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efter framtidens journalsystem
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t En ny generation journalsystem sprider sig i
världen. Ett av dem är amerikanska Epic.
Sjukhusläkaren lät ett team av kliniskt aktiva och
IT-kunniga läkare testa systemet.
t Här finns, i skarpt läge, det som de nationella
satsningarna i Sverige plöjer ner 300 miljoner
kronor om året för att skapa, men fortfarande har
som vision.
t Men testteamet upptäckte också en sluten hemlighetskultur.
Läs mer i vårt tema ”Journalsystem”.
• Sidorna 14-34

Glädje bland
akutläkarna!
t Den 20 april kom beskedet: Socialstyrelsen föreslår att akutsjukvård blir en egen
basspecialitet. Nu blir de tidiga pionjärerna, som utvandrade, vinnare.
• Sidorna 8-13

Försäkringskassan
måste ändra attityd
• Ledaren sidorna 4-5

Ansträngd budget?
Frigör pengar genom annat preparatval
utan att ändra behandling. Kanske kan de
pengarna göra större nytta i din verksamhet?
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Prograf®
Tacrolimus Sandoz®

CellCept®
Mycophenolate
mofetil Sandoz®

52 268 kr* per patient/år¹
39 931 kr per patient/år¹

12 337 kr

Besparingsmöjlighet
per patient och år*

23 842 kr

39 668 kr* per patient/år¹
15 826 kr per patient/år¹

Besparingsmöjlighet
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*Beräkningen baseras på WHO:s definierade dygnsdos för takrolimus (5mg, dvs 5 tabletter
x 1 mg/dygn x kostnaden per 50 förpackning).

*Beräkningen baseras på WHO:s definierade dygnsdos för mykofenolatmofetil
(2 gr, dvs 4 tabletter x 500 mg/dygn x kostnaden per 50 förpackning).

Priset för Prograf® är beräknat på det lägsta priset av tillgängligparallellimporterad produkt.
Tacrolimus Sandoz® är ett generikum till Prograf®. Tacrolimus Sandoz® är Sveriges mest
förskrivna generiska takrolimus².

Priset för CellCept® är beräknat på det lägsta priset av tillgänglig parallellimporterad
produkt. Mycophenolate mofetil Sandoz® är ett generikum till CellCept® .

Tacrolimus Sandoz ATC-kod L04AD02 (Rx, F) Indikationer: Profylax mot
transplantatavstötning hos lever-, njur- eller hjärttransplanterade personer. Behandling
av avstötning av allogent transplantat som är resistent mot behandling med andra
immunsuppressiva läkemedel. Dosering och administreringssätt: Behandling med takrolimus
kräver att noggrann monitorering genomförs av adekvat kvalificerad och erfaren personal.
Läkemedlet ska endast förskrivas, och förändringar i immunsuppressiv behandling inledas,
av läkare med erfarenhet av behandling med immunsuppressiva medel och av vård av
patienter som genomgått transplantation. Ovarsamt, oavsiktligt eller oövervakat byte
mellan takrolimusberedningar med direkt respektive fördröjd frisättning är riskabelt. Efter
byte till någon alternativ beredningsform måste terapeutisk läkemedelsmonitorering och
dosanpassning genomföras för att säkerställa bibehållen systemisk exponering för takrolimus.
Datum för översyn av produktresumén 2011-11-14.

Mycophenolate mofetil Sandoz ATC-kod L04AA06 (Rx, F) Indikationer: Profylax mot akut
transplantatavstötning efter njur-, hjärt- eller levertransplantation i kombination med ciklosporin
och kortikosteroider. Dosering och administreringssätt: Behandling med Mycophenolate
Mofetil Sandoz bör ske under ledning av specialistläkare inom transplantationsmedicin.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller något hjälpämne.
Graviditet och amning: Behandling med mykofenolatmofetil ska inte inledas förrän ett
negativt graviditetstest har erhållits. Ett effektivt preventivmedel måste användas innan
mykofenolatmofetilbehandlingen påbörjats, under behandlingen och under 6 veckor efter
avslutad behandling. Datum för översyn av produktresumén 2010-08-13.

1) Källa kostnadsjämförelser: Pris TLV april 2012. 2) Svensk läkemedelsdata mars 2012.
För för fullständig produktresumé och pris se FASS.se för respektive produkt.

Sandoz A/S, Edvard Thomsens Vej 14, DK-2300 Köpenhamn S, Danmark. www.sandoz.com
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Därför får du Sjukhusläkaren
Tidningen
Sjukhusläkaren

Vi vill skapa debatt, opinion
och belysa sjukhusläkarnas frågor

ges ut av Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund,
med drygt 19.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårds politiska frågor.

Sjukhusläkarens reportrar

SJUKHUSLÄKARNA
organiserar hälften av Läkarförbundets
medlemmar. Vi organiserar alla specialister på sjukhus samt professorer, docenter
och högskolelektorer vid universiteten.

Christer Bark
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Fax: 08-790 33 25

Anna-Lena Bengtsson
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Affärer. Hon har även varit redaktör för en regeringsutredning
på Socialstyrelsen.

Helene Thornblad, Sjukhusläkarens webbredaktör.
t Helene Thornblad är Sjukhusläkarens webbredaktör sedan

I detta nummer
Ledaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4
Krönikan | Thomas Zilling . . . . . . . . . . . . .6
Dr Snake . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .7
Akutsjukvård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .8-13
IT | Journalsystem . . . . . . . . . . . . . . . .14-34
BONUSTEMA: Transplantationer
och donationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . .35-45
EU-vård . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46-47
Nya myndigheten får Vårdanalys . . . . .48-49
Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte . . . .50-56
Krönikan | Mikael Rolfs . . . . . . . . . . . . . .57
Debatt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58-59

Sjukhusläkarens
redaktionskommitté
Sjukhusläkarens
redaktionskommitté:
Thomas Zilling,
ansvarig utgivare, kirurg.
Mikael Rolfs,
anestesiolog,
Helene Thornblad, webbredaktör,
Christer Bark,
chefredaktör.

2010. Hon har arbetat som reporter och redaktör sedan
1987, med arbetsmiljö som huvudområde. Helene Thornblad
har skrivit flera reportage- och fackböcker om bland annat
ergonomi och ledarskap och har varit fast medarbetare för
tidningen Arbetsliv. Hon har även varit redaktör för tidningen
Författaren.

Tidskriften Sjukhusläkaren nr 2/2012
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm
Besöksadress: Villagatan 5
Tel: Sjukhusläkarnas kansli: 08–790 33 00
Fax: 08–411 56 67
E-post: helene.thornblad@slf.se
Postgiro: 71019–4 Bankgiro 152–9452
Redaktör: Christer Bark, 0709–634062
christer.bark@sjukhuslakaren.se
Ansvarig utgivare: Thomas Zilling. thomas.zilling@tele2.se
Redigering/layout: Christer Bark.
Annonser: Pia Gelhaar, Mosstorpsvägen 47,
181 56 Lidingö
Tel 08-765 81 66, 070-747 86 87.
pia.gelhaar@telia.com
Prenumeration 300 kronor/helår
TS-upplaga: 20.400 ex ISSN 1100–2913

ISSN 1651-2715. Medlem i

3

Sjukhusläkaren 2/2012

Ledare

www.sjukhuslakaren.se

”Försäkringskassan måste ä
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

När Martin Andreasson, moderat regionråd
i Västra Götaland, öppnade moderatstämmans symposium om gränsöverskridande
vård i Örebro, för en tid sedan, så förmedlades en närmast euforisk vision om att nu
skulle gamla murar rivas och Sveriges patienter få rätt att söka vård varhelst man vill i
Europa. Få i salen förstod nog vilken boll
det nya EU-direktivet satt i rullning.
t Redan 2009 drev Sverige som ordförandeland i EU frågan
om gränsöverskridande vård utan att nå ända fram. Den stora
stötestenen var hur vården skulle finansieras och risken att
rika länder skulle dränera fattiga.
Europaparlamentarikern Christoffer Fjellner kunde nu
berätta hur man slutligen löste den gordiska knuten genom
att skriva in i direktivet att inget land skall betala mer för
vård utomlands än vad kostnaden är i hemlandet. All eventuell mellanskillnad får bekostas av patienten själv.
Många ville som Carl-Johan Sonesson, regionråd i Skåne,
se möjligheten för Sverige att genom det nya avtalet marknadsföra svensk sjukvård mot Europa. Men det fanns även
oro bland åhörarna och ett landstingsråd utbrast;
– Vi vill inte att Försäkringskassan skall besluta i ärenden
och sedan bara skicka fakturan till oss.
Men det var just det beskedet de samlade moderata landstingspolitikerna fick när riksdagsmannen Finn Bengtsson redogjorde för den promemoria som nu går ut på remiss med syfte
att i svensk rätt implementera Europaparlamentets och rådets
direktiv 2011/24/EU om tillämpning av patienträttigheter.
Vi har i denna tidning under flera år bevakat frågan och
redogjort för flera av de EU-domar som slutligen bidragit till
att forma nuvarande direktiv och som går under beteckningen
patientrörlighetsdirektivet.
Sverige kommer inte att införa krav om förhandstillstånd,
till skillnad från många andra EU-länder, vilket är bra. I den
bästa av världar så borde morgondagens patient kunna välja
och vraka bland Europas sjukvårdsproducenter och åka dit
man tror sig få den bästa vården. Här är direktivet tydligt
och föreskriver att rätt till ersättning skall utgå såvida det
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Fall i Kammarrätten
visar på stor okunskap om
avancerade behandlingar
inte strider mot någon av följande tre punkter;
1.Vården skulle ha bekostats av det allmänna om den
utförts i Sverige.
2. Vården ska ha tillhandahållits av hälso- och sjukvårds personal och den behandlingsmetod som har använts ska ha
skett i enlighet med internationell medicinsk vetenskap och
beprövad erfarenhet.
3. Uförandet av vården får inte strida mot svensk lag.
Punkt 2 kan dock ge upphov till olika tolkning kring
vad som är internationell medicinsk vetenskap och
beprövad erfarenhet. Ett aktuellt fall som nu ligger med
beviljat prövningstillstånd i Kammarrätten i Stockholm
kan illustrera kommande problem.

Ett pågående fall i Stockholms
kammarrätt kan bli prejudicerande
En 57-årig man drabbas 2008 av en tumör i övre magmunnen. Efter diagnos förbehandlas patienten med cellgifter
inför planerad operation. Han genomgår en operation på ett
svenskt sjukhus med relativt liten erfarenhet av ingreppet
räknat i operationer/år.
Under operationen finner man att patienten under förbehandlingen utvecklat en dottertumör i levern och avbryter operationen med motivet att han inte bedöms vara hjälpt av kirurgi.
Postoperativt meddelas patienten detta och att han har
cirka två månader kvar att leva.
Med hjälp av ett oberoende företag för förmedling av
utlandsvård får patienten kontakt med universitetssjukhuset
i Mainz. Second opinion, där man efter diskussion på multidisciplinär tumörkonferens erbjuder patienten resektion av
såväl primärtumör som den nyupptäckta dottertumören i
levern. Ett ingrepp som patienten beslutar sig för med hjälp
av förmedlingsföretaget.
Då företaget vid den tidpunkten hade begränsad erfarenhet
av att förmedla cancervård sänder man med sin medicinska
konsult med stor erfarenhet av onkologisk kirurgi till Mainz för
att närvara vid operationen.
Patienten överstår ingreppet väl och slutgiltigt PAD
(beskedet från den mikroskopiska undersökningen avseende
tumörutbredning) visar; pT2b, pN1, pM1 (lever).
Efter operationen i Tyskland lever patienten i lite mer än
två år. Anhöriga söker 2009 ersättning för vårdkostnaderna
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ändra attityd till EU-vården”
enligt EUF-fördragets artiklar 56 och 57, men får avslag
med motiveringen att behandlingen i Tyskland inte används
inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige.
2010 avslår Försäkringskassan omprövning med motivationen att behandlingen i Tyskland inte var medicinskt
motiverad. Anhöriga går så vidare till Förvaltningsrätten och
även där får man avslag. Nu ligger ärendet hos Kammarrätten som beviljat prövningstillstånd.

Skäl till allvarlig kritik
Vid genomgång av handlingarna till Kammarrätten så finns
det anledning till allvarlig kritik.
Det expertutlåtande som Kammarrätten begärt in från
Socialstyrelsen, som i sin tur vänt sig till ett av våra universitetssjukhus, uppvisar stora brister.
Redan tidigt i dokumentet skriver sakkunnig att;
vid utformning av detta utlåtande har den aktuella
patientens journal inte genomlästs och frågorna är
besvarade från en teoretisk synvinkel.
Vidare är sakkunnig inte specialist i esofaguskirurgi som
kräver kunskap i såväl allmänkirurgi som randutbildning i
allmän thoraxkirurgi.
Som skäl för avslag hävdar sakkunnig att han aldrig sett
ett vårdprogram där man rekommenderar bortopererande av
matstrupscancer vid samtidig levermetastasering, däremot
det omvända: att inte operera under dessa förutsättningar.
Nu rör det sig i det berörda fallet om en tumör i övre
magmunnen med en liten dottersvulst i levern som behandlades med avlägsnande av magsäcken och en bit av matstrupen samt ett litet leversegment.
Nationellt vårdprogram 2012 för Esofagus- och
ventrikelcancer (ISBN: 91-89048-47-4) stöder ej
sakkunnigs uttalande utan rekommenderar palliativ resektion i utvalda fall främst till yngre med
begränsad tumörspridning.
Det här visar hur godtyckligt, bräckligt och rättsosäkert
systemet blir när man inte bedömer det enskilda fallet.
Att palliativa resektioner förekommer även vid
spridd sjukdom i vårt land är väl känt, vilket även
jag har personlig erfarenhet av. I valet mellan att
operera eller ej måste behandlingen individualiseras utifrån vad som bedöms bäst för patienten.
I dagsläget saknas konsensus i litteraturen och patientens
ålder och funktionella status spelar givetvis en avgörande roll.
Om möjligt hade behandling på ett svenskt
sjukhus med större erfarenhet av denna typ av
kirurgi inneburit en behandling mer lik den patienten nu erbjöds i Tyskland.

Ett beslut av kunniga läkare på ett tyskt
universitetssjukhus bör inte ifrågasättas
Man måste också fråga sig med vilken rätt en
svensk sakkunnig i detta fall misskrediterar ett
tyskt universitetssjukhus stick i stäv med det nya
EU-direktivet. Av vårdtid och behandlingsresultat
att döma ligger universitetssjukhuset i Mainz
långt före det svenska sjukhus där patienten
primärt blev omhändertagen.
Fallet är inte avslutat, men väcker en rad frågor. I det nu
liggande förslaget kommer Försäkringskassan att vara den
beslutande instansen för ersättning med möjlighet till överklagande i förvaltningsrätt.
För många behandlingar är detta inget stort problem,
exempelvis, där det finns flaskhalsar i den svenska vården som
gör att patienterna söker behandling i andra EU-länder,
exempelvis vissa ortopediska åkommor eller överviktskirurgi.
Här kan tjänstemännen luta sig mot enkla behandlingslistor. Men för mer ovanliga åkommor som avancerade
tumörsjukdomar kommer vi att få problem.
Behandlingsprinciperna varierar i Europa. Det är inte
säkert att det som upplevs som rätt och riktigt hos oss överensstämmer med det som för den enskilde patienten ger bäst
behandlingsresultat.

Det behövs en patientombudsman
Man kan inte heller begära att en patient, som drabbas av en
svår sjukdom och som finner en vedertagen behandling i ett
annat europeiskt land, ska klara av att driva sin sak mot Försäkringskassan om nekad ersättning.
Här behövs en oberoende instans, kanske en ”sjukvårdens
PO – patientombudsman”, med juridiska resurser att företräda patientens rätt till EU-vård.
Försäkringskassan har som Sjukhusläkaren tidigare skrivit
nyligen backat från sina tidigare ståndpunkter och erkänt att
man brutit mot EU-rätten. Men fallet i Kammarrätten visar
att Försäkringskassans jurister än en gång kan vara på väg åt
fel håll. För att förhindra att sjuka patienter även i
framtiden ska tvingas driva långvariga domstolsmål med underlägsna ekonomiska och juiridiska resurser gentemot Försäkringskassan
behövs en instans som ändrar maktbalansen och
värnar patientens rätt till EU-vård.
Thomas Zilling, ansvarig utgivare
och esofaguskirurg.
Fotnot: Thomas Zilling har nyligen tillträtt en överläkartjänst vid Aarhus Universitetshospital i Danmark där han ska ansvara för esofaguscancerkirurgins utveckling, samt bedriva forskning och undervisning.
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Det är hög tid att vi blir tuffare
mot maktfullkomliga arbetsgivare
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Den som engagerar sig med fackligt
förtroendeuppdrag får av och till bevittna
tragedier där kollegor får sluta då arbetsgivaren hävdat uppsägning av personliga skäl.
t Innan de stora sjukhusfusionernas tid var det lättare både
för individ och även för Läkarförbundet att agera då arbetsgivaren ville trycka ut någon.
Ofta kunde man hitta en lösning där kollegan i fråga blev
mottagen med öppna famnen på grannsjukhuset. I och med
de stora sjukhusfusionernas tid så har problemet med uppsägningar av personliga skäl blivit allt större, för nu är
arbetsgivaren ofta densamma vid grannsjukhuset.
För några veckor sedan blev jag kontaktad av en kollega
som hamnat i trångmål på sjukhusets akutmottagning under
en jour. En stökig ung kvinna hade kommit in med buksmärtor. En akutläkare hade ordinerat stora doser diklofenak,
morfin och slutligen stesolid, men ingenting tycktes hjälpa.
Personalen på akuten vill då att det ska ordineras något
mer för att få patienten lugn. Vår kollega säger dock nej till
att ordinera något ytterligare utan att patienten lagts in för
monitorering, då patienten är svårkontaktbar. För att få
någon bild av orsaken till smärtan undersöktes buken och
det dunkas i sidan efter stensmärta. Slutligen läggs patienten
in för att skrivas ut i sitt normaltillstånd nästkommande
dag.
Anmäls för misshandel
Där kunde historien slutat om inte en sjuksköterska på
akuten skrivit en avvikelserapport och hävdat att vår kollega
misshandlat patienten vid undersökningen av buken.
Nu startar en process som har stora likheter med det
Orwell´s romanfigur Winston Smith får genomlida under
tortyr hos Sanningsministeriet. Vår kollega kallas till möte
med närmaste cheferna där han får besked om varsel om
avsked och omedelbar avstängning från arbetsplatsen utan lön.
Ärendet hanteras av en biträdande verksamhetschef, som
är sjuksköterska, som först hävdar att ärendet skall polisanmälas. Kollegan ifråga vill att ärendet skall anmälas till Socialstyrelsen enligt Lex Maria, men då ingen patient kommit
till skada avstår arbetsgivaren från detta.
Så går tiden och det kallas till nya möten och råden vår
kollega får varierar i högsta grad. Lokalföreningen ger rådet;
Säg upp dig själv så du slipper bli avskedad för då är det
lättare för dig att få nytt jobb. Kollegor i omgivningen,
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medvetna om att nästa gång kan det vara deras tur, ger rådet
att kontakta Stockholm för här behövs det hjälp av jurister.
Men nu blir den här frågan känslig. Det är lokalföreningen
som har partsställning och då blir det ofta de lokalfackliga
som företräder. I många fall bra, men i vissa fall blir det katastrof för kollegan de ska företräda. Kunskapen och kompetensen varierar stort bland våra fackliga företrädare, som i
bästa fall gått förbundets halvdagskurs i ämnet.
Hot om polisanmälan används som utpressning
I det aktuella fallet har processen blivit långdragen och
arbetsgivarens hot om polisanmälan har inte effektuerats,
utan används nu som ett hot med formuleringen:
– Säger du upp dig själv så får du lön fram tills idag och
då avstår vi från polisanmälan.
Det finns en rad problem med hanteringen av ärendet
såväl från arbetsgivarhåll som från den fackliga organisationens. Några direkta skäl till avstängningen och varslet om
avsked har aldrig givits utöver avvikelserapporten från sjuksköterskan på akutmottagningen.
Tyvärr vill inte heller Socialstyrelsen träda in och göra
extern granskning vilket hade varit rimligt då de doser analgetika patienten erhöll innan den nu avstängda kollegan
kallades till akuten sannolikt utsatt patienten för en riskfylld
situation. Om nu arbetsgivaren finner skäl för olämpligt
uppträdande så bör man i första hand ge ut en varning till
arbetstagaren. I andra hand försöka omplacera personen med
stöd i LAS 7-paragrafen, innan uppsägning blir aktuell.
Det nu pågående fallet är på intet sätt unikt. Under mina
år som facklig företrädare har jag upplevt många liknande
fall. Ibland har icke medlemmar som sökt hjälp hos jurist på
stan lyckats bättre än de som litat på lokalföreningen. Här
finns av och till starka band mellan arbetsgivaren och den
lokala fackliga representanten som inte alltid gagnar den
enskilde drabbades sak.
Under ett yrkesliv betalar vi en ansenlig slant till Läkarförbundet och vi förväntar oss nog att då vi hamnar i
trångmål så vill vi ha högsta juridiska kompetens med styrka
och pondus som kan företräda oss.
Här saknas idag en beredskap på alla plan hos förbundet,
vilket innebär att den enskilde ofta hamnar mellan stolar och
får ringa än hit och än dit för att ofta få olika besked, vilket
gör kollegan än mer förvirrad.
Erfarenheten visar att skyddet för anställda är svagt och
att det finns lite hjälp att vänta hos Arbetsdomstolen.
Kanske borde vi ha en inkomstbortfallsförsäkring via förbundet att tillgripa och kanske borde förbundet ha en akutlinje till en på området kunnig jurist för att undvika nu ofta
uppträdande rundgång.
Thomas Zilling, ordförande för Sjukhusläkarna

www.sjukhuslakaren.se

Dr Snake

Sjukhusläkaren 2/2012

En e-lycka kommer
sällan ensam
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

England betalade 160 miljarder för sitt
olyckade försök att införa användbart
IT-stöd i sjukvården. I Sverige säger
landstingen stolt att deras IT-kostnader
minsann bara är åtta miljarder med
samma resultat!
t Begreppet e-hälsa har dock kommit för att stanna,
vilket innebär att vården är mogen att flytta ut på
nätet. Alla medborgare ska inom en snar framtid uppnå
e-vig hälsa och välgång genom att oavbrutet använda
sociala medier och appar ständigt uppkopplad mot sin
journal!
Denna strålande framtidsvision utmålas av lyckliga
politiker och strateger, stödd av sin något överlägsna
uppfattning att internet kan få en idiot att verka smart.
O-hälsoträsket ska ersättas av e-hälsoträsket och
journalsystemen och programvarorna är fler än de
gamla grekerna och redan dom trodde sig leva i
nutiden, suckar däremot den, i denna fråga, lätt
dystyma läkarkåren.
Denna kår stödd även av annan personal envisas
dessutom med att likt papegojor framhärda att förbättringspotentialer finns i dagens system. Hur ska patienterna kunna få tillgång till all sin information över nät,
suckar man dystert, när vi knappt kommer in i datorerna själva.
De många olika utvecklingsprojekten som ska förbättra för patienterna och förbittra för läkarna är
många och långa anses det. De är oftast gammalmodiga redan från start, projekten alltså, absolut inte
läkarna, och utvecklas inte heller. Många är också de
involverade personer som uppfinner saker som redan
finns uppfunna och sedan länge i bruk nån annanstans,
men det är förstås så mycket roligare att göra det själv.
Ett landsting köpte en Cosmicversion med den
stolta devisen ”Vi köper inte ett journalsystem, vi

köper en vision” och läkarna som jobbar med det kan
nu flera år senare intyga att de har visionen kvar.
Man måste dock ha respekt för att man inte pratar
samma språk i IT-världen och övriga världen. Oklarheter i betydelsen av termer och begrepp kan lite lömskt i
onödan skapa oförståelse och missämja. Exempel på ord
som är förvillande lika men har helt olika innebörd i de
olika världarna är tex ”färdigutvecklad”, ”driftsklar”
och ”införd”.
Möjligheten till en bra och tydlig kommunikation
är viktig också för Socialstyrelsen som har ett projekt
som man ska genomföra, men då inom vården.
Det innebär att all vårdpersonal ska enas om att
skriva samma språk, att alla journaler ska kunna läsa
varandra och att dessutom patienter ska förstå vad som
står i dom. Med insikt om att projektet har en viss
komplexitet har Socialstyrelsen satt upp en lång tidsgräns och ska vara klar först om några månader.
Att man som läkare sedan grekerna och latinet
uppfanns med lätthet kunnat förstå det viktiga innehållet i en journal från många av världens länder är nu
förlegat och gammalmodigt.
Mycket har också hänt sen journaltexter som ”Op
app, postop glatt, åvb” var gängse med betydelsen
”Opererat blindtarm, mår bra, åter vid behov”. Detta
kondenserade och ändamålsenliga språkbruk har nu i
värsta fall ersatts av långa haranger om att patienten
sitter i sängen, äter falukorv och kissar, följt av vilka
bakterier man ev kan ha passerat på vägen till jobbet.
Så nu efterlyses alltså ett kortare och mer stringent
språk i journalerna som också ska vara naturligt att
förstå för dagens patienter. Inom en snar framtid
kommer ovanstående medicinska förlopp följdaktligen
att på modernt sätt uttryckas som
”Op cool, pat tkr livet
äger sönder och chillar
24/7”.

