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t Helene Thornblad är Sjukhusläkarens webbredaktör sedan 
2010. Hon har arbetat som reporter och redaktör sedan 
1987, med arbetsmiljö som huvudområde. Helene Thornblad 
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”Vi kan lära av Danmark när det gäller högspecialiserad vård”

 

Vid årets världskongress om esofagussjukdomar 
arrangerad av ISDE (The International Society for 
Disease of the Esophagus) var det ett speciellt sym-

posium som lockade mitt intresse.  
Med rubriken ”Centralization and Quality  in Esophageal 

Cancer Surgery” gavs rapport från Tyskland, Spanien, Frank-
rike, Finland, Italien, Holland och slutligen England kring 
ländernas erfarenheter. 

 Symposiet inleddes av Derek Alderson från Bristol som 
gjorde en historisk tillbakablick i litteraturen. Enligt 
Alderson fanns det bara två europeiska arbeten som studerat 
korrelationen mellan volym och resultat. Ett av arbetena 
kom från Sverige där Jörgen Wenner och medarbetare hade 
för svenskt vidkommande visat att patienter som opererats 
för tumör i matstrupe eller övergången mellan matstrupe 
och magsäck på ett högvolymscenter hade en mortalitet på 

3,5 procent att jämföras med 10,4 procent  för de som opere-
rats på ett lågvolymcenter. Siffrorna kände jag väl till och de 
väckte näst intill ingen uppmärksamhet när de publicerades 
2005.  

När mötesordföranden Zaninotto och Fuchs efterhörde 
resultaten från EU-land efter EU-land så förvånades jag över 
vilka låga volymer som förelåg från sjukhus till sjukhus och 
vilken total avsaknad av samordning som uppenbarligen 
råder i Europa.  

När Pera från norra Spanien redovisade en 90-dagars mor-
talitet på 25 procent från sin region så började vi nog skruva 
lite på oss till mans. Det här kändes inte bra. 

Det som förefaller så logiskt, att volym påverkar resultat 
är tidigare visat i ett otal studier från USA i stora material.  

 
Känslig fråga 
I Sverige är frågan känslig. Vad händer när en högvolym -
kirurg enligt svenska mått flyttar från en högvolymsenhet 
till ett mindre sjukhus? 

Att förespråka centralisering innebär en konflikt med den 
egna professionella autonomin. Jag och flera med mig har 
gjort den resan och jag vill inte påstå att jag sitter inne med 
lösningen på problemet.  

Så var det t.ex. med Karsten Offenbartl, som är en av ini-
tiativtagarna till kirurgernas bakjoursskola. På den tiden han 
var verksam som kirurg i Lund så var han en ivrig föresprå-
kare för centralisering av all pankreaskirurgi. Något år efter 
att han lämnat Lund och flyttat till Eksjö frågade jag om han 
nu var solidarisk mot sin gamla klinik och skickade patien-
terna dit.  

– Nej, svarade Karsten, den kompetensen har vi nu själva, 
så det finns ingen anledning för oss att skicka iväg patien-
terna. 

Fenomenet är lite av akademiernas dilemma. När kollegor 
av olika skäl flyttar ut från akademin så tar de med sig 
kunskap och kompetens och ställer sig självklart frågan 
varför de ska skicka iväg sina patienter.  

 
Ekonomi går före patientens säkerhet 
Det finns många svar på frågan varför man vill behandla 
patienten på den egna kliniken, en är ekonomisk. Att sända 
patienter till akademin kostar pengar, så det finns ett tryck 
att behandla patienten i det egna landstinget eller den egna 
regionen.  

För mig är det det tyngsta argumenten för en nationellt 
finansierad sjukvård, åtminstone av lågfrekvent högspeciali-
serad vård.  

Då statsmakterna i hög omfattning passat på frågan att ta 
ett ekonomiskt ansvar för svensk sjukvård så har vi på senare 
år kunnat se en trend mot sjukhusfusioner för att driva 
igenom volymökningar i produktionen.  

Så har Malmö och Lund fusionerats och Lund fått ta emot 
pankreascancer från Malmö och Malmö kolorektal cancer 
från Lund. Mellan Kalmar och Karlskrona finns liknande 
samarbeten utan fusion och i Stockholm har vi sammanslag-
ningen av Huddinge och Karolinska. Skälet till fusionerna är 
givetvis, att med industrin som förebild, vinna ekonomiska 
fördelar.   
 
Danmark ett föredöme 

I Danmark har man gått mot strömmen och valt 
en annan väg. Genom att sjukvården är statligt 
finansierad har Sundhetsstyrelsen tagit ett järn -
grepp kring vården.  
Tillsammans med professionen har man bestämt 
vilka diagnosgrupper som får behandlas och 
opereras på respektive sjukhus.  

Esofaguskirurgin t.ex. är centraliserad till fyra sjukhus. Och 
processen fortsätter genom att rapportering till kvalitetsre-
gister är obligatoriskt och kontrolleras fortlöpande.  

Om två år är det dags för en ny utvärdering och då kan 
det bli aktuellt med ytterligare nerdragning av verksamhet 
på något sjukhus om resultaten eller volymen inte håller 
måtten.  

Sundhetsstyrelsen har styrt upp samtliga specialiteter 
diagnos för diagnos. Så har den danska myndigheten bestämt 
att alla operationer på halsen skall utföras av specialist i 
öron-, näsa- och halssjukdomar och därigenom är den revir-
striden mot endokrinkirurger avslutad.  

Ute i Europa haltar det och den ekonomiska krisen gör 
inte saker bättre hos våra EU-allierade.  

ISDE-kongressen visade att flertalet länder i Europa 
ligger långt efter i processen att centralisera sin 
högspecialiserade vård.  

Om vi ka följa Danmarks exempel och samarbeta 
kan vi bli en ledande aktör i Europa när det gäller 
behandlingsresultat och bli ledande inom den 
kliniska patientnära forskningen inom EU, på en rad 
områden. 

Låt oss suga på den 
 karamellen på väg in i det nya året! 

God Jul och Gott Nytt År  
Thomas Zilling, ordförande i Sjukhuslä-

karna.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Din framtid ser ljus ut
Under 2013 införs vårdval inom ortopedi och urologi i Stockholm. Det ger dig som specialist-
läkare en spännande chans att bygga en verksamhet utifrån dina idéer och ambitioner. 

Vi söker dig som är intresserad av att etablera en ny verksamhet inom ramen för vårdval tillsam-
mans med oss. 

Praktikertjänst har lång erfarenhet av att starta och driva vårdverksamhet i privat regi. Som 
verksam hos oss har du det mesta av egenföretagarens frihet men den anställdes trygghet. Vi 
erbjuder administrativt stöd, finansiering och expertstöd inom bland annat kvalitet. 

 Läs mer på 
  www.vardvalsverige.se  

Praktikertjänst är Sveriges största koncern inom privat, entreprenörsdriven tandvård och hälso- och sjukvård där de 2 120 
aktieägarna själva arbetar som verksamhetsansvariga på mottagningar över hela landet. Inom koncernen finns ett femtontal 
mindre och medelstora dotterbolag. Omsättningen år 2011 var 8,9 miljarder kronor och antalet medarbetare var cirka 8 700.

RYGGKIRURGI - 2013 

ALLERGOLOGI - 2013 REUMATOLOGI - 2013

NEUROFYSIOLOGI - 2013

NEUROLOGI - 2013

UROLOGI - 2013

ORTOPEDI - 2013

Vårdbolaget som ägs och drivs av oss inom vården

t På väg hem från ett möte på Kungliga Vetenskapsakademin, 
med ledande ämnesföreträdare för några av våra prekliniska 
ämnen, så ringde jag upp en kirurgkollega på ett av våra univer-
sitetsjukhus. 

Vi hade diskuterat grundutbildning och speciellt anatomi,  
fysiologi och farmakologins plats och behovet av ämnesföreträ-
dare i det nya förslag som Stefan Lindgren jobbar med på 
regeringens uppdrag. 

– Anatomi! sa min vän. Sist när jag stod och opererade 
frågade jag närvarande medicinstudent kring organ i övre delen 
av buken och han kunde ingenting. Till slut så bad jag honom 
räkna upp de stora organen från diafragma och neråt och då 
svarade han njurarna. Då skickade jag ut honom för att sätta sig 
att läsa på anatomin! 

Personligen blev jag inte så värst glad över denna peda-
gogiska insats. Sannolikt var vår blivande kollega blockerad av 
stundens allvar. Men händelsen visar på ett tydligt dilemma. 

När klassiska prekliniska examensämnen försvinner under 
förevändning att de integreras med andra ämnen så finns en 
betydande risk att de förvinner helt. Någon måste ta ansvar för 
att baskunskaper inhämtas för risken är annars att om man som 
individ aldrig fått lära sig och därmed saknar kunskaper att man 
bedömer de kunskaper man har som tillräckliga.  

