



Den oantastbara livräntan gör att du kan landa mjukare om
inkomsterna rasar mot slutet.

arbetsgivare tills hon är 65 år. Fram till 56 års
ålder arbetar hon heltid och har stora inkomster.
Därefter blir det nio svarta år för läkare A där hon
inte ett enda år har inkomster över 7,5 inkomstbas-
belopp.

När läkare A går i pension har hon därför rätt till
den livränta som hon hade tjänat ihop vid 56 års ålder,
eftersom den är högre  jämfört med den förmånsbe-
stämda tjänstepension som skulle ha beräknats vid 65
års ålder. 

Fotnot: När livräntan räknas ut görs en indexuppräkning av
inkomsterna med prisbasbeloppets förändring.

Christer Bark

Din pension 
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Känner du dig som en skugga av ditt forna
jag, trött och sliten efter många års
jourande och pressat arbetstempo? Då kan
Sjukhusläkaren ge dig ett lugnande besked.
Du behöver inte oroa dig för att inte orka
hela vägen fram till pensionen vid 65 års
ålder. 
t Du kan få en riktigt bra tjänstepension utan att arbeta heltid
och jour tills 65 års ålder, men du behöver tänka efter lite. 

När det gäller den förmånsbestämda tjänstepensionen
räknas alltid de två sista åren bort, så går du i pension vid 65
års ålder kan du arbeta deltid två år dessförinnan utan att det
påverkar din pension. Har du jourat mycket eller haft stora
inkomster av andra anledningar under åren du var 55 -59 år
kan du varva ner även då du är  60-61 år och låta åren mellan
55-59 år bli pensionsgrundande. På så vis får du fyra lugna
år på slutet utan att din pension påverkas.

Men du kanske vill sluta helt och pensionera dig dessförin-
nan och då är det faktiskt så att du kan tjäna på att pensionera
dig vid 61 års ålder om du haft stora inkomster under åren du
var 53-59 år och framtidsutsikterna inte är så lysande.

Ångrar du dig och vill börja arbeta igen är det inget som
hindrar dig från att börja jobba privat eller i ett annat lands-
ting, trots att du gått i pension. I dagens pensionssystem kan
du både ta ut pension och arbeta samtidigt.

Glöm dock inte att om du går i pension vid 61 års ålder
ska din intjänade pension räcka fler år än om du pensionerar
dig vid 65 års ålder, vilket gör att din pension reduceras med
en viss procentsats för varje förtida månad. Du får inte
mindre pension, men du får en mindre summa varje år och
månad av samma pensionskaka. 

Slutar du helt vid 61 års ålder går du dock miste om de
4,5 procenten i avgiftsbestämd tjänstepension, som du
skulle tjänat in varje månad mellan 61 och 65 års ålder.

Christer Bark    
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Lugn, det är inte kört 
om du vill trappa ner

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Foto: Magnus Gotander

Vad händer med din tjänstepen-
sion om du varit hemma med
barnen och kanske arbetat
mycket deltid? Faktum är
att i dagens förmånsbaserade
system är du en av vinnarna.

t Har du bara goda inkomster under fem av dina
sista pensionsgrundande år spelar det ingen roll att
du varit hemma några år när det gäller din för-
månsbestämda pension, eftersom den grundas på
de sista åren (Se sidan 6). 

Att välja att arbeta deltid när barnen är små
betyder inte heller att du får sämre förmåns-
bestämd tjänstepension.

När den pensionsgrundande tiden
räknas ihop så räknas del av dag som hel
dag. Sysselsättningsgraden spelar ingen
roll. Det är en sak mellan dig och din
arbetsgivare. Teoretiskt skulle du
kunna arbeta en timme varje dag
under året och få det registrerat som
ett helt pensionsgrundande år.

Du bör dock tänka på att du
måste ha en anställning under tre
månader under ett år för att det ska
bli tjänstepensionsgrundande för den
förmånsbestämda ålderspensionen.

När det gäller den avgiftsbestämda
delen, som idag är 4,5 procent av lönen, så
blir den så klart sämre eftersom din deltids -
inkomst är lägre.

Christer Bark

Ingen fara att  
vara hemma 
med barnen 
en period



Som läkare anställd inom kommun, 
landsting eller region får du två former av
pension.

tDet är den du får besked om varje år i det orange
kuvertet. 

Den lagstadgade pensionen utgör bara en del av din
pension. Den byggs upp av sociala avgifter, eller av en egen -
avgift om du har egen verksamhet. 

Hur mycket lagstadagad pension du kommer att få beror
på hur hur mycket du har tjänat in och hur bra det går för
Sverige, det vill säga hur god tillväxten är i landet. 

I det orange kuvertet får du prognoser för olika procents
tillväxt. 

Du får lagstadgad pension på inkomster upp till 7,5
inkomstbasbelopp vilket motsvarar en årsinkomst på
390.750 kr i år. 

Hade du gått i pension i år hade du som mest kunnat få
cirka 17.000 kr. Du kan inte själv påverka hur stor din
lagstadgade pension ska bli, mer än för de 2,5 procent som
du själv får placera, den s.k. ”premiepensionen” som admini-
streras av Premiepensionsmyndigheten (PPM).

tDet är den här pensionen som kommer att ge dig en
stor del av dina pensionsinkomster!

I det nya pensionsavtalet har din kollektiv avtalade
tjänstepension delats upp i en avgiftsbestämd del som du
själv får välja förvaltare av och en förmånsbestämd del som

ger dig en viss procent av din lön när du går i pension. 

Den avgiftsbestämda delen
t Varje år avsätts en viss avgift av din lön till pension.
Avgiften är, sedan 2010, 4,5 procent av hela din lön från 1 kr
till 1.563.000 kronor (30 inkomstbasbelopp). De här
pengarna betalas ut till det försäkringsbolag du valt.

För en ung läkare som placerar pengarna på rätt sätt kan
ränta på ränta innebära ett ordentligt pensionstillskott vid
65 års ålder. 

En glädjande nyhet i det nya pensionsavtalet är att du
börjar tjäna in din avgiftsbestämda pension redan från 21 års
ålder. 

Avgiften räknas på din fasta bruttolön plus särskilda
ersättningar som jour- och beredskapsersättning, övertidsar-
bete, tillägg för obekväm arbetstid med mera. Allt räknas in
i din pensionsgrundande lön. Så det lönar sig att arbeta och
göra lönekarriär i det nya systemet. 

Det betalas in pensionsavgifter till dig även
om du är föräldraledig eller jobbar fackligt
Det betalas också pensionsavgift även om du är föräldraledig
enligt lagen, har sjuklön, sjukpenning eller sjukersättning.
Den som är ledig utan lön på grund av fackligt förtroen-
deuppdrag får också pensionsavgiften inbetald.

Den avgiftsbestämda tjänstepensionen som betalas ut till
dig en gång om året får du själv placera, men du kan inte
göra precis hur du vill. Du kan inte köpa aktier direkt för
pengarna. Du måste gå via de försäkringsbolag som erbjuder
traditionell livförsäkring eller fondförsäkring. Gör du inget
val, kommer dina pensionspengar att placeras i en traditio-
nell livförsäkring med återbetalningsskydd i KPA Pen-
sionsförsäkring. 

Du kan när som helst under året anmäla att du vill byta
försäkringsbolag. Ditt nya val gäller då från 1 januari nästa
år. Har du redan gjort ett val för dina pensionspengar i det
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Så här byggs din pension upp

Dina samlade
ppm-avgifter

De 2,5 procent av lönen som
du själv får förvalta.

Det orange
kuvertet
Innehåller din lagstadgade 
inkomstpension. 
Hur mycket du förväntas få
när du pensionerar dig ser
du i det orange kuvertet. 

Din lagstadgade pension (Löner upp  till 7,5 inkomstbasbelopp)

1 2

1

2 Din kollektivavtalade 
tjänstepension

Din
lagstadgade pension

Liten pe
nsionss

kola



Din pension

tidigare pensionsavtalet behöver du inte välja igen.

Den förmånsbestämda delen.
Eftersom staten inte betalar ut pension på löner över 7,5
inkomstbasbelopp har parterna i kollektivavtal kommit
överens om en förmånsbestämd ålderspension för löner i
intervallet 7,5 till 30 inkomstbasbelopp, vilket motsvarar
årslöner mellan 390.750  kr och 1.563.000 kr i år (2011).

I det nya pensionsavtalet KAP-KL (Kollektiv-Avtalad-
Pension-Kommuner-Landsting) är den förmånsbestämda
ålderspensionen 55 - 62,5 procent av lönen i intervallet 7,5
till 20 inkomstbasbelopp och 27,5 - 31,25 procent av lönen i
intervallet 20 till 30 inkomstbasbelopp. 

För att undvika orättvisor vid övergången till det nya
pensionsavtalet kommer de som är födda före 1967 att
omfattas av en övergångsregel för den förmånsbestämda
delen.

Är du född mellan 1947 och 1966 innebär övergångsre-
geln att den förmånsbestämda pensionen successivt trappas
ned från 62,5 procent till 55 procent. (Se tabell intill)

Är du född 1946 eller tidigare behåller du samma nivå på
den förmånsbestämda pensionen som i det förra pensionsav-
talet, 62,5 procent av lönen mellan 7,5 och 20 inkomstbas-
belopp och 31,25 procent mellan 20 och 30 inkomstbasbe-
lopp.

Övergångsbestämmelse för den 
förmånsbestämda delen före 1998
De läkare som anställts i kommun eller landsting före 1998
har en intjänad pension (på förhandlarspråk kallad ”Påse”)
från det äldre pensionsavtalet PA-KL 85, som är ett helt för-
månsbestämt pensionsavtal. 

Denna pensionsdel är beräknad per 1997-12-31 och är
värdesäkrad. Den del av denna pension som ligger över års-
medelpoängen 7,5 skall, enligt huvudregeln i det nya pen-
sionsavtalet KAP-KL, avräknas från den förmånsbestämda

delen i det senare avtalet, samtidigt som du får räkna all pen-
sionsgrundande tid från 28 års ålder. 

Christer Bark
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Så här byggs din pension upp

Den
förmånsbestämda delen
Du kommer att få mellan 55 – 62,5 procent av
lönen mellan 7,5 – 20 inkomstbasbelopp och
mellan 27,5 – 31,25 procent av lönen mellan 20
och 30 inkomstbasbelopp i förmånsbestämd 
tjänstepension, beroende på när du är född.

Den
avgiftsbestämda
delen
Från och med 2010 är den
4,5 procent av din lön från
1 kr  till 30 inkomstbasbelopp.

3 4

Din tjänstepension 

Eftersom yngre läkare hinner spara ihop mer av den 
avgiftsbestämda delen i tjänstepension får äldre läkare en större
procentandel i pension av lönen i den förmånsbestämda delen.
Så här mycket får du beroende på när du är född:

Födelseår Pensionsnivå i procent av pensionsunderlaget 
från 65 års ålder.

Mer än 7,5 och högst 20 IBB Mer än 20 och högst 30 IBB
- 1946 62,50 31,25
1947 62,14 31,07
1948 61,79 30,89
1949 61,43 30,71
1950 61,07 30,54
1951 60,71 30,36
1952 60,36 30,18
1953 60,00 30,00
1954 59,64 29,82
1955 59,29 29,64
1956 58,93 29,46
1957 58,57 29,29
1958 58,21 29,11
1959 57,86 28,93
1960 57,50 28,75
1961 57,14 28,57
1962 56,79 28,39
1963 56,43 28,21
1964 56,07 28,04
1965 55,71 27,86
1966 55,36 27,68
1967 - 55,00 27,50

Så mycket får du beroende på när du är född

IBB = Inkomstbasbelopp



– Det är alltid bättre att arbeta heltid hos
en arbetsgivare och att ha så hög sysselsätt -
ningsgrad som möjligt i sin anställning.
Jag har svårt att se hur det ska gå att lösa
problemet med att de som arbetar åt flera
arbetsgivare får en sämre förmånsbestämd
tjänstepension än om de arbetat åt en
arbetsgivare.  

t Att gå över från ett förmånsbestämt system till ett avgifts-
bestämt skulle inte lösa problemet med delad anställning,
säger Thomas Månsson
(bilden), avtals expert på KPA
Pension, som är det ledande
pensionsbolaget åt kommuner
och landsting.