Dr Snake
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Jubel bland pionjärerna!
Den 20 april kom
beskedet man kämpat
för ett helt decennium
Trots den kraftiga motvinden fortsatte Pia Malmqvist,
som sedan tidigare var specialist i allmänkirurgi, sin ST i
akutsjukvård på Södersjukhuset och blev färdig akutläkarspecialist 2007.

Emigrerade till Australien

Till slut blev det vinnare. Katrin Hruska och Lisa Kurland hissar
pionjären Nicholas Aujalay i luften utanför Södersjukhuset. I början på
2000-talet satsade sjukhuset stort på att ta fram ett gäng unga akutläkare. En chansning som inte gick hem då Socialstyrelsen inte gjorde
akutsjukvård till basspecialitet. Nicholas Aujulay utvandrade då till
Alaska. Nu blir han ett hett eftertraktat byte när det gäller att utveckla
akutläkarverksamheten i Sverige. Vill du läsa vad Nicholas Aujulay
tycker kan du göra det på www.sjukhuslakaren.se där han bloggar.
Foto: Stefan Nilsson

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– Det känns fantastiskt underbart att vi får
bli en egen basspecialitet, säger Pia
Malmqvist, en av pionjärerna för akutsjukvårdsspecialister i Sverige.
t Efter många år och flera bakslag kom beskedet från
Socialstyrelsen den 20 april: förslaget om att göra akutsjukvård till en egen basspecialitet.
När Sjukhusläkaren år 2004 skrev om akutläkarspecialitetens första trevande steg på Södersjukhuset var Pia Malmqvist en av de få läkare som fanns kvar i akutläkarsatsningen.
Motstånd från läkarkolleger, osäkerhet kring specialitetens
framtid och utbildningssituationen hade då lett till många
avhopp.
– Motståndet mot akutläkarsatsningen var då ytterst uttalat.
Vi var kraftigt ifrågasatta, berättar Pia Malmqvist.
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För att få den fulla bredden i kompetensen, för att kunna
hantera alla typer av akuta patienter åkte Pia Malmqvist till
Australien och jobbade ett år på en utbildningsposition.
– Sedan kom jag hem och arbetade som överläkare
på akuten på Södersjukhuset. Men jag insåg att jag
tappade kompetens varje dag, till exempel vad
gäller barn, ögon, öron och gyn. I Sverige får vi
inte möta den blandning av patienter som finns i
ett etablerat akutläkarsystem.
Under 2011 sökte sig Pia Malmqvist till sjukhuset Royal
Infirmary i Leciester, England, dels för att hålla uppe sin
egen kompetens och dels för att utveckla en utbytesmöjlighet för svenska akutläkare att komma och arbeta i ett etablerat akutläkarsystem.
– Det fungerade för mig, eftersom jag arbetat i Australien. Men det var en tuff resa för den svenska akutläkare som
kom efter mig på en utbildningsposition. En akutläkarspecialist utbildad i Sverige behärskar inte alla de moment man
förväntar sig att en akutläkare kan i ett etablerat system och
klarar inte att gå in i en position på ett sådant sjukhus.

Sju förlorade år
– Beslutet om tilläggspecialitet 2006 har inneburit att
svenska akutläkare tvingats slösa sju år på att göra fel saker.
De har gått på avdelningen, istället för att intubera.
Pia Malmqvist betraktar dagens svenskutbildade akutläkare som ”intermediära specialister”.
För att kunna fungera fullt ut i ett helt genomfört
akutläkarsystem behövs en betydligt bredare
utbildning. En viktig del i den är pediatrisk akutsjukvård, vilket Pia Malmqvist själv vill kunna
bidra till i sitt nuvarande arbete som sektionschef
för akuten på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
– Jag håller på att bygga upp en akutläkarorganisation
här och hoppas kunna erbjuda utbildningsplatser för akutläkare i hela Stockholms län, kanske för hela Sverige.
Helene Thornbad

Till höger: Pia Mamqvist gör ett Stina Dabrowski-hopp av glädje.
Till vänster: Pia Malmqvist intervjuas i Sjukhusläkaren 2004 och
uttrycker sin frustration över revirtänkande.
Foto: Stefan Nilsson
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”500 har hoppat av på vägen, så det kommer att dröja
ett tag innan akutläkarkonceptet blir verklighet fullt ut”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Nu behöver vi övergångslösningar till dess
att vi kan få en ”kritisk massa” av akutläkare, säger Lisa Kurland, ordförande i akutläkarnas specialitetsförening SWESEM. Hon
är lektor i akutsjukvård vid KI och överläkare i akutsjukvård vid Södersjukhuset.
t – Självklart känns det väldigt bra nu, men för oss har det
varit omöjligt att ens tänka på att det kunde ha fattats ett
annat beslut än att göra akutsjukvård till en basspecialitet, säger
Lisa Kurland (bilden).
En minst sju till åtta år lång STutbildning, varav fem i en annan
basspecialitet, är för lång, för dyr
och för dålig, säger hon.
Våren 2000 togs de första stapplande stegen mot en akutläkarspecialitet i Sverige då Södersjukhuset
inledde sitt akutläkarprojekt. Specialiteten var inte godkänd av Socialstyrelsen och ledningens stöd för projektet sviktade. Inom
läkarkåren fanns kritik och många frågetecken om akutläkares kompetens och ansvarsområden. Samtidigt fanns en kärna
av eldsjälar med tydliga förebilder i anglosaxiska länder,
framförallt USA och England.
– Specialiteten har vuxit fram ur ett patientbehov. Det
akuta omhändertagandet har inte fungerat i Sverige. Därför
behövs vårt kompetensområde och en mer ändamålsenlig
organisation.
Med en ”traditionell” organisation på akutmottagningen
där läkare kommer och går som jourer sviktar ofta intresset
för frågor som patientflöden på akuten, direktinläggningar
och kontinuitet med prehospital vård – hjärtefrågor för en
akutläkare.
– Vi arbetar också på ett annat sätt, utgår från en symtompresentation för att identifiera omedelbara livshot och
vad som är potentiella livshot. Vi blir bra på differential diagnostik, vilket är särskilt viktigt för tidskritiska diagnoser och behandlingar som till exempel stroke, hjärtsjukdom
och sepsis. De flesta patienter har inte ett pågående livshot
men vi ska ta hand om alla patienter på ett ändamålsenligt
sätt. Patienten får ett kompetent akut omhändertagande.
Socialstyrelsen beslutade år 2006 att akutläkare skulle bli
en tilläggsspecialitet – en framgång med en tydlig baksida.
Mycket av den kritik som riktats mot akutläkarprojekt och
de svårigheter de drabbats av sedan dess hänger samman med
den utbildningsstrukturen.
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På Södersjukhuset får champagnen fortfarande stå på kylning.
Besvikelserna har varit för många. Så ännu vågar ingen korka upp
champagnen innan man ser att Socialstyrelsens förslag blivit svart
på vitt.
Foto: Stefan Nilsson

Det finns inte mer än 60-70 färdiga specialister
och 200 ST-läkare i akutmedicin i Sverige i dag.
Omkring 500 har hoppat av på vägen.
När Sjukhusläkaren ringt runt till läkare på akutmottagningar över landet har många tänkbara förklaringar till
avhoppen nämnts. Bristen på färdiga specialister som handledare och förebilder har lett till att erfarna kolleger i basspecialiteten gärna har lockat över ambitiösa ST-läkare till sin egen specialitet. Kanske är det också så att en del unga läkare i väntan på
ST-tjänst har sett ST-block i akutsjukvård som en möjlig genväg
till en internmedicinsk eller kirurgisk specialitet.
Men mest av allt handlar det om att utbildningen
försvårats på grund av den långa utbildningen och
den otydliga utbildningsstrukturen.
Socialstyrelsen inledde sin översyn av specialistutbildningen
för två år sedan, vilket enligt Lisa Kurland betydde att utvecklingen inom akutsjukvård ”frusits”. I väntan på besked har man
i Helsingborg, Linköping och vid Södersjukhuset satsat på att
utbilda i akutsjukvård som basspecialitet och selekterat de STläkare som har utbildning inom akutsjukvård som mål.
I det nedläggningshotade (beslut vid Sjukhusläkarens
pressläggning) akutläkarprojektet i Uppsala höll man
däremot fast vid att börja med basspecialiteten.
– I väntan på besked från Socialstyrelsen har vi skärpt våra
resonemang. Vi vet hur vi vill utbilda nya ST-läkare. För specialiteten i sin helhet är det också viktigt att vi bygger upp
akademisk akutsjukvård, dvs forskning och utbildning.
I dag finns det för få akutläkare för att akutläkarkonceptet
ska kunna sjösättas fullt ut, menar Lisa Kurland.
– Det kommer att ta några yrkesgenerationer, men när vi
blir en basspecialitet tar det åtminstone lite kortare tid och
vi får behålla unga kollegor och kan rekrytera läkare från
utlandet och bygga upp en akutsjukvårdsstruktur.

Helene Thornblad
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Motståndet mot akutläkare har avtagit
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Ulf Kvist, projektledare för Socialstyrelsens översyn av specialitetsindelningen, medger att beslutet om att
göra akutsjukvård till en basspecialitet
inte varit lätt.
t – Frågan delar Sjukvårdssverige. Det finns lite olika
bilder, en del ifrågasätter om akutläkarkonceptet är
tillämpligt på vissa sjukhus till exempel. Man hävdar
att det kan finnas vissa risker med systemet.
Samtidigt har Ulf Kvist svårt att precisera var detta
motstånd finns i dag:
– Det finns en tveksamhet hos vissa specialitetsföreningar… ja kanske inte specialitetsföreningar men hos
vissa läkargrupper, säger han.
Men kritiken mot akutläkarmodellen verkar inte vara
särskilt välartikulerad i dag. Svensk internmedicinsk
förening lämnade ett kritiskt remissvar inför beslutet
om specialitetsindelningen år 2006, men i dag verkar
ledande företrädare för specialiteten ha en annan syn.
Förre ordföranden i Svensk internmedicinsk
förening Mikael Köhler är i dag nybliven verksamhetschef på medicinkliniken på Akademiska sjukhuset, där
akutläkarprojektet är akut nedläggningshotat (beslut
vid Sjukhusläkarens pressläggning).
– Vi inom internmedicinen har alltför länge betraktat akutsjukvården som sjukvårdens källare, och det
finns ett stort värde i att ha en grundbemanning av
akutläkare, även om de inte kan lösa alla jourproblem
och nyckelpositioner behöver besättas från andra specialiteter. Men det har varit bekymmersamt att bygga så
mycket organisatoriskt på en specialitet som inte har
rätt dignitet hos Socialstyrelsen, säger han.
Jerker Persson, Svensk internmedicinsk förenings
nuvarande ordförande, är själv ytterst ansvarig för
akutläkarprojektet i Varberg som
verksamhetsområdeschef för Hallands sjukhus.
Våren 2013 siktar man på att ha 13 akutläkare på
akuten i Varberg – färdiga specialister eller ST i slutet
av utbildningen. Akutläkarkonceptet tillämpas dock
inte fullt ut.
– Våra akutläkare arbetar inte på samma sätt som en
traditionell primärjour, med allt omhändertagande
fram till inläggningen. Jag tror inte ett ögonblick på

att det ska fungera så. Man orkar inte arbeta på det
sättet ett helt yrkesliv.
I Varberg ska akutläkarspecialisterna ha en handledande och organiserande roll. Sortera patienter och
hänvisa vidare till ”rätt specialist”. Sjukhuset i
Halmstad har inga akutläkare.
– I Halmstad tror man inte på akutläkarkonceptet.
Men båda åsikterna kan vara rätt, säger Jerker Persson.
Västerås lasarett har valt att gå en helt annan
väg och har med S:t Görans sjukhus som
förebild infört ledningsläkarmodellen.
Den innebär att en specialist utses som ledningsansvarig för akutens team. På S:t Göran arbetar ledningsläkaren sida vid sida med triageläkaren och svarar på
frågor från underläkarteamen.
På Västerås lasarett tas alla patienter emot av en ledningsläkare.
– Vi tror på konceptet att patienten snabbt
får möta en specialist för sortering och en
första bedömning. Tidigare har det varit som
en slumpgenerator om patienten fått möta en
ST-läkare, AT-läkare eller specialist, säger
Åke Tenerz, chef för medicinkliniken.
– Fördelen är att mindre sjuka patienter snabbt kan
expedieras av ledningsläkaren och går inte vidare.
Säkerheten kring svårt sjuka patienter ökar och de
kommer snabbare till avdelning och vi har ökat
genomströmningen på akuten.
Det finns bemanning med ledningsläkare,
som alltid är färdiga specialister, från
morgonen till 20.30 på kvällen.
– På natten har vi inte samma behov, däremot skulle
det vara bra på helger.
Västerås lasarett har haft ledningsläkare på medicinakuten sedan förra året, och nyligen har även ortopedoch kirurgklinikerna infört systemet.
– Kirurgerna skulle hellre sett ett akutläkarsystem.
Och jag ser inte heller några nackdelar med att ha akutläkare i första linjen, om man har en sådan kader. Det
kanske är lite värre för internmedicinarna, där doktorn
på avdelningen behöver få veta vad som sker på akuten.
De flesta specialister på Västerås lasarett ingår i
rotationen som ledningsläkare.
– Det har varit ganska attraktivt. Man får vara
”doktor på riktigt” – peka med hela handen och sortera
patienter.
Helene Thornblad
Fotnot: Socialstyrelsens förslag om ny specialitetsindelning gick ut på
remiss den 20 april. Beslut fattas av generaldirektör Lars-Erik Holm vid
månadsskiftet juni-juli.
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Bristen på vårdplatser
ett stort hinder för en
fungerande akutsjukvård
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

I Region Skåne finns flera väl utvecklade
akutläkarprojekt. Här pågår arbete med
patientflöden på akuten, direktinläggningar och stöd till prehospital sjukvård.
Mycket håller på att förändras – men
bristen på vårdplatser är ett hinder.
t Årets påskhelg var kaotisk på akuten i Lund. Efter upprepade stabslägen gick sjukhusledningen ut och vädjade till
invånarna att hålla sig hemma. Uppemot 50 medicinpatienter fick utlokaliseras och en surrogatvårdavdelning öppnades
på akutmottagningen.
– Bemanningen är tunn och Skåne ligger i botten i Sverige
när det gäller antalet vårdplatser per invånare. Det är inte

Underläkaren Mattias Blom på Helsingborgs lasarett i diskussion med
ambulanssjuksköterskan Emma Forsgren och undersköterskan Dana
Nakic.
Foto: André de Loisted.
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patientsäkert och väldigt ansträngande för oss som jobbar på
akuten, säger Essi Kääriäinen, akutläkare och skyddsombud
på akuten i Lund.
Akutmottagningen i Lund har 10 färdiga dubbelspecialister och 15 ST-läkare i akutmedicin, vilket innebär att akuten
kan grundbemannas med akutläkare.
– Vi arbetar med utveckling av rutiner, direktinläggningar och patientflöden, sådant andra specialister som
kommer och gör en vecka på akuten inte har intressen för.
Men självklart är det svårt att få flödena att fungera när det
inte finns vårdplatser.
Även om akutläkarna i Lund nu har nått den ”kritiska
massan” för grundbemanning och har tillräckligt många
färdiga specialister för att kunna handleda ST-läkare är de
fortfarande för få för att kunna arbeta med en rimlig belastning.
– Vi hade ett anställningsstopp 2009-2011, vilket
innebär ett ”hopp” i kontinuiteten. Det talas om bristande
intresse för akutmedicin, men det ser inte vi – vi ser brist på
ST-block.
På akutmottagningen i Lund arbetar tre team ledda av
akutläkare. Akutläkarna har larmtelefonerna för neurologi,
medicin och kirurgi och ansvarar för krisplanen. Intresset är
också stort för forskning om det akuta omhändertagandet.
Behovet av forskning, utveckling och handledning är också
svaret på den klassiska frågan ”hur länge orkar man arbeta på
akuten?” menar Essi Kääriäinen.
– Man kan arbeta i en handledarroll, utveckla egna intressen, till exempel för trauma. Arbeta med triage, ge telefonstöd till ambulans, vara en länk till boenden och så
vidare. Man kan ta allt från att handlägga enklare ”see and
treat”-patienter på triage till att ta ställning till avbrytande
av HLR, arbeta på akutvårdsavdelning… Det går att byta
position.
– Vi har inte så mycket specialister från andra avdelningar, vilket vi skulle behöva ibland. Ibland har det uppfattats som att vi tränger in på andras gebit. Men genom att vi
randat mycket på andra kliniker har vi vänt opinionen och
jag tror att de flesta upplever att vi är en tillgång i dag.
På Helsingborgs lasarett finns 5 färdiga specialister och
ett 20-tal ST-läkare i akutmedicin. Sedan 15 möjliga ST-
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Akutläkaren Cornelia Härtel undersöker en patient på Helsingborgs lasarett.

läkare hoppat av tilläggsspecialiteten akutsjukvård beslutade
man sig för att lägga om utbildningen så att den inleddes
med tilläggsspecialiteten akutmedicin. Tanken vara att sedan
ta basspecialiteten i exempelivs internmedicin eller kirurgi
”på toppen”, eller om man så vill, chansa på att Socialstyrelsen fattar beslut om att göra akutmedicin till basspecialitet.
Av akutens tre diskar är en ständigt bemannad med akutläkare som kan ta alla patienter oavsett specialitet.
– Vi gör jämförelser hela tiden. Det är en oerhört effektiv
disk vad gäller tidiga beslut, ledtider, diagnoser och beslut
om vårdnivå.
Tillgången till färdiga akutläkare som handledare är en
framgångsfaktor, enligt Kjell Ivarsson, chef på akuten.
– Vi har ett patientunderlag på cirka 300 000 personer
och traumamässigt är vi tyvärr troligen störst i Skåne. På ett
mindre sjukhus blir utbildningen förstås svårare.
Starkt stöd från ledningen är en annan sak som behövs i
akutläkarprojekt, inte minst för att komma över en inledande misstro.
– Det finns ett kulturellt motstånd mot att släppa in en
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ny specialitet utan bakgrund i Sverige, och en viss oro för hur
den egna specialiteten ska förändras.
Om 5-10 år kan nästan all verksamhet på akuten skötas av
akutläkare. Det innebär helt andra jourlinjer än i dag och att
andra specialiteter kan behöva se över sin bemanning. Inom
vissa specialiteter vill man att akutläkarna tar över allt redan
nu, men framförallt internmedicinarna är mer försiktiga.
Akuten är viktigare för deras kärnverksamhet. Men oavsett
specialitet finns ett genuint intresse som genomsyrar hela
sjukhuset.
Akutmottagningen i Helsingborg har två utvecklingsprojekt på gång; en ny generalistisk vårdavdelning ska öppna
till hösten med amerikanska clinical decision units (CDU)
som förebild, vilket innebär ett tillskott på 10-12 vårdplatser.
– Vi vill också arbeta med att utveckla den prehospitala
akutsjukvården, med bland annat stöd till ambulansen.