PS. Anatomi , behövs det?
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Man ska inte förringa de små ordens  
betydelse. I vissa fall kan begreppet till och 
med vidgas till de små ordens tyranni. 
Det gamla beprövade sjukintyget bytte ett 
tag lite förvirrande namn till friskintyg där 
man skulle beskriva hur patienten var sjuk. 
Sen bytte man tillbaka till ordet sjukintyg 
där man istället ska beskriva hur patienten 
är frisk. 

t Den privata vården utvecklas alltmer, även med offentliga 
pengar, och för den oinvigde och hjälpsökande patienten ska 
detta förstås inte innebära någon som helst skillnad. Båda 
alternativen kan innebära brun-gröna lokaler som inte reno-
verats sen 70-talet.   

Den skarpsynte besökaren kan dock direkt avslöja inom 
vilken typ av inrättning han befinner sig i genom att studera 
läkarnas namnskyltar utanför dörrarna. Bara att på den ena 
typen inleds dessa med det lilla ordet dr. 

Sjukhusets mottagningar har också bytt namn till 
patient mottagning istället för som tidigare läkarmottag-
ning. Och det är ju mer logiskt.  

I dagens utvecklade sjukvård ska vi verkligen inte ha 
några läkarmottagningar,  även om läkare numera är både 
mer sjukskrivna och i mer behov av hjälp och stöd än förr. 

I den lilla regionen i väster finns ett litet sjukhus som 
under många år präglades av en sedvänja, lika inskränkt som 
väl inarbetad.   

I den ljusa och fina matsalen på det lilla sjukhuset fanns 
vid ena sidan längst bort, ett långbord. Vid detta bord hade 

det sen urminnes tider utmejslats en envis tradition. Den 
innebar att sjukhusets hela läkarkår, i mån av tid och möjlig-
het, unga som gamla, kirurger som psykiatriker, samlades 
runt detta bord varje dag för att i kollegial samverkan inta 
gemensam lunch. 

Detta förlegade och odemokratiska tilltag sågs förstås inte 
med blida ögon av övriga ambitiösa  yrkesgrupper på sjuk-
huset.  

Nej, alldeles för många både enkla som kniviga sjuk-
domsfrågor fick ofta en alltför snabb lösning i muntert 
samspråk över gratinerad falukorv. Och en betydande del av 
dagens konsultationer mellan avdelningarna kunde lösas 
med några snabba tips, rörande patientens fortsatta  hand-
läggning, till kaffet.  

Såå orättvist för de sekreterare som aldrig fick skriva 
några remisser. Och såå orättvist för alla de  undersköterskor 
som behövde ta betydligt färre prover. Och inte minst 
upprörande för alla de sjuksköterskor som förhindrades höra 
om vissa patienters problem. Nej en sådan ordning var det 
förstås tvunget att råda bot mot. 

En vilsen läkarkår möttes därför en måndagförmiddag av 
att hela det aktuella långbordet förpassats till de sälla jakt-
markerna där det rätteligen hörde hemma. Istället var 
matsalen möblerad med runda små bord, glest utspridda och 
med plats för max tre personer. 

Hm, det är skulle ju handla om de små ordens tyranni 
men det blev det visst inte. Snarare de små bordens tyranni. 

Men även utan tyranni är de små orden av betydelse. En 
äldre patient i sina bästa år blev föremål för en noggrannare 
medicinsk undersökning av ansvarig läkare efter larm från 
avdelningens  personal. Man misstänkte plötslig förlust av 
både verklighetsuppfattning  och central sensibilitet. Perso-
nalen hade hört personen i fråga inne på sitt rum, sjungandes 
en gammal slagdänga:  Säg -  är du kvar i mig ännu Klas-
Göran? 

 
Dr Snake

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– TALA 
KLARSPRÅK 
MÄNNISKA!

Dr Snake 
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  Storsäljaren!4

Storsäljaren, som enligt enkäten 58 procent av de 
anställda på Nyköpings lasarett valt. Perfekt längd på 
benen, perfekt över låren och otroligt uppknäppt och 
ledig i midjan!  Med storsäljaren följer minst sju års  
”enligt-erfarenhet-garanti” att knappen i midjan aldrig 
kommer att kunna knäppas.  

Allt är helknäppt utom byxorna

Hit, men i 
Inte längre. 

På Nyköpings lasarett är det inte konstigt 
att gå med uppknäppta brallor. 
Det hör till normaliteten. Det har sköterskor 
och läkare gjort i åratal. 
 

t En av dem är kirurgen Marie Engman, (längd 160 cm, vikt 
55 kg) som inte kunnat knäppa byxorna de senaste sju åren. 

– Alla storlekar är gjorda för personer med extremt smala 
midjor i förhållande till stuss/lår. För de flesta är byxor av ”rätt 
storlek” så vida över låren att båda benen får plats i ett byxben. 

Så när landstinget skulle göra en ny upphandling såg hon 
fram emot att få normala brallor, som de som går att köpa i 
butiker på stan. Men tji fick hon. 

Det visade sig vara för dyrt. En ny byxstock skulle hamna på 
dryga 6 miljoner kronor för en 5-årsperiod. 

Marie Engman fick också beskedet att personalen trivdes i 
kläderna och att missnöjet lagt sig. Sedan 2007 och 2008, då 
personalkläderna diskuterades mycket, hade landstingets 
service bolag inte hört några klagomål. Marie Engman och per-
sonalen uppmanades att slänga defekta kläder i ”gula säcken”. 

– Hur ska vi kunna det? Då får vi gå halvnakna. Det är ju 
modellerna det är fel på? 

Marie Engman fick också veta att kläderna var gjorda efter 
Svensk Standard ”som inte omarbetas så ofta”. 

Så nu funderar hon på en klinisk studie om svensk vårdper-
sonal som tydligen omarbetat sig själv på rekordtid utan mark-
nadens vetskap. 

Bakom personalkollektionen på Nyköpings lasarett ligger 
Berendsen som också ligger bakom de genomskinliga bakarna 
på Akademiska sjukhuset i Uppsala som blivit en riktig 
snackis i media. Men ingen baksida som inte har en framsida.  

På Akademiska sjukhuset tycker man att personalen i 
Nyköping kan skatta sig lycklig som slipper de nya obehagligt 
skavande resårer som nu ersatt knapparna i Uppsala-modellen. 

 
Christer Bark 

  Kollektionens killer!

   Styltmodellen 

  Högvattensmodellen

1

2

3

En utmaning för den vågade, som vill 
testa gränserna. Designad för BMI-
värden mellan 17,5 (gravt undervik-
tiga) och 13,1 (inte förenligt med liv 
mer än en kort stund). 

Marie Engman visar styltmodellen. 
Sitter bra i midjan. Alla knappar går 
att knäppa. Sitter bra över låren. 
Passar Marie Engman som är 160 
cm lång och väger 55 kilo perfekt, 
med helt ordinära styltor. 
(Obs! Styltorna ingår inte, utan måste 
köpas till).

Louise Ekman, AT-läkare, demonstrerar högvattensmodellen. 
Också kallad vadar-modellen. 
Passar den som är lång med normala höfter och normal midja 
och tycker om att exponera anklar och en hel del av underbe-
nen, eller koppla av under lunchen med att vada i 
Nyköpingsån. En liten brist med högvattensmodellen, som 
möjligen dragit ner intresset, är att snygga strumpor inte 
ingår. 

Vad tycker de anställda om getingmidjemodet? Kirurgen Marie Engman tvivlade 
på att personalen var nöjd och genomförde en egen enkätundersökning. 
Betyget blev en halv geting av fem. 
 

t 71,8 procent anser inte att kläder med samma storlekesmärkning har samma 
passform varje gång. Det är ren slump om kläderna passar. 

58 procent knäpper aldrig översta knappen för att midjan är för trång  
(217 svar). 71 procent tycker att midjans storlek är för liten i förhållande till 
byxans storlek (216 svar). Bara 34,6 procent ansåg att benlängden är lagom i 
förhållande till byxans storlek. Enkäten gick ut till 500 anställda på akut kliniken, 
endoskopiavdelningen, dagkirugiska vårdavdelningen, ortoped mottagningen 
och kirurgmottagningen.

PÅ NYKÖPINGS LASARETT GÄLLER GETINGMIDJEMODE

ÅRETS FADÄS? 
KANDIDAT NR 2

BETYG: EN HALV GETING AV FEM
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Polen lockar med 80 procent billigare vård
Nu börjar fighten om 
Europas patienter 
Sjukhusläkaren inbjöds  
till ”Poland medical tourism tour” 
Den 24 september landade 14 journalister i Warszawa för att under  
drygt tre dygn delta i historiens första ”Poland medical tourism tour”.

”Medicinsk turism” är idag en av 
Polens 15 prioriterade exportbranscher. 

Den polska regeringens kampanj ska 
pågå i tre år och siktar in sig på patienter 
från sju länder; Sverige, Danmark, 
Norge, Tyskland, Ryssland, Storbritan-
nien och USA. 

Budskapet är: I Polen kan Europas 
patienter få billig vård, till och med upp 
till 80 procent billigare än i Storbritan-
nien, Tyskland och USA. 

Patienterna kan få den snabbt och 
enkelt och av medicinska experter av hög 
kvalitet. Patienterna erbjuds förutom bra 
och billig vård möjligheter att kombinera 
behandlingar med spännande turistupp-
levelser. 