– Skulle man slopa gränsen
på 7,5 inkomstbasbelopp och
skapa ett system där arbetstaga-
ren får exempelvis 15 procent i
pension av lönen från första
kronan skulle det innebära att
man skulle få hög tjänstepen-
sion på samma  lönedelar som
man även tjänar in allmän
pension. Det skulle bli väldigt
dyrt för kollektivet.

Thomas Månsson menar att tjänstepensionssystemet
måste ses i ljuset av att det är till för att komplettera den
allmänna pensionen, som inte ger pension på löner över 7,5
inkomstbasbelopp.
Men finns det inga möjligheter att kompensera dem

som arbetar åt olika arbetsgivare?
– Nej, jag har svårt att se det. Det skulle vara om man tog

bort tjänstepension helt och alla får allmän pension utan tak.
Då skulle det möjligtvis gå ifall man klumpade ihop alla
löner från flera anställningar och bara tjänade in allmän
pension, men sådana tankar finns i dagsläget inte överhuvud-
taget, säger Thomas Månsson.

Hans råd till den som funderar på att börja arbeta åt fler
arbetsgivare är att vända sig till personalavdelningen hos sin
arbetsgivare. Pensionshandläggarna kan ge bra svar och
hjälpa till att simulera hur pensionen påverkas.

Den förmånsbestämda tjänstepensionen inom KAP-KL-
avtalet, som gäller för läkarkåren, har många fördelar för
arbetstagaren, tycker Thomas Månsson.

– Du kan arbeta deltid och väldigt flexibelt och hos flera
arbetsgivare under stor del av din yrkeskarriär.  Det räcker
med fem goda år på slutet för att få en bra pension. 

Christer Bark
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”Jag har svårt att se att 
det skulle gå att kompensera 
de som har delad anställning”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Läkarnas flykt från a-kassan är ett hot
mot maktbalansen mellan arbetsgi-
vare och läkare. Snabba förändringar i
arbetslivet och nya avtal ökar a-
kassans betydelse för den enskilde
läkaren. Det säger Läkarförbundets
ordförande Marie Wedin.

t På fem år har antalet läkare som är medlemmar i
a-kassan sjunkit från två tredjedelar till en tredjedel.
2006 var 17.000 läkare medlemmar i a-kassan, i dag
är bara drygt 10.000 av landets cirka 32.000 läkare
medlemmar.

Regeringens beslut att ta bort avdragsrätten för
avgiften till fack och a-kassa, 2006, samt sänkningen
av ersättningstaket fick många att lämna a-kassan.
AEA, Akademikernas erkända arbetslöshetskassa,
hade vid årsskiftet 2007/08 tappat 13 procent av sina
medlemmar medan motsvarande siffra för Läkarför-
bundets medlemmar var hela 22 procent. Sedan dess
har andelen läkare som är medlemmar i a-kassan
fortsatt att sjunka och är nu rekordlågt.

Marie Wedin ser stora risker med medlemsflykten
och beskriver en arbetsmarknad i snabb förändring
där risken att förlora jobbet blir betydligt större än i
dag. Hon menar att 90 kronor i månaden, som a-
kassan kostar läkare, är en billig försäkring.

Minskad anställningstrygghet
– Risken att bli arbetslös har hittills varit
liten. Men vi står inför en arbetsmarknad
med betydligt många fler privata arbetsgi-
vare, där vi inte kan räkna med samma
anställningstrygghet som hos landsting och
regioner, konstaterar hon.

I en slimmad privat verksamhet har man inte
plats för någon som inte fungerar till 100 procent,
varnar hon. Det gäller att se om sitt hus för att inte

hamna fullständigt i händerna på arbetsgivaren. a-
kassan ger ett visst skydd och man riskerar inte att
bli helt utblottad för att man inte är lojal mot arbets-
givaren. 

Den fackliga aktiviteten vid de mindre, privata
verksamheterna är inte speciellt hög och strukturerad
och det kan vara svårt att få hjälp att förhandla, kon-
staterar hon.

Förmånliga avtal
Ett annat skäl att vara med i a-kassan, menar hon, är
det nya kollektivavtal för den landstingskommunala
sektorn som Läkarförbundet har förhandlat fram. Där
ingår ett omställningsavtal som kan tillämpas vid
uppsägning. Dessa pengar kommer man bara i åtnju-
tande av om man är medlem av a-kassan. 

Förbundet funderar dessutom på en inkomstför-
säkring, knuten till a-kassan, som vid uppsägning
skulle kunna ge upp till 100 000 kronor i månaden
under sex månader. Idag ger a-kassan som mest 680
kronor per dag. Det innebär en högsta ersättning på
14.960 per månad före skatt och ges som längst
under 300 dagar.

– Det här kan vara speciellt intressant för de
läkare som arbetar som verksamhetschefer, säger
Marie Wedin.

Anna-Lena Bengtsson
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Läkarförbundets ordförande 
varnar för att stå utanför a-kassan 

På en förändrad och privatiserad arbetsmarknad kan det
stå enskilda läkare dyrt att stå utanför a-kassan.



Har man alltid för många patienter i för-
hållande till bemanningen då har man
planerat fel, då måste man se över sin orga-
nisation. Det säger Pernilla Niia, Arbets -
miljöverket, nationell samordnare för
granskningen av landets akutsjukhus.

t Trots sambandet mellan personalens arbetssituation och
patientsäkerhet, visar Arbetsmiljöverkets granskning, under
förra året, att riskerna i arbetsmiljön inte prioriteras. 

Efter att ha genomfört 300 inspektioner vid landets 60
akutsjukhus konstaterade man att överbeläggningar blivit
ett normaltillstånd som gör att personalen får slita hårt och
ständigt är oroliga att inte hinna med patienterna. 

– Det är en sak om man inte hinner klara alla toppar, men
inte att alltid ha fler patienter än
vad man har bemanning för,
säger Pernilla Niia.

Just nu följer man upp fjol -
årets granskning ute på vårdav-
delningar för att se hur de strate-
gier och riskbedömningar
fungerar som sjukhusledning-
arna redovisat.

Arbetsmiljöinspektör Monica
Engström menar att även om
uppföljningen ännu inte är klar
så bekräftas mediebilden av
ständiga överbeläggningar.

– En sak som personalen åter-
kommer till som en orsak till
överbeläggningarna är att de
jobbar med två olika vård givare.
Det stoppar upp hela vården,

konstaterar hon.
De viten som Arbetsmiljöverket kan dela ut har höjts de

senaste åren. För tio år sedan handlade de om 30 000 kronor,
sedan två år har man höjt till 300 000 kronor.

MAS och Region Skåne ligger i topp när det gäller
vitesförelägganden.

– De har hittills totalt fått två miljoner kronor i vitesföre-
lägganden utan att det på något sätt förbättrat arbetsmiljön,
konstaterar Pernilla Niia.

Därför hotas sjukhuset nu av ett rekordstort vite på två
miljoner kronor om det inte åtgärdar de problem som Arbetsmil-
jöverket påtalat. Men, konstaterar hon, vi är mycket mer intresse-
rad av att de göra något åt arbetsmiljön än att döma ut viten.

Medan Arbetsmiljöverket granskar arbetsmiljön har Soci-
alstyrelsen patientsäkerheten i fokus. Per-Anders Sunesson,
chef för Socialstyrelsens tillsynsenhet berättar att man
granskar enskilda ärenden och händelser som anmäls till
Socialstyrelsen, men också själva tar initiativ till en bredare
tillsyn inom olika områden. Tidigare gjordes oanmälda
inspektioner bara i undantagsfall. Men i dag sker det betyd-
ligt oftare och det viktiga är då inte enbart hur många sängar
det står i varje rum. Huvudsaken är att det finns tillräckligt
med personal för att ge en god medicinsk vård.

– Ser vi vid en sådan granskning att bemanningen är för låg
och hotar patientsäkerheten kan vi självklart gripa in, säger han.

Däremot menar han att det generellt inte är
meningsfullt att diskutera hur många specialister
man ska vara på en enskild avdelning för att klara
av bakjouren eller hur många vårdplatser som ska
finnas i en verksamhet.
– Det är vårdgivarnas ansvar att bedriva en god
och säker vård och att ha tillräckligt med
personal, vårdplatser och utrustning. Det är
solklart i patientsäkerhetslagstiftningen, konstate-
rar Per-Anders Sunesson.

Därför menar han att det måste ligga i vårdgivarens
intresse att ha en dialog med personalen om hur säkerheten
ser ut, om det finns tillräckligt med vårdplatser och om
bemanningen är tillräcklig.

Hittills har Socialstyrelsen bara utdömt ett vitesföreläg-
gande när det gäller patientsäkerheten. Förra året fick Karo-
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–Överbeläggningar tas
fortfarande inte på allvar

Arbetsmiljöverket
riktar skarp kritik 
mot akutsjukhusen
efter 300 inspektioner

Per-Anders Sunesson, chef
för Socialstyrelsens tillsyns -
enhet, som idag gör betydligt
fler oanmälda inspektioner.
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linska Universitetssjukhuset i Huddinge ett vitesföreläg-
gande på 500 000 kronor för att man trots påpekanden inte
gjorde något åt omständigheterna.

Samtidigt finns ett viss tvekan att använda vitesförläg-
ganden. Får de ingen effekt kanske det är bättre att använda
pengarna direkt i vården.

– Det är lättare att avgöra om det är ett visst antal centi-
meter mellan sängarna än att peka ut att en viss omständig-
het riskerar patientsäkerheten, säger Erik Höglund enhet-
schef för Tillsynsregion Öst.

Anna-Lena Bengtsson

– Bristen på vårdplatser har blivit ett normaltillstånd, konstaterar Pernilla Niia, nationell samordnare för granskningen av landets akutsjukhus.



Sju verksamhetschefer på fem år, en 
halvering av antalet specialister på tre år,
fler nattjourer, färre vårdplatser och en
sammanslagning av neonatal- och barnav-
delningen. Personalen vid barn- och ung-
domskliniken på Gävle sjukhus är hjärtligt
trött på den nedåtgående spiralen. 

t Vi är många som skäms över den sjukvård som vi i dag
kan erbjuda länets barnfamiljer, skrev personalen, förra året,
i ett öppet brev till landtingets politiker i Gävleborg. Samti-
digt hoppade klinikens verksamhetschef av sitt arbete efter
bara ett år. För ett par månader sedan tillträdde den sjunde
verksamhetschefen på fem år.

Personalen trodde inte att det kunde bli sämre men inför
hösten finns bara tre överläkare som ska dra hela bakjours -
lasset och schemaläggningen är ett ständigt lappande och
lagande.

– Vi börjar faktiskt tappa hoppet att det ska bli bättre.
Det saknas folk hela tiden. Minskningen av specialister gör
att vi skulle behöva ta in två-tre hyrläkare för att klara situa-
tionen i höst, berättar Helena Webering, överläkare och
schemaläggare vid kliniken.

Istället för att patienter ska behöva stå i kö för uppfölj-
ning och återbesök vill klinikens läkare att man skär bort
delar av verksamheten och hänvisar till andra landsting. Men
det har inte fått något gehör hos landstingspolitikerna.

Samtidigt som antalet specialisttjänster har halverats har
antalet underläkare ökat.