Helene Thornblad
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Landstingen behåller kr

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Glöm radikala nytänkanden! Dalarna byter
ut Melior mot TakeCare och i Värmland
går sjukhusen i Arvika och Torsby över till
Cosmic under 2012. Jämtland planerar att
byta ut VAS inom några år.
Därutöver är det inget av Sveriges 21 landsting och regioner som funderar på att byta
journalsystem under överskådlig framtid. Det
visar den enkät Sjukhusläkaren gjort.
t En ny generation journalystem sprider sig i världen, men
inte ett enda svenskt sjukhus planerar att pröva något nytt
utöver de fyra system som redan idag dominerar den svenska
marknaden.
Vissa hoppades att öppnandet av Nya Karolinska även
skulle innebära ett nytt journalsystem – men så kommer inte
att bli fallet.
Enligt Susanne Bayard, IT-direktör på Stockholms läns
landsting, har inte verksamheterna runt om i regionen
kommit fram till vilka krav man vill ställa på ett nytt ITsystem och innan det är gjort blir det ingen förändring.
– Vi har ägnat stor kraft åt att konsolidera journalsidan
och har haft full koncentration på att införa det vi har. Södersjukhuset har alldeles nyligen, som sista sjukhus, infört
TakeCare.
I Västra Götalandsregionen pågår en kartläggning av
14

krav n på framtidens vård, vilket eventuellt kan resultera i
en ny upphandling av IT-stöd. Idag använder Västra Götalandsregionen Melior inom sjukhusvården. Det har ryktats
att en satsning på det amerikanska journalsystemet Epic
skulle vara på gång, men det tillbakavisas av tf IT-direktören
Mikael Johansson.
– Det är riktigt att vi har varit i Holland och tittat på
Epic, men vi har inte kommit längre än så. Vi har även varit i
Storbritannien och funderat på möjligheten att utveckla det
vi har, samt tittat på andra möjligheter. Man kan inte säga
att vi favoriserar ett system före något annat, för det gör vi
verkligen inte, och ett eventuellt byte ligger långt fram i
tiden, säger Mikael Johansson.
Inom sjukhusvården är det idag sex journalsystem som
har greppet om den svenska marknaden: TakeCare, Cosmic,
SYSteam Cross, Melior, VAS och Infomedix.
Men Infomedix finns bara i Örebro läns landsting och
VAS tappar mark, så egentligen är det bara fyra system som
dominerar. (Se nästa uppslag).
Landstingens journalsystem har under lång tid varit hårt
kritiserade för att vara oöverskådliga, otidsenliga och byråkratiska tidstjuvar som fördärvar patient/läkarmötet. Nationella satsningar i miljardklassen har gjorts under åren, men
kritiken har inte tystnat.
Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, tillhör dem som tröttnat på lappverken och den långsamma utvecklingstakten och menar att det
är dags attt slopa de journalsystem som finns och börja om och
satsa på helt nya från den senaste generationen.
Men Sjukhusläkarens enkät (Se nästa uppslag) visar att
han och de som hoppats på en radikal förändring av sjukhusens journalsystem inom överskådlig framtid kommer att bli
ordentligt besvikna och nog får sätta sitt hopp till att de
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ritiserade journalsystem

Allt går för långsamt. Sverige är på väg att bli efter i IT-racet. Det menar, bland många andra, Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik. ”En ny generation journalystem är redan här, men istället för att satsa på dem försöker landstingen att hotta upp gamla
generationers system, men det kommer inte att gå”, säger han.

nuvarande systemen kan moderniseras, så länge landstingen
får bestämma själva.
Trenden idag är att landstingen vart och ett väljer något av
de fyra system som dominerar den svenska marknaden och satsar
på att integrera all journalhatering inom det system man valt.
Förra vård- och äldreministern Ylva Johansson (s) har dock

pekat på att Alliansen tagit strid mot det kommunala självstyret när det gäller att införa vårdval i primärvården och att
om kommuner och landsting inte lyckas leverera de utlovade
IT-systemen bör den som har regeringsmakten agera.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Så ser ”journalkartan
Blekinge
Journalsystem: SYSteam Cross.
Planerar att byta inom 5 år? Nej
Dalarna
Journalsystem: Specialistvården: Melior för vårddokumentation och ELVIS, för patientadministration.
Planerar att byta inom 5 år: Ja.
Vill ha: Take Care. Ska ersätta Melior och ELVIS under
2012. Journal III ska vara utbytt mot TakeCare tredje kvartalet 2013.
Gotland
Journalsystem: TakeCare
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Gävleborg
Journalsystem: Melior och PMO.
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Halland
Journalsystem: VAS
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Jämtland
Journalsystem: VAS
Planerar att byta inom 5 år? Ja,
Vill ha: Lena Persson, IT-direktör: VAS är stabilt och fungerar
bra rent systemmässigt, men vi bedömer att nuvarande vårdinformationssystem inte motsvarar verksamhetens krav på funktionellt stöd och informationsförsörjning i vårdprocessen eller
behovet av en öppen, flexibel och standardiserad lösning. Den
fortsatta inriktningen är att vi vill byta till ett processtödjande
vårdinformationssystem som också tillfredsställer behoven av
modernare användargränssnitt, tjänstebaserad systemarkitektur, nyttjande av e-hälsotjänster, klarar patientdatalagens krav
och kan anpassas till Jämtlands läns landstings tekniska miljö
och övergripande säkerhetssystem.
Det har ryktats att Jämtlands läns landsting är intresserat
av det amerikanska it-systemet Epic, men beskedet till Sjukhusläkaren är snarare motsatt, även om landstinget gått ut
med en offertförfrågan till Epic.
Lena Persson:
– Det jag läst om Epic gör att jag får känslan av att det är
ett allt för stort system och kanske inte anpassat för den
nordiska marknaden.
Jönköping
Journalsystem: Cosmic. Systemet är idag breddinfört i hela
16

primärvården och ett breddinförande av sjukhusens kliniker
inleddes 2010. Förutom det har landstinget Obstetrix för
kvinnohälosvård och PMO för Barnhälsovård.
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Kalmar
Journalsystem: Cosmic, både för sjukhusvård och primärvård.
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Kronoberg
Journalsystem: Cosmic
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Norrbotten
Journalsystem: VAS, som är egenutvecklat av landstinget.
Planerar att byta inom 5 år? Nej. En modernisering av VAS
pågår.
Skåne
Journalsystem: Melior på de tio sjukhusen och inom några få
verksamheter inom primärvården.
Planerar att byta inom 5 år? Nej, inte när det gäller Melior.
Primärvården: Inom Primärvården Skåne (PVS – den offentligt drivna primärvården) används sex system. Inom
Hälsoval Skåne (privata enheter) finns fler system.
Två enheter inom PVS bedriver avancerad hemsjukvård, palliativ vård och använder Melior.
I den öppna primärvården inom PVS används fem system.
Ett drygt hundratal barnhälsovårdsenheter använder PMO,
vilket även är infört fullt ut inom förvaltningen.
Biosis, Journal 3, Medidoc och Swedestar är gamla system
som alla ska ersättas av PMO under hösten 2012.
Stockholm
Journalsystem: TakeCare.
Planerar att byta inom 5 år? Nej. Har just koncetrerat allt
kring TakeCare
Sörmland
Journalsystem: SYSteam Cross
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Tillsammans med övriga landsting i den så kallade SUSSAgruppen (Blekinge, Västernorrland och Västerbotten) arbetar
Sörmland med att successivt förnya systemet.
Uppsala län
Journalsystem: Cosmic
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
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Melior
Skåne
Gävleborg
Västra Götaland

3.100.134
patienter
i landstingen

TakeCare
Stockholm
Dalarna (införs 2012-2013)
Gotland

Ska byta

Statistiken är hämtad från SCB och SKL.
Siffrorna gäller 2010.

Värmland
Journalsystem: Sjukhusen:
Karlstad – Cosmic, Arvika
– Swedestar, Torsby – Swedestar.
Planerar att byta inom 5
år? Ja, byte sker nu där
landstinget önskar en
samling kring Cosmic
om det är möjligt.
Byte till Cosmic för
sjukhuset i Arvika
nu i april 2012 och
för Torsby i november
2012.
Primärvården använder
Ca 32 VC Profdoc, 3 VC
Swedestar
Utreds just nu om byte till
Cosmic skall ske 20132014 eller hur man
annars skall göra.
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Västernorrland
Journalsystem: SYSteam Cross
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Västra Götaland
Journalsystem: Inom sjukhusvården används Melior som
huvudjournalsystem, Obstetrix för förlossningsvården,
Ambulink för ambulanssjukvården. Till detta finns ett antal
ofta sjukhusspecifika specialistjournalsystem.
Inom primärvården används systemen JIII och Medidoc.
Byte till nytt gemensamt journalsystem pågår.
Planerar att byta inom 5 år? Nej, men inom regionen pågår
en kartläggning av kraven på framtidens vård, vilket eventu-

2.045.887
patienter

SYSteam Cross
Blekinge
Sörmland
Västerbotten
Västernorrland

925.876
patienter

Tappar mark

Grafik: Christer Bark

Västmanland
Se artikel sidorna 10-11
Västerbottens läns
landsting
Journalsystem: SYSteam Cross
Planerar att byta inom 5 år? Nej,
men uppger att man förbereder
införandet av en ny generation av
samma system som ska stödja den
nationella informationsstrukturen och ha en klar processorientering.

Cosmic
Jönköping
Kalmar
Kronoberg
Uppsala län
Värmland
Västmanland
Östergötland

2.389.187
patienter

VAS
Halland,
Jämtland (Ska byta)
Norrbotten

674.784
patienter

Infomedix
Örebro

280.230
patienter

ellt kan resultera i en ny upphandling av IT-stöd.
Örebro
Journalsystem: Infomedix på specialistvårdsidan och
SYSteam Cross för primärvård/habilitering.
Planerar att byta inom 5 år? Nej.
Östergötland
Journalsystem: Cosmic. Kvinnoklinikerna använder förutom
Cosmic även Obstetrixs för förlossningssjukvården och delar
av mödravården. Ambulansvården använder Paratus och
dessutom används andra system för lab och röntgen integrerade med Cosmic.
Planerar att byta inom 5 år: Nej. Landstinget i Östergötland
gick över till Cosmic för fem år sedan.
Christer Bark och Martin Hardenberger
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”Det stora problemet
är att systemen
inte hänger ihop”
Västmanland
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Västmanland är ett typiskt expempel på
hur det ser ut inom svensk sjukvård idag.
Sjukhusläkaren har talat med överläkaren
och resultatområdeschefen på sjukhuset i
Sala, Jonas Ekström. Han är också objektägare för den elektroniska patientjournalen
i landstinget.
Här är hans egen beskrivning av situationen i Västmanland och de problem som
finns med dagens journalsystem.

”

Min erfarenhet efter att ha arbetat med vård-IT
under ett antal år är att systemen inte hänger
ihop för användaren; exempelvis att hantera remisser och
provsvar i ett system, medan vårddokumentation och läkemedel är i ett annat.
Det förklarar tror jag de stora skillnaderna i användarupplevelse mellan landsting som ändå har ”samma” journalsystem, exempelvis Östergötland/Jönköping kontra Kronoberg, där förstnämnda har ett eget system för provsvar men
hanterar stora delar av övriga datajournalstödet i Cosmic,
medan Kronoberg kör allt i Cosmic.

Strategierna har inte hållit
Vi har i Västmanland, som många andra landsting
och regioner, haft olika strategier och mer eller
mindre lyckade lösningar som vi tvingats överge
efter en stund.
I Västmanland var strategin i början av milleniet att vi
18

Journalsystem: Specialistsjukvården i Västmanland
har Cosmic som huvudsystem. Ännu har dock inte
remisshanteringen för röntgen och patologi kopplats
till systemet, men det planerar vi för under kommande
år.
Primärvården inom LTV (där 60 procent är privat)
har för närvarande ett system i form av ProfDoc
Journal III. Byte till Cosmic planeras i primärvården
med start under 2013.
För operationsplanering används Orbit. För förlossningsvård och mödrahälsovård används Obstetrix.
Inget av dessa system är i idagsläget tillfredställande
kopplat till huvudjournalsystemet (Cosmic).
Utöver ovanstående tillkommer ett flertal mindre
system som används i varierande omfattning; exempelvis Sectras röntgensystem och system för visning av
röntgenbilder, Picsara för bildhantering, KoVis för
skannade dokument, flera specialsystem för audiometri, ögonbottenundersökningar,perimetrier m.m.
Planerar att byta inom 5 år? Ja, delvis. ProfDoc
Journal 3 planeras att bytas mot Cosmic i primärvård
(upphandlades i samband med upphandling av Cosmic
i specialistsjukvården).
Jonas Ekström

skulle ha en övergripande ”portal” till vilken alla system
kopplades, med ”ett system för varje uppgift i vården”.
En fin tanke och något som såg bra ut på papperet, men
något som visade sig svårt att genomföra. Portalen är nu
under avveckling.
I samband med att beslutet togs om avveckling av
portalen genomfördes en ganska omfattande användarundersökning med tusentals besvarade webenkäter, flertal seminarier och ”skuggning” (där IT-personer följde med läkare och
annan vårdpersonal i vårdverkligheten för att se hur man
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Läs även vad Jonas Ekström tycker om det
amerikanska IT-systemet Epic.
Sjukhusläkaren bjöd in honom till en granskning av Epic på
IT-mässan Vitalis och en efterförljande diskussion. Se nästa
uppslag.

arbetade och vilka behov man hade).

Användarna vill jobba i ett enda system
Något som tydligt framkom är att man vill arbeta
utifrån ETT system, inte hålla på att klicka runt
och logga in och ut.
Därtill vill man snabbt och enkelt kunna logga in. Vi
införde initialt kortinloggning, men det hela blev ohållbart då
det kunde ta upp till två minuter från det att kortet sattes i tills
dess rätt system var startat och man kunde börja arbeta! Nu
håller IT på att ta fram en ny kortinloggningslösning; vi får se
om den håller måttet. Majoriteten av användarna accepterar
högst 7-10 sekunders väntan från det att kortet sätts i.
Individuellt anpassningsbara översikter framhölls också
som oerhört viktigt, för att kunna arbeta effektivt och slippa
"klicka runt" i systemet för att hitta information.
Utifrån den första slutsatsen arbetar vi nu för att
samla så mycket som möjligt av IT-stödet i
Cosmic. Att olika moduler hänger ihop bra och
stödjer bra arbetsflöden blir viktigare än enstaka
funktioner i en enskild modul.

För få läkare involverade
Ett stort problem vid införandet av IT-system i vården,
vilket jag själv upplevt under vårt eget införande, är att
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läkarna på grund av tidsbrist(!) sällan är särskilt involverade.
Det gör att man ofta kommer till slutsatser att ”det där kan
väl doktorerna göra själva nu”, när man istället borde fråga
sig ”vilka arbetsuppgifter behöver inte doktorerna göra”?
Det är i första hand en ledningsfråga, och det är av största
vikt att klinikchefen förstår vad man går miste om, om man
inte ser till att läkare bereds möjlighet att delta! Risken är
uppenbar att man får ett ineffektivt användande av systemen,
med ökad (onödig!) belastning på läkarna.
Det är ju vanligen så att landstingen upphandlar
och leverantören utvecklar systemet, vilket i sig är
knepigt. Lagen om offentlig upphandling lämpar
sig väl för pennor och blöjor, dvs tydligt definierade
produkter. Men hur vet man på förhand vilket
journalsystem man vill ha? Min erfarenhet är att det
är oerhört svårt att kravspecificera ett sådant.
Kraven förändras också med tiden allt eftersom
personerna som använder det får mer erfarenheter.
Vanligt är också att vi tänker för mycket ”papper i
datorn”, istället för att verkligen fundera över vad som är det
funktionella behovet.
Om det är någon gång det sannolikt är lönsamt att ta in
konsulter i landstingen, är det i denna process! Dvs hjälp att
omvandla vårdpersonalens behov till konkreta krav.
Ett exempel från vår egen upphandling var att vi hade ett
krav om att textreferenser skulle gå till textmodulen vid
varje läkemedelsförändring eller förskrivet recept, analogt
med hur vi höll koll på läkemedelsändringar och mängder
läkemedel förskrivet på recept i den gamla pappersjournalen.
När vi väl fick systemet, så insåg de flesta snabbt att den
bästa översikten på vilka läkemedel som förskrivits, mängder
och förändringar hittar man förstås i läkemedelsmodulen. De
automatiska textraderna till textjournalen blev bara störande.
Nu har vi ändrat inställningarna så att dessa oftast filtreras bort.
Cosmic-kunderna är numera dock delaktiga i framtagandet
av nästa version av både remissmodul och läkemedelsmodul. I
referensgruppen för läkemedelsmodulen har vi till och med
lyckats få med en handfull läkare, vilket är mycket glädjande.

De nationella IT-satsningarna är frustrerande
Ett annat elände, som gör mig tämligen frustrerad,
är de nationella IT-satsningarna. Landstingen
pumpar varje år in cirka 300 miljoner kronor i
CeHis verksamhet (Centrum för E-hälsa). Resultatet hittills är mycket magert!
Något som skulle spara mycket tid och kraft är exempelvis
standardiserade format för nationella e-remisser (man har
börjat jobba med det, men det går långsamt!), möjlighet att
kunna ta sitt blodprov varsomhelst i landet och att det ändå
landar i rätt doktorns journalsystem, standarder för överföring
av information till nationella kvalitetsregister (även här
arbetas det, men långsamt!). Sistnämnda skulle kunna spara
mycket tid i vården.

”
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Det tillhör den nya generationens IT-stöd, men frågan är;

Hur storslaget är
Epic egentligen?
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Sjukhusläkaren lät en grupp kliniskt
verksamma läkare testa systemet som var

Steve Jobs, Apples grundare, lät medvetet
tillverka en Mac som var omöjlig att öppna
för användarna. Ingen, utanför Apple,
skulle få en möjlighet att pilla på hans
mästerverk.

fjärde amerikansk läkare påstås använda.
Vi fann en hemlighetskultur, men också
ett system som borde ge landstingspolitiker,
systemutvecklare och sjukvårdsbyråkrater
många sömnlösa nätter. Här fanns massor av
det som Sjukvårdssverige talar om som

t Lika slutet som Steve Jobs och Apple har agerat agerar
Epic, det amerikanska IT-företaget, som ligger i fronten när
det gäller att utveckla framtidens journalsystem och it-stöd
för sjukvården.
När Sjukhusläkarens testgrupp ska titta på systemet på
IT-mässan på Vitalis i Göteborg förbjuds vi att fotografera
det företaget visar upp.
Vi får besked av Terry Leigh Rhody, företagets speciellt
utsedda ”övervakare” av förevisningen att vi måste meddela
henne vilka skärmbilder vi vill publicera.
Sedan ska hon skicka dem vidare till USA för godkännande.
Demonstrationen sker i en specialbyggd grottliknande
”borg”, där Epic kan visas ostört, men även utan insyn från
obehöriga. Terry Leigh Rhody, nämner att det hänt att konkurrenter försökt ”spionera”. Systemet visas på storbildsskärm i en bioliknande salong.
Vår testgrupp består av fyra kliniskt erfarna och mycket ITkunniga läkare: Mikael Rolfs, anestesiolog, Nicklas Skyttberg,
specialist i anestesiologi och intensivvård, Karin Båtelson,
neurofysiolog och Jonas Ekström, specialist i internmedicin.
Under sessionen har Epic bemannat salongen med fem av de
nio representanter företaget sänt till Vitalis-mässan i Göteborg.
Längst bak i ”biosalongen” sitter en av Epics 1.000 mjukvaruprogrammerare, redo att svara på de svåra tekniska frågorna.
Utöver dessa nio personer – våra fyra testare och Epics fem
20

visioner. I verkligheten. I skarpt läge.
representanter – är det bara fotografen Stefan Nilsson och jag
som bevittnar föreställningen.
Demonstrationen är proffsig och Epics representanter
svarar initierat på testgruppens frågor.
Under den två timmar långa sessionen meddelar Mikael
Rolfs med nickningar till Terry Leigh Rhody vilka skärmbilder som vi är intresserade av att visa dig som läsare.
Nickningarna antecknas och ”övervakaren” Terry sänder
listan på fem skärmbilder vidare till USA. Där tas de emot av
Barbara C. Hernandez, APR, Epic Marketing, som meddelar
att skärmbilderna först måste godkännas av Epics ”Screenshot review board” och att det kan ta över en vecka.
Vi får veta att ”the information on the screens (how it is
displayed and the content) is proprietary to Epic and it
would violate our Intellectual Property to publish them in a
publication”.
Demonstrationen äger rum den 17 april. Efter en veckas
mailkonversation meddelar Barbara C Hernandez, artigt att
hon lyckats få fram de skärmbilder vi önskat. Men i mailet är
bara bifogat en skärmbild på en holländsk demonstrationspatient som vi fått två månader tidigare då vi intervjuat holländska läkare på sjukhuset Spaarne. (Se sidan 28)
I mailet finns inga av de skärmbilder Mikael Rolfs begärt.
Det är uppenbart att Epic inte vill sända några bilder till

www.sjukhuslakaren.se

IT | Journalsystem

Sjukhusläkaren 2/2012

”Deal or no deal?” Karin Båtelson och Mikael Rolfs i Sjukhusläkarens testgrupp dealar om Epics förträfflighet. Kaiser Permanente, Cleveland Clinic, Johns Hopkins, Yale, Stanford och en mängd andra ansedda sjukhus i USA har bestämt sig. De bygger sitt IT-stöd på Epic. I och med det
får de tillgång till patientjournalen ”MyChart” och ”MyChart” var något som som Jonas Ekström, till vänster, i testgruppen verkligen skulle vilja ta med
sig hem till Västmanland. Och hur gick dealen? Nej, det avslöjar vi inte här. Det får du läsa på sidan 26.
Foto: Stefan Nilsson
en ”publication” .
Här kunde vi slutat storyn och sågat Epic som ett
vänligt men totalitärt, slutet, maktfullkomligt, arrogant,
amerikanskt storbolag.
Men det hade varit för enkelt.

Ett av världens mest slutna företag har
öppnat oanade möjligheter för mänskligheten
Steve Jobs byggde ett av världens mest slutna
företag, Apple, men få företag har levererat produkter som öppnat så många nya möjligheter för
mänskligheten.
Det är tack vare Steve Jobs och Apple som vi idag har
appar som kommer att revolutionera möjligheterna och
mångfalden på i stort sett alla områden i framtiden. Inte
minst inom sjukvården. Idén om appar kom inte till genom
öppna lösningar, utan för att Steve Jobs ville att han och
Apple skulle vara världsbäst.
Och Sjukhusläkarens testgrupp säger sig ha sett
något utöver vad de är vana på sina sjukhus och
testgruppen är högst IT-kompetent.
Niclas Skyttberg har en liten deltid som medicinsk rådgivare åt Epic-konkurrenten Cambio, som utvecklar
Cosmic. Jonas Ekström är objektägare (systemägare) för den
elektroniska patientjournalen i landstinget Västmanland.
Mikael Rolfs är ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik, med uppgift att utarbeta
Läkarförbundets IT-strategi och Karin Båtelson är mångårig
ledamot i samma råd.
Av Epic-teamet har de fått en ordentlig genomgång av
hur systemet fungerar och Epic-teamet har dränkts av en
skur av frågor – allt från möjligheterna att integrera egna
lösningar till detaljerade frågor om hur systemet hanterar

upp eller nedgraderingar av läkemedelsdoseringar under
pågående behandlingar. Och testgruppen har fått initierade
svar. Det är uppenbart att Epic kan sjukvård.
Så när Sjukhusläkarens ”spioner” lämnar den grottliknande demoborgen gör de det mer som tjuvar som sett en hel
del som de skulle vilja stjäla med sig till det egna sjukhuset.
Här finns det som borde ge landstingspolitiker, sjukvårdsbyråkrater och systemutvecklare många sömnlösa nätter.
Här finns det som Sjukvårdssverige talat om på konferenser, seminarier och mässor, som en vision. Det som de
nationella satsningarna lägger ner 300 miljoner kronor om
året på att skapa utan att komma i mål med.
Här finns det i skarpt läge.