På hemsidan www.polandmedical-
tourism.com går det att hitta ett flertal 
paketlösningar där behandlingar som 
kombineras med rehabilitering  

och turistutflykter rabatteras. 
Här finns också en avdelning för 

”exeptionella medicinska erbjudanden”. 
Den första ”journalisttouren” kommer 

att följas upp av ytterligare två. I kam-
panjen för att locka till sig patienter ingår 
också en rad så kallade ”trade missions” 
och ”business meetings”, bland annat till 
Sverige. Mest eftersökt hittills har  det 
varit att få träffa Försäkringsbolag eller 
turistbyråer, enligt projektledaren Iwona 
Lipska. 

I projektet ingår också stödpengar till 
polska bolag, som kan få upp till 75 
procent av kostnaderna för sina ”trade 
missions” betalda av staten och att 
hjälpa företag från andra EU-länder att 
etablera sig i Polen. 

 
 

Christer Bark 

t ”Journalisttouren” var en del i den 
satsning som polska staten nu gör  för att 
locka till sig europeiska patienter.  
Projektet stöds av EU-pengar. 

5

Krakow 
Sightseeing.

  EU-vård www.sjukhuslakaren.se

Journalister bjuds 
på gratisresor 
 
I den polska statens satsning på 
medicinsk turism ingår bjudresor till 
journalister i de länder vars mark-
nader man vill bearbeta. 
 
t Den 24 - 27 september genomfördes 
den första ”journalisttouren”. 
Med på resan var var en brokig samling 
journalister. Allt från brittiska The Times 
och tyska Frankfurter Allgemeine Zeitung 
och Neues Deutschland till Reiseliv, Hälsa 
och RASK Magasinet från Danmark, 
Travel Pulse och Kurier Plus Nowy 
Dziennik, USA, Kommiersant, Ryssland, 
Reiseliv, Norge och  Lindmark Reportage 
och Medicinsk Access, Sverige. 
Under den drygt tre dygn långa touren 
fick journalisterna allt gratis. Flyg till 
Warszawa, hotell, luncher, middagar och 
turistupplevelser. 
Så här såg tourprogrammet ut 
Dag 1: Ankomst till Warszawa. Lunch. 
Därefter besök på Carolina Medical 
Center (1), ett ortopediskt och medicin-
skt centrum. Middag i ”gamla stan”. 
Dag 2: Besök på Cyberknife (2) i 
Wieliszew, utanför Warszawa, och ”World 
Hearing Center” (3) i Kajetany. Middag 
på kvällen. 
Dag 3: Sightseeing till den berömda salt-
gruvan (4) i Wieliczka utanför Kraków i 
södra Polen. Gruvan blev 1978 ett av de 
första tolv världsarven på Unescos nyins-
tiftade världsarvslista. I dag utförs något 
som kallas underjords terapi i gruvan för 
astmatiker och personer med luftrörsinfek-
tioner och andningsbesvär. Sightseeing i 
Krakow (5). Middag i Warszawa på 
kvällen. 
Dag 4: Individuella möten på f.m. 

Prisjämförelser på 
www.polandmedicaltourism.com 
Här finns allt från ansiktslyftningar till katarakt -
operationer, neurokirurgi och ”coronary 
bypass-operationer”. 
I jämförelserna hamnar Polen i samma pris-
grupp som Indien och Thailand. I vissa fall 
uppges att man till och med är billigare. 
En kataraktoperation uppges kosta 1 200 
dollar i Polen jämfört med 5 000 i Storbritan-
nien. En ”coronary bypass” 9 800 dollar i 
Polen jämfört med 11 000 i Indien, 21 890  i 
Storbritannien och 44 000  i USA.

2
Cyberknife 
Utför strålbehandling av 
tumörer.

3
World hearing 
center

1
Carolina Medical 
Center 
Ortopediskt centrum i  
Warszawa. 
Specialiserat på sportmedicin. 
Ambitionen är att skapa ett 
europeiskt centrum i framkant. 

4
Saltgruvan 
i Wieliczka 
I det berömda turistmålet 
som tar emot  över en 
miljon besökare om året 
bedrivs ”underjordsterapi” för 
personer med andningsbesvär.
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t Så resonerar kardiologen och vårdentreprenören Eskil 
Hammarström. Eskil Hammarström driver sedan flera år 
vårdföretaget Mitt hjärta tillsammans med hustrun Anna, 
även hon läkare. Mitt hjärta har nu verksamhet på fem orter i 
Hälsingland och Västmanland.  

Eskil Hammarström har varit verksam som privatläkare 
sedan 1997 efter att tidigare bland annat ha arbetat på medi-
cinkliniken i Bollnäs. År 2004 öppnade paret en hjärtmot-
tagning i Bollnäs, och tog över driften av Bollnäs hälso-
central 2007. 

– När vi tog över i Bollnäs satt sköterskorna i en korridor 
och läkarna i en annan. Det var ineffektivt och frustrerande. 
Doktorer satt och la papper i högar, skrev själva i journalerna 
och hade allmänt ett dåligt stöd från andra medarbetare. 

Mitt hjärta inledde flera processarbeten med målet att skapa 
en attraktiv arbetsplats för doktorer, i bakgrunden talades till 
och med om en ”läkarledd” organisation. Viktigast av allt var 
att få till effektiva möten mellan läkaren och patienten. 

– Det är så viktigt att det blir kvalitet i mötet med pati-
enten, det lägger grunden till patientens och läkarens för-
hållningssätt och den fortsatta behandlingen. Men i dag 
läggs så mycket annat på läkaren att bara 35-40 procent av 
tiden är direkt patientarbete enligt vissa undersökningar. 
 
Läkaren har varken tid eller 
möjlighet att göra allt själv 
– Man har inte fått tala om att ”serva doktorn”. Det finns en 
inställning att doktorn inte ska vara förmer, utan ska bädda 
joursängen själv och sättas upp på diskschemat. Men doktorn 
har varken tid eller möjligheter att göra allt själv – skriva 
journal, hämta och lämna färdigskrivna handlingar, förbe-
reda patienter för undersökning, fylla i sjukskrivningsblan-
ketter och så vidare. Det är klart att doktorn behöver hjäl-
pande händer för att kunna arbeta effektivt. 

I Bollnäs blev det en lyckad process, enligt Eskil Ham-
marström. Hälsocentralen, som tidigare var beroende av hyr-
läkare, fick fast anställda doktorer bland annat tack vare 
arbetsmiljöförbättringarna. 

– Vi nådde fram genom att få hela organisationen att 
ställa sig frågan: Vilka är vi till för? Vad har vi för uppdrag? 
Patienterna är våra uppdragsgivare, och alla måste tillsam-
mans lägga sin tid så att det blir så effektivt som möjligt. 
Det viktigaste är mötet mellan läkare och patient, och de 
medicinska besluten. De kan vi inte ta bort. Vi döpte till och 
med linjeorganisationen, den operativa organisationen, till 
”Mötet med patienten”. Det anger det viktiga med verksam-
heten, där läkaren har en så viktig och avgörande roll. 
Sjukvård kan inte bedrivas utan den medicinska vetenskapen 
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Varför ta in hyrläkare, när man istället kan attrahera 
doktorer genom att erbjuda en bra arbetsmiljö med stöd och 
avlastning från administration och andra kringuppgifter? 

Läkare värvas med löftet  
att slippa onödig administration

Fo
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Fortsättning nästa uppslag >>

Läkaren Eskil Hammarström, 
som driver vårdföretaget Mitt 
hjärta, här tillsammans med en 
patient på Bergslagssjukhuset i 
Fagersta. 

I företagets policydokument 
står det att företaget ska drivas 
med medicinsk fokusering och att 
alla nya administrativa uppgifter 
ska konsekvensanalyseras.

t I slutet av oktober tillsatte 
utbildningsminister Jan Björklund 
en utredare som ska granska hur 
lärarnas administrativa arbete kan 
minskas eller förenklas.  

Nu kräver Marie Wedin, Läkar-
förbundets ordförande att social-
minister Göran Hägglund tillsät-
ter en motsvarande utredning om 
läkarnas adminstration. 

– Allt mer tid går åt till att 
föda IT-system och till att möta 
ökade krav på dokumentation. Det 
vore bätte om läkaren kunde ägna 
mer tid åt patient/läkarmötet och 
träffa fler patienter, menar Marie 
Wedin.

Läkarförbundets 
ordförande kräver  
att regeringen  
utreder läkarkårens 
administrativa börda

”Alla nya 
administrativa 
uppgifter ska 
konsekvens- 
bedömas”
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som läkarna har ansvaret för i sin dagliga gärning. 
– Man måste arbeta bort attityder om att läkare bara tjänar 

en massa pengar utan att bry sig om verksamheten, särskilt 
hyrläkare som sägs glida runt utan att göra sitt jobb ordent-
ligt. De läkare jag känner är väldigt seriösa men saknar stödet 
i vardagen. När det blir för mycket och för ohållbart går de ur 
systemen, till exempel genom att bli hyrläkare. Egentligen, 
med rätt förutsättningar, skulle de hellre jobba i team. 

Förändringarna handlar inte om att bli fler utan om att 
jobba smartare, menar Eskil Hammarström.  