– Det här går ut över handledningen och gör att ST-läkare
under utbildning får ta specialistansvar betydligt tidigare än
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Så ser vardagen
ut på barnkliniken 
i Gävle som haft sju
verksamhetschefer
på fem år

Fortsättning nästa sida >>
En jobbig höst väntar personalen vid barn-och ungdomskliniken, vid Gävle Sjukhus. Fr.v Erik Godås, Michael Capek, Laszlo Markasz, Natalja Jackmann, Malin Motamedi (längst bak), Helena Webering(längst fram), Amirhossein Mahdavian, 
Ing-Marie Daniels, Fredrik Sewon.
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En jobbig höst väntar personalen vid barn-och ungdomskliniken, vid Gävle Sjukhus. Fr.v Erik Godås, Michael Capek, Laszlo Markasz, Natalja Jackmann, Malin Motamedi (längst bak), Helena Webering(längst fram), Amirhossein Mahdavian, 
Ing-Marie Daniels, Fredrik Sewon.
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vad de borde, säger Fredrik Sewon, överläkare vid kliniken
och facklig representant.

Han menar att neddragningarna går ut över patientsäker-
heten och sliter på de anställda. Många känner en stor
trötthet över bristen på verklig dialog med sjukhusledning
och politiker.

– Det känns som att vi balanserar på gränsen till vad vi
förmår. Ännu så länge har inget hänt, men alla springer
fortare och fortare, konstaterar Fredrik Sewon.

Vid årsskiftet 2007-2008 var antalet specialister vid
kliniken 13,75, idag är det sju stycken. Antalet underläkare
har under samma tid ökat från fem till sju.

– Bristen på specialister vid kliniken drabbar
främst de kroniskt sjuka barnen och återbesöken.
Politikerna vill att vi i första hand prioriterar akuta
patienter och nybesök, säger Helena Webering.

Gigantiskt kompberg
Kompberget på kliniken är omfattande och trots att det
egentligen inte är tillåtet att ha mer än 200 övertidstimmar
innestående har flera läkare mer än 1000 timmar, ett klart
brott mot övertidslagstiftningen.

– Att ta ut tiden i ledighet är inte det lättaste när vi är så
få, förklarar Fredrik Sewon.

När han började på kliniken för sex år sedan gick han
nattjour var sjätte vecka. Numera sker det var fjärde vecka
och då kan det dessutom tillkomma extra helgjourer. 

Den stora omsättningen på verksamhetschefer som
kommit och gått har bidragit till den bristande kontinuite-
ten på avdelningen. Kliniken har inte haft en läkare som
verksamhetschef sedan 2006. 

När tjänsten nyligen utlystes fick man två sökande, en
disputerad barnläkare med chefserfarenhet och en ambulans-
sjuksköterska. Trots att samtliga fackliga organisationer vid
kliniken förordade läkaren till tjänsten valde divisionsled-
ningen ambulanssjuksköterskan. 

– Vi blev naturligtvis mycket besvikna. I annonsen för
tjänsten framgick tydligt att man ville ha en läkare med
erfarenhet av barnsjukvård och med erfarenhet av att vara
chef. Vi tyckte att läkaren uppfyllde alla krav och ställde oss
frågande till valet.

När de fackliga organisationerna krävde att få veta varför
divisionsledningen valt ambulanssjuksköterskan fick man
till svar att han motsvarade de kriterier man ställt upp. Men
vilka dessa kriterier var ville man däremot inte berätta. Det
var hemligt.

Fredrik Sewons hade sett fram emot att få en läkare som
chef för avdelningen.

– När man har den medicinska kompetensen blir det mer
tyngd i ledarskapet gentemot andra chefer. Det är lättare att
direkt förklarar vad en minskning av resurser får för medi-
cinska effekter på vården, utan att behöva fråga någon annan,
konstaterar han.

Anna-Lena Bengtsson
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Ett mer långsiktigt utvecklingsarbete
ska under hösten starta och tätare
möten ska hållas med läkargruppen
och övrig personal vid Barn-och
ungdoms kliniken vid Gävle sjukhus.
Det hoppas man från ledningshåll ska
skapa ett bättre arbetsklimat. 
t Divisionschef Hanna Brevemark Jansson säger att
hon är medveten om att finns en hel del intern kritik
mot divisionsledningen.

– Det är bra att kritiken kommit fram så att vi
kan ta itu med den, säger hon.

Hon konstaterar att det ständiga bytet av ledar-
skapet vid kliniken inte har främjat utvecklingsarbe-
tet och stabiliteten. Men hon betonar att det nu är
dags att tillsammans med personalen skapa långsik-
tiga mål för verksamheten vid kliniken, inte bara för
ekonomin.

Hanna Brevemark Jansson är inte bara för chef för
BKPH-divisionen, hon är också läkare, specialistkom-
petent inom barn- och ungdomspsykiatri och har
tidigare arbetat som chefsöverläkare vid BUP i Västerås. 

I BKPH-divisionen ingår barn och kvinno-
sjukvård, psykiatri och habilitering. När Hanna
Brevemark Jansson började sitt arbete som division-
schef inom Landstinget Gävleborg i februari i år
poängterade hon vikten av att måna om personalen
för att skapa en bra arbetsmiljö och delaktighet i
arbetet. Hon betonade också att hon skulle sträva
efter tydlighet och delaktighet vid eventuella föränd-
ringar av verksamheten. 

Gävleborg har förhållandevis få läkare som chefer
och landstingsdirektör Svante Lönnbark var mycket
nöjd med att få en läkare som divisionschef när
Hanna Brevemark Jansson anställdes. Han framhöll
att hennes medicinska kompetens var mycket värde-
full för ledningens arbete.

Men när en ny chef skulle rekryteras till Barn-och
ungdomskliniken var det inte längre lika meriterande

med medicinsk kompetens och den läkare som sökte
tjänsten valdes bort till förmån för en ambulanssjuk-
sköterska, i strid med samtliga fackförbunds önskan.

– Vi sökte inte en läkare eller sjuksköterska, vi sökte
en chef. Eftersom vi inte vill ha fler chefsbyten vid
kliniken engagerade vi en extern rekryteringsfirma
som tillsammans med oss arbetade fram en chefsprofil.
Den ambulanssjuksköterska som fick tjänsten klarade
testerna till den profilen bäst och visade sig vara
mycket stresstålig, säger Hanna Brevemark Jansson.

Hon betonar att han dessutom redan hade testats
som tillförordnad chef vid Barn- och ungdomsklini-
ken under några månader, något som ytterligare
talade till hans fördel.

– Genom att anställa honom behövde vi inte göra
ytterligare ett chefsbyte. Det rådde en stabil situa-
tion på kliniken, den ville vi behålla. Men jag vill
verkligen betona att vi har anställt den mest merite-
rade för tjänsten, säger Hanna Brevemark Jansson.

Anna-Lena Bengtsson

Ledningen hoppas att tätare 
kontakter ska förbättra arbetsmiljön
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Hanna Brevemark Jansson säger att båda kandidaterna som
sökte tjänsten var mycket kompetenta men att de tester som
utfördes, utföll till ambulanssjuksköterskan fördel.



Bristen på patologer i Sverige stoppar
upp och försenar effektiviseringen av
cancervården. Mer samarbete med bio-
medicinska analytiker, ökat ansvar för ST-
läkare under utbildning och försök att ta
hem de specialister som lämnat landet
kan på kort sikt hjälpa upp situationen,
menar Ulrika Hansson, ordförande för
Svensk förening för Patologi. 

t De regionala cancercenter som är under uppbygg-
nad i Sverige och som ska effektivisera cancervården
riskerar att inte klara av jobbet på grund av bristen på
patologer.
Ulrika Hansson tycker att situationen är oroväckan-

de. Hon menar att en anledning till dagens problema-
tiska situation är att det ekonomiska ansvaret för ST-
tjänster flyttades över från staten till enskilda kliniker i
början på 1990-talet.
– Ingen tog ett totalt ansvar. Trots bristen på patolo-

ger har många sjukhus valt att ta in pensionerade spe-
cialister istället för att inrätta ST-tjänster. Under en tid
fanns bara 25 ST-tjänster inom patologi i hela Sverige.
På kort sikt har det varit ett sätt för klinikerna att spara
pengar, men idag har det blivit en stoppkloss i cancer-
vården, konstaterar Ulrika Hansson.

”Vi måste tänka om”
Idag finns 75 ST-tjänster i landet vilket ses som tillfreds-
ställande. Problemet är att det tar tid innan patologer
under utbildning kan arbeta självständigt, betydligt
längre tid än inom andra specialiteter.

– Det dröjer ofta ända upp till tre år innan de kan
göra ett självständigt arbete. Men bristen gör att
vi kanske måste tänka om och låta dem börja
arbeta mer självständigt inom vissa områden,
säger hon.

Antalet patologer skulle behöva fördubblas
I dag finns 192 specialister inom patologi i Sverige. För
att effektivisera verksamheten och hinna med alla tu-
mörprover skulle antalet behöva fördubblas, menar
Ulrika Hansson. Få patologer vid universitetssjukhusen
arbetar heltid kliniskt.  I tjänsten ingår oftast även 
forskning och undervisning, förklarar hon.
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Antalet patologer skulle behöva fördubblas för att hinna med alla tumörprover, säger Ulrika Hansson.
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BONUSTEMA: Patologi 

Patologin har fått ökad betydelse det senaste decenniet.
Cancertumörer utgör närmare 80 procent av arbetet.
I dag tar man betydligt fler prover än tidigare. Det

handlar om att fastställa i vilken undergrupp tumören
ingår, tumörutbredning och hur aggressiv den är. 
Med molekylärgenetiska metoder kan man undersö-

ka egenskaper hos tumören och ge specifika läkemedel
till exempelvis bröst- och lungcancerpatienter. 
För att veta vilka cancerpatienter som har nytta av

ett visst läkemedel måste tumörproverna också testas
för olika läkemedelsmarkörer. Det här är en förväntad
utveckling också inom andra cancerområden med fler
och fler specialdesignade läkemedel och färre generel-
la läkemedel. Det innebär att patologin kommer att få
en ännu större betydelse inom cancervården. 
Det är i laboratoriet som det avgörs vilken behand-

ling som kan hjälpa patienten maximalt. 
– Vårt jobb har blivit intressantare med fler special-

granskningar och fler infärgningar. Men vi har också
fått mer att göra, samtidigt som vi har haft stora pen-
sionsavgångar och ett stort antal patologer har flyttat
till Danmark, berättar Ulrika Hansson.

De senaste tre åren har ett 15-tal patologer läm-
nat Sverige för att istället jobba i Danmark. Lö-
nerna är högre, den danska kronan mer värd och
grannlandet erbjuder dessutom en betydligt
lägre skatt under de första tre åren till specialis-
ter inom bristområden.

Utbrett missnöje
– Jag tror inte att det enbart handlar om pengar utan
mer om ett utbrett missnöje med arbetssituationen här,
säger Ulrika Hansson.
Hon menar att något måste göras för att locka hem

dem igen och stoppa att fler specialister lämnar landet.
I Västra Götaland och Skåne har biomedicinska
analytiker specialutbildats för att skära ut tumör-
prover, något som annars är en del av patologens
arbete. Fler biomedicinska analytiker som gör
delar av patologens arbete kan bli aktuellt för att
klara det ökade trycket inom cancervården.

Digitalisering har ännu inte slagit igenom på bred fromt
inom patologin. I Sverige är det främst Kalmar som ut-
märkt sig och som dessutom är världsledande inom områ-
det. Men patologin befinner sig i en brytningstid där bris-
ten på specialister kan göra att IT, ny teknik och andra
yrkesgrupper snabbt kan göra sitt intåg inom specialite-
ten. Men Ulrika Hansson tror att det dröjer länge innan
den traditionella patologen har ersatts.
– Ännu så länge är det ögat och mikroskopet som är

de viktigaste arbetsredskapen. För att bli en riktigt bra
patolog krävs lång erfarenhet och att man har byggt
en bildbank i huvudet,  som gör att man snabbt kan
känna igen olika avvikelser, säger Ulrika Hansson.