Här finns patientens journal på nätet
och läkaren kan skräddarsy sin journal
Här finns patientens journal på nätet med kopplingar till läkarens mer fullständiga
patientjournal.
Här finns skräddarsydda journaler för olika specialiteter och
arbetsprocesser. Idag har Epic
nära 50 sådana, enligt demonstrationsteamet.
I Epic kan kardiologen anpassa journalen efter en
kardiologs behov och skapa sin egen vy.
Detsamma kan onkologen eller intensivvårdsavdelningen. Sköterskans journal ser annorlunda ut
än läkarens, även om patienten är densamma.
Enskilda läkare kan lägga till eller släcka ned funktioner
i journalen och med hjälp av widgets (små miniprogram)
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Mikael Rolfs i testgruppen ger Epic 9,5 poäng på en
10-poängsskala och bästa svenska system en svag fyra
utveckla egna tillägg. Exempelvis att samköra blodvärden
med andra analyser.
Här finns kunskapsbanker och beslutsstöd för
behandlingsprocesser i journalen.
Det Sjukhusläkarens testgrupp får se är en integrerad journal som stöder en rad arbetsprocesser,
där man slipper logga in och ut för att exempelvis
få labbresultat eller ordinera läkemedel. Systemet
utgår från att läkaren och sjuksköterskan kan göra
fel och har byggt in en mängd smarta varningar i
journalen.

före de svenska journalsystemen på samtliga områden.
– Arbetsflödesmotorn och processtödet låg väldigt
mycket före, men det som mest påtagligt låg före var möjligheterna till individuella anpassningar.

I Epics system går det att arbeta
på distans med hjälp av smartphones
Via smartphones eller Ipad kan Epics läkare logga in i
systemet och arbeta på distans både utanför och inne på sjukhuset och även hålla kontakt med patienten via en delad
funktion i patientens e-journal. I Epic är det en fungerande
vardagsverklighet, ingen vision. Superbra om man går
bakjour, tycker Jonas Ekström.
Att Epic är ett företag med starkt självförtroende går inte
att missa. När du loggar in möts du av en bild av kosmos.
Namnet Epic talar också sitt tydliga språk.
Epic betyder enorm, storslagen.
Hur storslaget tycker då testgruppen att Epic är på
en skala 1-10?
Mikael Rolfs, som känner till Epic sedan tidigare och
tycker att företaget har tagit många kliv framåt, sticker ut
hakan ordentligt.
Han ger Epic 9,5 poäng.
Bästa svenska journalsystem ger han en svag fyra.
Han menar till och med att det inte går att jämföra Epic
och andra liknande system i den nya generationen, exempelvis Cerner, med de svenska journalsystemen.
– Det är som att jämföra äpplen och päron. Den nya generationens system är inte IT-system i gammal bemärkelse
utan intuitiva ITK-system (informationskommunikationssystem). De leder användaren rätt och ger användaren
beslutsstöd. De journalsystem vi använder bygger på
gammal ADB-teknik säger Mikael Rolfs.
Jonas Ekström, tycker även han, efter en stunds funderande kring den läkemedelsmodul han sett, att Epic ligger
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Karin Båtelson håller med om att Epic är enormt
genomtänkt och har många funktioner som ett IT-stöd ska
ha. Men hon kan inte svälja det ”totalitära” konceptet med
ett företag som ska äga allt och som styrs av amerikanska
lagar, med alla de svårigheter det innebär att påverka.
Hur bra Epic än är idag, så menar hon att i en
framtid kommer system som bygger mer på ”open
source” och tillåter konkurrens mellan leverantörer att bli vinnare.
Niclas Skyttberg tycker att Epic ligger före.
– När det gäller hur patienten kan hantera sin egen
journal via nätet är ingen av de svenska leverantörerna i
närheten, vad jag vet. Epic har också skapat möjligheter att
lämna den skrivna journalen. I Epic dokumenteras mycket i
förvalda klickbara termer. Det är ett logiskt sätt att hantera
information. Har doktorn klickat i hosta så är det lättare för
systemet att använda den termen. ”Hostan” kan knytas in i
vårdprogrammet ”lunginflammation”. Detta är mycket
svårare i löpande journaltext, menar Niclas Skyttberg.
– I övrigt tycker jag att jag sett samma tankar hos flera
leverantörer och att funktionerna de visade upp inte skiljer
sig så mycket från det man ser i exempelvis Take Care eller
Cosmic, säger han.
Den stora fördelen med ett system som Epic tycker Niclas
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Varje år samlas 4 000 - 5 000 läkare, sjuksköterskor och annan sjukvårdspersonal till ett
universellt gemensamt möte (UGM) på Epics över 800 hektar stora campus i Wisconsin dit
även industrin, sjukvårdsstrateger och makthavare bjuds in.
Tillställningen är otroligt påkostad. 2010 hölls 300 peer-to-peer-sessions och
mängder med forum under de fyra dagar mötet pågick. På kvällstid kunde deltagarna
förutom att bygga nätverk njuta av Broadway-liknande föreställningar.

Skyttberg är att det levererar en helhetslösning.
– Det är säkrare att ha en leverantör. Mycket av det som
genererar incidentrapporter och varit ett problem är just
kommunicerande system.
Men det Epic gjort, att vara en helhetsleverantör, fokuserar de som utvecklar system för Skandinavien också hårt på
att åstadkomma, menar han.

My Chart – patientens egen journal på nätet
Det Epic mest slår sig för bröstet för är MyChart, patientens
egen journal på nätet. Men Epics skryt är befogat när det
gäller patientjournalen, tycker Sjukhusläkarens testgrupp.
Jonas Ekström:
– MyChart är väl mycket den vision man har på nationell
nivå i Sverige med ”Min patientjournal” och ”Mina vårdkontakter”, men ännu inte lyckats få ihop helt. Intressant också
att man tillåter att patienten loggar in med användarnamn
och lösenord, vilket förstås underlättar för patienten.
I MyChart finns kopplingen mellan läkarens fullständiga
patientjournal och patientens journal på nätet, men MyChart
innehåller fler funktioner. Här kan patienten förutom att läsa
sin journal även beställa tid, se labbresultat, följa barnens
hälsoutveckling och mycket mer.
Men det som Jonas Ekström tycker är det mest
intressanta i MyChart är att här kan läkaren och
patienten interagera.
– Det fanns en funktion i MyChart där jag och
patienten hade en gemensam yta där jag kunde
lägga på patienten vissa uppgifter som patienten
kunde rapportera tillbaka. Sådant är ju jättesmart.
I Epics journalsystem finns även en enkel lösning på vad
patienten får läsa i sin egen journal på nätet. Med ett klick på
en knapp väljer läkaren under arbetets gång vad i den fullständiga journalen som ska publiceras i MyChart.
Hur mycket patienten får läsa är en politisk fråga, men
Epics lösning öppnar upp för läkarens professionella kunskap
att avgöra vad som är lämpligt att publicera.
Karin Båtelson:
– Epics lösning är betydligt bättre än våra försök med
mängder av olika appar.

Processtödet
Jonas Ekström:
– Jag tyckte verkligen om processtödet. Här fanns direkta
kopplingar till såväl referenstjänster som ”Up to date,” samt
vårdprogram. Om patienten drabbats av lungemboli, kunde
du välja det vårdprogrammet och automatiskt föll ett antal

Niclas Skyttberg: De starkaste tävlarna i framtiden blir de som har
flest användare och mest engagerade användarorganisationer som
kan dela information med varandra.

beställningar i form av prover och specifik övervakning ut.
Du kunde givetvis välja bort sådant som inte passade för just
din patient, men grunden fanns där och gjorde arbetet både
effektivare och minskade risken för att något väsentligt
missades. Dokumentationen skapades samtidigt. Sådana processtöd finns inte i några svenska system som jag sett, och är
definitivt något jag skulle vilja se mer av.

Användargränssnittet:
Mikael Rolfs:
Även om det var väldigt överlastade skärmar med
mängder av information så var det helt uppenbart att det
gick att släcka ner det man inte ville ha.
Det fanns möjlighet att anpassa det individuellt utifrån
hur jag vill ha det utifrån vilken funktion jag har. Det fanns
logik i systemet. Nu fick vi en förevisning, men hade de bara
slagit upp den först patientöversikten på akutliggaren hade
jag kunnat tråckla mig fram själv och på ett snabbt sätt listat
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Att vara sluten eller öppen, det är frågan
ut hur jag skulle göra för att beställa prover, röntgen och få
patienten utskriven från akuten. Det var logiska symboler,
det var logiska flöden. Man hamnade inte i de här återvändsgränderna att man hela tiden får lämna ett fönster och måste
gå tillbaka igen. Allt låg i samma fönster.
Sedan uppskattade jag att du kunde välja om du ville ha
ord, siffror eller grafer.
Men ett system som Epic kommer att ställa helt andra krav
på oss som vårdprofession. Vi måste lära oss att dokumentera på
ett mycket mer strukturerat riktigt sätt än vi gör idag, för det
är alldeles för mycket fritextande hit och dig. Vi bidrar till
oredan som vi har, men det gör vi inte av dumhet, utan för att
vi hittat något som fungerar för oss i dåliga system.
Jonas Ekström: – Jag
blev imponerad av anpassbarheten. Sedan var det inte så
himla snyggt utan ganska
plottrigt.
Epic innehöll kontextbaserade översikter. Om du till
exempel är diabetesläkare och
har diabetesmottagning så
går det att se blodtryck och
vissa andra parametrar och
insulinet. Att kunna ha
sådana kontextbaserade översikter och kunna editera dem
själv tror jag är jätteviktigt framöver. Att jag säger till
datorn vad jag vill se, inte att jag ska leta runt.
Det är också på gång för vår del i Cosmic. Så får vi se om
vår leverantör lyckas lika bra. Det har sett ganska bra ut
hittills.
Karin Båtelson:
– När jag först såg dessa enorma antal rutor med olika
färger blev jag väldigt trött i huvudet, men det gick ju att
strippa informationen och det är väl som Epic-teamet sade
att när man lärt sig systemet så vill man som användare ha
mer och mer funktioner. Om du själv kan extrahera ut informationen och säga att du till exempelvis vi ha alla blodtryck,
eller all information från ett enstaka besök, eller enstaka diagnoser, då är det ju suveränt bra. Den sökbarheten finns ju
inte hos oss idag.

Standardisering – bra eller dåligt?
Jonas Ekström:
– Den hårda standardiseringen i Epic tror jag mycket på.
Vi är sju landsting som har Cosmic som journalsystem, men
tittar man på installationerna så är de helt olika beroende på
hur många delar av Cosmic man använder och hur man ställt
in systemet. Det förklarar varför man i Kronoberg över lag är
mycket nöjd med systemet, medan man i andra landsting har
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stora problem.
I Epic har man uppenbart arbetat mycket med att
systemet skall stödja arbetsflöden utgående från definierade
standarder. Det ger en viss garanterad kvalitet och bättre
stöd till de som arbetar i systemet.
Även Niclas Skyttberg tror på standardisering och att
integrera allt i ett system.
– Vi byter patienter i datajournalsystem och förutsätter
att labblistan finns med, men om systemen inte är integrerade så finns det ju risker att det inte fungerar och att man
tittar på en patient i datajournalen och någon annan i labblistan.
– Men det är synd att Epic är så hemlighetsfullt. Man
måste ha mycket kunskap i datajournalsystemen för att
kunna införa de här beslutsstöden. Jag skulle vilja gräva lite
mer och se hur väl systemet fungerar i verkligheten.

Take home message
Jonas Ekström:
– Det jag främst tar med mig
hem är att man ska lägga allt i ett
system.
Det är kopplingarna som ställer
till problem och som kostar pengar
och gör arbetet ineffektivt.
I dag är strategin i många landsting att man vill välja det bästa systemet för just operationsplanering, läkemedelshantering osv och så hoppas man att
det ska gå att koppla ihop dem, men det blir inte lika bra.
Det kvittar om du har jättebra funktionalitet i en enskild
modul. Det är totalupplevelsen, hur allt hänger ihop som är
avgörande.
Epic sade att vi har allt och vi tillåter inga kopplingar.
Det är smart.
Niclas Skyttberg:
Epic jobbade på att få användarorganisationerna
att arbeta tillsammans och äga informationen och
dela den med varandra. Det är där jag tror att
marknaden ligger framöver.
Nu tänker vi jättemycket på användargränssnitt och att det
ska vara snyggt och lättanvänt för personalen, men i nästa
steg så kommer de som har flest användare och mest engagerade användarorganisationer som kan dela information med
varandra att bli de starkaste tävlarna.
Mikael Rolfs:
Jag tar med mig att det går att ta fram system som utgår
från vad jag ska göra som anestesiolog och inte konstrueras
med mallar som utgår från att alla har samma behov. Jag tar
också med mig att att det ingår i Epics programmerares
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Slutet eller öppet? Svaret på frågan är kanske: Inte blandat. Epic stänger dörren för blandade system, men säger att om det är vitala funktioner så är
bolaget berett att koda in dem i Epic.
Illustration: Myran

arbetsuppgifter att de måste ut i verkligheten och ställa sig
bakom ryggen och titta hur deras användare arbetar. Epic gör
det som Karin Båtelson har gjort med medsittningar och ITronder på Sahlgrenska, när hon tagit med lokala leverantörer
och IT för att visa att så här gör vi när vi jobbar i det här
systemet.
Epic utbildade också ”superutbildare”. Personer som ska
vara extremt duktiga i systemet som får i uppgift att utbilda
andra. I Sverige har vi ett system med kaskadutbildning där

någon utbildar någon som utbildar någon, som utbildar
någon, vilket innebär att massor av kunskap försvinner på
vägen. Det fungerar inte.
Karin Båtelson:
– Jag håller med Jonas, Mikael och Niclas om att
nummer ett är ett integrerat system, men våra programmerare måste precis som Epics programmerare få som rutin att
Fortsättning nästa uppslag >>>
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gå ”shoulder to shoulder” med oss som använder systemet.
Epic använde certifiering. Det tror jag också att vi måste ha.
Vi bara sätter nya journalsystem och uppgraderar och så förväntas det att när vi kommer på måndag morgon ska vi göra
som vanligt och veta vad som är rätt och riktigt och inte
missa någon information.

Vad krävs i framtiden?
Jonas Ekström:
– Jag skulle vilja ha leverantörer som driver utvecklingen
mer själva och analyserar vilka behov sjukvården kommer att
ha mer än att styras av landstingens kravspecifikationer.
Varför ligger Epic före? Ni tycker alla att det går för
långsamt i Sverige. Varför har det blivit så?
Mikael Rolfs: – Det finns många orsaker. En är att de
journalsystem vi har är för dåliga.
De går inte att utveckla. Det blir
bara kosmetisk utveckling. En
annan är att det är fel personer som
driver utvecklingen. En tredje är
att det finns ingen som tar ansvar.
Projekt kan pågå år ut och år in och
kosta hur mycket pengar som helst,
men ingenting behöver produceras.
Det har blivit en soppa i Sverige
där alla sitter i små grupper och
duttar med varandra, för du
behöver aldrig komma fram till
någonting.
Idag är det inte tydligt vad som är leverantörens ansvar
och vad som är sjukhusets ansvar. När den gränsen är suddig
blir ingenting gjort. Sjukvårdens styrning är också annorlunda. Det finns ingen annan organisation som bygger på
principen att de som fattar besluten sitter så långt från verkligheten att de aldrig kommer att behöva ta ansvar för något.
För mig är det obegripligt att Socialstyrelsen inte
agerar. Det är Socialstyrelsen som har patientsäkerhetsansvaret och det samordnade ansvaret för
IT-användningen. Man har upprepade gånger kritiserat Cosmic för att vara patientosäkert, men
man tar inte steget fullt ut och säger att sjukvården inte får använda systemet, utan backar från
sitt ansvar.
Karin Båtelson:
– Det finns mycket prestige som hindrar utvecklingen.
Någon har köpt systemet för dyra pengar och någon har sålt
det. Ingen vill tappa ansiktet, så när man får kritik går man
ihop och säger att användarna förstår inte systemets förträfflighet och patienterna är inte tillräckligt mogna, istället för
att ta åt sig kritiken.
Jonas Ekström:
– Lagen om offentlig upphandling är ett hinder. Det är
enklare att köpa papper och blyertspennor, än att kravspecificera ett framtida journalsystem.
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Deal or no deal?
Mikael Rolfs:
Deal. Att inte ett enda landsting funderar på att
byta till något annat system än de som finns idag i
Sverige är så sorgligt att det inte finns.
Det går inte att ta våra system från den tredje generationen till den sjunde generationens nivå som Epic ligger på
just nu. Men det behöver inte vara just Epic. Jag är ingen
kramare av ett enda system i Sverige, men om det enda sättet
att få ett fungerande journalsystem är att skapa ett nationellt
system så får man göra det.
Jag förstår inte varför just sjukvården inte kan byta system
och säga att de vi haft har fungerat en tid, men inte nu längre,
de möter inte de krav vi har och går inte att utveckla. Jag
förstår att landstingen och regionerna drar sig, eftersom det så
klart blir dyrt, men man tänker på fel sätt. Hur mycket
pengar förslösar vi inte årligen på dåliga system som kostar
massor i underhåll och inte levererar det vi vill ha?
Jonas Ekström:
Skulle man göra rent hus i ett landsting eller på ett sjukhus
och säga att vi struntar i alla våra gamla system och byter till
Epic så skulle det bli effektivare, det är jag övertygad om, men
det handlar kanske inte så mycket om att det är Epic utan att det
är ett system som hänger ihop. Men det är nog inte realistiskt att
tro att landstingen kommer att byta till ett helt nytt system, det
är ju enorma summor som plöjs ner i IT-systemen redan.
Karin Båtelson:
Jag tycker att vi ska stjäla de bra delarna. Jag tycker inte att
vi ska skriva ett långt kontrakt som vi riskerar att aldrig
komma ur. Epic äger hela systemet. Det är dom som ska sköta
uppgraderingarna och avgör vad vi får ändra. Företaget tillåter
inga andra plattformar. De kunde tänka sig att gå ut och ta in
beslutsstöd, men i övrigt ville de styra allt. Det viktiga är
inte att varje modul blir den absolut bästa i en journal. Det
viktiga är att man har en inlogg, överskådlighet utifrån ens
egna behov och sökbarhet.
Niclas Skyttberg:
– Jag håller med Mikael Rolfs att det går att rotera
system och jag tror inte att man ska vara alltför rädd för att
faktiskt inse att det är en marknad som det är och som det
ska vara konkurrens på och att de vårdgivare som inte agerar
på marknaden blir sittande med gamla lösningar.
– Men det bästa vore ju både för patienter och läkare om
logiken och kunskapen bakom de här beslutsstöden hamnade
i någon forma av öppet format så att alla kan dela ”best
practice” oavsett journalsystem.
Där skulle läkarorganisationerna och de som beslutar om
de nationella satsningarna kunna kräva att informationen ska
vara delbar. Kan man uppnå det så tror jag att man kommer
jättelångt.
Christer Bark
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Idag ingår Epics grundare, Judy Faulkner,
i Barack Obamas exklusiva rådgivargrupp
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Det började blygsamt 1979, i Madison
Wisconsin i USA. Startkapitalet var
5.000 dollar.
Idag är Epics VD och grundare, Judy
Faulkner, en av de mäktigaste inom
den amerikanska sjukvården.
t I augusti förra året utvaldes hon att ingå i Barack
Obamas speciella kommitté för frågor kring e-hälsa
och medicinteknik. En exklusiv grupp på endast 13
personer.
Epic har idag över 5.200 anställda och omsatte 1,1
miljarder dollar 2011.
2013 kommer, enligt bolagets egna uppgifter, var
fjärde läkare i USA att använda Epics journalsystem,
Sjukhusläkaren fick en intervju
med den extremt upptagna grundaren av Epic, Judy Faulkner (bilden).
Vad ligger bakom Epics succé i
USA?
– Epic blev populärt tack vare
kundernas rekommendationer, vi har
aldrig använt oss av reklam.
Inledningsvis så var det kvalitén på vår mjukvara
som var den stora skillnaden. Det är väldigt svårt att
skapa bra sjukvårdssystem.
De flesta andra leverantörer behöver ett dussintal
olika mjukvaror som de måste få att fungera tillsammans som ett system. Detta gör att det blir svårt för
användarna som tvingas arbeta med olika gränssnitt
och datadefinitioner.
Epic har en databas under alla våra moduler.
All lämplig patientinformation finns hela
tiden tillgänglig var än och när än den
behövs.
En annan anledning till våra framgångar är nog att
vi har arbetat mot ett litet antal stora och respekterade
kunder. När det gäller information så är vi idag rygg raden för Kaiser Permanente, Cleveland Clinic, Johns

Hopkins, Yale, Stanford och UCLA, bara för att
nämna några.
Vad är hett nu?
– Vi och våra användare har ideér som kan hålla
våra 1 000 programmerare upptagna i åratal.
För närvarande jobbar vi med mobilapplikationer, sjukdomshantering, patientengagering, driftintelligens och genomiska
lösningar.
– Vi involverar också patienten allt mer. Vi har
börjat med det vi kallar ”MyChart”. Patienter kan nu
själva se sin information och labresultat, boka möten,
be om ny medicin och kommunicera med sina vårdgivare. I dagsläget stöttar vi också de största EHR:en
(Electronic Health Record) i världen och gör det med
snabb svarstid.
Vilka utmaningar ser du om svenska sjukhus
skulle vilja använda Epic?
– Den kliniska processen är väldigt likartad i de
flesta länder, så vi förväntar oss inga större utmaningar
på det planet. Däremot så kan det finnas politiska
utmaningar som vi inte är medvetna om i dagsläget.
De största utmaningarna är alltid de man inte är
medveten om.
Mest stolt över?
– Att den mest respekterade granskaren av tekniska
systems användarvänlighet, KLAS, har rankat Epic
som det bästa systemet för patientvård i över tio år. Vi
är också extra stolta över att rankas högst även i kategorin för hållna löften.
Expansionsplaner?
– Vi expanderar internationellt med fokus på
endast en handfull länder. Utanför USA är det
Holland, Förenade Arabemiraten och Kanada. Men vi
är även speciellt intresserade av att förankra oss i de
nordiska länderna där sjukvårdskvalitén och levnadsstandarden är hög. Inte minst Sverige vore passande
för oss, eftersom sjukhusen i Sverige ju har möjlighet
att arbeta för patienten tillsammans med primärvården.