 
All personal utnyttjades fel 
– Varje kompetens ska utnyttjas rätt. Vi i såg att sekrete-
rarna hade blivit ett slags allt-i-allo. De servade trasiga 
skrivare och annat. Det skrevs lite på varje sekreterare samti-
digt som diktaten låg länge i väntan på att bli utskrivna. 

En annan viktig pusselbit är undersköterskornas arbetsin-
sats för att ta emot och förbereda patienten och ge annan 
praktisk hjälp till läkaren. 

– Vi byggde en undersköterskeorganisation som ett kitt i 
organisationen. Undersköterskorna gav praktisk hjälp men 
utförde även andra uppgifter, som EKG och spirometrier. 

Mitt hjärta driver idag vårdcentraler i Ljusne, Köping, 
Hudiksvall och Söderhamn – på den sistnämna orten finns 
även hjärtmottagning och företagshälsovård.  

Verksamheten i Bollnäs såldes i samband med upphand-
lingen av Bollnäs sjukhus. Mitt Hjärta driver även Bergslags-
sjukhuset i Fagersta och vårdcentralen i Fagersta och Köping. 
Landstinget har satt ett tydligt mål att verksamheten ska klara 
sig helt utan hyrläkare, kopplat till böter om målen inte nås. 
Vid övertagandet i februari 2010 fanns endast en fast anställd 
familjeläkare på sjukhuset. Möjligheten att få fokusera på pati-
entarbetet är en viktig del av rekryteringsarbetet.  

– Det måste finnas en motor eller katalysator för att sätta 
igång och vidmakthålla de här processerna. Vi har märkt att 
om man fått upp ett bra arbete är det lätt att rutinerna faller 
ur och verksamheten går tillbaka i gamla mönster.  Då får 
man göra ett omtag. Ett sådant skede är vi inne i just nu, och 
vi har anställt en utvecklingsledare i Västmanland med 
ansvar för just detta arbete. 

Eskil Hammarström efterlyser ett större engagemang från 
läkarkåren för processarbete i sjukvården. 

– Läkare prioriterar patientarbetet i alla lägen och 
ställer sig ofta lite på sidan av förändringsproces-
ser. Jag uppmanar läkare att vara mer aktiva i för-
ändringsarbete, det handlar om att skapa möjlig-
heter att själv få en bättre arbetsmiljö. 

Mitt hjärtas ledning tror att vägen till att få läkarna att 
engagera sig för sin egen arbetsmiljö är att betona läkarnas 
betydelse för verksamheten. 

 
Läkare bör delta in den operativa ledningen 
– Läkaren måste ha ett inflytande också i den operativa led-
ningen och inte bara vara ”konsult”till andra. Läkaren bör 
vara en naturlig”ledare” eftersom läkaren har det yttersta 
ansvaret för medicinska ställningstaganden etc.  Vi ville och 
vill upphöja läkaren och uppmana kåren till engagemang för 
sin egen sak och för arbetsmiljö och inte falla undan för 
andras intressen. Sen är det en annan sak att många läkare 
kanske inte har alla förutsättningar för det, men fler än nu 
behöver engagera sig för att utvecklingen skall gå åt rätt håll. 
 

Helene Thornblad
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Snön anlände och blaskandet med det. Riksstäm-
man pågår, varit dit en kort sväng som utfrågare 
inom eHälsa. Kanske anade jag ändå en ton av 

gemenskap från paneldeltagarna.  
När statssekreterare Karin Johansson och generaldi-

rektör Lars-Erik Holm var tydliga med att professionen 
måste vara loket i utvecklingen av fackspråk, strukture-
rade journaler, etc, var det fler som nickade och ingen 
som akut blev grön i ansiktet. Men jag kan ha fel. 

Två exempel på ting som gör att jag kanske har mer 
fel än rätt har inträffat inom loppet av de senaste 
veckorna. Det började med att jag i min inkorg hittade 
ett automatgenererat meddelande från vårt fantastiska 
avvikelsehanteringssystem.  

Meddelandet meddelade att min avvikelse nu var 
skickad för analys EFTER 1541 DAGAR! Sagda avvi-
kelse skrev jag alltså 2008, efter en journatt när det 
inte fanns en möjlighet att tycka att vi gjort ett bra 
jobb på grund av alldeles för få händer och fötter i 
tjänst. 1541 dagar och nu skickad på analys? Tror ni 
jag hinner få resultatet av analysen innan jag går i 
pension?  

På samma gång får vi nästan varje månad skäll för 
att vi producerar för lite avvikelserapporter. Men nu 
skrev jag i alla fall två till; en om att det tagit 1541 
dagar för min förra att aktiveras och en om att systemet 
borde skrotas. Så får vi se vilket decennium dessa blir 
mottagna. 

Det andra som inträffade var att mina tidigare opti-
mistiska tankar om att det journalsystem jag jobbar i 

äntligen ska få en översiktlig, logisk och kliniskt 
användbar mikrobiologidel verkar ha grusats på 
obestämd framtid (alltså minst 1541 dagar).  

Att vi fortfarande får sitta och manuellt öppna 
odling efter odling för att säkerställa att inga prelimi-
nära svar ändrats eller resistensmönster tillkommit osv 
är ju fullständig rappakalja och gör att patientsäkerhe-
ten som begrepp tydligen inte berör journalsystemets 
utformning. Orsakerna till att detta lagts i malpåse? 
Ingen som kan svara på, som vanligt! 

Efter dagens paneldiskussion på Riksstämman vill 
jag bara meddela alla intressenter följande; vi är en pro-
fession med hög integritet, med våra patienter i fokus 
och med oerhörd kunskap om vad vi behöver för arbets-
verktyg för att kunna ge god och snabb vård. Vi kan 
struktur och vi kan, även om vi måste få tid att träta 
om det, komma överens om riktlinjer och behandling-
sstrategier.  

Sluta nu en gång för alla gnälla över att vi inte vill 
och meddela istället våra chefer att ekonomiska förlus-
ter för kliniken som uppkommer då någon läkare ska 
delta i it-utveckling, etc ersätts av högre budgetnivåer, 
utan tvekan. Då kommer vår närvaro att 
märkas markant. Såvida inte inbjudan 
kommer 1541 dagar efter att händel-
sen skett! 

 
 

 
 

 
Mikael Rolfs,  

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Hurra, hurra, hurra, min avvikelserapport  
ska analyseras efter 1541 dagar! 

Nya möjligheter med vårdvalet!
Under kommande år införs fler vårdval för specialister runt om i landet, 
bland annat i Halland och Jönköping. I Uppsala utökas vårdvalet med 
gynekologi. Vi söker dig som är intresserad av att etablera en ny verk-
samhet inom ramen för vårdvalet tillsammans med oss.

Läs mer på  www.vardvalsverige.se  
 

HALLAND

UPPSALA
JÖNKÖPING

Läkare är Du livet ut!
När du fyllt 65 är Du välkommen som medlem i SÄL – Sveriges 
Äldre Läkare – en delförening inom Sveriges läkarförbund.  
SÄL är en fackligt, medicinskt och kulturellt aktiv förening både för 
Dig som fortsätter att yrkesarbeta och Dig som väljer att sluta jobba. 
Besök oss på www.slf.se/sal för information.

Anna och Eskil Hammarström framför Bergslagssjukhuset i Fagersta, 
som de driver med mottot att patient-läkarmötet ska stå i centrum för 
all verksamhet.
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-2005 
t Bristen på vårdplatser blir ett allt 
större problem. 
2006 
t Sjukhusläkarna får nog och kräver, 
på Läkarförbundets fullmäktigemöte, att 
man ska agera mot bristen på vårdplat-
ser. Sjukhusläkarna vill att Läkarförbun-
det ska verka för att Socialstyrelsen 
åläggs att ge utförligare råd och anvis-
ningar hur utlokaliseringar och över-
beläggningar ska hanteras och 
begränsa möjligheterna för landstingen 
att lägga patienter på ”fel avdelningar”.  
Kraven tillbaka visas som orealistiska. 
2007 
t Sjukhusläkarna återkommer med 
kravet att Socialstyrelsen ska åläggas att 
ge råd och anvisningar. Dåvarande ordfö-
randen Eva Nilsson-Bågenholm och ord-
föranden i Distriktsläkarföreningen, 
Benny Ståhlberg, menar att Socialstyrel-
sen inte går in med anvisningar i sådana 
organisatoriska frågor.  
2008 
t Sjukhusläkarna bjuder in in represen-
tanter för Arbetsmiljöverket och Social-
styrelsen till sitt fullmäktigemöte för att 
debattera vårdplatsbristen. 
Sociastyrelsens ställföreträdande chef, 
Thomas Tegenfeldt, kommer med 
beskedet att det är inte mycket som 
Socialstyrelsen kan göra. 

Senare under året tillträder Lars-Erik 
Holm som ny generaldirektör för Social-
styrelsen. Han ger omedelbart beskedet 
att Socialstyrelsen mycket väl kan tänka 
sig viten eller att stänga avdelningar om 
patientsäkerheten hotas på grund av 
vårdplatsbrist. 
2011 
t En nationell projektgrupp bestående 
av representanter för Socialstyrelsen, 
Arbetsmiljöverket och landstingen 
lyckas hitta formeln som definierar vad 
en överbeläggning är som blir nationellt 
accepterad. 