Anna-Lena Bengtsson

Hon har regeringens uppdrag att förbättra patologin

Förväntningarna på Marie Beckman
Suurküla, som fått regeringens uppdrag
att se över patologin, är höga. Redan i
mars nästa år ska hon komma med för-
slag på åtgärder som stärker kompetens-
försörjningen, men som också löser en
del av den akuta bristen på patologer.

t Bristen på patologer har varit känd länge. Men det
är först nu när regeringens nationella cancerstrategi
ska sjösättas som man tvingas ta itu med problemet.
Patologin är själva navet när det gäller att tidigt upp-
täcka, diagnosticera och behandla cancer. Utan tillräck-
ligt många patologer är det svårt att effektivisera och
förbättra cancervården.
Marie Beckman Suurküla som nyligen lämnat arbetet

som sjukhusdirektör för Akademiska sjukhuset i Uppsa-
la har en spännande höst framför sig. Strax innan som-
maren fick hon regeringen uppdrag att göra en över-
syn av patologin.
– Jag kommer bland annat att göra en analys av var

svensk patologi befinner sig i dag och också se hur det
ser ut inom specialiteten i andra länder, säger hon. 
Just nu pågår en insamlingsfas där hon åker runt och

träffar representanter för patologin, för att få fakta
och synpunkter ur sjukvårds-, utbildnings och
forskningsperspektiv. Det handlar inte bara om att
locka fler ST-läkare till patologin. Marie Beckman
Suurküla vill också se vilka möjligheter till effektiviser-
ing som finns i ny teknologi och nya arbetsätt. 

– Dagens möjligheter till individanpassade be-
handlingar innebär ökade krav på patologin,
både när det gäller volymer och tillämpning av
nya avancerade diagnostiska metoder, konstate-
rar hon. 

Regionala skillnader
Det finns också tydliga regionala skillnader i tillgången
till kvalificerad personal inom patologin. I Jämtland,
Gävleborg och Västra Götaland är bristen som störst.
Det innebär fördröjda diagnoser, längre väntetider för
start av cancerbehandlingar, eller till att behandlingar-
na blir för sent insatta. En digitalisering med gemen-
sam databas kan utjämna skillnaderna både inom en
region, så som skett i Skåne, och mellan landets regio-
ner.
Marie Beckman Suurküla tror att en ökad samord-
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ning kan vara ett sätt att korta väntetiderna inom can-
cerdiagnostiken.

– En väg att gå kan vara att fördela om resurser-
na och fundera på om alla ska göra allt. Det kan
handla om att dela upp vissa specialiteter på
olika orter inom Sverige eller kanske till och med
inom Norden, säger Marie Beckman Suurküla.

Det finns en klar och utbredd kunskap om proble-
men inom patologin. Min roll blir att lyfta fram möjlig-
heter och visa på goda exempel. Jag vill gärna skapa en
realistisk åtgärdslista både på kort och på lång sikt,
avslutar Marie Beckman Suurküla.

Anna-Lena Bengtsson

Marie Beckman Suurküla är entusiastisk över sitt nya stimulerande uppdrag. Foto: Staffan Claesson

Fakta 

t Av regeringens riktlinjer till översynen framgår att

Marie Beckman Suurküla ska se över framtida kompetens-

försörjning, teknisk och informationsteknologisk utveck-

ling inom patologin, arbetsprocesser, arbetsfördelning

mellan olika personalkategorier, kvalitetsutveckling och

kunskapsstyrning, fortbildning, forskning och innovation

inom patologi samt organisatoriska frågor. 

Syftet med översynen är att stärka svensk patologi.

Översynen ska därför även innehålla förslag på åtgärder

som syftar till att stärka kompetensförsörjningen inom

patologin. Uppdraget ska slutredovisas till Socialdeparte-

mentet senast den 31 mars 2012.



Det är bara en tidsfråga innan den virtuel-
la tekniken slår igenom inom patologin.
Precis som inom röntgen, där den nu är
helt genomförd, finns det stora vinster att
göra. Det menar Anders Persson vid Cen-
trum för medicinsk bildvetenskap och vi-
sualisering i Linköping, en av forskarna
bakom den virtuella obduktionen.

t Patologi är ett av de hetaste utvecklingsområdena
inom sjukvården just nu och bara i början av en digitali-
sering. Bristen på patologer, teknikutvecklingen och
patologins alltmera centrala roll i cancerbehandlingen
snabbar upp förändringstakten. Den virtuella tekniken
kommer att förändra patologens roll precis som den
gjort för röntgenläkarna, tror Anders Persson. 
Tekniken gör det möjligt att både ta prover från tu-

mörer och att dela upp det i tunnare skikt än vad läkare
klarar av, läsa av och markera avvikelser. 
Men det handlar inte om att datorn ska ersätta läkaren

utan att läkaren med stöd av datorn gör ett mycket bätt-
re resultat än vad bara doktorn gör, konstaterar han.
– Tekniken kan användas till att visa prover på ett

nytt sätt, kvalitetssäkra och att lagra dem. Läkarens roll
blir mer att kontrollera och följa processen via datorn
förklarar han.

Han hänvisar till s tudier där CAD-program
används inom röntgen och som med hjälp av
små pilar pekar ut avvikelser i bilden. 
– Det gör att v i röntgenologer kan hitta så-
dant v i annars  aldrig skulle hinna med att se
vid granskning av den stora mängd bilder
som datorn går igenom vid mammografi,
tjocktarms- och lungcancer.

Han berättar att den digitala röntgentekniken som

nu är godkänd av den amerikanska läkemedelsmyndig-
heten FDA ses som en viktig kvalitetsindikator inom
vården i USA. De kliniker som inte tillämpar digital
röntgen får helt enkelt inte några patienter längre,
berättar Anders Persson.
Den enorma datamängden med högupplösta bilder

som används inom patologin har hittills varit det stora
hindret när det gäller att scanna in mikroskopipreparat
digitalt. Men Anders Persson menar att nu är det möj-
ligt och ser en snabb utveckling av specialistområdet
framför sig de närmaste 5-10 åren. Som en förebild
inom området pekar han ut Sten Thorstenson, medi-
cinsk chef vid avdelningen för klinisk patologi- och
diag nostiskt centrum, vid Länssjukhuset i Kalmar som
världsledande inom området.
Som Sjukhusläkaren tidigare berättat, började Läns-

sjukhuset i Kalmar använda sig av telepatologi redan
1999 för att kunna bedöma preparat under pågående
operation i samarbetet med Västerviks sjukhus.
Till att börja med användes tekniken främst för frys -

snitt vid bisköldkörtel och sentinel node. Men sedan
2008 arbetar man med digital rutindiagnostik inom
hispatologi, där man granskar vävnadsprover
– De har visat att det är möjligt att tillämpa

bredbandstekniken i patologins tjänst. Utvecklingen
ligger bara runt hörnet och Sverige ligger längst fram,
konstaterar Anders Persson.
Ett eftersatt område inom patologin är obduktioner

av patienter som avlider på sjukhus. I dag obduceras
endast 5 procent av dessa patienter på grund av bristen
på patologer och av ekonomiska skäl.
Anders Persson menar att de virtuella obduktioner

som rättsläkare i dag använder vid obduktion av mord -
offer också skulle kunna användas för att fastställa
dödsorsak för avlidna på sjukhus.
– Vi vet att hälften av de dödsattester som skrivs på

sjukhus är felaktiga, det har studier visat.
Det här menar Anders Persson får konsekvenser för

hela sjukvården. Socialstyrelsens dödsorsaksregister
bygger på vad sjukhusen uppger som dödsorsak och
det registret styr idag mycket av resurstilldelningen och
utvecklingen inom vården, konstaterar han.

Anna-Lena Bengtsson

Virtuella obduktioner av patienter som avlider på sjukhus menar An-
ders Persson skulle kunna bli en kvalitetssäkring som visar dödsorsak

men också om patienten fått rätt behandling. 
Foto: Staffan Gustavsson
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Virtuell teknik står på tröskeln
att revolutionera patologin
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Fakta 
t För att undersöka hela kroppen hos den avlidne med

virtuell teknik används tredimensionella bilder. Dessa förs

in i ett virtuellt obduktionsbord där kroppen kan granskas

i hög upplösning, från helkroppsbilder till ner till 0,2milli-

meters nivå inne i den avlidna patientens organ. Därmed

finns stora möjligheter att se vad personen drabbats av,

exempelvis i organ som hjärta, lever njurar och hjärna.
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Ett snabbare flöde, mer diagnostid och
bättre arbetsmiljö blev resultatet när pa-
tologin vid de fyra sjukhusen i Skåne gick
samman. Prover som tidigare tog 2-3
veckor att passera lab har minskat till 2-3
dagar.

t 2009 bildades Labmedicin Skåne som bland annat
innebar en sammanslagning av patologin i Malmö,
Lund, Helsingborg och Kristianstad. Tillsammans med
klinisk mikrobiologi, klinisk kemi och fem andra labora-
toriespecialiteter bildade man en egen förvaltning.
Totalt passerar cirka 90 000 patologiprover patologer-
na i Skåne under ett år.
– Tanken bakom sammanslagningen var att öka ef-

fektiviteten och överföra kunskap inom organisatio-
nen, berättar Lena Luts, som tillträdde som verksam-
hetschef för klinisk patologi samband med
sammanslagningen.

Många förändringar
Hon berättar att man satsade på förändringar i verk-
samheten som ökade flödet så att läkarna snabbare
fick proverna. Ny utrustning och automatisering gjorde
att preparaten kunde processas snabbare. Samtidigt
fick de biomedicinska analytikerna en vidareutbildning
som gjorde att de kunde ta över en del av arbetet, att
skära ut preparaten, ett arbete som läkaren annars gör.
– På det viset fick de mer diagnostid. Alla personal-

grupper fick också genomgå LEAN-utbildning, som
utgår från systemtänkande, för att förstå hur viktigt
det är med ett jämt flöde, säger Lena Luts.
Ett kvitto på att arbetet lyckats var den jämförelse

som gjordes förra året som visade att Labmedicin i
Skåne är mer kostnadseffektiv än motsvarigheterna i
Uppsala och Östergötland. 
De verksamheter som granskades var klinisk kemi,

klinisk patologi, klinisk mikrobiologi och blodcentraler-
na. Undersökningen som Akademiska laboratoriet i
Uppsala tog initiativet till visade att Labmedicin Skåne
hade lägre kostnader per producerad enhet inom samt-
liga områden.
Den främsta förklaringen till detta anses vara att de

skånska labben hanterar större volymer än de andra två.
En bättre arbetsmiljö, är den främsta vinsten med

effektiviseringsarbetet, menar Lena Luts.

Samordnad verksamhet i Skåne gav mycket snabbare flöde och bättre arbetsmiljö

Fortsättning nästa sida >>
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Lena Luts, (till höger) verksamhetschef för klinisk Patologi, Labmedicin Skåne, tillsammans med Caroline Jansson, biomedicinsk analytiker som fått mer tid över för ackrediterings- och kvalitetsarbete. Foto: André  de Loisted
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Lena Luts, (till höger) verksamhetschef för klinisk Patologi, Labmedicin Skåne, tillsammans med Caroline Jansson, biomedicinsk analytiker som fått mer tid över för ackrediterings- och kvalitetsarbete. Foto: André  de Loisted



Inspektion av Socialstyrelsen väntar
klinisk patologi vid Linköpings
Universitetssjukhus och Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset i Göteborg i höst,
efter upptäckten att cancerprover miss-
bedömts vid upprepade tillfällen.

t Socialstyrelsen vill se om missbedömningarna hand-
lar om slarv av enskilda läkare eller om orsakerna är
generella brister och låter de regionala enheterna i
Jönköping och Göteborg granska de anmälda ärende-
na och rutinerna vid klinikerna. 
I Göteborg har sjukhuset tvingats kontakta 27 tidiga-

re friskförklarade patienter sedan det upptäckts att en
patolog felbedömt vävnadsprover.
I själva verket visar proverna på förändringar och

förstadier till hudcancer. Samtidigt har en patolog i
Linköping anmälts sju gånger för att ha missat olika
former av cancer, bland annat hudcancer.
Tidigare har Socialstyrelsen bara haft ett fåtal liknan-

de ärenden och frågan är nu om det är den stora bris-
ten på patologer och ökade antalet prover som visar sig
som en säkerhetsrisk.
Enligt en undersökning som Cancerfonden publicera-

de hösten 2010 borde antalet patologer fördubblas för
att klara sjukvårdens behov. Bristen märks i alla lands-
ting men är särskilt märkbar i Västa Götaland.
Vid Socialstyrelsens regionala enhet i Jönköping som

granskar patologin vid Universitetssjukhuset i Linkö-
ping, väntar man fortfarande på en del av underlaget.
– Vi ser över rutiner och eftergranskningar vid klini-

ken och om man har haft några avvikande problem.
Under hösten har vi planerat att göra inspektion vid
kliniken, berättar Pavel Ouda, handläggare vid den
regionala enheten i Jönköping.