Martin Hardenberger
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Så tycker
läkarna i H ll d

I Epic anpassas informatione

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Hittills är Holland det enda land i Europa
där det amerikanska IT-systemet Epic
etablerat sig.
Idag används systemet på tre holländska
sjukhus: Spaarne Ziekenhuis, Saint Lucas
Andreas Ziekenhuis och Amphia Ziekenhuis, som tillsammans tar emot cirka
800.000 patienter.
Sjukhusläkaren har intervjuat läkare på
Spaarne Ziekenhuis, det sjukhus som nått
längst i användandet av Epic. Vi har bett
dem förklara hur Epic fungerar i vardagen
och vad de tycker skiljer systemet från de
journalsystem de tidigare använt.
28

t Arjen Noorzij, urolog vid Spaarne Ziekenhuis, är en av
dem som förespråkat Epic ända sedan starten.
– Det jag mest uppskattar med Epic är att det är
fullständigt integrerat.
Det är en journal till en patient. Så alla, läkare, sjuksköterskor och assistenter, jobbar i samma system. Att det är
integrerat gör allting mycket snabbare och man slipper göra
samma sak två gånger.
Låt säga att jag bokar en operation, då läggs den in i mitt
operationsschema och då använder systemet sig av mina
tidigare liknande operationer och beräknar exempelvis hur
lång tid operationen bör ta. Systemet visar även sjuksköterskorna vilka verktyg jag behöver för operationen, osv.
– Läkarna får olika information på sin display
beroende på om patienten kommer in akut eller
om det handlar om en rutinmässig kontroll.
Användaren, det vill säga jag som läkare eller
sjuksköterskan, får bara upp den information som
är relevant för vad vi ska göra. Om en sjuksköterska kommer till samma patient som jag nyss
varit hos, så kommer hon att se en annan information beroende på vad hon behöver för att ta hand
om patienten.
Epic ger dig flera olika möjligheter att föra in informa-

www.sjukhuslakaren.se
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Arjen Noorzij, urolog vid Spaarne Ziekenhuis, är mycket nöjd med Epic: – Systemet är fullständigt integrerat, vilket gör att det går snabbt och lätt att
hitta den information man vill. Innan vi införde Epic tog allt mycket längre tid.

tion. Det går att både skriva in den, vilket jag föredrar, eller
att använda sig av klickningar. Du programmerar in vilket
du föredrar. Jag kan ”blindskriva”, det vill säga att jag tittar
på patienten och skriver samtidigt, men Epic ger båda möjligheterna. Det kan ju hända att man vill ha strukturerad
information för forskning exempelvis.

snabbare än i de gamla systemen. Som läkare ogillar jag av
naturliga skäl att vänta. Förr tog allting lång tid. Om jag till
exempel skulle titta på en röntgenbild så tog det minuter
innan bilden ens kom upp på en vägg. Nu kommer den upp
med en gång, eftersom allt är elektroniskt och finns i ett
system. Det är minst sagt praktiskt.

Olika sorters login

”Läkargemenskapen är det bästa”

– När du loggar in finns det två sorters login. En med ditt
användarnamn och lösenord som fungerar som att logga in
på vilken dator som helst. Sedan har vi våra kort som vi
använder på akuten och andra ställen där det finns flera
användare. Jag kan även använda mitt kort hemma där jag
har en kortläsare. Då håller jag bara kortet mot läsaren, som
sitter bredvid min dator, och på två sekunder så har jag min
Epic-information framför mig.
Arjen Noorzij tycker att en fördel med ett ”allinclusive system”, som Epic, är att det sparar tid.
– Integrationen innebär att det mesta går betydligt

Men det bästa med Epic är enligt Arjen Noorzij
trots allt läkargemenskapen. Varje år hålls en stor
konferens på hemmabasen i Wisconsin där mellan
4 000 - 5 000 läkare, sjuksköterskor, sjukhusadministratörer med flera deltar och delar med sig av
sina erfarenheter. Det är alltså inte byråkrater som
diskuterar systemet.
– Det är fantastiskt att få höra hur alla dessa människor

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Protester när
Epic skulle införas
använder Epic på sina sjukhus. Man får en väldig massa idéer
att ta med sig hem hur man som läkare kan anpassa den tillgängliga informationen efter sina behov när systemet
utvecklas med tiden, säger Arjen Noorzij.
– Du ställde tidigare frågan hur jag som läkare drar nytta
av Epic i vardagen? Jag borde kanske istället besvarat din
fråga med en motfråga. Hur drar patienten nytta av Epic?
För det är egentligen det som är det viktiga. Det är klart att
det är kul om ett system är lätt att använda för oss läkare,
men det är patienten som måste stå i fokus och det gör patienten med Epic. Jag hoppas att just det är anledningen att
man väljer ett eller annat journalsystem – inte för att läkarna
ska få det lättare.
– I Epic är det så att patienten bestämmer hur
systemet ser ut och uppför sig.

”Tar tid att lära sig systemet”
Arjen Noorzij menar att Epic är både användaroch patientvänligt, men vill betona att det inte är
ett system som man lär sig på en eftermiddag.
– Det kvävs träning. Epic är ditt viktigaste system och är
omfattande. Allt som görs på vårt sjukhus görs idag via Epic.
Det handlar om beställningar, bokningar, det finansiella.
Allt.
Vad händer då om en ”Epic-patient” kommer in akut
till ett annat sjukhus, som inte använder Epic, i en
annan stad, kanske ett annat land? Är det då lätt att
komma åt patientens information?
– Svaret är ja. Epic har en online-databas som kallas ”Lucy
in the Air”. I den finns patientens information tillgänglig för
läkaren.
Men ”Lucy in the Air” har inte ännu iscensatts utanför
USA, så i Holland rekommenderas Epic-patienterna att bära
med sig en USB-sticka där deras information finns lagrad.
Har man inte en sådan så sker informationsöverföringen på
samma sätt som den gjordes tidigare, det vill säga via e-mail,
fax och telefon.

”Det gjordes stora misstag”
Men bytet till Epic, år 2008, väckte starka känslor bland
läkarna på Spaarne.
– 2004 hade alla journaler digitaliserats vilket var en
krävande process. Nu skulle vi bara fyra år senare byta till ett
nytt IT-system och på nytt vara tvungna att gå igenom en
liknande om inte mer krävande process. Det var inte
populärt, säger Arjen Noorzij.
Det gjordes också stora misstag. Det största, enligt
honom, var att läkarna inte involverades tillräckligt i införandefasen.
– Vi har fortfarande en del läkare som är arga över den
30

I USA loggar snart var fjärde läkare in i Epics kosmos, enligt bolaget.

processen.
I de flesta andra fall när Epic blivit implementerat så har
det varit ett flertal läkare involverade ungefär 30 till 50
procent av deras arbetstid. Meningen är att de ska vara med
och granska implementeringen så att allt går så lätt och
smidigt som möjligt. Det är ju tyvärr så att det är dyrt
eftersom läkare är dyra, men är det något man ska se till så är
det att ha med sig alla läkare från början, säger Arjen Noorzij.
Och det fick ni inte?
– Nja, jag skulle vilja säga så här. I varje läkarteam så
finns det ett antal läkare som är mer eller mindre datornördar, de gillar att jobba med datorer, de gillar att kolla in
vilka system som är bra. De läkarna måste man ha med sig
för att få med sig de andra. Det är en väldigt viktig grej, som
vi inte lyckades med på Spaarne.
Hur gick det att anpassa Epic till
europeiska förhållanden?
– Det var en annan sak som vi kunde gjort bättre.
Eftersom vi var först utanför USA att implementera systemet
gjorde vi enormt mycket förändringar för att anpassa det till
våra holländska förutsättningar. Vi ändrade allt från ordningen på navigeringsknappar till ja, you name it. Vi tänkte
ofta, ”ja, det är amerikanskt, vi kan inte ha det så”. Jag tror
man ska göra tvärt om. Amerikanska, holländska och även
svenska sjukhus skiljer sig inte så mycket – de flesta processer är snarlika. Man bör nog leta efter likheterna och inte
skillnaderna, då tror jag man kan dra störst nytta av
systemet.

Martin Hardenberger

K @CCJ

”

DET VAR INGEN TVEKAN OM ATT STÄLLA UPP. JAG LITAR
PÅ MIN LÄKARE. . . OCH SÅ VAR JAG FAKTISKT LITE NYFIKEN.
TOMAS LARSSON patient i studie av läkemedel för behandling av lungsjukdomen kol

Det var under en resa från Amerika till
Göteborg som jag drabbades av akut andnöd. På sjukhuset i London konstaterades
att jag dragit på mig en infektion i bröstet.
Jag fick rådet att följa upp det när jag kom
tillbaka hem till Göteborg.
Väl hemma uppsökte jag en vårdcentral där
de mätte min lungkapacitet och andning.
Det konstaterades att jag hade lungsjukdomen kol. Med tanke på att jag varit storrökare i merparten av mitt liv så kanske det
inte var en överraskning. Men det är aldrig
roligt att få ett sådant besked.
Jag fick i den här vevan tips om en läkare som
var specialist på området. Därefter har jag
besökt honom kontinuerligt. Och vid något
tillfälle frågade han om jag ville vara med i en
studie för ett nytt läkemedel, vilket jag inte
hade något emot.
Nej, det var ingen tvekan från min sida att
ställa upp. Min läkare har försökt få med mig
som ”försöksdjur” i en studie tidigare, men
då visade det sig att jag var lite för frisk för
just den studien, och det var ju glädjande på
ett sätt.
Men så frågade han mig igen… och vi har ju
en bra relation, jag litar på honom, och måste
erkänna att jag även var lite nyfiken. Det
kunde vara spännande att vara med och se
vad det hela innebar. Det är en liten insats
som förhoppningsvis kan få stor betydelse.

”
4.
2.
2. TOMAS är en av länkarna i kedjan som gör det möjligt att utveckla läkemedel i Sverige.
En livsavgörande kedja – om vi vill behålla läkemedelsforskningen.

TILLSAMMANS ÄR BÄSTA MEDICINEN

5.
6.
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Joris Derksen har nyligen
tagit sitt ”Epic-körkort”
Joris Derksen är nyexaminerad urolog och
har nyligen fått jobb på Spaarne i Holland.
Han har precis avslutat sin Epic-utbildning
– en utbildning man måste genomgå för att
få arbeta på sjukhuset. För sjukhusläkaren
berättar han om en tuff inskolningsprocess.
– Blir man inte godkänd så kan man inte
arbeta här, säger Joris (bilden).
t Att börja jobba på Spaarne och med Epic kan jämföras
med att ta körkort, menar han. Man har körlärare, men
mamma och pappa får också hjälpa till.
– Det börjar med sex lektioner där
Epic-teamet och olika doktorer
närvarar, till exempel en urolog, en
kirurg och kanske någon från intensiven. De får alla dela med sig av sin
kunskap.
Vad Joris beskriver som Epic-teamet
är en grupp på 10 människor som är

– Inlärningströskeln var hög,
men jag tycker man tjänar
massor av tid i långa loppet
anställda av Epic men som verkar som teknisk support på
Spaarne. Epic-teamet är tekniskt ansvariga på sjukhusets
samtliga kliniker.
Under de sex lektionerna demonstrerar läkarna tillsammans med Epic-teamet hur systemet ska användas. Det
fungerar som i ett klassrum. Eleverna sitter vid sina skolbänkar och har sina egna datorer.
– Under träningsperioden får man verkligen lära sig
systemet. Klarar man inte att bli godkänd får man inte jobba
på sjukhuset, säger Joris.
Joris har, innan han blev färdig urolog, arbetat på flera
andra holländska sjukhus med olika elektroniska journalsystem. Enligt honom är Spaarne och Epic något alldeles
extra.
– De andra sjukhusen använde egengjorda journalsystem
som verkligen var lätta att lära sig. Problemet var att man
jobbade med för många olika program. Ett program för att
registrera patientens information vid ett besök, ett annat för

Fortsättning nästa sida >>>

Snabb access till rätt ICD-kod
Diagnoskod. se inkluderar:
F Alla diagnoskoder (ICD -10 -SE) och alla primärvårdskoder
F Vad respektive kod innefattar F Alla fördjupande texter
F Vad respektive kod utesluter F Alla anmärkningar
Diagnoskod.se är ett unikt webbverktyg som hjälper dig att söka efter korrekt
ICD -10 -SE-kod och alla K SH97- P-koder (primär vårdskoder). Fyll bara i koden eller
en beskrivning av diagnosen i sökrutan så är du igång ! Du kan även snabbt och
enkelt skapa en egen lista över de diagnoskoder som du ofta använder.

Omfattar
Omfattar nu
nu även
även alla
alla primärvårdskoder!
primärvårdskoder!
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att beställa medicinen, ett tredje för att boka ett nytt möte.
Listan kunde göras hur lång som helst. Varje program var
oftast ganska lätt att lära sig, men det blev väldigt många
olika program att hålla reda på och ett stort problem var att
de program man använde inte samverkade överhuvudtaget,
säger Joris Derksen.
Här är det svårt att lära sig systemet, det tar lång tid, men
i slutändan så vinner man tillbaka den tiden flera gånger om.

Sjukhusläkaren 2/2012

Precis som flera andra läkare som Sjukhusläkaren har talat
med beskriver Joris Epic som ett “all-inclusive”-system där
allt ser ut ungefär likadant och ikonerna påminner om
varandra oavsett vad ditt syfte är. Han drar paralleller till
Mac och PC, där han föredrar Mac eftersom han inte känner
sig vilsen så fort han ska göra något nytt.
Martin Hardenberger

Johns Hopkins investerade 100 miljoner dollar
förra året för att komma igång med Epic
Johns Hopkins Medicine i Baltimore investerade 100
miljoner dollar förra året när sjukhuset började med
Epic och gick från pappersjournaler till elektroniska
journaler.
t Så här motiverar William Baumgartner, Johns
Hopkins Medicine Senior Vice President for Office of
Physicians, varför sjukhuset valt att satsa på Epic:
– Det kommer att bygga relationer mellan läkarna
eftersom de länkas samman genom Epic. Utan Epic, eller
ett liknande system, skulle vi inte klarat av att åstadkomma den integrationen.
Men att lämna ett bekant system för något nytt är en
inlärningsprocess som är tuff och kan ta tid. Vid Johns
Hopkins anställdes 65 personer, som blev ett Epic-team,
för att ta hand om inkörningen av systemet.
Vid John Hopkins är förhoppningen att systemet skall

”Välintegrerat system för vardagsarbetet på ett sjukhus”
– Det finns några saker med Epic som jag inte sett på
så många andra ställen. Det finns till exempel funktioner i systemet som ger individuella tips till användaren baserat på hur kollegor med motsvarande roll
använder systemet. Systemet erbjuder även ganska
mycket självhjälp.
t Så säger Håkan Nordgren, som är ansvarig för regelverksfrågor på Center för e-hälsa, CeHis. Han har
mångårig erfarenhet från arbete med olika journalsystem

och är ansvarig för utveckling och inköp vid CeHis.
Håkan Nordgren har följt Epic under de senaste tio åren.
– De har fått utmärkelser år efter år. Det signalerar ju
att här finns någonting som är väldigt genomtänkt.
– Det jag ser som den stora skillnaden gentemot
många andra är att här finns ett system som på ett välintegrerat, väl sammanhållet sätt täcker många olika funktioner för vardagsarbetet på ett sjukhus.
Martin Hardenberger
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Smått & gott från Vitalis
Drygt var tionde lex Maria-anmälan
beror på i IT-relaterade problem
Det konstaterar konsultbolaget Transcendent Group,
som analyserat samtliga 2051 anmälningar under 2010.
tI huvudsak kan de it-relaterade anmälningarna delas in i
två grupper: tillgänglighetsstörningar och felfunktioner.
Bristande tillgänglighet kan både vara att journalsystemet
ligger nere i flera dagar och korta men kritiska driftsstörningar. Av de totalt 2051 anmälningarna var 99 oomtvistligt
IT-relaterade och i 147 fall hade brister i IT-systemen en
bidragande roll.
– I ett fall gick IT-stödsystemet ner flera gånger under en
pågående hjärtoperation. Där blev det två drabbade, patienten och läkaren. Operationen gick trots allt bra, men läkaren
tappade helt tilltro till systemet, sa Martin Malm från Transcendent Group.

En av de IT-relaterade lex Maria-anmälningarna under
2010 är det omskrivna ”decimalkommafelet” i Cosmic. Den
kliniska farmakologen Mikael Hoffman berättade om hur
utredningen av ett fall där en patient skadats av en tio
gånger för hög dos avslöjade en felaktig funktion i Cosmic
som ledde till att det blev fel i 250 e-recept.
– Det var rätt ordinerat och stod rätt i journalen, men
med vissa kombinationer av förskrivningar så överfördes fel
information till Apoteket. Ett decimalkomma föll bort och
dosen blev tio gånger för hög.
Det visade sig att felen uppstått under en sju månader
lång period, och att de omfattade 71 patienter och 414
möjliga expedieringar av läkemedel. De flesta rättades till av
Apoteket, men 83 felaktiga expeditioner genomfördes.
– Den här händelsen visar hur lång tid det kan ta innan
någon ser att det är ett systemfel, sa Mikael Hoffman.

Hälsosam specialtröja för idrottare

Så vill Läkarförbundet
att nästa generations
journalsystem ska se ut

Nästa generations journalsystem är
ett arbete som pågår inom Läkarförbundet.
t Basen är att journalen är ett arbetsverktyg för
patientsäker vård. Den ska vara logiskt uppbyggd
utan multipla inloggningar och olika informationsmiljöer.
Journalen ska presentera information utifrån konceptet; ”rätt information till behörig personal presenterad som individen vill ha det!”
Det innebär att man som individ ska ha stort
inflytande över hur man får informationen presenterad; trender, numeriskt, textbaserat, färgkodat, osv.
Tanken är att detta ska kunna kombineras så att
man får en bild av hur patienten mår, och vad som är
nästa steg.
Beslutsstöd och varningsinformation ska vara
integrerat och ska, beroende på innehåll, vara allt ifrån aktivt inkopplade till passivt tillgängliga direkt
där läkaren har behov av dem.
Information ska bara dokumenteras en gång och
sedan exporteras till de informationsfält där den
behövs. En bredare presentation kommer att tas fram
som en del av arbetet med den Digitala Agendan för
Sverige.

Den digitala hälsorevolutionen sker till stora delar
utanför hälso- och sjukvården, sa omvärldsanalytikern
Mats Olsson från Kairos Future.
t Som exempel nämnde han ”E 39 shirt”, en specialtröja för
idrottsmän som trådlöst skickar information om hjärtfrekvens, andning och annat till tränaren för analys.
– I fotbollslaget Milan analyseras kontinuerligt 60 000
mätvärden per spelare. Allt är en fråga om betalningsvilja.
Idrotten satsar miljarder på detta i dag.

Kryssrutor ger bättre journaler
Strukturering och förenkling av journalarbetet kan
minska tidsåtgången för journaldokumentation
radikalt, och dessutom öka patientsäkerheten, enligt
Carina Zetterberg, överläkare på Universitetssjukhuset
i Örebro.
t Hon tröttnade på dubbeldokumentation från läkare och
sjuksköterskor och på att behöva plöja igenom stora
mängder fritext och startade ett projekt för att minska och
strukturera dokumentationen.
I praktiken innebär det att journaldokumentationen i
huvudsak sker via kryssrutor från en bestämd mall. Strukturen gör det möjligt att automatiskt föra över information till
kvalitetsregister. Systemet har införts på flera kliniker och
används exempelvis vid standardiserade operationer. Operationsberättelsen är då komplett redan när patienten kommer
till uppvakningsavdelningen.
– När journalerna blir tydligare och mer kortfattade är
det också lättare att hitta i dem, sa Carina Zetterberg.