Christer Bark

Sjukhusläkarnas  
envishet lönade sig Staten, myndigheterna och  

SKL(!) har inlett offensiven mot 
sjukvårdens överbeläggningar
2013 trappas striden mot överbeläggningar och  
utlokaliseringar av patienter upp. En strid som ska vinnas 
med nya förfinade vapen och ”trojanska hästar”.

t Med pengar, samarbeten och ”hårda 
fakta” ska sjukhusen lockas med i ett 
mångårigt ”gerillakrig” mot överbe-
läggningar och utlokaliserade patienter.  
Bakom planen står, för många något 
överraskande, SKL och Socialstyrelsen 
som 2010 ingick en ”ohelig allians”. 

Sjukhusläkaren har talat med Göran 
Stiernstedt, SKL:s chef för vård och 

omsorg och några i den ”elittrupp” som 
2010 fick uppdraget att skapa grunden 
för nationell enighet om överbelägg-
ningar och utlokaliserade patienter. 

Mål ett var att skapa en nationell 
standard där alla talar samma språk.  

Och gruppen lyckades med bravaden. 
 

Se sidorna 19-27 >>

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

GRATTIS 
SJUKVÅRDEN

t De sjukhus som mäter överbeläg  g -
ningar och utlokaliserade patienter 
enligt den nya ”nationella standarden” 
och rapporterar in dem till SKL:s 
nationella databas får dela på 175 
miljoner kronor under två år. 

2013 får alla sjukhus som rapporter-
ade in varje dag under september 2012 
dela på 100 miljoner kronor. 

Och money talks. Den första trojan-
ska hästen tog sig in genom 
försvarsmuren. Inte ett enda landsting 
motstod frestelsen att ge sig in i spelet 
om miljonerna. 

Och vad Sjukhusläkaren erfar 
kommer alla att få del av pengarna. 

 2014 får de sjukhus som regelbun-

det mäter och rapporterar in antalet 
överbeläggningar och utlokaliserade 
patienter enligt de fastställda definitio-
erna dela på en ny pott på 75 miljoner 
kronor. 

2015 kommer kraven förmodligen 
att skärpas så att sjukhusen måste visa 
upp någon form av resultat för att få del 
av miljonerna, men här råder delade 
meningar.  

Göran Stiernstedt, SKL:s chef för 
vård och omsorg, tillhör de som höjer 
ett varnande finger för att belöna ”de 
som sköter sig”. ”När man sätter 
pengar på saker kan man få andra driv -
krafter, det är något vi lärt oss av vård -
garantin”.

t Gruppen löste problemet genom att 
utgå från sjukvårdens vardag och dela 
upp vårdplatser i dels disponibla vård-
platser, vårdplatser som finns för 
stunden med rätt utrustning och tilräck-
lig bemanning och dels fastställda 
vårdplatser som huvudmannen beslutat 
om i budget- och planeringssyfte under 
en viss period. 

Tidigare definierades disponibel vård-
plats som en typ av fastställd vårdplats, 
men det har nu reviderats.  

Därefter bestämde gruppen vad en 
överbeläggning är, som nu blivit nationell 
standard.  
Detta har Sjukvårdssverige  
enats om.  
Överbeläggning 
t En överbeläggning är en händelse när 
en inskriven patient vårdas på en vård-
plats som inte uppfyller kraven på en 
disponerad vårdplats. 
Disponibel vårdplats 
t En disponibel vårdplats är en vård-

plats i sluten vård med fysisk utform -
ning, utrustning och bemanning som 
säkerställer patientsäkerhet och god 
arbetsmiljö. 

Definitionen innebär ett helt nytt tänk 
att antalet disponibla vårdplatser kan 
minska, beroende på exempelvis 
sjukdom hos perso nalen eller tekniska 
haverier. Omvänt kan antalet disponibla 
vårdplatser bli fler om extra personal 
kallas in och teknisk utrustning ordnas 
fram. 
Fastställd vårdplats 
Vårdplats i sluten vård beslutad av 
huvudman. 
Utlokaliserad patient 
Inskriven patient som vårdas på annan 
vårdenhet än den som har specifik kom-
petens och medi cinskt ansvar för patien-
ten. 
Teknisk vårdplats 
Disponibel vårdplats på vårdenhet med 
särskilda resurser. Exempelvis intensiv -
vårdsplats eller förlossningsplats.

Sjukhus som mäter och rapporterar 
överbeläggningar får dela på  
175 miljoner kronor under 2013-2014 
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 ”Vet man inte vad en överbeläggning är 
kan man inte bekämpa den”

Av Christer Bark

Strategin är att skapa sambarbeten och 
vänskapsrelationer över gränserna, men 
även inom sjukvården.

På årets Riksstämma uppträdde de tillsam-
mans under en workshop om över -
beläggningar och Göran Stiernstedt räckte ut 
en hand om fortsatt samarbete. 
Arbetet med att mäta och rapportera har 
också engagerat sjukhus- och landstingsled-
ningar och skapat en rad nätverk bland 
sjukhuschefer och chefläkare.

Mätningar och rapporteringar till SKL:s 
nationella databas, enligt den nationella stan-
darden, ska få in verksamheten i en process 
för att komma tillrätta med problemen.

”Överbeläggning” och ”utlokaliserad patient” 
har blivit två mätbara indikatorer som 
kommer att användas i Socialstyrelsens 
tillsyn. Definitionerna är också inlemmade i 
Socialstyrelsens termbank.

Planen är att publicera öppna 
jämförelser så fort det går att 
garantera den statistiska 
kvaliteten. Men det kommer 
att dröja minst ett år.

Disponibel 
vårdplats

En kärntrupp på 12 personer (se sidan 19) fick i 
uppgift att reda ut djungeln av bedömningar om vad 
som är en patientsäker och okey vårdplats och hitta 
en nationell standard.

                 

Samarbeten

 Mätningar och  

rapporteringar

Göran 
Stiernstedt, 
SKL:s chef  
för vård och  
omsorg.

Lars Erik Holm, 
generaldirektör 
för Socialstyrel-
sen.

 Tillsyn

Öppna 

jämförelser

KOMPISAR



Här är ”kärntruppen” som skrivit 
ett banbrytande kapitel  
i kampen mot överbelägg ningar 
och utlokaliseringar av patienter. 
 
Tack vare dem talar idag alla 
samma språk och utan deras insats 
hade inte regeringens mångmiljon -
satsningar kunnat komma till stånd. 
Sjukhusläkaren har intervjuat några 
av dem: 
Ortopeden, Margareta Berglund 
Rödén, idag hälso- och sjukvårds-
direktör I Västernorrland,  
Region Skånes medicinske  
rådgivare Sven Oredsson, 
chefläkaren Eva Basilier i  
Sörmland, 
Milan Knezevic från Social-
styrelsen som ledde projektet 
och inte minst Stefano Testi, 
terminolog på Socialstyrelsen, 
som gjorde en lysande insats 
då han fick ihop sjukvårdens 
verklighet med ISO-stan-
darder och definitioner, som 
alla accepterade och som 
sjukvårdens anställda i 
framtiden kan bevaka och 
fylla med innehåll när verk-
ligheten förändras. 

De knäckte koden

12 män och kvinnor gjorde  
   det ingen lyckats med förut

t Men det blir inga utökade krav på 
prestationer för att få del av pengarna. 

Varför inte det Göran Stiernstedt, 
chef för SKL:s avdelning för vård och 
omsorg? 

– Det är för tidigt. Vi måste först 
kvalitetssäkra 
mätningarna och 
rapporteringen. 
Det har funnits 
en ambition att 
belöna de som 
sköter sig, men 
jag tror att man 
ska tänka till två 
gånger innan man 
börjar införa belö-
ningssystem. 

Det är lätt att 
få in andra krafter 
då. Vi har lärt oss 
en del av ”kömil-
jarderna”. 

Ingen vill ha 
överbeläggningar, 
så jag tror att 

drivkrafterna finns utan att man sätter 
pengar på det viset. 

Det har under årens lopp funnits 
väldigt mycket klagomål mot överbe-
läggningar och utlokalisering av pati-
enter, från anställda och fackets sida, 
men tidigare har SKL inte varit så 
himla intresserat, när blev ni det? 

– Det var för några år sedan kan jag 
säga. Vi kom till en punkt då vi sade att, 
nej det håller väl inte längre, det måste 
till ett nationellt grepp för att säkra 

patientsäkerheten och arbetsmil-
jön. Vi har insett problemen, 
däremot är vi lite trötta på att 
höra att lösningen alltid är fler 
vårdplatser som det brukar stå i 

tidningen Sjukhusläkaren. I 
Skåne trodde man 2011 att 
det skulle behövas 100 fler 
vårdplatser i år, men det 
blev 100 vårdplatser 

färre och problemen var 
mindre. 

Men det kan ju fortfarande vara 
kris? 