Anna-Lena Bengtsson

Den ökade effektiviteten har bland annat inneburit
att de biomedicinska analytikerna har fått mer tid över
för ackrediterings- och kvalitetsarbete och patologerna
har fått mer tid för diagnostik.

Det snabbare flödet genom lab. har minskat
genomloppstiden för ett preparat med, i
v issa fall, upp till ett par veckor. Det här,
menar Lena Luts , beror på den jämnare ar-
betstakten och är bra både för personalen
och för de patienter som s lipper vänta på
provsvar.

Allra bäst har effektiviseringen lyckats i Lund. Tyngre
kirurgi och en större mängd prover i Malmö har gjort
att effektiviseringen har tagit längre tid att slå igenom
där, menar Lena Luts.
Samtidigt som arbetet med att förbättra processflö-

den fortsätter, startar nu nästa stora projekt, digital
bildhantering.
En gemensam databas gör också att läkaren hämtar

hem de prover som ska göras digitalt istället för att åka
omkring mellan olika lab.
– Även om vi startar nu i höst och många är ivriga att

komma igång så tar det tid att koppla digitaliseringen
till vårt laboratoriedatasystem. Vi satsar på kvalitets-
säkring och patientsäkerhet, det är viktigt att allt blir
rätt från början, konstaterar Lena Luts.

Anna-Lena Bengtsson

32

BONUSTEMA: Patologi 

Upprepade misstag 
utreds av Socialstyrelsen
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– All patologi kan inte ske digitalt men en stor del av preparaten är av
rutinkaraktär och kan lätt diagnostiseras digitalt, konstaterar Lena
Luts. Foto: André  de Loisted
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Rätten för patienter att fritt söka sjukvård inom EU
blir huvudtemat för den första europeiska sjukhus-
konferensen (EHC) som arrangeras i samarbete mellan
sjukhusläkarna och sjukhusarbetsgivarna på Europa-
nivå. Konferensen hålls i Düsseldorf den 18 november
i samband med Medica 2011, världens största
medtech-mässa.

t – Det är mycket på gång inom EU
som påverkar sjukhusläkare över hela
Europa, och därför är det viktigt att visa
var vi läkare står i dessa frågor, säger Dr.
Joao de Deus, ordförande i AEMH (Euro-
peiska Sjukhusläkarföreningen).

Joao de Deus deltar i konferensens
inledande diskussion om hälso- och
sjukvårdspolitik på Europanivå, som
inleds av Luxemburgs socialminister
Mars Di Bartolomeo.

– Även om patientrörlighet är huvud-
temat för diskussionen kommer jag även
att väcka andra frågor, som arbetstidsdi-
rektivet i ett sjukhusläkarperspektiv och
den uppgiftsglidning som innebär att
sjuksköterskor och andra yrkesgrupper tar över vissa av
läkarnas arbetsuppgifter. Det kanske är bra för sjukhusens
ekonomi, men inte för patientsäkerheten, berättar han.

Nytt steg
European Hospital Conference är det första arrangemang
som sjukhusläkarnas fackliga organisation håller tillsam-
mans med arbetsgivarnas och sjukhusledarnas organisatio-
ner på Europanivå. Joao de Deus tycker att det är ett viktigt
steg för att öka sjukhusläkarnas inflytande i Europa:

– Tidigare har AEMH sökt påverka EU framförallt
genom våra årliga möten, där vi formulerat ställningstagan-
den i aktuella frågor. Nu får vi möjligheten att påverka de
europeiska motparterna direkt. Patientsäkerhet är vårt
gemensamma intresse, även om vi inte alltid håller med
varandra om vägen dit. En central fråga för oss är att läkarna
som yrkeskår ska ha starkt inflytande över hur sjukhusen
drivs och kunna påverka centrala beslut.

Patientrörlighetsdirektivet innebär, som Sjukhusläkaren
skrivit om i nr 3-2011, att patienter har rätt att fritt söka

vård inom EU och rätt till ersättning även om behandlings-
metoden inte finns i hemlandet. Alla EU-länder måste nu
öppna informationskontor för att informera patienter om
rätten att söka vård i annat EU-land. Direktivet ska vara
implementerat i nationell lagstiftning senast under 2013.

EU-kommissionär Annika Nowak presenterar
patientrörlighetsdirektivet på konferensen, och
representanter för Ungern, Frankrike, Belgien,
Sverige (representerade av Sjukhusläkarnas ord-
förande Thomas Zilling) och Portugal deltar för
att kommentera direktivet ur nationell synvinkel.
Dr. Raymond Lies från Luxemburg, som varit
ordförande i många av AEMH arbetsgrupper, är
moderator:

– Patientrörlighetsdirektivets följder kommer troligen
att skilja sig starkt mellan olika delar av EU. I mindre
länder som Belgien och Luxemburg kommer det att ha
mycket stora effekter. I Luxemburg är till exempel en
mycket hög andel av arbetskraften gränspendlare som kan
välja att söka sjukvård i vårt land, berättar han.

Världens största medtech-mässa
Medica 2011 är världens största medtech-mässa med över 
4 000 utställare och 100 000 besökare varje år. Mässan hålls
i Düsseldorf 16-19 november i år.

AEMH-ordföranden Joao de Deus hoppas att även den
europeiska sjukhuskonferensen, som hålls den 18 november
i mässans lokaler, ska bli välbesökt.

– Det är alltid svårt att veta hur många som kommer när
det rör sig om ett helt nytt arrangemang. Vi hoppas få drag-
hjälp av det etablerade arrangemanget Deutscher Kranken-
haustag (tyska sjukhusdagen), som hålls för 34:e gången i år
och som delar program med oss den 18 november, säger
Joao de Deus.

Förutom AEMH är även arbetsgivar- och branschorgani-
sationerna HOPE (European Hospital and Healthcare Fede-
ration, där SKL är svensk representant) och EAHM
(European Association of Hospital Managers) arrangörer till
den första europeiska sjukhuskonferensen. EAHM har
ingen svensk medlemsorganisation, men övriga nordiska
länder är representerade, till exempel i Norge genom helse-
foretakkens branschorganisation Norsk sykehus- och helse -
tjenesteforening. 

Mer information om European Hospital Concerence och
Medica 2011 på www.medica.de

Helene Thornblad
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Europas sjukhusläkare får chans 
att påverka EU:s toppolitiker

Joao de Deus,
ordförande i AEMH
(Europeiska Sjuk-
husläkarförening-
en).
Foto: Christer Bark



Sverige är ett av få länder som saknar en
formell patienträttighetslagstiftning.
Jämfört med många andra länder ligger vi
efter när det gäller patienters möjligheter
att vara delaktiga vid val av behandling
samt utkräva rättigheter i vården.

t Forskning visar att läkarkåren har olika inställning till
patienternas val och informerar dem i varierande utsträck-
ning. Ett av skälen handlar om etiska dilemman och en svår
gränsdragning mellan läkares professionella ansvar och pati-
entens rätt till ett självständigt val.

Under de senaste åren har flera politiska reformer införts i
syfte att stärka patienternas ställning i vården: rekommenda-
tionen om valmöjligheter i hälso- och sjukvården, det fria
vårdvalet inom primärvården och vårdgarantireformen. Det
är några av de politiska reformer som vill ge patienter
utökade valmöjligheter i vården. Men i den praktiska vården
är reformerna inte särskilt väl implementerade. Det menar,
Ulrika Winblad, docent i socialmedicinsk forskning vid
Uppsala universitet.

– Det är lagstiftat att man har rätt att välja vårdgi-
vare i primärvården, men när patienten väl kommit
in i vårdsystemet och ska vara med och påverka, då
är det svårare. Fortfarande är det ovanligt att pati-
enter ber om eller kräver att bli remitterade. Valfri-
heten ser också lite olika ut. I vissa landsting är det
möjligt att välja såväl vårdcentral som läkare, i
andra landsting tillåter man endast val av vård-
central. Här finns utrymme att stärka patienternas
valfrihet, säger, säger Ulrika Winblad.

Även om trenden går mot att patienter är mer delaktiga i
beslut om behandling, är det fortfarande oklart i vilken
utsträckning de i praktiken vill vara delaktiga. 
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”Lagen och verkligheten är skilda saker”
Forskaren Ulrika Winblad:
– Patientens rättigheter
fungerar dåligt i praktiken
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– Det finns olika uppfattningar om detta och olika studier
visar olika resultat. Tydligt är dock att det finns en grupp
patienter som inte är intresserade av att vara med och välja
behandling, utan istället föredrar att lämna över beslutet till
den behandlande läkaren, säger Ulrika Winblad.

Hon är verksam vid Institutionen för folkhälso- och vård-
vetenskap och är biträdande gruppledare för en forskargrupp
i Hälso- och sjukvårdsforskning. Hon har profilerat sig på
frågor om patienternas inflytande, valfrihet och rättigheter,
och disputerade 2003 på avhandlingen ”Från beslut till verk-
lighet. Läkarnas roll i implementering av valfrihetsreformer i
hälso- och sjukvården”.

I maj deltog hon i en workshop arrangerad av Forum för
Health Policy (se artikel nästa uppslag) där hon presenterade
en kunskapsöversikt av området patienters val och påver-
kansmekanismer i hälso- och sjukvården.

Fritt vårdval på gång tidigare
Den första valfrihetsreformen introducerades i början av
1990-talet (rekommendation om valmöjligheter inom hälso-
och sjukvården) då patienter gavs möjlighet att välja vård-
central och sjukhus. Innan dess var den svenska sjukvården i
hög grad centralstyrd och det fanns få möjligheter för den
enskilde att påverka. 

Reformen från 1991 var en överenskommelse mellan
dåvarande Landstingsförbundet och landstingen om att pati-
enter ska ha möjlighet att välja vårdgivare inom både pri-
märvård och specialistvård i hela landet. 

– Den reviderades år 2000 och vållade en het
debatt då flera landsting inte ville acceptera den.
Men från 2003 gäller den i hela landet. Regel-
verket är långtgående, men har i praktiken inte
tillämpats i särskilt stor utsträckning; varken pati-
enter eller vårdpersonal tycks känna till överens-
kommelsen och i praktiken har patienternas möj-
lighet till val varit begränsade och svåra att
genomdriva, säger Ulrika Winblad.

Det var en av anledningarna, menar hon, till att man
ändrade hälso- och sjukvårdslagen och den första januari
2010 infördes ett lagstadgat vårdvalssystem och en etabler-
ingsfrihet för privata vårdgivare.

I slutet av 2010 hade antalet vårdcentraler i landet ökat
med 223 nya mottagningar, en ökning med 23 procent.

– Reformen innebär stora möjligheter för patienterna att
själva styra vården genom sina val. Men riktigt hur reformen
påverkat patienternas inflytande i praktiken, det vet vi inte
ännu, få utvärderingar är ännu gjorda, säger Ulrika Winblad.

Ingen rätt för patienten att välja läkare
I dag saknar dock patienter lagstadgad rätt att själv välja
enskild läkare. Olika landsting har dock gjort det möjligt att
inom vårdvalssystemet kunna lista sig hos enskilda läkare,
men i vissa landsting är det endast möjligt välja vårdcentral.