Helene Thornblad
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BONUSTEMA: Transplantationer och donationer

Sahlgrenska i startgroparna
för världsunika
livmodertransplantationer
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Inte bara en utan upp till tio kvinnor kan
få en livmoder från levande donator
transplanterad vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset under det närmaste året.
Det återstår bara ett godkännande från
sjukhusets etiska kommitté för att operationerna ska kunna genomföras.

t Tanken är att den transplanterade livmodern ska
sitta på plats i ett år innan kvinnan försöker bli gravid.
Efter en eller två graviditeter kan livmodern sedan avlägsnas och kvinnan kan därmed upphöra med immundämpande medicin.
Michael Olausson, professor vid Sahlgrenska Akademin och överläkare vid Transplantationscentrum är förhoppningsfull. Han har nyligen återvänt från Miami,
USA, där han transplanterat en livmoder på en babian.
Transplantationscentrum samarbetar med professor
Andreas Tzakis, verksam vid University of Miami. Teamet visade för tre år sedan, i en annan djurmodell, att
Fortsättning nästa uppslag >>>

atypical Haemolytic
Uraemic Syndrome (aHUS)
In aHUS, chronic
uncontrolled complement
activation causes
systemic thrombotic
microangiopathy
(TMA), which results in
sudden and progressive
vital organ failure and
premature death 1-5

CATASTROPHIC
Chronic uncontrolled complement activation
causes the continuous activation of platelets
and endothelial cells, leading to systemic
TMA. 3,6 Systemic, complement-mediated
TMA can result in sudden, fatal thrombotic
complications or the progressive failure of
vital organs, including the kidneys, heart,
and brain. 1,2,4,5,7
aHUS is a devastating and life-threatening
disease of chronic uncontrolled complement
activation. 1,2,5
References: 1. Loirat C, Noris M, Fremeaux-Bacchi V. Complement and the atypical hemolytic uremic
syndrome in children. Pediatr Nephrol. 2008;23:1957-1972. 2. Noris M, Caprioli J, Bresin E, et al.
Relative role of genetic complement abnormalities in sporadic and familial aHUS and their impact
on clinical phenotype. Clin J Am Soc Nephrol. 2010;5:1844-1859. 3. Fang CJ, Richards A, Liszewski
MK, Kavanagh D, Atkinson JP. Advances in understanding of pathogenesis of aHUS and HELLP. Br J
Haematol. 2008;143:336-348. 4. Sallée M, Daniel L, Piercecchi M-D, et al. Myocardial infarction is a
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Att arbeta med mänskligt material för att komma åt grundstrukturen är mer tilltalande än att arbeta med nanoteknologi. Genom att tillverka kroppsegna blodkärl kan komplikationer undvikas, säger Michael Olausson.
Foto: Cicci Jonson
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Michael Olausson: ”Snart kan vi
tillverka komplexa organ från stamceller”
en transplanterad livmoder från en individ till en annan
kan överleva under lång tid då individen, (i det här fallet en gris) medicineras med vanlig immundämpande
medicin.
– Vi är i slutfasen av arbetet både med sjukhusets
Etiska Forum som funnits med under de två år vi förberett oss för de här operationerna, och den medicinsk
etiska kommittén, där vi har lämnat in kompletterande
uppgifter och snart hoppas få svar, säger Michael
Olausson.
Kärlen i bäckenområdet är små och metoden har krävt
omfattande studier och förberedelser för att minimera
riskerna för blodproppar hos donatorn. Totalt ska 8-10
kvinnor opereras, två kvinnor åt gången, berättar han.
Det handlar om världsunika operationer. Hittills har
bara två transplantationer av livmoder genomförts i
världen, varav en misslyckats och den andra gjordes
med en död donator för åtta månader sedan.
Men vid Sahlgrenska är man vana vid att vara världsunika.
Förra året framställde forskarna vid Sahlgrenska
Akademin för första gången i världen ett blodkärl
av stamceller, som sedan användes när en tioårig
flicka opererades på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Flickan hade en propp i ett kärl som för blod från
tarmen till levern, vilket är ett allvarligt tillstånd med
risk för livshotande blödning. Genom transplantationen lyckades man leda blodet rätt, tillbaka in i levern.
– Vi använde blodkärl från en avliden donator. Kärlet
behandlades kemiskt för att rengöras från celler och
arvsmassa, därefter fyllde vi det tomma kärlet med
stamceller från flickans benmärg, berättar Michael
Olausson.
Det tog fyra veckor för ett nytt kärl att växa fram och

Fakta | Så går en
livmodertransplantation till
t Kvinnor som är intresserade av livmodertransplantation utreds utifrån kriterier som ålder och sjukdom.
Patienten behöver en donator, bäst lämpad är
mamma, moster/faster eller äldre syster, som också
utreds.
t Donationen och transplantationen sker samtidigt
med hjälp av två operationsteam. Den nya livmodern
kopplas ihop med kärl och vagina. Operationerna tar
ungefär tre-fyra timmar. Efter transplantation behöver patienten ta immunhämmande medicinering för
att undvika avstötning.
t Efter cirka ett år kan ett befruktat ägg föras in i den
nya livmodern. IVF-behandling med nedfrysning av
embryon bör ha gjorts en tid innan transplantation,
för att se att befruktning fungerar inom paret.

det användes sedan vid operationen för att skapa en ny
förbindelse mellan tarmen och levern.
– Flickan mår bra i dag, alternativet hade varit en
levertransplantation. Men med den här tekniken slipper patienten vänta på organ och äta immundämpande
mediciner livet ut. Dessutom spar samhället en massa
pengar, säger Michael Olausson.
Han konstaterar att det känns sporrande att fortsätta
arbetet och berättar att man förra våren transplanterade en luftstrupe, som odlats fram med hjälp av patientens egna stamceller.
– Tyvärr dog patienten en månad efter operationen
av hjärtbesvär, som inte hade med transplantationen
att göra. Men transplantationen var lyckad och vi kommer att fortsätta det arbetet, säger han.
Michael Olausson tror att utvecklingen av artärer ur
stamceller snart kan bli verklighet och därmed ersätta de
konstgjorda grafer som används i dag vid operationer.
– Vi kan specialtillverka blodkärl som är
kroppsegna och kan på så sätt slippa en massa
komplikationer vid hjärtkirurgi, dialysbehandling
och vid operationer i buken.
Redan idag har man lyckats odla fram hjärtan till små
djur och Michael Olausson är säker på att det snart också
kommer att vara möjligt att tillverka komplexa organ.
Det man satsar på vid Sahlgrenska Akademin är
framförallt att odla fram blodkärl, luftrör och
lungor. Njurar är också ett organ som står på listan och som det är stort behov av.
– Lever tillhör de organ som vi lyckats tillverka, men
bara i miniformat. Struphuvud är ett annat. Det är fascinerande att se att allt finns där, muskler, nerver och
brosk, säger han.
Michael Olausson konstaterar att andra forskare är
inne på att använda nanoteknologi, polymerer och cellulosastruktur för att skapa organ. Men han menar att
människan är en komplicerad skapelse som tagit fem
miljarder år att utveckla. Därför tycker han att det
känns mer tilltalande att använda sig av det mänskliga
materialet för att komma åt grundstrukturen.
– Jag jobbar hellre med något som redan finns
och försöker återskapa det. Vi kommer att arbeta
vidare med levande organ som mall. Sannolikt
finns små adresslappar inprogrammerade i blodkärlen som talar om var de hör hemma i kroppen
och där finns troligen också tillväxtfaktorn för att
forma kärlen.
Nästa steg Michael Olausson vill ta är att använda
organ från djur som modell. Han betonar att de flesta
organ är väldigt lika när det gäller djur och människa.
Redan i dag används vävnader från gris vid transplantationer, exempelvis klaffar.
Anna-Lena Bengtsson
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Organ från hjärtdöda k
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Ett krav för att en avliden ska bli donator
idag är att personen avlidit på grund av
hjärnskada och att kroppen syresätts med
hjälp av respirator. Det gör att en person
som dör till följd av hjärtstillestånd inte
är aktuell som donatorer i Sverige.
t – Vi går miste om möjliga donatorer på grund av att
det går för lång tid innan man kan börja kyla organen
vid hjärtstillestånd, berättar Bengt-Åke Henriksson,
donationsansvarig läkare vid Sahlgrenska
Universitetssjukhuset och Västra Götaland.
Genom att kyla ned organ hos avlidna personer vars
hjärta slutat slå går det att bibehålla organens
kapacitet även om de inte längre syresätts. Frågan om
när man får börja förbereda en patient för organdonation, som avlidit till följd av hjärtstillestånd, är en av de
saker som ingår i regeringens översyn av
donationsverksamheten.
Bengt-Åke Henriksson berättar att i ungefär en tredjedel av Europas länder används redan organ från personer som avlidit på grund av hjärtstopp på eller utanför sjukhus. Där kyls och tas organen ur kroppen för att
förhindra att de skadas av syrebrist. I en tredje av länderna, där ingår Sverige, förbereder man sig för att
börja använda organ från hjärtdöda, DCD, Donation
after Cardiac death.
Det här handlar främst om två grupper av avlidna. De
som kommer till akuten med hjärtstillestånd och
obotligt sjuka där man bestämmer sig för att avsluta
behandlingen.
– När en person kommer till akutintaget med hjärtstillestånd görs hjärt-lungräddning. Om man inte lyckas
få igång cirkulationen avslutas hjärt-lungräddningen
och personen konstateras avliden. Då behöver organen
kylas snabbt för att kunna användas för transplantation. Men som det ser ut i dag måste vi först utreda den
avlidnes inställning till donation och innan vi får
besked har det oftast gått för lång tid, förklarar BengtÅke Henriksson.
För att öka medvetenheten om donationer och betona
att verksamheten är viktig skall en enkel grundutbildning om organ och vävnadsdonation startas, troligen
webb-baserad och som ska rikta sig till alla sjukvården.
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Bengt-Åke Henriksson, donationsansvarig läkare vid Sahlgrenska Universitetssjukh

– Tanken är att man ska kunna titta på den tillsammans på arbetsplatsen, berättar Bengt-Åke Henriksson
som också är ordförande i SKL:s arbetsgrupp för donationsfrågor.
Socialstyrelsen var tidigare ansvarig för utbildningen
men från och med 2012 tar SKL, Sveriges Kommuner
och landsting över utbildningsverksamheten för dona-
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kan ge fler donationer

uset och Västra Götaland förbereder sig nu för att kunna använda organ från personer som avlidit på grund av hjärtstillestånd.
Foto: Magnus Gotander

tionsansvariga läkare, DAL och sjuksköterskor, DAS.
– Anledningen till att utbildningen flyttats är att den
är ett arbetsgivaransvar medan Socialstyrelsen har ansvar för tillsynen, förklarar Bengt-Åke Henriksson.
Det koncept som tagits fram för DAL och DAS
fokuserar bl. a. på att identifiera möjliga donatorer,
samtal med närstående och ta fram handlingsplaner för

det egna sjukhuset.
För att bli certifierad som DAL och DAS ska man ha
genomgått de fyra utbildningar som erbjuds:
Grundutbildning i organdonation, Fördjupningskurs i
organdonation, Samtalsmetodik och kurs i vävnadsdonation.
Anna-Lena Bengtsson

41

BONUSTEMA: Transplantationer och donationer

– Sjukhusen måste b
professionella när de
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– För att vi ska få fler donatorer som gör
det möjligt att transplantera fler patienter krävs en annan sjukhusorganisation
än vad vi har i dag. Det räcker inte att
bara eldsjälarna engagerar sig. Det
menar Lars Bäckman, ledamot av Socialstyrelsens Donationsråd och sektionschef
för Transplantation och leverkirurgi vid
Akademiska Sjukhuset.
t Han vill se en professionalisering av arbetet med
donatorer där betydligt fler än i dag engagerar sig på
det lokala planet.
– Det krävs en genomtänkt organisation med fasta
rutiner och att sjukhusledningen markerar att det är
ett viktigt arbete, säger han.
Helst vill Lars Bäckman att varje sjukhus inrättar en
donationsplan för hur man ska gå till väga för att arbetet ska ske rationellt och effektivt när det finns möjlighet till donation.

Spanien ett föredöme
– Det borde vara lika självklart som att alla sjukhus har
en katastrofplan, konstaterar han. Lars Bäckman vill se
samma positiva grundsyn till donationer i svensk
sjukvård som i föregångslandet Spanien.
Han berättar att antalet donationer ingår som en
kvalitetsvariabel när spanska sjukhus bedöms. Där är
det självklart att ett bra sjukhus har många donationer.
Det återspeglas också i den spanska filmregissören Almodovas film ”Allt om min mamma” som har en organdonation som en viktig del i filmen
Ett onödigt hinder för donation inom svensk sjukvård
är avsaknaden av gemensamma regler när det gäller
ersättning till levande donator. Det finns ingen gemensam överenskommelse mellan landstingen om hur donatorer ska ersättas när det gäller förlorad inkomst.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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– Det saknas en genomtänkt organisation med fasta rutiner på det lokala planet nä
spanska sjukhus bedöms.
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li mer
et gäller donationer

är det finns möjlighet till donation, menar Lars Bäckman, som menar att Sverige har mycket att lära av Spanien där donationer ingår som en kvalitetsvariabel när
Foto: Stefan Nilsson
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– Kostnader som du har som donator ersätts. Men
eftersom sjukförsäkringen inte täcker hela den förlorade inkomsten måste landstingen finna egna lösningar.
Ibland anställs till och med donatorn och avlönas av
landstinget.
Men den här frågan hoppas Lars Bäckman att man
snart ska vara löst. Donationsrådet har sedan förra året
i uppdrag att skapa en gemensam ersättningsmodell
för alla landsting.
I Sverige gäller i dag ”förmodat samtycke” när en
person avlider. Har personen i fråga inte uttryckt någon
åsikt, förmodas han eller hon vara för.
– Det här är en fråga för intensivvårdsläkarna och
något som vi transplantationskirurger inte har något
att göra med, konstaterar han.
Han menar att en donation är det enda goda som
kommer ut av ett tragiskt dödfall och kan vara till tröst
för anhöriga.
– Majoriteten av föräldrar till barn som avlider frågar
själva om donation. Det finns också undersökningar
från framförallt Spanien som visar att väldigt få anhöriga ångrar att de sagt ja till donation. De som sagt nej
ångrar sig däremot i högre grad.
Några fasta åldergränser finns inte när det gäller do-

nation och transplantation.
– Det är biologisk ålder, väntetid och vävnadstyp som
avgör. Jag transplanterade nyligen en 79-årig patient
som fick en ny njure av en donator som var 83 år, berättar Lars Bäckman.
Självfallet använder man inte en njure från en 80åring till en patient i 20-årsåldern. Även om kroniskt
njursjuka patienter alltid mår bättre av att bli
transplanterade än av dialys.
Vid Akademiska Sjukhuset i Uppsala har man inrättat
ett Donationsråd som ligger under sjukhusledningen
och som har till uppgift att samordna verksamheten.
Den vanligaste transplantationen under 2011 vid
Akademiska sjukhuset var njurar med 106 operationer
och därefter kommer bukspottskörtel med 22 operationer. Redan om ett år räknar Lars Bäckman med att man
ska göra den första ansiktstransplantationen.
Transplantationen är tänkt för svårt brännskadade
patienter som inte bara saknar hud utan där ansiktet i
stor bara är ett hål och det krävs trackeostomi för att
kunna andas och sond för att äta, berättar Lars Bäckman.
Anna-Lena Bengtsson
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Ny regeringsplan
kan öka donationerna
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Regeringen kommer under våren att presenteras en plan för att öka möjligheterna
till fler donationer av organ i sjukvården.
Socialstyrelsen har tagit fram ett underlag, där man analyserat hinder och möjliga förbättringar för att öka donationerna, som regeringen nu ska ta ställning till.
t – Svenska folket vill donera vilket är bra, säger Kenneth Johansson (C) ordförande i Socialutskottet.
Han konstaterar att behovet av organ är stort i
sjukvården, både för att höja livskvaliteten och rädda
liv. Regeringen har därför inlett ett arbete som gäller
information till allmänheten, en översyn av
lagstiftningen och av sjukvårdsorganisationen.
Ett tiotal motioner om organdonation väcktes i riksdagen under förra året och både företrädare för Statens medicinsk-etiska råd och Socialstyrelsen har besökt
Socialutskottet för att informera om läget när det gäller organdonationer.
Socialutskottet har dragit slutsatsen att det finns
otydligheter på området som kan gälla både regelverk,
rutiner och organisationsfrågor.
Kenneth Johansson pekar bland annat på att det har
kommit synpunkter på donationslagen när det gäller
att anhöriga ska ge sitt medgivande.
– Det händer att sjukvården förlorar organ därför att
patienten inte uttryckt någon vilja när det gäller donation och sjukvården har svårt att få tag på en anhörig
som ger sitt samtycke. Det här är ett exempel på vad vi
vill vi att regeringen ser över, säger Kenneth Johansson.
Anette Richardson, chef för enheten Vägledning och
Kunskapsstyrning, på Socialstyrelsen berättar att man
gjort en allmän analys över läget när det gäller donationer, både i Sverige och övriga Europa för att se om
det är några skillnader och i så fall varför.
– Möjligheter till att även kunna omhänderta organ
från personer som avlider tillföljd av hjärtstillestånd är
ett område som behöver belysas och utredas mer noggrant, konstaterar hon.
En annan sak som man lyfter fram är att ersättningen
till levande donatorer är olika i olika delar av landet,
vilket inte ger den jämlika vård som Hälso- och
sjukvårdslagen anger.
För att minska möjligheten till allt för stora skillnader
i tolkning av den lagstiftning som finns på området kan

det också bli aktuellt med någon form av vägledning
eller annan kunskapsstyrning.
– Det kan exempelvis ske i form av ett förtydligande
när det gäller lagrum eller rekommendationer, säger
Anette Richardson.
Inom det juridiska området kan det också bli aktuellt
med en förordning till donationsregistret för att öka
tydligheten. En anpassning till EU-direktivet om kvalitets- och säkerhetskrav för organ avsedda för
transplantation är också något som redan pågår för att
harmonisera vår lagstiftning.
Anette Richardson betonar också att donationer inte
bara handlar om organ utan att vävnader som hjärtklaffar och hornhinnor är minst lika viktiga i sjukvården.
Anna-Lena Bengtsson

Fakta | Donationer
I januari 2012 väntade 763 personer på ett nytt
organ.
Majoriteten, 634 personer, väntade på en
njure, därefter kom 47 patienter som väntade
på en lever, 26 på en lunga och 24 på ett hjärta.
I Socialstyrelsens donationsregister finns idag
1506 personer registrerade.
Det totala antalet transplantationer under
2012 var 744.

Antal transplanterade organ
Njure (totalt)

2011

2005

2000

435

391

283
90

Njure
(Levande donatorer)

184

172

Pancreas

35

7

9

Cell-öar

5

2

0

156

135

106

Lever (totalt)
Lever
(Levande donatorer)

4

3

2

Hjärta

51

30

20

Lunga

59

37

29

Hjärta och lunga

1

0

2

Tarm

2

1

2

744

603

451

Totalt
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Försäkringskassan ska besluta om ersättning
för EU-vård, men landstingen får betala
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Landstingen ska betala för svenska patienters vård i andra EU-länder i framtiden.
Men landstingen får inte besluta om patienten har rätt till ersättning eller inte.
Det beslutet ska Försäkringskassan ta.
t Det framgår av Socialdepartementets ”förslag till lag om
ersättning för kostnader för EU-vård” som ska träda i kraft
den 1 oktober 2013 då EU:s patientrörlighetsdirektiv
inlemmas i svensk lagstiftning.
Idag är det staten som står för kostnaderna då svenska
patienter begär ersättning för vård i andra EU-länder, men
nu föreslås alltså att kostnadsansvaret flyttas från staten till
landsting och kommuner.
Förslaget var på tapeten 2008 och vållade då kraftiga protester från SKL, som krävde att om landstingen ska betala
ska de också ha rätt att besluta om rätten till ersättning.
Socialdepartement menar dock att det innebär
slöseri med vårdresurser om varje landsting ska
tvingas bygga upp en administration för att
bedöma patienternas rätt till ersättning.
I dag är det nästan bara patienter från Stockholm, Skåne,
Västra Götaland och några ”gränslandsting”, som söker vård
i andra EU-länder. Många landsting har nästan inga patienter alls som söker ”EU-vård”.
Socialdepartementet menar också att förutsättningarna för att upprätthålla en enhetlig
rättstillämpning över landet försämras om
samtliga landsting ska fatta egna beslut.
I och med att Försäkringskassan måste inhämta yttranden
från landstingen, om det inte är uppenbart onödigt, så garanteras landstingens inflytande tycker Socialdepartementet.
Ett skäl till att Socialdepartementet vill att landstingen
tar över kostnadsansvaret är även att man menar att det
skapar incitament för dem att bli effektivare.
Socialdepartementet anser dessutom att det inte handlar
om så stora summor och hänvisar till Försäkringskassan som
gjort en prognos att det 2013 bara kommer att handla om
cirka 160 miljoner kronor som flyttas över från staten till
landsting och kommuner.
Bedömningen är också att kostnaderna för den gränsöverskridande vården inte kommer att öka i framtiden, eftersom Sverige
även förutsätts locka till sig patienter från andra EU-länder.
I samband med att kostnadsansvaret flyttas över till landstingen kommer de att kompenseras av staten enligt finansier46

ingsprincipen* med ett engångsbelopp motsvarande vad man
beräknar de ökade kostnaderna till. Efter tre år ska det göras
en kontroll för att säkerställa att kompensationen är korrekt.
Nationella kontaktpunkter
Patientrörlighetsdirektivet kräver att EU-länderna inrättar
nationella kontaktpunkter med uppgift att informera patienterna och underlätta den gränsöverskridande vården.
Socialdepartementet föreslår att Försäkringskassan
blir den nationella kontaktpunkten för svenska
patienter som vill ha vård i andra EU-länder och
att Socialstyrelsen, som har kunskapen om svensk
sjukvård, blir den nationella kontaktpunkten för
EU-medborgare som vill ha vård i Sverige.
I övrigt innehåller Socialdepartementets förslag inga
nyheter, mot vad Sjukhusläkaren tidigare skrivit, mer än att
det konstateras att det inte är möjligt att upprätta ett direktbetalningssystem mellan länderna för patienter som själva
skaffar vård i andra EU-länder, utan ett förhandstillstånd.
Det betyder att dessa patienter även i framtiden får ligga
ute med pengarna. Patienterna kommer dock, som Sjukhusläkaren tidigare skrivit, att kunna begära ett förhandsbesked om den tänkta behandlingen ersätts. I förslaget sägs att
patienten ska få besked inom 90 dagar om det inte finns
särskilda skäl att överskrida tiden.
I Socialdepartementets förslag görs två viktiga
klarlägganden.
Det ena är att en patient inte kan nekas ersättning för
vård i ett annat EU-land med motiveringen att landstinget
inte tillhandahåller behandlingsmetoden.
Det andra är att när EU-rätten talar om att "behandlingen
ska vara sedvanlig” så menas inte, som Försäkringskassan
tidigare hävdat, att behandlingsmetoden måste användas
regelmässigt i hemlandet. Det som avses med ”sedvanlig” är
att behandlingen ska ske enligt internationell vetenskap och
beprövad erfarenhet. Socialdepartementets förslag, som blev
klart i slutet av mars, har nu gått ut på remiss. De 97 remissinstanserna har till den 20 juni på sig att komma in med sina
synpunkter.
*Fotnot: Finansieringsprincipen reglerar att reformer som staten genomför
också finansieras av staten.
Tanken är att landsting och kommuner inte ska behöva höja skatten eller
prioritera om annan verksamhet för att finansiera nya statliga uppgifter.
Finansieringsprincipen gäller även omvänt. En förändring som leder till
sänkta kostnader för kommuner och landsting innebär att staten minskar
bidragen. Finansieringsprincipen är ingen lag, men är godkänd av riksdagen
och tillämpas sedan 1993.

Christer Bark
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Frågor och svar om EU-vården

Kan man säga att det råder fritt
vårdval till behandlingar i andra EU-länder?
Svar: Ja, i princip. Såvida det handlar om behandlingar som
skulle ersatts i patientens hemland eller inte är förbjudna
enligt hemlandets lagar.
Sverige ställer inga krav på att det ska finnas ett förhandstillstånd för att få ersättning, så nu är det faktiskt
enklare för en svensk patient att få vård i ett annat EU-land
än i ett annat landsting. Det är dock upp till vårdgivarna
inom EU att besluta om man vill ta emot patienter från
andra EU-länder. De är inte skyldiga att göra det.