– Absolut, men lösningarna kan 
många gånger vara andra än fler vård -
platser. Den modell vi nu tagit fram 
tycker jag har kickat igång ett arbete på 
hemmaplan som genererar så mycket 
annat. 

När det gäller satellitpatienter har 
rapporteringen tvingat landstingen att 
definiera vad som är en vårdavdelnings 
uppgift. Tidigare har det ju varit upp till 
var och en att bestämma om patienten 
ska anses vara utlokaliserad eller inte. 

Jag var nyligen i Norge och där talade 
man bara om sängar, men det måste ju 
finnas personal till sängarna också! 

Förhållandena är ju väldigt olika i 
landet. Kommer ni med några rikt-
linjer utöver definitionerna för de 
säger ju inte vad som är patientsäkert 
eller vad som är en godkänd arbets -
miljö. 

– Nej, och det tror jag är bra. Jag är 
optimistisk att man kommer att vara 
hyggligt överens om vad som är dispo-
nibla vårdplatser och korridorplatser. Vi 
har också nätverk som håller koll på att 
tolkningarna stämmer överens. 

Betyder de här satsningarna att SKL 
även i framtiden kommer att satsa extra 
på att komma åt överbeläggningar och 
utlokaliseringar av patienter? 

– Ja, och det har vi redan visat genom 
det här arbetet, tycker jag. Det var ju 
faktiskt vår idé. 

Jag förutsätter att databasen blir 
bestående och vi kommer att fortsätta att 
stötta våra medlemmar för det behövs 
erfarenhetsutbyte mellan landstingen.  
Vi kommer också att se till att hålla 
igång de nätverk som finns bland 
sjukvårdsdirektörer och andra. Processen 
har bara börjat. 

Med tiden får vi tillförlitlig statistik, 
något som även hjälper Socialstyrelsen 
att se om överbeläggningarna är systema-
tiska genom åren eller om de är spora-
diska. 

Christer Bark
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”Vi kan inget göra 
om någon  
inte nästan 
ligger och dör” 
 

t – Det ska nästan vara så att någon ligger 
och dör hela tiden för att Socialstyrelsen ska 
kunna utfärda viten. 
Det beskedet gav Thomas Tegenfeldt, 
ställföreträdande chef för Socialstyrelsen då 
han var inbjuden att debattera vårdplatsbrist 
och överbeläggningar på Sjukhusläkar-
föreningens fullmäkrtige möte 2008 

– Ett problem när det gäller att agera 
mot bristen på vårdplatser, menade Thomas 
Tegenfeldt var att det faktiskt alltid varit ett 
problem. 

– Det är svårt att säga att just nu har prob-
lemet nått den kritiska punkten. Det är inte så 
att vi inte är medvetna om problemen. Men 
vad ska vi göra? Vi kan ju inte säga till medicin-
kliniken i Falun att man ska ha tio vårdplatser. 
Vad i herrans namn ska vi grunda den siffran 
på? Vi kan ju inte utfärda en föreskrift som 
lyder: ”Det är förbjudet att utlokalisera patien-
ter i sjukvården”. Var ska de patienterna ta 
vägen? menade Thomas Tegenfeldt. 

Han fick svar av Sjukhusläkarföreningens 
förre ordförande, Gunnar Sandberg, som 
menade att det hade varit en alldeles 
utmärkt föreskrift. 

Thomas Tegenfeld, framhöll att oavsett åsikt 
så går det inte att förneka att Socialstyrelsen 
och sjukvården lever i ett ekonomiskt samman-
hang. Ställer man krav på en klinik så tar man 
från en annan.  
– Det är väldigt känsligt att ge sig in i resursfrå-
gan i en politiskt styrd organisation, menade 
han.  

– En stor bakomliggande orsak till bristen 
på vårdplatser är det dåliga omhändertagan-
det av multisjuka äldre i primärvården och 
kommunerna, plus att geriatriken rustats 
ned de senaste 20 åren, menade han. Är 
man 20 år och har akut leukemi så får man 
en vårdplats på minuten, men är man 87 år 
och multisjuk och inte klarar sig hemma så 
är det väldigt svårt att hitta en plats, 
sade Thomas Tegenfeld, som 
tyckte att problembeskriv ningen 
borde differentieras lite grann. 

SÅ GICK DEBATTEN 
FÖR BARA 5 ÅR SEDAN

De knäckte koden som  
kan göra framtiden ljusare

SKL-chefen Göran Stiernstedt lovar  
uthållig satsning mot överbeläggningar

Den 14 december höll SKL och socialdepartementet presskonferens 
och tillkännagav att man kommit överens om att skjuta till ytterligare 
75 miljoner kr år 2014, utöver de 100 miljoner kr som landstingen får 
2013, för att mäta och rapportera överbeläggningar och utlokaliser-
ingar av patienter.
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1. Milan Knezevic, projekt -
ledare, Socialstyrelsen. 
2. Ann Fagerlind,  
Socialstyrelsen. 
3. Margaretha Berglund 
Rödén, SKL.  

4. Sven Oredsson, Region 
Skåne. 
5. Eva Basilier, landstinget 
Sörmland. 
6. Stefano Testi, terminolog, 
Socialstyrelsen. 

7. Christina Broman,  
Socialstyrelsen. 
8. Per-Henrik Nilsson,  
landstinget i Kronoberg. 
9. Peter Rönnerfalk,  
Stockholms Läns Landsting. 

         10. Pernilla Niia,  
Arbetsmiljöverket. 
11. Claes Håkan Björklund, 
Västra Götalandsregionen. 
12. Ralph Dahlgren,  
Socialstyrelsen.
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t Nästa år ska siffrorna som hela Sjukvårdssverige 
väntar på avslöjas. 

Men ortopeden och hälso- och sjukvårdsdirektö-
ren i Västernorrland, Margareta Berglund Rödén, 
som ansvarat för SKL nationella projekt kring över-
beläggningar kan redan nu avslöja några ”sanningar” 
ur den nationella databasen. En del är förväntade, 
andra mer överraskande. 

Att vi nu för första gången får fram 
”true facts” kommer att lägga grunden för 
många förändringar, säger hon. 

Hon menar att det är just bristen 
på hårda fakta som är orsaken till 
att landstings ledningarna och 
personalen i verksamheten har 
helt olika ”världsbilder”. 

– Det var väldigt tydligt när jag förra året 
åkte runt i landet och intervjuade landstings-
ledningar och sjukvårdsanställda. På lands-
tingsledningsnivå sade man att överbelägg-
ningar inte är ett så stort problem. ”Vi har de 
här strategierna, så vi kan fixa problemen”.  

– När jag träffade verksamhetschefer 
och chefläkare ute i verksamheten var 
budskapet precis tvärtemot. Överbeläggningar och 
utlokaliseringar av patienter är den patientsäker-
hetsfråga som man vill att SKL ska prioritera. 

– Problemet har varit att man inte kunnat mäta 
överbeläggningar på ett genomtänkt och likartat 
sätt, vilket gjort att de problem som funnits inte gått 
att visa i statistiken, menar Margareta Berglund 
Rödén. 

– De anställda har påtalat problemen gång på 
gång, men har haft svårt att få gehör hos lands-
tingsledningarna, inte för att de är ointresserade 
skulle jag vilja säga, jag tror inte annat än att 
man vill gott, men utan fakta att anknyta till har 
man haft svårt att hantera frågan. 

Margareta Berglund Rödén berättar att nu när 
hon så smått presenterar kalla fakta så har det också 

börjat svänga. 
Och bra är det, för något måste göras åt ”Sanning” 

nummer 1. 
 

”Sanning” nummer 1 
Den nationella databasens visar, enligt Margareta 
Berglund Rödén att ”sanning” nunmer ett är att 
överbeläggningar är vanliga. 

Det blev också tydligt då man 
tvingades forcera in statistiken från 
sjukhusen. 

– Ingen klagade över extraarbetet 
med att mäta och rapportera, trots 
att vi tvingades ”damma in” rap-
porteringen ända ner på sköterske-
nivå. Alla tyckte det var jättebra. 

 
”Sanning” nummer 2  

”Sanning” nummer två är att 
det finns ingen koppling mellan 
antalet vårdplatser per 1 000 
invånare och mängden över -
beläggningar.   
– Det handlar mer om prioriter-

ingar, organisation och kulturer och tänk hur lands-
ting och kommuner sköter hanteringen av de mest 
sjuka äldre.  

Nu när vi har vi fått det här svart på vitt 
kommer vi att utmana landstingsledning-
arna att jobba mer med sina kompisar på 
den kommunala sidan, säger hon. 

Det låter ju bra, men vad säger att ni ska 
lyckas nu? Det har man ju sagt i åratal och även 
kommunerna har ansträngd ekonomi? 

– Jo, men förut har vi pratat om tomten utan att 
veta om han finns. Nu har vi fakta på bordet och det 
blir betydligt tyngre att kunna komma med true 
fact.  