– Det har visat sig att patienter gärna vill träffa samma
läkare och att det är viktigt. Därför bör man kanske under-
söka möjligheten att utvidga det lagstadgade vårdvalet till

att gälla även listning hos enskilda läkare, säger Ulrika
Winblad.

Patienten får dålig hjälp
Mycket finns kvar att göra när det gäller kommunikation
och att stärka patienternas ställning. Om de ska ha möjlighet
att göra ett upplyst val är förutsättningen att de får en
objektiv och lättfattlig information om val av exempelvis
behandling och vårdgivare.

– Vi har granskat landstingens hemsidor och informatio-
nen om hur patienten ska gå till väga för att i praktiken
utföra sina val är väldigt bristfällig. Här finns mycket att
göra om man tycker att frågan är viktig. Politiskt finns ett
stort intresse av att öka valfriheten, men man har inte riktigt
analyserat vad som krävs för att förverkliga intentionerna,
säger Ulrika Winblad.

Staten har glömt bort professionens roll
I dag tycks staten ha riktat valfrihetsreformerna direkt mot
patienterna, men inte reflekterat över att läkarkåren och även
annan vårdpersonal har en central roll att informera om pati-
enters rättigheter och om tänkbara remissalternativ, menar
hon.

– Vid besök till specialistvård är det vanligaste att patien-
ten får en remiss från sin behandlande primärvårdsläkare och
på så sätt blir skickad till en viss mottagning. Men få läkare
ger patienter möjligheter att välja vilket sjukhus de vill
behandlade på, vilket de egentligen har rätt till, säger Ulrika
Winblad.

Patienten har rätt att själv välja behandling
Ett tillägg i hälso- och sjukvårdslagen från 1999 har gjort
det möjligt för en patient att själv välja behandling (vid till-
fällen då flera olika behandlingar är tillgängliga). I den nya
patientsäkerhetslagen finns även en skyldighet för vårdperso-
nalen att medverka till att patienten får möjlighet att välja
det behandlingsalternativ som han eller hon föredrar.
Behandlingsvalet måste vila på vetenskap och beprövad erfa-
renhet. 

Det kan dock uppstå en svår gränsdragning mellan å ena
sidan läkaretiken och läkarens professionella ansvar, å andra
sidan patientens rätt till ett självständigt val beträffande
behandling. 

–  Ska en läkare upplysa om varje möjlig likvärdig
behandling eller ska läkaren prioritera vissa alternativ? Och
hur ska alternativen presenteras; i vilken utsträckning ska
läkaren lyfta fram behandlingar som han eller hon veten-
skapligt föredrar? Den ansvarige läkaren hamnar otvivelak-
tigt i ett besvärligt etiskt dilemma i de fall patienten väljer
en behandlingsmetod som ansvarig läkare inte anser vara den
bästa ur ett medicinskt och vetenskapligt perspektiv. Dessa
frågor är viktiga, men inte särskilt väl diskuterade, säger
Ulrika Winblad.

Sverige ligger efter med beslutstöd
I flera länder, bland annat i England och USA har man
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utvecklat avancerade beslutstöd för att göra det lättare för
patienten att bilda sig en uppfattning om fördelar och nack-
delar med olika behandlingsalternativ vid en viss diagnos.

– Beslutstödet ger bland annat en detaljerad beskrivning
av olika behandlingsalternativ och förväntat resultat. Här
finns också en beskrivning av risker och detaljerade frågor för
att närmare ta reda på hur patienten själv värderar risker och

fördelar med olika typer av behandling, säger Ulrika
Winblad.

Studier visar att användningen av beslutstöd gör patienter
mer trygga och säkra inför val av behandling. Som väntat har
användningen av beslutstöd gjort patienter med delaktiga. I
Sverige finns inget nationellt utvecklat beslutstöd som
stärker patienter i val av behandling, här ligger vi långt efter
England och USA, menar Ulrika Winblad. Det innebär att
det i princip är upp till den enskilde läkaren eller sjukskö-
terskan att informera patienten om olika behandlingsalterna-
tiv.

Internationella studier visar att många patienter uppfattar
delaktighet i val av behandling som en av de viktigaste
frågorna, betydligt viktigare än att välja vårdgivare.

– Så vitt jag vet finns ingen motsvarighet till liknande
beslutsstöd i Sverige. Även om det är tydligt reglerat i lagen
att vårdgivare och sjukvårdspersonal ska ge patienter möjlig-
het att delta i beslut av val av behandling, så är det i prakti-
ken oklart hur detta ska gå till, säger Ulrika Winblad.

Svårt för svenska patienter att kräva sina rättigheter
Till skillnad från Finland, Danmark och Norge som antagit
en samlad patienträttighetslagstiftning, har Sverige valt en
annan väg. Här är lagen istället formulerad i form av skyl-
digheter för vårdgivare och vårdpersonal, och medför därmed
enbart indirekta rättigheter för patienterna.

– Det är svårare för svenska patienter att utkräva sina rät-
tigheter vad gäller exempelvis information om olika insatser.
I exempelvis Norge kan patienter pröva sina rättigheter i
domstol om deras rätt att välja sjukhus, rätt till information
och rätt till delaktighet i beslut och behandling inte har
uppfyllts, säger Ulrika Winblad.

Den instans där patienter tidigare kunnat klaga, Hälso-
och sjukvårdens ansvarsnämnd, har numera ersatts av Social-
styrelsen. Dit kan patienter anmäla en viss händelse utan att
peka ut en viss vårdanställd. Tanken är att man vill bort från
syndabockstänkandet, och istället hitta systemfel för att
utveckla vården. 

– Hur denna reform kommer att fungera i praktiken vet
vi ännu inte, säger Ulrika Winblad.

Det finns flera förslag som skulle kunna stärka patientens
ställning, menar hon.

– Utvecklingen av en patienträttighetslag, mer forskning
om patientorganisationernas roll, en förbättring av klago-
målsprocedurer för patienter, en utveckling av vårdvalinfor-
mationen för patienter, ändrade incitament för att öka vård-
personalens involvering i valfrihetsreformerna och att
utveckla systematiska beslutsstöd, så kallade decision aids,
för att hjälpa och stödja patienter.

Eva Nordin

Fotnot: Du kan ladda ned Ulrika Winblads kunskapsöversikt
”Hur kan patienter och medborgare påverka och styra hälso-
sjukvården?” från Forum for Health Policys hemsida:
http://www.healthpolicy.se/rapporter/
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– Sverige har saknat en debatt 
om alternativ till den landstingsstyrda sjukvården

I april startade Forum för Health
Policy, en plattform där politiker,
beslutsfattare och forskare får chans att
mötas och diskutera viktiga vård- och
hälsopolitiska frågor i Sverige.
Varje år arrangerar forumet workshops
och seminarier med olika teman. 

t – Inriktningen är att stimulera samarbete och ökat
samspel mellan olika vetenskaps -
områden. Och att analysera och
kritiskt granska det svenska
sjukvårdspolitiska systemet, säger
professor Johan Calltorp (bilden),
projektledare och initiativtagare
till satsningen.

Redan efter bara några dagar
efter starten av Forum för Health
Policy lockades många besökare
till forumets webbplats.

– Vi hade flera hundra
besökare per dag. Intresset är
stort för oberoende och kunskaps-
baserad analys av viktiga vårdfrå-
gor. I somras arrangerade vi även
ett fullsatt seminarium i Almeda-
len då Jennifer Dixon, chef för
Nuffield Trust, en av de mest väl-
renommerade oberoende hälsopo-
litiska analysenheterna i Storbri-

tannien, var inbjuden för att samtala om kunskapsbase-
rad hälsopolitik, säger Johan Calltorp.

Han är professor i hälsopolitik och ledarskap vid
Nordiska hälsovårdshögskolan, samt vid The Jönkö-
ping Academy of Health Improvement.

– Min förhoppning är att vi under vår treåriga pro-

jekttid ska kunna stärka forskning och kunskapsut-
veckling, och även skapa bättre förutsättningar för att
politiker och tjänstemän ska få väl underbyggda och
evidensbaserade underlag för politiska och administra-
tiva beslut, säger Johan Calltorp.

Bakom satsningen av Forum för Health policy står
Vårdalstiftelsen, Ersta Diakoni, LIF, Pfizer, Vinnova,
Carema och SKTF.

Det behövs i Sverige, menar Johan Calltorp, mer obero-
ende forskningsbaserade analyser av sjukvårdspolitiska och
organisatoriska frågor som rör bland annat ledning och
styrning, kvalitet och information. Sverige behöver också
bli bättre på att följa den internationella utvecklingen.

– Vi har haft en modell med offentlig skattefi-
nansierad vård som varit given sedan 1960-
talet och framåt. Vi har inte haft så mycket
diskussion kring alternativ, menar Johan
Calltorp.

– Det finns en bild av att vi har världens bästa
sjukvårdssystem till en rimlig kostnad. Men det sker nu
snabba förändringar av det svenska vårdsystemet och vi
behöver lära oss mer om andra sjukvårdssystem som
kanske kan producera samma eller bättre sjukvård med
helt andra mekanismer. Ett exempel är Holland som
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Du kan följa debatten om svensk sjukvård på  
www.healthpolicy.se

Johan Calltorp hoppas
på en livlig debatt om
svensk sjukvård. 
Det har funnits ett
uppfattning att vi är
bäst, men vi har myck-
et att lära av den inter-
nationella utvecklingen,
tycker han.
Foto: Christer Bark



– Sverige har saknat en debatt 
om alternativ till den landstingsstyrda sjukvården

har ett system med tre olika typer av vårdförsäk-
ringar som invånarna tvingas välja mellan. Det finns
även en konkurrens mellan försäkringsgivare och
vårdgivare, och alla omfattas, även papperslösa flyk-
tingar, vilket inte är fallet i Sverige, säger Johan
Calltorp.

Forum för Health Policy samarbetar med ledande
internationella akademiska policyinstitut inom
hälso- och sjukvården, som till exempel European
Observatory on Health Policies and Systems i
Bryssel, Nuffield trust och King´s Fund i London
samt the Commonwealth Fund i USA.

– En av mina nära kollegor och samarbetspart-
ners är Rickard B Saltman, professor of Health
Policy and Management vid Emory University i
Atlanta. Han har under 25 år följt den svenska
sjukvårdsutvecklingen och har en omfattande inter-
nationell kunskap om olika länders sjukvårds-
system, säger Johan Calltorp.

I maj öppnade forumets webbplats där politiker,
beslutsfattare, praktiker, journalister och andra
intresserade kan hitta senaste nytt både i Sverige och
internationellt inom området health policy.

Här finner man även information om planerade
aktiviteter vad gäller föreläsningar och workshops.
Den 20 september hålls en workshop om styrning
och ledning i primärvården. Och i mitten av
november handlar årets sista workshop om hur
offentliga och privata vårdgivare tillsammans kan
hitta bättre samverkansformer för att stärka den
svenska sjukvården.

Eva Nordin
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Akershus universitetssjukhus i Norge var först ut
i landet med en sjuksköterskestyrd division.
Läkargruppen var tidigt dock kritiska och
menade att helhetsansvaret splittrades och pati-
entsäkerheten äventyrades.
Efter mycket strider och inflammerade
debatter stängdes divisionen efter drygt två år.

t – Som ordförande för Överläkarföreningen i Norge hoppas
jag att det här var sista gången som ett försök med en egen
sjuksköterskestyrd division gjordes. Jag hoppas också att
denna typ av organisationsmodell som existerar på ett fåtal
platser i övriga landet läggs ned, säger Arne Laudal Refsum.

Det talades om Europas mest moderna sjukhus. I
samband med projekteringen av Akershus universitetssjuk-
hus låg fokuset på en effektivisering av driften. Man ville
prova en ny modernare organisation för att bättre kunna
utnyttja avdelningarnas vårdplatser. Man beslutade därför att
införa en helt ny organisationsmodell där verksamheten
organiserades i en medicinsk, en kirurgisk och en sjukskö-
terskestyrd division, alla med eget linjeansvar. Initiativet
togs ursprungligen av sjukhusdirektören, som till professio-
nen är läkare. 