Kommer alla problem med ersättningar att
försvinna när den nya lagen träder i kraft?
Svar: Nej. Det finns fortfarande oklarheter som troligen får
avgöras av EU-domstolen. Kravet i framtiden för att få
ersättning för en behandling i ett annat
EU-land blir att behandlingen ska vara
”medicinskt motiverad” och ”uppfylla
internationella mått på vetenskap och
beprövad erfarenhet”.
Men det kan råda delade meningar om
vad som är ”medicinskt motiverat” och vad
som är enligt vetenskap och beprövad erfarenhet med internationell måttstock.
Bengt Vestlunds
Försäkringskassans jurister, som tvingats
fall, som nu
ändra sina tidigare rättsliga ställningstaligger i Kammarganden för att de brutit mot EU-rätten,
rätten i Stockholm, blir en test verkar fortfarande inte ha lyckats göra upp
med sitt förflutna att inte fullt ut acceptera
på hur Sverige
kommer att tolka den vård som ges i andra EU-länder av prodet nya
fesionella läkare.
EU-direktivet.
Det visar fallet Bengt Vestlund som
pågått i åratal. Först beslutade Försäkringskassan att säga nej
till ersättning på grund av att vårdmetoden som Bengt
Vestlund opererades med inte är en gängse metod i Sverige.
När Försäkringskassan nu tvingats erkänna att motiveringen bryter mot EU-rätten nekas dödsboet ersättning med
motiveringen att behandlingen inte är medicinskt motiverad, trots att den utförts på en tysk universitetsklinik av
läkare med stor kunskap inom området, som bedömde att
behandlingen var motiverad.
Läs mer om fallet på ledarsidan.

Får man resor och boendekostnader ersatta,
enligt Socialdepartementets förslag?
Svar: Bara om du sökt och beviljats förhandstillstånd.
Regeringen har enligt det nya direktivet rätt att vara generösare än EU-direktivets minimikrav och kunde föreslagit att
alla som beviljas ersättning för vården även ska ersättas för

kringkostnader som boende och resor. Socialdepartementet
har dock valt att lägga sig på direktivets miniminivå och
föreslår att bara de som sökt ett förhandstillstånd och beviljats ersättning ska ersättas för kringkostnader. Ordnar du
vården själv får du alltså betala dina egna kringkostnader.

Nytt rättsligt
ställningstagande
av Försäkringskassan
Det nya patientrörlighetsdirektivet har tvingat
Försäkringskassan att utarbeta ett nytt rättsligt
ställningstagande eftersom det tidigare bröt
mot EU-rätten.
t Så här lyder det nya rättsliga ställningstagandet
som blev klart för någar veckor sedan:
En ansökan om ersättning för planerad vård i
annat EU/EES-land med stöd av EUF-fördraget ska
bifallas om:
1. Den som söker hade rätt till vård i Sverige
enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763) då hon
eller han fick vård utomlands.
2. Sjukdomen eller hälsotillståndet behandlas
inom det allmänna sjukvårdssystemet i Sverige.
3 a. Den vårdmetod som används utomlands är
identisk eller i flera avseenden överensstämmer med
en behandling som används inom det svenska
allmänna sjukvårdssystemet eller
3 b. vårdmetoden annars står i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet ur ett internationellt perspektiv.
t Fotnot: Ett rättsligt ställningstagande är bindande för
Försäkringskassans anställda och ligger till grund för de
vägledningar som utarbetas för Försäkringskassans handläggare när de ska avgöra patientens rätt till ersättning för
EU-vård. Ett rättsligt ställningstagande är inte juridiskt
bindande för svenska domstolar.

Vem betalar ut ersättningen till mig?
Svar: Det gör Försäkringskassan, men Försäkringskassan
kräver in pengarna från landstinget som i framtiden föreslås
få kostnadsansvaret.
Christer Bark
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Patienternas vårdval
styrs mest av rykten
och geografisk närhet
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Patienterna behöver information om den
medicinska kvaliteten för att kunna göra
ett aktivt val så som vårdvalsreformen är
tänkt. Det saknas i dag, konstaterar den
nya myndigheten Vårdanalys.
t Rykten och geografisk närhet styr i stället dagens vårdval,
konstaterar Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Vårdanalys. Myndigheten har funnits i ett år och kom nyligen med
två rapporter, den ena om patientupplevd kvalitet och den
andra om effekter av vårdvalet. Mycket av slutsatserna när

Det här ska Vårdanalys
granska 2012
t Hur patientfokuserad är svensk hälso- och sjukvård?
• Utvärderingen sker i samarbete med internationella
experter.
t Har patienter, brukare och medborgare tillgång till
den information de behöver?
• En granskning av informationen som ska möjliggöra
delaktighet och inflytande i vården och omsorgen.
t Vilka konsekvenser får valfrihetssystemet för olika
patientgrupp- och brukargrupper?
• En analys av vårdvalets effekter på bland annat patienternas tillgång till god vård och vård på lika villkor.
t Hur skapas en patientfokuserad vård för dem som
har omfattande och komplexa behov?
• En kartläggning av brister i vårdprocessen.
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det gäller vårdvalet kan också tillämpas direkt på vårdvalet
av specialistläkare som är på gång att införas i Stockholm.
Utredningen visar att det framförallt är högutbildade som har utnyttjat möjligheten att välja vårdgivare. Människor värdesätter möjligheten att
välja och de som väljer tenderar att vara mer nöjda
med vården. Men möjligheten att välja utifrån
medicinsk kvalitet saknas. Därför är rykten och
geografisk närhet det som styr patienternas val i
dag.
– Hela vårdvalssystemet bygger på tanken att ökad konkurrens mellan olika vårdgivare och patientens rationella val
ska driva på utvecklingen och leda till högre medicinsk
kvalitet och högre effektivitet. Men det fungerar bara om
patienten kan göra ett aktivt val utifrån bland annat medicinsk kvalitet, konstaterar Fredrik Lennartsson.
Han tror också att även om den medicinska kvaliteten
redovisas så behöver vissa patientgrupper stöd för att kunna
tolka och använda information.
Studier i USA har visat att även om patienterna
hade tillgång till information om den medicinska
kvaliteten så utnyttjade bara 14 procent informationen. En annan studie i Storbritannien visade på
ännu lägre siffror.
När det gäller medicinsk kvalitetsdata anser han att kvalitetsregistren kan bidra med information till patienterna.
Men det krävs utvecklingsinsatser för att kvalitetssäkra
informationen i registren så att de håller för jämförelser.
En slutsats han dragit, efter myndighetens första verksamhetsår, är att möjligheterna i dag inte är optimala för
kvalificerade uppföljningar och utvärderingar ur ett patientperspektiv, trots att det finns mycket statistik och register.
Fredrik Lennartsson är ekonom från Handelshögskolan i
Stockholm och har jobbat med sjukvård på statlig nivå i
många år. Han har tidigare bland annat varit chef för den
internationella avdelningen på Socialdepartementet och
biträdande chef för hälso- och sjukvårdsenhet på samma
departement. Han har själv inte gjort något aktivt val av
husläkare och har inte heller vaccinerat sig mot influensan.
– Närakuten är mitt första val om jag behöver sjukvård,
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Patienterna behöver mer stöd för att kunna göra kloka val, menar Fredrik Lennartsson, generaldirektör för Vårdanalys.

säger han.
Myndighetens först år har präglats av uppbyggnad, att
anställa personal, skaffa lokaler och IT-system. Hittills har
tio personer fått anställning på myndigheten, men fler är
under anställning. Vårdanalys ligger centralt i Stockholm
och omsätter 27 miljoner kronor om året.
– En viktig del har varit att ta fram en strategiplan för
verksamheten och att lägga en plattform för den kommande
verksamheten, konstaterar Fredrik Lennartsson.
Och enligt honom är uppdraget glasklart.
– Vi ska analysera och granska vården utifrån ett patientperspektiv. Det är det uppdrag vi har fått av regeringen, att
se till att vi får mer kvalificerade uppföljningar och utvärderingar, säger han.
Fredrik Lennartsson konstaterar att myndigheten själv
aldrig kommer att kunna ha den kompetens som krävs för
att göra all granskning och utvärdering. Istället kommer
man att arbeta med fristående forskare, utredare och konsultföretag. De utredningar man hittills presenterat har forskare
vid Lund- och Uppsala Universitet gjort på uppdrag av Vårdanalys.
I Vårdanalys uppdrag, ingår också att effektivitetsgranska
andra statliga myndigheter, statlig verksamhet och statlig
styrning.
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– Vi kommer att samarbeta med andra myndigheter men
har samtidigt ett granskningsuppdrag, konstaterar Fredrik
Lennartsson.
Närmast är det ”Öppna jämförelser”, det kvalitetsdokument som Socialstyrelsen och SKL tillsammans tar fram varje
år, med jämförande information om kvalitet, resultat och
kostnader för vård och omsorg, som ska granskas.
Vårdanalys håller just nu på med en förstudie till den
studie som ska göras.
– Vi ska granska hur ”Öppna jämförelser” har fungerat,
vad som har fungerat bra och vad som kunde ha fungerat
bättre och vad det är man ska satsa på.
Vårdanalys kommer också att granska organisationen för
”Öppna jämförelser”.
Regeringen har tidigare konstaterat att de uppföljningar
som görs i vården ofta är ur ett verksamhetsperspektiv eller
ur ett professionellt perspektiv, medan patientperspektivet
nästan alltid saknas.
Fredrik Lennartsson menar att det handlar om att få till
en evidensbaserad styrning och ledning av sjukvården och att
uppföljning och utvärdering tar patientens perspektiv.

Anna-Lena Bengtsson
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”Frånvaro av effektiv
behandling är
det som kostar mest”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– ”Stuprörstänkandet” i politiken gör att
samhällets kostnader för ohälsa blir onödigt
hög, sa ekonomiprofessor Anders Anell, då
det hölls ett seminarium om sjukvården
som en närande och inte tärande sektor, på
Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.
t Anders Anell (bilden) inledde med en översikt över de
sjukvårdspolitiska paradigm som avlöst
varandra i Sverige. Länge var huvudfokus vård på lika villkor, senare flyttades fokus till kostnadskontroll och produktivitet.
De senaste åren har resultat och
värde för pengarna betonats allt mer,
”the performance paradigm”. Det
avspeglas i fokus på mål, indikatorer
som underlag för styrning, kvalitetsregister med mera.
– Tidigare hade vi en bild av att svensk vård hade hög
kvalitet till låga kostnader, problemet var väntetiderna.
Mätningar och ökad transparens nyanserar bilden
av svensk sjukvård. Den är inte jämlik, kostnadskontrollen är inte bättre än OECD-snittet och
andra hälso- och sjukvårdssystem har bättre
utveckling av resultat och kvalitet, sa Anders
Anell och tillade att skillnader mellan landsting
och vårdgivare är en komplex fråga.

Enskild duktig läkare bakom toppresultat
Allt har inte med ekonomi att göra, det kan hänga på en
enskild duktig läkare om ett sjukhus får ett toppresultat
eller inte, betonade Anders Anell och demonstrerade
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Anders Dahlqvist, kardiolog och styrelseledamot i Sjukhusläkarna
citerade förre ordföranden i World Medical Association, Dana W Hanson: ”Det är sjukdomen som kostar, inte sjukvården”.

Bo Könberg, före detta sjukvårds- och
socialförsäkringsminister, idag landshövding i
Sörmland och regeringens utredare av
vårdavgifter, varnade för alla domedagsprognoser, senast från SKL.

”Det har sagts att
läkemedelskostnaderna
skulle skjuta upp i himlen.
Med facit i hand blev det
inte så.”

Foto: Stefan Nilsson

”I nästan alla kalkyler utgår
man från att en längre livslängd leder till att fler sjuka
år läggs till livet, men enligt
den senaste folkhälsorapporten är det istället
friska år”.
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exempel ur Socialstyrelsens öppna jämförelser som visade på
stora skillnader mellan sjukhus beroende på vilka läkare som
arbetade på sjukhusen.
– Svensk sjukvård har aldrig haft så stora resurser som nu.
Samtidigt är frånvaro av effektiv behandling det som kostar
mest, sa Anders Anell.
Han visade flera exempel på hur investeringar i medicinska insatser kan ge samhällsekonomisk avkastning, bland
annat åtgärdbar dödlighet som minskat kraftigt i de europeiska länderna de senaste åren. (i Sverige en nästan 50-procentig minskning mellan 1997/98 och 2006/2007).
– Ny medicinsk teknologi skjuter upp sjuklighet, lindrar,
botar eller förebygger. Det skapar nya förutsättningar för
produktivitet. Men vilka ekonomiska incitament har
sjukvården för att använda kostnadseffektiva behandlingar,
rensa ut gammal teknologi, ändra vårdstrukturer och
utveckla innovationer?
Som svar på sin egen fråga sa Anders Anell att vården är
svårstyrd. Medborgarna vill ha tillgång till alla innovationer
och har svårt att acceptera prioriteringar. Politiker tänker
mer på att bli omvalda än på att effektivisera vården, och ”att
styra läkare är som att valla katter”. Summan av dessa
faktorer är att ”beslutskostnaderna” blir höga för dem som
vill driva igenom förändring.

Felaktiga prognoser
Bo Könberg, landshövding i Sörmland och regeringens
utredare (Vårdavgiftsutredningen) ville nyansera bilden av
”galopperande sjukvårdskostnader”, som förts fram i flera
rapporter de senaste åren, bland annat av SKL och den så
kallade Borgkommissionens rapport, som pekar på att det
behövs stora skattehöjningar eller andra finansieringslösningar för att klara den kommande äldreexplosionen.
– Det har funnits stor oro för att läkemedelskostnaderna skulle skjuta upp i himlen. Med facit i
hand blev det inte så. Dessutom utgår man i
nästan alla kalkyler från att en längre livslängd
leder till att fler sjuka år läggs till livet. Men enligt
den senaste folkhälsorapporten är det istället
friska år.

Sjukvården har ökat produktiviteten
enormt på flera områden
Bo Könberg menar även att det görs felaktiga
antaganden om att sjukvården inte kan höja sin
produktivitet.
– I dag utförs betydligt fler starroperationer än
tidigare, och vårdtiden har gått ner från fem dagar
till några timmar. Generika sparar 8-9 miljarder
per år. Det finns en dold produktivitetsökning i
sjukvården som ekonomerna inte fångar in.
Han tillade att tjänstesektorn har andra förutsättningar
för produktivitetsökning jämfört med den varuproducerande
sektorn:
– Det kanske är möjligt att sjunga Figaros bröllop sex
gånger så fort, men då blir det en annan produkt. Men jag
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kan se Figaros bröllop i Metropolitanoperans uppsättning
hemma i Nyköping samma kväll. Det är samma produkt,
men ökad produktivitet i förhållande till hur många som kan
se den.
Bo Könberg menade att små skattehöjningar och att få
ungdomar att träda in på arbetsmarknaden något tidigare är
andra pusselbitar för att klara det ökade behovet av vård och
omsorg när antalet äldre blir fler.
– Jag har även föreslagit avsättningar till en
äldreomsorgsfond, som ett alternativ till att amortera på vår
relativt låga utlandsskuld.

”Sjukvården är en närande sektor”
Anders Dahlqvist, kardiolog och styrelseledamot i Sjukhusläkarna, inledde med att betona att sjukvården är en
närande sektor i samhället, inte en tärande. Han citerade
förre ordföranden i World Medical Association, Dana W
Hansons tal vid Läkarförbundets fullmäktige 2010:
– Det är sjukdomen som kostar, inte sjukvården.
Anders Dahlqvist delade inte helt Bo Könbergs optimism
inför de demografiska kostnaderna:
– Äldreboomen innebär att antalet äldre över 85 ökar med
två tredjedelar mellan år 2020 och 2035. Det innebär en
ökning av hjärt-kärlsjukdomar som stroke, hjärtsvikt, coronarsyndrom, kärlkramp, högt blodtryck och förmaksflimmer. Samtidigt kommer antalet förvärvsarbetande att vara
konstant. Bättre sekundärprevention är nödvändigt för att
minska kostnaderna.
Anders Dahlqvist framhöll att Sverige har ett högklassigt
akut omhändertagande vid hjärt-kärlsjukdom, men att
måluppfyllelsen är låg för sekundärprevention efter det akuta
skedet.
– Få behandlingsrekommendationer vilar på så stark
evidens som hjärt-kärlprevention, sa Anders Dahlqvist.
Han refererade till LIF-rapporten ”Det finns ingen
ursäkt” som han själv varit med och utarbetat: Bättre
måluppfyllelse för behandling av högt blodtryck, höga blodfetter och diabetes leder till färre fall av stroke, hjärtsvikt och
coronarsyndrom. Läkemedelskostnaden för en 80-procentig
måluppfyllelse kan beräknas till 1,4 miljarder kronor, vilket
kan jämföras med en beräknad vinst på 5 miljarder i
minskad sjuklighet och vård, varav 3,5 miljarder utgörs av
en 30-procentig minskning av antalet stroke-fall.
Han betonade att nationella riktlinjer, kvalitetsregister,
SBU-rapporter med mera ger ett utmärkt kunskapsunderlag
som borde få större genomslag i sjukvården – det kan ta upp
till 17 år innan nya behandlingsrekommendationer slår
igenom i vården, vilket är alldeles för lång tid.
– Se inte enbart till de direkta kostnaderna för sjukvård.
Värdera också framtida minskat behov av sjukhusvård, sjukskrivningskostnader och omvårdnadskostnader i kommunerna, avslutade Anders Dahlqvist.

”Landstingen har nått vägs ände”
I den efterföljande debatten ställde Anna Rask Andersen, professor i Uppsala, krav på statlig finansiering av sjukvården:
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Anna Rask Andersen, professor i Uppsala, undrade varför sjukvården är så dyr i USA. Anders Anell svarade att många sjukhus i USA har en överkapacitet
och konkurrerar med hjälp av att ha den senaste teknologin. Det finns också flera aktörer på finansieringssidan, vilket driver upp kostnaderna, menade han.

– Vi tror att landstingen har nått vägs ände. Det behövs
ett helikopterperspektiv för sjukvården. Jag undrar också
varför sjukvården är så dyr i USA. Vad är det vi inte ska ta
efter?
Anders Anell svarade att de höga sjukvårdskostnaderna i
USA i vilket fall som helst inte beror på läkartätheten, som
är lägre än i Sverige.
– Många sjukhus i USA har en överkapacitet, och de konkurrerar med hjälp av att ha den senaste teknologin. Det
finns också flera aktörer på finansieringssidan, vilket driver
upp kostnaderna. Men är det så enkelt som att statlig finansiering ger jämlik vård? Att döma av öppna jämförelser krävs
mer än så, eftersom det finns stora skillnader även inom
samma län. Och läkemedelsförmånen har inte haft effekt på
de geografiska skillnaderna.

Hur ska sjukhusläkare
i öppenvård ersättas?
Lars Nevander, barnpsykiater från Lund och andre vice ordförande i Sjukhusläkarna, frågade hur panelen såg på frågan om
ekonomisk ersättning till sjukhusläkare i öppen vård.
Anders Dahlqvist förespråkade en resultatinriktad
lösning, exempelvis en bonus för att minska sjukligheten i
en patientgrupp.

Bo Könberg menade att kapiteringsersättning (ersättning
i förhållande till patientunderlaget) i kombination med en
mindre besöksersättning är motiverat i primärvården, där
man betalar för tillgång till sjukvård, men att frågan är mer
komplex för övriga specialiteter i öppenvården.
Anders Anell sa att det kan behövas flera olika lösningar,
beroende på vilken specialistvård det är fråga om:
– Ersättningen för en kataraktoperation kan utformas så
att den täcker ansvar i fem år för eventuella komplikationer
och för uppföljning. När det gäller ansvaret för kronikergrupper kanske man kan tänka sig en lösning där andra specialister knyts till primärvården och dess ersättningsmodeller.

Äts effektivitetsvinsterna upp
av ökad administration?
Kenneth Lindahl, kirurgi i Västerås och ledamot av Sjukhusläkarnas styrelse, berättade om den effektivisering som
hela tiden sker på sjukhusen:
– Ett exempel är att allt fler operationer förs över till dagkirurgi. Men vinsterna av det ser vi inte i verksamheten. Försvinner effekten av ökad produktivitet till ökad administration?
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Anders Anell höll med om att kraven ökar på dokumentation och mätningar.
– Mycket tid går till indirekt patientarbete, registreringar
i datasystem.
Bo Könberg invände att han ”sedan medeltiden”
hört att det är för mycket administration i sjukvården.
– Men vad är det som är så onödigt? Jag har sällan
sett förslag från Läkarförbundet på de tio viktigaste sakerna att ta bort. Gör en sådan lista och för
fram till de lokala politikerna!
Martin Öst, anestesiolog från Göteborg, lyfte fram ett
exempel på olikheter och orättvisor mellan landsting:
– Staten hade ett bidrag till rehabilitering av personer
som hade en kombination av depression och muskelvärk, på
40 000 kronor per patient. I Skåne följde utförarna anvisningarna till punkt och pricka, men i Västra Götalandsregionen försvann alla pengar. Hur ska staten garantera att
pengarna kommer patienterna till nytta?
Anders Anell svarade att så länge det kommunala självstyret finns, är själva poängen att landstingen ska göra på
olika sätt.
– Men om det är öronmärkta statsbidrag så handlar det
om statens möjligheter till ansvarsutkrävande, tydligare krav
och uppföljning.
Bo Könberg sa att självklart ska riktade bidrag användas
som avsett.
– Men till frågan om olikheter i vården så är det ju också
så att ni läkare arbetar väldigt olika.
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Byråkratiska mått kan vara patientfarliga
Karin Båtelson, klinisk neurofysiolog från
Göteborg, svarade att det kan finnas goda skäl till
att läkare gör på olika sätt:
– Att ha en profession är inte att följa en checklista från 1 till 10. Professionell behandling
bygger på både vetenskap och beprövad erfarenhet. Det kan vara så att på ett sjukhus är en äldre
operationsmetod den bästa, för att personalen har
hög kompetens på just den.

Svensk prioriteringskommitté en god idé?
Kåre Jansson, chef för Läkarförbundets avdelning för politik
och profession, talade om behovet av starkare nationell
samordning av finansiering och prioriteringar i sjukvården
och ställde en fråga till panelen:
– Vad anser ni om Läkarförbundets förslag om en nationell prioriteringskommitté för sjukvården?
Anders Anell svarade:
– Det finns all anledning att samla kunskapsstyrningen i
ett litet land som Sverige. Socialstyrelsens nationella riktlinjer är en bra början. Men vilken tyngd ska sådana prioriteringar ha? Ska de vara riktlinjer, eller tvingande? Om det ska
vara mer än rekommendationer behöver de också kopplas till
pengar och ansvarsutkrävande.