HON SITTER PÅ SANNINGEN
I Margareta Berglund Rödéns 

dator finns svart på vitt hur  
stora problem landets sjukhus  

har med överbeläggningar 

Fortsättning nästa uppslag >>

Hon leder  
kampen mot 
överbeläggningar, 
men är samtidgt  
chef över sjukhuset 
som toppar 
Arbetsmiljöverkets 
värstingliga när 
det gäller viten
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ÄR DET EN 
MISSION 
IMPOSSIBLE?

t Alla landets sjukhus ska under 
2013 varje dag mäta antalet 
överbeläggningar och utlokaliser-
ade patienter klockan 06.00 
enligt  fastställda definitioner och 
rapportera in dem en gång i 
månaden till SKL:s nationella 
databas. 
Tanken är att resultatet i fram -
tiden ska leda fram till öppna jäm-
förelser, även om huvudsyftet är 
att få till stånd ett förbätt -
ringsarbete. 

Varför valde ni kl 06.00. 
Överbeläggningarna är ju fler 
senare på dagen?  

Margaretha Rödén: Vi ville 
inte lägga ytterligare arbet-
suppgifter på en redan tyngd 
vårdpersonal mitt i förmiddagsr-
uschen. Det är jämförelsen som 
är intressant. Men det står ju 
varje landsting och sjukhus fritt 
att mäta konti nuerligt, vi gör det i 
Väster norrland. 
Det fanns ett förslag att även 
mäta och rapportera in 
utskrivningsklara patienter. 
Varför blev det inte så? 

Det var nog främst jag som 
var emot det. Det blir för mycket. 
Vi måste först se till att mät-
ningarna av överbeläggningar 
och utlokaliseringar fungerar. 
Därefter kan vi gå vidare.

Så här ska sjukhusen 
mäta och rapportera 



t Stefano Testi, terminolog, fick en 
avgörande roll för att definiera det 
verkliga problemet i sjukvårdens vardag 
och därefter försöka hitta en beskrivning 
som alla i gruppen kunde enas om trots 
olika intressen. 

– Svårigheten var att reda ut begrep-
pen i sitt sammanhang. Det fanns så 
många olika idéer i vad man lade in i 
begreppet överbeläggning och tidigare  
definitioner stämde inte längre.  Tiden 

hade gått och saker och ting förändrats. 
Nyckeln var att definiera 

disponibel vårdplats som en 
typ av vårdplats i sluten vård 
och fastställd vårdplats som en 
annan vårdplats i sluten vård och 
att definiera en överbeläggning 
som en händelse när en inskriven 
patient vårdas på en vård plats som 
inte uppfyller kraven på en dispo-
nerad vårdplats. 

Christer Bark
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Jag brukar säga att ”true facts can destroy every good 
discussion”. Detsamma gäller den eviga ”trätan” mellan slu-
tenvården och primärvården om vem som inte tar sitt ansvar. 
Nu får vi fakta som visar hur det är och kan kanske göra 
något konkret. Kan vi få bort tyckandet från diskussionen är 
det en stor framgångsfaktor. 

Margareta Berglund Rödén tror inte att fler sängar 
och mer personal är lösningen utan menar att det 
mer handlar om effektiviseringar och bättre 
logistik.  

– Det finns sjukhus i Sundsvalls storlek som har samma 
bemanning, men ändå inga överbeläggningar och för några 
år sedan rapporterade Sollefteå in förhållandevis mycket 
överbeläggningar, samtidigt som man hade fler vårdplatser 
per tusen invånare jämfört med Örnsköldsvik. Fast det 
betydde inte att Sollefteå gjort ett sämre jobb. 

 
”Sanning” nummer 3 
”Sanning” nummer tre överraskar nog ingen. De stora sjuk-
husen har överbeläggningar i högre grad är mindre sjukhus 
och de löser problemen på olika sätt. 
 

 
”Sanning” nummer 4 
”Sanning” nummer fyra är mer överraskande. Även 
Margareta Berglund Rödén blev så överraskad att hon 
var tvungen att kontrollera sifforna ytterligare en gång. 
Söndagssyndromet kan vara en myt, 

– Det har alltid sagts att vi har så mycket över-
beläggningar på söndagar och att det är så 
tungt, men tittar jag på de första siffrorna, 
även om det inte går att dra några definitiva 
slutsatser från bara en månads statistik, så är 
det faktiskt så att överbeläggningstopparna 
på de flesta ställen är på onsdagar och tors-
dagar. Så då kanske det finns andra skäl 
till att man upplever att det är så tungt på 
söndagar. Man kan ha lagt ett schema med 
väldigt låg bemanning därför att persona-
len vill vara ledig, vilket jag också kan 
förstå. Det här är något vi får titta vidare 
på. 

Men Margareta Berglund Rödéns 
upptäckt bekräftas av den medicinske råd-
givaren i Region Skåne, Sven Oredsson. Vi 
bad honom göra en körning på överbeläggning-
arna i Region Skånes nya IT-program Qlikview, 
under september 2012. Och till även hans förvåning 
visade det sig att överbeläggningarna var flest på 
tisdagar och onsdagar och inte söndagar och 
måndagar som man trott. 

 
Chef över sjukhuset som toppar 
Arbetsmiljöverkets viteslista 
Men kanske är problemen med överbelägg-
ningar en ”mission impossible” med dagens 
svenska sjukvårdssystem.  

För samtidigt som hälso- och sjukvårdsdirektören 
i Västernorrland, Margareta Berglund Rödén, är 
en av de mest engagerade och ledande i landet för 
att få bukt med problemen, så är hon också som 
hälso- och sjukvårdsdirektör chef för Sunds valls 
sjukhus, som toppar Arbetsmiljöverkets ”värs-
tingliga” när det gäller viten på grund av överbe-
läggningar. (Se sidan 30).  

Så sent som den 3 oktober i år dömdes förvaltningsrätten 
landstinget i Västernorrland att betala en halv miljon kronor 
i vite för att landstinget misslyckats med att komma tillrätta 
med överbeläggningarna på avdelning 25 B på Sundsvalls 
sjukhus och landstinget hotas av ytterligare viten på drygt 2 
miljoner kronor för överbeläggningar vid medicincentrum 
och akutcentrum på Sundsvalls sjukhus.  

Är det en ”Mission impossible”? 
– Nej, det tror jag inte. Vi är trots allt rätt duktiga på 

välfärd i Sverige. Det vore ju skandal om vi inte klarade det, 
säger Margareta Berglund Rödén. 

Hur kommer det sig då att ni inte kommit tillrätta 
med era egna problem utan tvingas böta en halv miljon? 

– Domen kommer på en anmälan som gjordes för ganska 
lång tid sedan. Sedan dess har man gjort ett jätteföränd-
ringsarbete i Sundsvall som gick under namnet ”Rätt patient 

på rätt plats”. Det har  lett till att man flyttat vårdplatser 
från en avdelning till en annan. Det har inneburit kortare 
vårdtider, färre överbeläggningar, men framförallt färre 
utlokaliserade patienter. Det där vitet är egentligen 

historia. Det får man ta och sedan försöka se bra ut. 
 

”Kontraproduktivt att leta syndabockar” 
Ni tänker inte överklaga domen? 

– Det vet jag inte, men jag tycker i princip att 
man alltid ska överklaga sådana här domar för jag 

tycker att det är kontraproduktivt att leta syn-
dabockar. Man ska jobba mot överbelägg-
ningar på ett annat sätt. Överbelägg-
ningsproblematiken löser man inte på ett år. 
Självklart ska Arbetsmiljöverket ha som rutin 
att granska oss så att vi sköter oss och ibland 

kan viten vara befogade, men ofta har jag en 
känsla av att det blir någon form av löpande band med 
viten och det gagnar inte utvecklingen. 

Slutligen, vet du hur många disponibla vårdplat-
ser det finns i landet? 

– Nej, det vet jag faktiskt inte. Vi har inte hunnit 
göra sådana sammanställningar. Men hur det varierar 
kommer vi att kunna se i framtiden.  

 
 

 
 
 
 
 

 
Christer Bark
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Hur väger man in vård-
tyngden och hur avgör 
man nu i början vad som 
är en disponibel vårdplats? 
 
t Det är inte helt lätt, säger Eva 
Basilier, chefläkare i landstinget 
Sörmland, som menar att det natio-
nella projektet att komma tillrätta 
med överbeläggningar och utlokalise-
rade patienter kommer att få brottas 
med en del barnsjukdomar lokalt. 

– Det är lätt att säga att vi kan 
sätta in två, tre sängar till, men 
bemanningen ska vara bestämd i 
förväg och enligt definitionen ska det 
finnas adekvat kompetens både när 
det gäller sköterskor och läkare. 

När det gäller utlokaliserade pati-
enter ska man också ha skrivit ner i 
förväg vilka patienter vårdavdel-
ningen ska ta hand om. Många är 
vana att ha utlokaliserade patienter 
och tycker att det gör väl inget om vi 
tar hand om några lätta fall. 

Eva Basilier är övertygad om att 
det nationella projektet kommer att 
innebära ett genombrott, men poäng-
terar att det är viktigt att ledningen 
nu engagerar sig och styr upp arbetet. 