– Han hade tidigare infört en liknande modell inom barn-
sjukvården vid Ullevåls sjukhus, men försöket lades ned så
snart han lämnade sin tjänst, säger Arne Laudal Refsum.

Den första januari 2008 infördes den nya organisationen.
De största förändringarna jämfört med tidigare var att sjuk-
sköterskorna fick en egen chefslinje, det samlade ansvaret för
styrning och fördelning av vårdplatser lades i en särskild
logistikenhet under sjuksköterskedivisionen. Divisionen fick
även ansvaret för rekrytering och fördelning av sjuksköters-

ketjänster samt paramedicinsk personal. Det etablerades
även en bemanningspool inom divisionen för att bättre
kunna svara upp mot behovet av extrapersonal under arbet-
sintensiva toppar.

– I samband med etablerandet av en sjuksköters-
kestyrd division tilldelades sjuksköterskorna även
ett områdesansvar för bland annat lungsjukdomar
och thoraxkirurgi. Det innebar att det krävdes
stora insatser från läkargruppen för att säkerställa
att den medicinska kunskapen fanns på plats.
Läkarna marginaliserades i beslutsprocessen. Det
var en helt omöjlig organisation som resulterade i
att man fick en beställar- och konsultmodell där
läkarens helhetsansvar gick förlorad, säger Arne
Laudal Refsum.

De många konflikter som uppstod var svåra att lösa och
hamnade hos sjukhusdirektören, menar han.

– Modellen innebar att grunderna för ett smidigt samarbete
mellan läkare och sjuksköterskor urholkades. Patienter som
kommer till sjukhus har ju ett behov av att få diagnos, behand-
ling och stöd och även omvårdnad. Att dela upp ansvar och
skilja processerna åt resulterade i att teamarbetet runt patienten
splittrades och försvårades, säger Arne Laudal Refsum.

Han har ingen förståelse för de som förespråkar
att sjuksköterskor ska ha egna divisioner; det blir
en olycklig splittring av läkares och sjuksköters-
kors ansvar och arbetsuppgifter.

Läkare kunde tvingas att leta efter ”sina” patienter på nio
olika ställen på sjukhuset, kontrollen och överblicken gick
förlorad, menar han.

– Det blev en pulverisering av det medicinska ansvaret.
Läkare blev kallade av sjuksköterskor först när de upplevde
att det krävdes en medicinsk tillsyn. Det innebar en att
risken för felbehandling var stor och patientsäkerheten även-
tyrades. 

Redan på hösten 2009, ett och ett halvt år efter modellens
införande, genomfördes en utvärdering av konsultfirman
Ernst & Young. I sin utvärdering rekommenderar man uni-
versitetssjukhuset att lämna organisationsmodellen och
istället införa en modell där läkare, sjuksköterskor och para-
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medicinsk personal organiseras i en gemensam linjeorganisa-
tion. Den 30 april 2010 beslutade styrelsen för Akershus
universitetssjukhus att lägga ned sjuksköterskedivisionen.

– Överläkarföreningen hoppas att denna organisationsmo-

dell är död och begraven för all framtid, säger Arne Laudal
Refsum.

Eva Nordin

Se sjuksköterskornas svar nästa uppslag >>
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”Patientsäkerheten
äventyrades, jag hoppas
att modellen är död och
begraven för all framtid”

Norska 
Överläkarföreningens
ordförande:



Lillian Reiten är sjuksköterska och en varm
anhängare av modellen med en
sjuksköterske styrd division. Hon upplever
att sjuksköterskorna fick klä skott för
många av de sjukhusgemensamma problem
som uppstod när den nya organisationen
skulle sjösättas. 

t – Besvikelsen var stor när beslutet kom. Vi fick alldeles
för kort tid på oss. Att göra en utvärdering efter bara ett och
ett halvt år var olyckligt. Man inför inte en ny organisation
och ser effekterna av den efter så kort tid, det krävs minst
fem år innan man kan dra några slutsatser, säger Lillian
Reiten.

Motståndet från läkarhåll var massivt och redan tidigt
blev beslutet att etablera en sjuksköterskedivision starkt ifrå-
gasatt. Förutsättningarna för att pröva och utveckla
modellen var från början dåliga, menar hon. 

– Mycket av det som inte fungerade i samband med
inflyttningen till ett nytt sjukhus hamnade på sjuksköters-
kornas bord. Vi fick tidigt veta att problemen berodde på
den nya organisationen, säger Lillian Reiten.

Hon tycker att det fanns flera styrkor med modellen.
Divisionen samlade cirka 1 000 sjuksköterskor. Den leddes
av en divisionschef med ledarskapsutbildning som var repre-
senterad i sjukhusledningen. Under sig hade hon fyra avdel-
ningschefer.

– Divisionschefen kunde ta upp våra frågor direkt med
högsta ledningen. Vi fick en tydlig organisation där beslut
och information snabbt nådde de anställda. Vi arbetade med
prioriterade områden och var eniga om vad vi skulle göra.
Kvaliteten förbättrades och vi fick full kontroll på
ekonomin. En annan fördel var att vi fick en flexibilitet vad
gäller bemanning, vilket gjorde att vi slapp ta in extraperso-
nal, säger Lillian Reiten.

Hon kan dock förstå att det blev slitsamt för läkare att ta
ansvar för de svårast sjuka patienterna som kunde vara
spridda på olika vårdavdelningar.

– Patienter som blev akut dåliga och som vi inte hade
kompetens eller vana vid att hantera, kunde vi behöva flytta

för att garantera den medicinska säkerheten. Men då fick vi
veta att läkare måste leta efter sina patienter på många olika
ställen och att det blev svårt med den medicinska uppfölj-
ningen. Jag tror att vi hade kunnat komma tillrätta med
detta problem om vi hade fått utveckla organisationen, säger
Lillian Reiten.

Den utvärdering som gjordes av Ernst & Young dömer
hon ut.

– Vi var många som blev intervjuade, men konsulterna
valde att lyfta fram det negativa medan det som var positivt
inte kom fram i rapporten. Vi har enormt höga krav och för-
väntningar på oss, men vi fick tyvärr aldrig chansen att lära
oss av det som inte fungerade så bra och vidareutveckla
modellen, säger Lillian Reiten. 

Eva Nordin
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”Vi hade kunnat lyckas
om vi fått mer tid på oss”

Besvikelsen var stor när försöket avbröts, säger sjuksköterskan
Lillian Reiten, som tror att det skulle blivit bra om man fått mer tid.



Störst är
alltid bäst

Eller?

Är det rimligt att Sverige, som har en med europeiska
mått blygsam befolkning, har tre av de tio största 
sjukhusen i Europa, räknat i antalet anställda? Vad
tycker du? Kom och lyssna och debattera med tre av de
hetaste talarna just nu. 

Anmäl dig till Sjukhusläkarnas 
symposium om sjukhusfusioner 

Plats: Klara Konferens 

i Stockholm 14 okt kl 10 - 13

• Symposiet är kostnadsfritt men antalet platser begränsat. Föranmälan krävs, till madeleine.blomquist@slf.se.

Med dr. Soki Choi, som rönt
stor uppmärksamhet med sin
avhandling Competing logics in
hospital mergers - the case of the
Karolinska University Hospital

Birgir Jakobsson, 
sjukhusdirektör 
vid Karolinska 
sjukhuset

Pol. Dr. Lars-Eriks
Kjekshus som har
studerat sjukhus -
sammanslagningar 
i Norge.



Sjukhusläkaren är inte bara den här 
tidningen som du just nu håller i handen. 
Vi fortsätter nyhetsbevakningen och den 
spännande sjukvårdsdebatten i vår 
nätupplaga. Missa inte den!

t Just nu pågår en laddad debatt om psykiatrins kris. Enligt
Vetenskapsakademien har svensk psykiatriforsk ning hamnat
rejält på efterkälken de senaste decennierna efter att ha varit
världsledande fram till 1960-talet.

– Stärkt psykiatriforskning är en nyckel för att lösa psyki-
atrins kris. All sjukvård ska vila på god vetenskaplig grund,
och under de senaste åren har den vetenskapliga grunden
blivit skakigare för psykiatri än för annan sjukvård, säger
Anita Aperia, professor i pediatrik vid Karolinska Institutet
och ordförande i psykiatrigruppen.

Det svaga forskningsläget försvårar rekryteringen av
läkare till psykiatrin och innebär att även utvecklingen av
den psykiatriska vården halkar efter. Vetenskapsakademiens

psykiatrigrupp menar att forskningen halkat efter så mycket
att man kan tala om en förlorad generation.

– Vi måste bygga upp en ny generation forskande psyki-
ater, säger Anita Aperia.

Vetenskapsakademins bredsida har skapat reaktioner. Gå
in på www.sjukhuslakaren.se och delta i debatten.
Är svensk psykiatrisk vård ovetenskaplig?
En annan fråga som väckt stor uppmärksamhet är ned-

skärningarna inom vården. En som fick nog på tomma val-
löften var ST-läkaren Arvin Yarollahi, ST-läkare i ortopedi på
Sahlgrenska sjukhuset. Han mejlade sjukhusledningen med
frågor om besparingarna och neddragningen av antalet vård-
platser, utan att få svar. Han mejlade politikerna, men fick
inget svar där heller.

Då startade han en Facebook-grupp mot nedskärningar i
vården, som i dagsläget har nästan 5 000 medlemmar, och
ett upprop som närmar sig 4 000 underskrifter. ”Vårdupp -
roret” har det kallas i medierna och den 17 september i år
hålls manifestationer mot nedskärningar inom vården på tio
orter i Sverige. 

Andra heta frågor under senare tid i vår nätupplaga har
varit kömiljarden, som ifrågasätts allt mer, och stödet för en
medicinsk vårdgaranti.

ChristerBark
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Håll koll på Sjukhusläkaren på nätet i
september.  Då blir det premiär för
vår nya satsning med utrymme för
ännu mer debatt.

tHelene Thornblad, webbredaktör, varför görs
Sjukhusläkaren på nätet om? Är den inte bra?

– Jodå, den är bra, men den utvärdering vi gjort
visar att åsiktsmaterial tillhör det mest lästa, så vi
kommer att fokusera ännu mer på det.

– På nätet har vi inte resurser eller möjligheter att
matcha papperstidningen när det gäller reportage
och grävande journalistik, däremot kan vi ge stort
utrymme för åsiktsutbyte, vilket också är högt efter-
frågat. 

Debatt- och åsiktsmaterialet kommer att vara mer
synligt och bättre strukturerat där flera parallella
debatter kan pågå samtidigt. Det ska också bli
lättare att följa replikskiften.
Vad hoppas du på?
– Jag hoppas att alla människor därute som har

något att uttrycka väljer att göra det hos oss.
Varför ska de göra det på Sjukhusläkaren.se?
– Det finns många intressanta debattforum på

nätet, men ingen som är så dedikerad till sjukvårds -
politik och frågeställningar som gäller sjukhusläkare.
Det finns inget forum med det fokuset på nätet, så
därför tror jag att vi kan fylla en roll.

Christer Bark

I september blir det ännu mer debatt
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Stor majoritet av sjukhusläkarna vill ha
ut merparten av jourkompen i ledig tid

Drygt två tredjedelar av alla sjukhuslä-
kare vill ha ut merparten av sin
jourkomp i ledig tid, visar de prelimi-
nära resultaten av Sjukhusläkarnas jour-
enkät, som genomförts under
sommaren. 

t Enkäten visar också att många av de jourarbetande
sjukhusläkarna vill att en del av utrymmet för löneök-
ning avsätts för höjd jour- och beredskapsersättning.

Enkäten har gått ut till 2 400 av Sjukhusläkarnas
cirka 18 000 medlemmar, ett urval som är representa-
tivt i förhållande till ålder och kön. Svarsfrekvensen är
över 60 procent, ett gott resultat i jämförelse med andra
enkäter inom Läkarförbundet.