Helene Thornblad

Sjukhusläkarna kräver rätt att öppna egen
specialistmottagning på deltid i öppenvården
Arbete för fler vårdplatser och bättre möjligheter
för sjukhusläkare att öppna egen mottagning på
deltid hör till de mest prioriterade frågorna för
Sjukhusläkarna under 2012.
t Det utvidgade vårdvalet innebär nya möjligheter
för sjukhusspecialister. Den snabbaste expansionen
sker i Stockholm, men andra landsting är på gång att
öppna för fler vårdval till sjukhusspecialiteter.
Sjukhusläkarna arbetar bland annat för rätten att
vara tjänstledig på deltid för att öppna egen verksamhet och för att hitta en lösning på pensionsfällan, som
innebär sämre pensioner vid delade anställningar.
Andra prioriterade frågor är att forskning, utveckling
och utbildning inkluderas i vårdvalsmodellerna.
Mycket händer även i forsknings- och utbildningsfrågorna under 2012. I verksamhetsplanen gör Sjuk-
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husläkarna bland annat åtaganden för att öka ALFanslagen, verka för att stärka fortbildningen genom
SPUR-liknande inspektioner, samt att behålla och
utveckla AT.
Fullmäktigemötet behandlade 12 motioner från
lokalavdelningar och enskilda medlemmar.
Mötet beslutade bland annat att bifalla en motion
från lokalavdelningen i Östra Skåne om att öka antalet
platser på läkarutbildningen och en motion från
Uppsala om att öka kliniskt verksamma läkares inflytande på den elektroniska patientjournalen. Bifall fick
även en motion från Göteborg om att driva frågan om
ansvaret för journalsigneringen.
För att uppmärksama problemen med vårdplatser
kommer Sjukhusläkarna bland annat att hålla ett
seminarium i Almedalen den 5 juli, uppvakta beslutsfattare och ge stöd till lokala aktiviteter.

www.sjukhuslakaren.se
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”Politikerna har inte förstått att många psykiskt sjuka
när de fått hjälp tillhör de duktigaste och mest produktiva”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortbildning och ökade resurser till
psykiatrin är hjärtefrågor för Christina
Spjut, nyvald styrelseledamot i Sjukhusläkarna.
t Hon är övertygad om att det finns en väg ut ur psykiatrins kris, inte minst för att det finns många unga duktiga
läkare på väg in i specialiteten.
– Men då gäller det att politikerna inte raserar villkoren
för psykiatrin i andra änden.
Christina Spjuts fackliga intresse väcktes under den
jourtäta randutbildningen på Sabbatsberg.
– Vi hade jour flera gånger i veckan och dessutom på
helgen, många slet hårt. Jag började läsa arbetstidslagen, det
var spännande att plötsligt förstå lagens mening – att skydda
oss anställda. Sedan tog det mig två veckor innan jag förstod
att jourtyngden på Sabbatsberg berodde på att Stockholms
läkarförening gjort ett avstegsavtal från lagen.
Händelserna blev en ögonöppnare. Christina Spjut skrev
brev till läkarföreningen och ifrågasatte avtalet, vilket så
småningom ledde till att hon blev invald i styrelserna för
SYLF och läkarföreningen i Stockholm.
– Inte förvånande har jag jobbat mycket med arbetstid
och jour sedan dess, både i Stockholms läkarförening och i
centrala uppdrag.
Christina Spjut har också tidigare varit ledamot av
Sjukhusläkarföreningens styrelse, under åren 1993-2001, då
hon bland annat ansvarade för en utredning om jämställda
löner, var med i Sjukhusläkarens redaktion och ledamot av
Läkarförbundets förhandlingsdelegation.
Engagemanget för psykiatrin tog så småningom över, och
Christina Spjut började arbeta inom Svensk Psykiatrisk
förening, där hon var ordförande fram till 2009. I Sjukhusläkarnas styrelse hoppas hon nu kunna driva psykiatrins
frågor i ett sjukvårdspolitiskt perspektiv.
– Psykiatrins andel av sjukvårdsresurserna har
sjunkit under många år. Minst 30 procent av alla
långa sjukskrivningar beror på psykiska sjukdomar, troligen ännu mer eftersom det finns
psykiska orsaker till smärtsyndrom också. Jag vill
lyfta fram psykiatrin – resurser, forskning och
fortbildning.
Politikerna har en bild av att psykiatrins patienter är
hopplösa fall, som ska behandlas med ”värme, vila och vänlighet”, menar Christina Spjut.
– Men så är det inte alls. Många av patienterna är unga

Politikernas bild av psykiatrins patienter som hopplösa fall har
bidragit till psykiatrins kris menar Christina Spjut.
Foto: Stefan Nilsson

människor, ofta de duktigaste och mest produktiva. De har
kroniska sjukdomar som är helt behandlingsbara, de vanligaste diagnoserna är depression och ångestsjukdomar.
Politikernas bristande kunskaper är en faktor som
bidragit till psykiatrins kris, enligt Christina Spjut.
En annan är bristen på fortbildning.
– Allt jag kan har jag lärt på amerikanska psykiatrikongresser och av mina patienter. Men i Sverige har psykiatrernas fortbildning minskat drastiskt, jag tror inte att man
inom andra specialiteter förstår hur illa ställt det är inom
psykiatrin. Det händer fantastiska saker inom forskningen
internationellt som inte blir synligt i Sverige.
– Psykiatriforskning och fortbildning har potential att
påverka sjukskrivningstalen på nationell nivå med mycket
goda hälsoekonomiska effekter. Problemet är att ingen
koppling görs emellan, eftersom pengar till fortbildning inte
kommer ur samma börs som sjukersättningen.

Helene Thornblad
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Shokoufeh Manouchehrpour: Jag kan
inte låta bli att reagera mot orättvisor”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Shokoufeh Manouchehrpour, nyvald
ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, vill
prioritera arbetet med fler vårdplatser och
bättre arbetsmiljö. Hon vill också bidra till
att fler läkare engagerar sig fackligt.
t För Shokoufeh Manouchehrpour har det alltid varit självklart att engagera sig fackligt och hon uppmanar ofta
kolleger att engagera sig mer.
– ”Vad har facket gjort för mig?” får jag höra ibland. Men
var hade vi varit utan facket i dag? Arbetsgivarna står inte
stilla, det ser vi inte minst i avtalsrörelsen där man hotar att
försämra villkoren. Jag vill få kollegerna att förstå att inget
blir bättre av att sitta utanför, det hänger också på vad de
själva gör.
Shokoufeh Manouchehrpour utbildade sig till läkare i
Iran, och blev färdig gynekolog 1979, samma år som den
iranska revolutionen.
År 1987 valde hon att lämna landet och fick börja om i
Sverige, med språkkurser, provtjänstgöring, vikariat och
utbildning i svenska för sjukvårdspersonal vid Göteborgs
universitet.
1990 fick hon sitt svenska specialistbevis som gynekolog.
Under en period arbetade hon på privatmottagning, men
saknade kontakten med kolleger och tog istället ett jobb på
en gynonkologisk avdelning. Några år senare tog hon steget
till att bli dubbelspecialist och blev färdig som gynonkolog
1996.
– Arbetet kan periodvis vara tungt, eftersom en stor del
av patienterna har dåliga prognoser. Men det ger också
mycket tillbaka. Vi lyckas också bota många patienter i dag,
och det är en glädje att se dem komma tillbaka på kontroller.
Att arbeta fackligt har varit en självklarhet för Shokoufeh
Manouchehrpour.
– Jag har alltid reagerat mot orättvisor, som löneskillnader mellan män och kvinnor, eller att forskande kolleger inte
får tid avsatt för forskning utan tvingas sitta på helger och
kvällar och inte får den vila de behöver.
– Det fackliga arbetet har också lärt mig mycket. Jag
märker att jag har svar på frågor och kan stå på mig.
I Sjukhusläkarnas styrelse vill Shokoufeh Manouchehrpour arbeta för fler vårdplatser och för att förbättra sjukhusläkares arbetsmiljö och löneutveckling.
– Det är en oerhört kortsiktig planering inom sjukvården
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Shokoufeh Manouchehrpour utbildade sig till läkare i Iran, och blev
färdig gynekolog 1979, samma år som den iranska revolutionen.
År 1987 valde hon att lämna landet och fick börja om i Sverige, med
språkkurser, provtjänstgöring, vikariat och utbildning i svenska för
sjukvårdspersonal vid Göteborgs universitet.
Foto: Stefan Nilsson

i dag. Tillgången på vårdplatser har blivit dramatiskt försämrad och är ett klart hot mot patientsäkerheten.

Helene Thornblad
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”Vi måste utnytta vårdplatserna smartare
– men för att kunna göra det behöver vi mer kunskap”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Jag är båda glad och beklämd. I en
tidigare krönika skrev jag om hur
labsvar presenterades på ett sätt som
mest påminde om rappakalja. Det har
förändrats!
t Jag blev kontaktad av personer inom förvaltningen
som kunde göra något åt detta. Jag är glad att kunna
meddela att vi nu har en lablista som har provsvaren i
en för oss logisk sekvens, dessutom med en förbättrad
generell layout.
Varför blir jag då beklämd? Jo, när jag får höra att
personer i linjen inte är glada (rent ut sagt riktigt
oglada) över att detta passerat utan att de fått vara med
och bestämma.
Då kollegor på andra avdelningar sett vad som
gjorts har de uttryckt vilja att få till något liknande,
men bromsats ganska effektivt på olika nivåer. Varför?
Jag vet inte. Min egen reflektion är att det kanske visar
att avståndet mellan de som kan utveckla systemet och
de som ska använda det har alldeles för många nivåer.
Oklara funktioner ökar risken att information om
behov i vården sorteras in i fel fack och inte förs vidare.
Vi behöver se på vårdplatsbristen på ett nytt sätt
I sommar kommer Sjukhusläkarna att arrangera ett seminarium om vårdplatsbristen.
Fokus är inte bara att vårdplatserna måste bli
fler, de måste bli smartare! Kan det vara så att
vi faktiskt har någorlunda rätt dimensionering av ”vanliga” vårdplatser, men utnyttjar
dessa fel?
Att det egentligen handlar om att inte få fler vårdplatser i största allmänhet, utan att få fler vårdplatser
på rätt nivå. Intensivvårdsplatserna i Sverige är generellt för få, och bristen är paradoxalt nog värst på de
stora sjukhusen.
Detta leder till kroniska problem med att patienter,
som kan stabiliseras innan de behöver hela intensivvårdens resurser, blir kvar på vårdavdelning.
Patienter skrivs också ut från intensivvården i tidigaste laget. Oftast går det bra, men det ställer enorma
krav på mottagande vårdavdelning.
Step-down-enheter finns på många ställen, men har
ofta oklara patientkriterier och blir de platser som stängs
ner när trycket på andra nivåer blir för högt, vilket ytterligare ökar belastningen både på intensivvård och vård-

avdelning. Alternativt blir trycket på dessa platser
extremt och för svårt sjuka patienter belägger dem.
Patienter med lågt vårdbehov blir kvar på vårdavdelningar antingen för att de ska göra följdundersökningar, behöver ytterligare hjälp att mobiliseras innan
hemgång, behöver utökat stöd eller annat boende tillsvidare eller temporärt.
Detta leder nästan alltid till att de blir kvar dagar
eller veckor, då denna kedja inbegriper vårdövergång
till annan vårdgivare med tillhörande planeringsproblem. Under tiden så blir dessa patienter behandlade
som om de behöver just den nivå de är på, och det gör
att de tar lika mycket resurser som patienter som har
ett högre vårdbehov än dem.
Ett av de absolut största problemen är den ideliga
mixtur av akut och planerat som sker. Oförutsägbarheten på akutsidan leder till att man gärna, särskilt med
de ekonomiska styrsystemen vi har inom vården, lägger
upp ambitiösa planer på hur många planerade patienter
man ska kunna lägga in.
En tom säng är ett misslyckande för sjukhuset och
kliniken. En överfylld akutmottagning blir snabbt personalens problem som får försöka skriva hem eller
trycka in patienterna på avdelningar, som i sin tur får
försöka trycka ut någon annan mer eller mindre akut,
med därtill tillhörande patientsäkerhetsbrister i form
av otillräcklig eftertanke och planering. Detta skapar
strukturproblem med dålig kontinuitet, dålig uppföljning av insatt behandling, etc.
Men det är också så att vi läkare måste bli bättre på
att strukturerat förklara vad som är acceptabel vårdnivå
för våra patienter och rapportera när den inte kan upprätthållas.
Ett sätt att komma åt problemet skulle kunna vara
att göra ”rätt vårdplatsnivå” till ett fokusområde för
”Aktion Avvikelse” på ett sjukhus under en vecka. Om
alla läkare skriver korta avvikelserapporter när vård platser utnyttas fel så skulle vi få en bättre uppfattning
om hur vårdplatser nyttjas och var det fallerar mest.
Det vore en start, men det kräver också mod och ledarskap av våra chefer för att driva frågan vidare gentemot
landstingsledningar.
Tillsammans kan vi komma tillrätta med vårdplatsproblemen, men vi behöver faktaunderlaget. Det räcker inte längre med
anekdoter om vi ska kunna peka på vad
som är acceptabelt när gäller vårdplatser
utifrån ett patientsäkerhetsperspektiv.
Mikael Rolfs, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse.
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”Nedläggningsbeslutet av Löwet specialistmottagning
obegriplig med tanke på landstingets nya policy”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Det är stora förändringar på gång inom sjukvården i
Stockholms Läns Landsting (SLL). Jag har full förståelse
för att de stora sjukhusen ska arbeta med den tunga och
vårdkrävande verksamheten och att utlokalisering av
mottagningsverksamhet ska ske till närsjukhus och
andra mottagningar, sannolikt inom den vårdvalsreform som nu genomförs i SLL.
cDetta kan vara klokt och med NKS (Nya Karolinska Sjukhuset) och dess tänkta struktur är det en fullständig nödvändighet.
I Sjukhusläkaren nummer 1/2012 citeras Henrik Gaunitz,
planeringschef för Framtidens Hälso- och sjukvård i SLL, och
Birgir Jakobsson, sjukhusdirektör, Karolinska sjukhuset.
I tidningen säger Birgir Jakobsson: ”Väl fungerande
högspecialiserad verksamhet på andra sjukhus i länet ska få
vara kvar.”
”Jag ser framför mig specialistcenter som vårdkedjemässigt är knutna till universitetssjukhuset, kanske så att
personal kan jobba på båda ställena.”
Henrik Gaunitz säger: ”De nya specialistcentren måste ha
nära samarbete med akutsjukhusen, eftersom anställda
kommer att röra sig däremellan.”
I artikeln står vidare ”Enligt generalplanen Framtidens
hälso- och sjukvård ska 300.000 öppenvårdsbesök per år
flyttas ut från Stockholms akutsjukhus, främst Karolinska
universitetssjukhuset.”
Sedan cirka sex veckor tillbaka finns ett beslut fattat att
Löwet specialistmottagning på Löwenströmska sjukhuset i
nordvästra Stockholm, skall läggas ner. Verksamheten
upphör helt senast sista december 2012, men redan nu söker
de anställda nya jobb och verksamheten har börjat vittra
sönder. Sannolikt kan ingen större verksamhet hållas igång
efter sommarsemestern, pga personalbrist.
På denna mottagning, som drivs av Danderyds sjukhus
AB (DSAB), ett av SLL:s universitetssjukhus, finns specialistmottagning inom urologi (1,2 läkartjänster), kirurgi (2
läkartjänster), ortopedi (2,5), gynekologi (2), ÖNH (1) och
hjärtmedicin (0,2).
Ett nära samarbete med DSAB innebär för patienterna
snabb handläggning och minimalt dubbelarbete när det
gäller att få tex större kirurgi utförd på Danderyds sjukhus.
Sålunda en god och välfungerande vårdkedja.
Jag kan bara tala för urologin på Löwet, men jag tar emot
cirka 35 nybesök/vecka samt hanterar ytterligare cirka 10
remisser som jag ger behandlings- och utredningsförslag på
till remittenten utan att ha sett patienten. Till detta kommer
återbesök på mottagningen av ffa prostatacancer- och blås cancerpatienter samt 5-8 polikliniska operationer per vecka.
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De övriga specialiteterna jobbar på motsvarande sätt.
Sålunda är det en stor vårdproduktion som nu försvinner och
ersättning för denna verksamhet finns ännu inte planerad
inom SLL.
Därför undrar jag:
Känner de som planerar för framtidens sjukvård i SLL till
denna neddragning av mottagningsverksamhet inom landstinget?
Går inte denna nedläggning stick i stäv med de åsikter
som framförs i Sjukhusläkaren, dvs att specialiserad mottagningsverksamhet skall ske utanför de stora sjukhusen och att
den skall ske med nära anknytning till sjukhusen?
I ärlighetens namn förstår jag ingenting av de beslut som
fattats kring specialistmottagningens nedläggning, särskilt
inte i sken av vad som sägs i artikeln.
Anders Hallin, överläkare i urologi, Löwet specialistmottagning

– Vi ser ingenting som
tyder på att verksamheten
på Löwenströmska inte
ska fortsätta som vanligt
Det är mycket riktigt stora förändringar
på gång inom hälso- och sjukvården i
Stockholms län. Bland annat byggs ett nytt
akutsjukhus för att tillgodose Stockholms
växande befolkning och stora satsningar
görs på upprustning av flera av länets
sjukhus och närsjukhus, däribland
Löwenströmska Sjukhuset.
t Löwenströmska Sjukhus har en viktig plats
i framtidens sjukvårdssystem. Om detta går
att läsa i Framtidsplanen för Hälso- och
sjukvård. (http://sll.se/upload/LS%2011091229%20Framtidsplan%20första%20steget
%20final%2016%20april.pdf)
Enligt Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
kan Löwenströmska fortsätta sin verksamhet
på samma sätt som flera av länets andra närsjukhus. Dessa har olika verksamheter, där en
del omfattas av vårdval och andra upphandlas.
Vi ser inga indikationer på att verksamheten vid Löwenströmska Sjukhus inte skulle
fortsätta som vanligt.
Henrik Gaunitz, planeringschef för Framtidens
Hälso- och sjukvård i SLL
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”Den mobila ultraljudstjänsten
försvann efter upphandling”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Anna-Lena Bengtsson skriver i Sjukhusläkaren
nr1/2012 i en artikel med rubriken ”En rörlig vård
kräver mobila lösningar” att SKL, Sveriges kommuner
och landsting, jobbar aktivt för att vården ska bli bättre
på att skapa bra IT-tjänster som bl.a. underlättar vårdkontakterna för patienten. Appar och läsplattor utvecklas i allt snabbare takt, men, hur medvetna och framförallt hur villiga är landstingens tjänstemän och de folkvalda politikerna som ju är ytterst ansvariga för hälsooch sjukvården att också ta till sig och verkligen satsa
på de nya arbetssätten?
t Ett illustrerande exempel på detta kan vara den mobila
ultraljudstjänsten i Stockholms län under perioden fr.o.m. år
2001 fram till dags dato. Vi har sedan 2001 försökt och
också lyckats med att införa ett nytt mobilt arbetssätt som på
ett påtagligt sätt underlättar för svårt sjuka och äldre patienter i Stockholms län. Trots detta fungerar denna verksamhet
inte som avsett än idag, mer än 10 år senare.
Hur sker egentligen införandet av ett nytt arbetssätt inom
sjukvården i praktiken, dvs. i den patientnära verksamheten
och vilka administrativa problem kan stå i vägen? Finns det
rent av hinder som motverkar utvecklingen och motarbetar
den sjukvårdskunniga personalen som ju alltid kommer att
behövas, oavsett teknikens framsteg?
Vi vill betona att ingen av oss varken har ekonomisk eller
annan personlig vinning av om den mobila ultraljudstjänsten
återinförs inom Stockholm län så som det en gång var tänkt.
Själv har jag hunnit fylla 65 år och Bengt är verksam i en
annan bransch.
Här följer en redogörelse i korta drag om tjänsten Mobilt
ultraljud i Stockholms län:
Verksamheten startade i praktisk mening 2003 i regi av
Medicinsk Röntgen AB och utvecklades sedan kontinuerligt
på ett positivt sätt i samarbete med läkare, sjukvårdspersonal, patienter och anhöriga, men bara fram till och med år
2008. Från och med 2009-01-01 har verksamheten via en
upphandling exklusivt tilldelats röntgenkliniken vid Ersta
sjukhus, som enda aktör för hela länet.
Tyvärr visade det sig mycket snabbt att Ersta egentligen
saknade både resurser och incitament att driva verksamheten
med den mobila ultraljudstjänsten vidare och eftersom ingen
annan aktör tillåts att utföra tjänsten så har verksamheten
med mobil ultraljudsdiagnostik i Stockholms län nu iprincip

legat nere under mer än 3 års tid.
Denna under 2007 prisbelönta verksamhet har på
ett abrupt sätt upphört efter Stockholms läns
landstings senaste upphandling av radiologiska
tjänster under år 2008.
Landstingets tjänstemän har efter detta under drygt 3 års
tid löpande fått rapporterat till sig uppgifter om ett i stort
sett obefintligt antal undersökta patienter med mobilt ultraljud i Erstas regi och därmed också kännedom om att avtalsvillkoren inte kan ha uppfyllts. Enligt obekräftade uppgifter
har landstinget till råga på allt för avsikt att förlänga avtalet
gällande den mobila ultraljudstjänsten med Ersta sjukhus
trots att verksamheten inte fungerar som avsett.
Det är vår bestämda uppfattning att den mobila diagnostikens fördelar för patienter, sjukvårdspersonal, besparingar i transportkostnader m.m. knappast kan överskattas.
Stockholm var ju faktiskt först ut med att erbjuda mobilt
ultraljud 2003, medan Oslo var först när det gäller mobil
röntgen 2004. I dagsläget är dock Norge långt före Sverige
när det gäller utnyttjandet av mobil medicinsk teknik. Detta
visar sig bland annat i avsevärda besparingar för den norska
sjukvården, t.ex. vad gäller transportkostnader.
Hemkomna från en konferens om mobil diagnostik i Oslo
överlämnade vi vid ett personligt möte i slutet av november
2011 några broschyrer från ett par norska kommuner och
landsting till tjänstemännen vid Stockholms läns landsting i
syfte att belysa den snabba utvecklingen av den mobila diagnostiken i Norge.
Det vore intressant att veta om landstingets tjänstemän
har satt sig in i utvecklingen av den mobila diagnostiken och
om de har vidtagit några åtgärder för att undersöka möjligheterna att utveckla arbetssätten med de olika mobila lösningarna. Tillsvidare för det mobila ultraljudet i Stockholms
län fortsatt en tynande tillvaro.
Jaroslava Lander, Leg. läk. specialist i medicinsk radiologi,
verksamhetsansvarig för mobilt ultraljud i Stockholms län 20032008.
Bengt Lander, projektadministratör för mobilt ultraljud i Stockholms län 2003-2008.

Fotnot: Sjukhusläkaren har begärt svar från Ersta Sjukhus och landstinget.
Lott Bergstrand, verksamhetschef röntgen, Ersta Sjukhus har meddelat följande
”Jag har i samråd med vår kommunikationsavdelning och Per Larhed beslutat
att inte gå i svaromål i detta ärende”.
Landstingets ansvarige upphandlare vid tidpunkten har slutat sin tjänst. Landstinget har utlovat ett svar, men har inte inkommit med något sådant.
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1
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