Sammanställning och utvärdering av enkäten pågår,
men Sjukhusläkarna har fått ta del av några av de första
preliminära resultaten.

Utvecklingen går mot en jämnare könsfördelning
bland sjukhusspecialister. I dag är 43 procet av Sjuk-
husläkarnas medlemmar kvinnor, vilket kan jämföras
med 31 procent år 1996 (källa: Sjukhusläkarnas Specia-
listenkät 1996).

Enkäten visar också tydligt att ett stort genera-
tionsskifte väntar inom den specialiserade sjukvården.
38 procent av sjukhusläkarna är i dag 56 år eller äldre –
31 procent är 56-64 år och 7 procent är ännu yrkesverk-
samma läkare i åldern 65 år eller äldre. 

Nästan hälften (49 procent) av sjukhusläkarna
arbetar på universitets- eller regionsjukhus och 28
procent på länssjukhus – exakt samma fördelning som
1996. Den stora förändring som skett de senaste 15
åren är att allt färre läkare arbetar på länsdelssjukhus i
dag – 10 procent jämfört med 17 procent år 1996. Men

det är inte i första hand arbete på privatsjukhus som
ökat – den andelen är bara 2 procent – utan öppen-
vårdsmottagningarna där 7 procent av specialisterna
arbetar i dag. 

Landsting och regioner är
huvud arbetsgivare för 90  procent
av sjukhusläkarna, 3 procent är
statligt anställda och 6 procent har
en privat arbetsgivare (här ingår
både öppenvård och privatsjukhus).

Anders Dahlqvist (bilden), i
Sjukhusläkarnas styrelse, understry-
ker att resultatet visar att det fortfa-
rande saknas alternativ till lands-

tingsdriven sjukvård.
– I debatten kan man få intrycket av att den privata

sektorn vuxit kraftigt de senaste åren, men det stämmer
inte för den specialiserade sjukvården. Den privata
sektorn borde öka för att skapa ökad valfrihet för både
patienter och doktorer, säger han.

Jourenkäten innehöll en serie frågor om hur sjuk-
husläkare som arbetar i jour och beredskap vill bli
ersatta för inarbetad tid. Resultatet visar att majorite-
ten antingen vill ha ut allt i ledig tid eller 70 procent i
ledig tid. Kvinnor vill i högre grad ersättas med ledig
tid och män vill ha kontant ersättning i något högre
grad.

Enkätresultatet visar även att en stor del av
de jourarbetande sjukhusläkarna önskar att
en del av löneutrymmet avsätts för höjd
ersättning för jour och beredskap.

– Det är ett intressant resultat. Vi kan utläsa att
medlemmarna i synnerhet vill ha höjd ersättning för
bundenhet, istället för att få ut hela utrymmet i
”vanlig” höjd lön, säger Lars Nevander i Sjukhusläkar-
nas styrelse, som även ingår i Läkarförbundets förhand-
lingsdelegation.

– Samtidigt är resultatet inte förvånande. När läkare
är bakjour i hemmet utgår en väldigt låg ersättning,
omkring en femtedel av den ordinarie timlönen. Det

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Hallå där,  
Eva Engström, ny ordförande i Läkarförbundets
utbildnings- och forskningsdelegation, UFO.
Många anser att den kliniska forskningen är i kris
i Sverige i dag, delar du den uppfattningen?

– Ja. Det borde vara en själv-
klarhet med forskning och utveck-
ling på kliniken. Både för att vi
läkare själva ska utvecklas och för
att vi ska utveckla vården. Det är
också viktigt att det finnas fors-
kande förebilder för studenter och
yngre kolleger. Men i sam-
manslagningarna av universitets-
sjukhus de senaste åren har det

varit svårt att finna utrymme, kraft och ork för forsk-
ning. Fokus har hamnat på själva omorganisationerna,
och det tar tid innan man hittar nya arbetssätt. Sedan
spelar naturligtvis pengar och ekonomi in också.
Vad kan UFO göra för att vända utvecklingen?
– Viktigast är att vi fortsätter vara aktiva, sätter

fokus på forskningsfrågorna och visar värdet av klinisk
forskning. Diskussionen behöver föras på både statlig
och regional nivå. Men ansvaret ligger inte bara på
Läkarförbundet centralt eller UFO, det är vars och ens
ansvar att föra diskussionen på hemmaplan. 
Hur ser du på frågan om AT-tjänstgöringens

framtid, är det en förlorad strid?
– Jag ser absolut inte AT-frågan som en ”förlorad

strid”! Det är än så länge inte en avslutad fråga och det
är viktigt att vi behåller möjligheten att vara med i
diskussionen för att påverka grundutbildningen och
hela vägen till legitimation. Självklart är det ett
problem att Sverige har krav på 18 månaders AT när
våra europeiska kolleger inte har det. Men grundut-
bildningen får inte heller pressas så hårt att vi tappar
nödvändiga moment. 
Vilken egen forskningsbakgrund har du?
– Intresset väcktes när jag deltog i ett forsk-

ningsprojekt under ST-utbildningen om tillväxt hos
barn med juvenil reumatoid artrit. Jag är forskarutbil-
dad och disputerade 2004 med en avhandling om Pre-
maturitetsretinopati, tillväxtfaktorer och nutrition av
prematura barn, och har därefter fortsatt forska inom
detta område.

Helene Thornblad

Hallå, Eva Engström

Hur ska den
kliniska forskningen
kunna stärkas?Stor majoritet av sjukhusläkarna vill ha

ut merparten av jourkompen i ledig tid
upplevs av många som en alltför liten ersättning för
att stå i beredskap för att bli konsulterad och vid
behov rycka in i tjänst.

Lars Nevander säger att enkäten har gått ut till
en stor andel av Sjukhusläkarnas medlemmar och
därmed ger en representativ bild av medlemmarnas
åsikter.

– Vi får ta med oss resultatet och fundera på det
inför avtalsrörelsen. 

Kenneth Lindahl i Sjukhusläkarnas styrelse har
mångårig erfarenhet av jourdiskussionen och av sche-
maläggning för läkare. Han menar att flexibilitet och
möjlighet till individuell anpassning måste vara en
ledstjärna för planering av jour och beredskap.

– Läkare har olika behov och önskemål i olika
skeden av livet när det gäller arbetstider. Därför
tycker jag att det är viktigt att vi har en flexibel syn
på jourarbete. 

– Kontinuiteten är en viktig faktor för både
läkare och patienter, vilket är en av orsakerna till att
en del läkare själva vill ha långa arbetspass. Så länge
arbetspassen inte blir så långa att patientsäkerheten
hotas tycker jag att man ska beakta sådana
önskemål. Arbetstidslagstiftningen är till för att
skydda anställda mot oönskade och orimliga krav
från arbetsgivaren och inte för att hindra lösningar
som passar den enskilda.

Kenneth Lindahl understryker att en förutsätt-
ning för att låta individuella önskemål styra är att
grundbemanningen är god. 

– Det är också viktigt att ha tillräckligt många
ST-platser så att inte jourbelastningen för ST-läkarna
blir så stor att utbildningskvaliteten drabbas. Till
exempel får jourarbetet inte gå ut över operationsti-
den för en ST-läkare i en opererande specialitet. 

Enkätresultaten i sin helhet bearbetas och sam-
manställs till en rapport under hösten. Sjukhusläka-
ren återkommer med fler resultat i nästa nummer.

Helene Thornblad



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

Den lilla gumman satt vid sitt bord och
tänkte på sin framlidne make, den store
fine Doktorn. Ack ja tänkte hon, han
skulle vänt sig i sin grav om han fått se
alla braskande rubriker om vad man
riskerar att drabbas av på sjukhus nu för
tiden. 

t Blir man inte drogad och avlivad, så blir man drogad
och våldtagen eller ännu värre – odrogad och
omskuren.. nej det var allt bättre förr, tänkte gumman
med en rysning.

Den lilla gumman hade åter varit på sjukhus och
tyckte med tanke på ovanstående att hon var glad att
vara hemma, men var i övrigt på det hela taget nöjd
med sin vistelse. Det hade visserligen varit en del
diskussion om hon verkligen skulle hem med tanke på
hur hon egentligen mådde, men alternativ var det ju
hur som helst dåligt med. Som dom sa, du har ju bara
problem med balansen, och synen, och hjärtat, så det
finns inte så mycket för dig. 

Den ansvariga doktorn på den lilla gummans avdel-
ning hade förstås inget att säga till om när det gäller
fördelning av rehabplatser, så beskedet hade meddelats
av de omsorgsfulla damer från kommunen som tidigare
hette Handläggare eller Utredare. På senare år i takt
med att det numera varken finns tid för handläggning
eller utredning i egentlig mening så har de istället i
ärlighetens namn kort och gott fått titeln
Beslutsfattare.

Den lilla gumman var dock ihärdig och envis av
naturen och knatade på bra själv efter hemkomsten.
Fina dagar då hon kände sig bra och pigg kunde hon ta
sig ett varv utanför höghuset där hon bodde. Sämre
dagar då gumman tyckte det var blött och kallt och
därför fick känningar åt hjärtat så brukade hon istället
ta sin lilla promenad nere i husets kulvert. Men
mamma, inte kan du gå där nere i mörkret invände
dottern. Jodå, svarade den lilla  gumman glatt, vi är
många som går där nere när det regnar, det är alldeles
fullt med folk, vi har så trevligt såå.

Synen var dock ett sorgligt kapitel, det tyckte hon
också själv. Det hela hade börjat med att hon under
bilkörning la märke till att alla streck på övergångsstäl-

lena var böjda och att de flesta fotgängare saknade
huvuden. 

Du borde verkligen inte köra bil, det sa väl din
ögonläkare till dig, sa den sura dottern som också var
läkare och därmed visste allt. 

Nej, han sa verkligen inte ett ord om mitt körkort sa
gumman förnärmat och påpekade att hon minsann
körde jättebra bara det inte var för mörkt eller för ljust
eller regnade eller att solen sken. 

Du ser, bara det är så där lite lagom mulet och sådär
lite mitt på dagen så går det finfint, förkunnade hon
glatt, och föresten kör jag alltid samma väg så bilen går
av sig själv, tröstade hon dottern som såg ogillande ut. 

En dag så bar det sig i alla fall inte bättre än, just
under en av dessa små turer en lagom mulen dag, att
solen oförhappandes sprack upp bakom några moln -
skyar. 

Den lilla gumman som just då steg ut i ljuset efter
att ha tankat, insåg att hon nog inte bara hade problem
med synen utan faktiskt snarare var blind, stultade
därför helt sonika in i butiken och sålde bilen till en
förtjust Statoilkille bakom en disk. Sedan tog hon en
taxi hem. 

Garageplatsen behåller jag dock, den är bra att ha,
mycket eftertraktad, mitt i city, sa gumman till sin
granne som hade två bilar och inget garage.

Nu hade gumman istället sen länge fått både
färdtjänst och orange glasögon vilket var bra och
trevligt, även om hon vid beställningen alltid var noga
med att påpeka att hon minsann ville åka vanlig taxi
och inte likbilen, dvs den för rullstolar och andra
döingar, för då kände hon sig onödigt gammal och sjuk.

Nu satt hon då hemma efter sin senaste sjukhus -
vistelse med sin apodoslåda och ägnade sig åt att med
möda pilla ut hela högen med färgglada kvällsmedi-
ciner. 

När jag har tagit alla dom här kan jag inte äta, för då
är jag mätt, konstaterade hon nöjt för då kunde hon
spara in kvällsmaten.  

Och i glädjen över att både spara in kvällsmat och
vara hemma så fnissade hon också åt det gamla skämtet
”Om du äter en linjal så blir du mätt…” för hon var ju
inte bara en liten gumma utan
även en lustigkurre med anor
från det gamla Goa
Göteborg…

Dr Snake

Tänk vad det är bra i vården
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