  
Christer Bark

–  Överbeläggningar och utlokaliserade 
patienter kommer från och med nu att 
ingå i Socialstyrelsens normala tillsyns-
verksamhet, där vi kan väga in siff-
rorna i föreskrifterna för patientsäker-
het och kvalitetsarbete. 
 
t  Så säger Milan Knezevic på Socialstyrel-
sen, som var projektledare för det natio-

nella projektet att skapa 
enighet i djungeln av 
uppfattningar om vad en 
överbeläggning och en 
utlokaliserad patient är. 
– Socialstyrelsen kan 
också tänka sig öppna 
jämförelser, så fort SKL 
kan garantera kvalite-
ten i mätningarna och 

rapporteringen, säger 
han. 

Däremot planerar inte Socialsty-
relesen att införa fasta riktlinjer i 
stil med Arbetsmiljöverkets krav 
på 80 centimeter mellan sängarna. 

 – Det finns inget vetenskapligt belägg 
för att två överbeläggningar per 100 dispo-
nibla vårdplatser är patientfarliga och en är 
ofarlig. En enda överbeläggning kan bli 

farlig om du inte har beredskap och kom-
petent personal och två kan vara säkra om 
du har rutiner och professionell beman-
ning. Då minskar riskerna drastiskt. 

 Milan Knezevic hade gärna sett att 
ytterligare en indikator införts. 

– Vi enades om en definition på utskriv-
ningsklara patienter också, men det blev 
inte så av praktiska skäl, tyvärr. SKL 
tyckte inte heller att det ingick i patientö-
verenskommelsen 2012. 

Hur kom det sig att ni lyckades med 
det som ingen annan lyckats med 
förut? 

– Jag tror att förutsättningarna var 
väldigt gynnsamma. Alla ville ha en defini-
tion på överbeläggningar, framförallt de 
anställda på golvet och verksamhets -
cheferna. När det gäller ledningen lite högre 
upp var man mindre entusiastisk, men man 
ville ha gemensamma jämförbara indikato-
rer. 
Sedan blev det en unikt bra blandad sam-
mansättning av gruppen som inte inträffar 
varje år, eller ens vart femte år. Alla ville 
nå resultat och lade prestigen åt sidan. 
Min uppgift blev mest att inte förstöra 
någonting. 

Christer Bark

EVA BASILIER,  
CHEFLÄKARE  
I LANDSTINGET  
SÖRMLAND:

MILAN KNEZEVIC, PROJEKTLEDARE, SOCIALSTYRELSEN:

STEFANO TESTI, TERMINOLOG, SOCIALSTYRELSEN

Vi får räkna 
med en del 
barnsjukdomar

Nu kommer överbeläggningar  
att ingå i den vardagliga tillsynen

Han fick en avgörande roll
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Varje morgon klockan 06.00 laddar it-pro-
grammet Qlikview hem antalet 
överbelägg ningar och utlokaliserade 
patienter på samtliga slutenvårdsavdel-
ningar på Skånes sjukhus och rapporterar 
in dem till SKL:s nationella databas.
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IT-program håller koll på alla överbeläggningar i Skåne
DEN GODA 
NYHETEN

Foto: André de Loisted

 
t Sven 
Oredsson är 
medicinsk rådgi-
vare i Region 
Skåne. 

Han var en av 
medlemmarna i 
den  kärntrupp som 
banade väg för den 
nationella 
satsning som nu 
görs för att komma tillrätta med 
överbeläggningar och utlokaliser-
ingar av patienter. 

På hemmaplan har han att 
brottas mot ständiga nedskär-
ningar, men idag har han stor hjälp 
av IT-programmet Qlikview. 

Målet är att inte komma över 
90-procents beläggningsgrad. 

– Vid beläggningsgrader över 
90 procent ökar riskerna markant 
för att det ska uppstå överbelägg-
ningar och utlokaliseringar av pati-
enter och därmed patientsäker-
hetsrisker, säger Sven Oredsson.

 
t I Region Skåne belönas de sjukhus 
som klarar överbeläggningskravet på 
max 2,5 överbeläggningar och 1,5 
utlokaliseringar per 100 disponibla 
vårdplatser. 

Och 2013 skärps kraven. 
Då får sjukhusen inte ha fler än en 

utlokaliserad patient och två  över-
beläggningar per 100 disponibla vård-
platser i genomsnitt per månad. 

Systemet är konstruerat så att  
Region Skåne i början av året håller 

inne 1,5 procent av sjukhusens 
budget.  

Beroende på hur sjukhusen klarar 
40-talet  kvalitetskrav, där överbelägg -
ningar och utlokaliseringar nu ingår,  
får de tillbaka en viss summa vid årets 
slut. 

 – Och det är faktiskt ganska 
mycket pengar. 2012 motsvarade det 
180 miljoner kronor, säger Sven 
Oredsson.

t Processen då applikatio-
nen hämtar uppgifterna ur 
det patientadministrativa 
systemet sker helt automa-
tiskt. 

Qlikview har inneburit 
en smärre revolution i 
arbetet med att komma till-
rätta med vårdplatsbristen i 
Region Skåne, men att 
leverera data till den natio-
nella databasen är bara en av 
många funktioner i pro-
grammet. 

Qlikview är främst ett 
program för strategisk pla-
nering och ett verktyg för 
sjukhusens ledningar. 

På bara någon minut är 
det nu möjligt att få siffror 
på hur många överbelägg-
ningar och utlokaliseringar 
klinikerna haft de senaste 
månaderna, hur det ser ut 
under helger, hur överbe-
läggningarna varierar 
mellan klinikerna, vem som 
tar emot utlokaliserade pati-

enter och varifrån de 
kommer.  

Med hjälp av överskåd-
liga flikar går det att på ett 
enkelt sätt se beläggnings-
grader nattetid, belägg-
ningen timme för timme på 
Skånes alla slutenvårdsav-
delningar, när under dagen 
det förekommer flest över-
beläggningar, hur det sett ut 
historiskt, hur det ser ut 
sommartid och mycket 
annat. 

– Qlickview har bidragit 
till att synliggöra gamla fel-
aktiga fördelningar av vård -
platser, säger Region Skånes 
medicinske rådgivare Sven 
Oredsson. 

Alla klinikchefer slåss ju 
för sitt, men med hjälp av 
applikationen går det att få 
statistik på var vårdplatserna 
bäst behövs och omfördela 
dem. 
 

Christer Bark

Belöningssystem 
ska minska antalet 
överbeläggningar
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1. Minska antalet vårdskador.  
Analys | bedömning: Våren 2011 
hoppades expertgruppen att ett 
aktivt arbete för att minska antalet 
vårdskador skulle leda till ett 
minskat behov av vårdplatser. 
I sin slutrapport skriver man att om 
antalet vårdskador minskas med 25 
procent innebär det ett minskat 
behov av drygt 50 vårdplatser. 
 
2. Omfördela vårdplatser från  
specialiteter med låg beläggning 
till specialiteter med hög  
beläggning. 
Analys | bedömning: Omfördelningar 
kan minska behovet med 30-60 
vårdplatser. 
 
3. Bygg ut avancerad sjukvård i 
hemmet. 
Analys | bedömning: Cirka 200 
patienter i Region Skåne har 
avancerad sjukvård i hemmet.  
Om ytterligare 200 personer får 
avancerad sjukvård i hemmet kan 
det framtida vårdplatsbehovet reduc-
eras med minst 15 vårdplatser. 
 
4. Öka andelen 
dagkirurgi/dagvård.  
Analys | bedömning: Nuvarande 
ersättnings modeller har sannolikt 
motverkat en utveckling mot större 
andel dagkirurgi. Om andelen 
dagkirurgi ökar från 60 till 63 
procent kan 25 vårdplatser frigöras.  
 
5. Förbättra samarbetet med 
kommuner och primärvård för 
snabbare övertag av  
utskrivningsklara patienter. 

Analys | bedömning: Kommunernas 
betalningsansvar infaller fem dagar 
efter att kallellse till vårdplanering 
skickats. Genom att i god tid för-
bereda övertaget är det rimligt att 
hämta hem minst 15 vårdplatser. 
 
6. Gör det möjligt att vid  
specifika tillfällen utöka antalet  
vårdplatser.  
Analys | bedömning:  
Extrema situationer där behovet av 
vårdplatser överstiger tillgången 
kommer alltid att uppstå och för att 
undvika överbeläggningar måste det 
finnas möjlighet att utöka antalet 
disponibla vårdplatser. 
 
7. Förändra arbetssättet så att 
fler patienter kan skrivas ut på 
förmiddagar och under helger. 
Analys | bedömning: Fler 
utskrivningar under helgerna och 
ändrade rondrutiner frigör vård-
platser. ingen upp skattning görs vad 
det betyder i antal vårdplatser.  
 
8. Öka följsamheten till  
vårdprogram och riktlinjer. 
Analys | bedömning: Dålig följsamhet 
riskerar både underut nyttjande och 
överutnyttjande av slutenvård. Ingen 
upp skattning görs vad det betyder i 
antal vårdplatser. 
 
9. Öka kompetensen på  
akut-mottagningarna. 
Analys | bedömning: Bättre kompe-
tens betyder färre onödiga 
inskrivningar. Ingen upp skattning 
görs vad det betyder i antal vård-
platser. 

Niopunktsprogrammet som ska  
få ner antalet överbeläggningar  
och ”satellitpatienter” 

Så var planen 2011

På 22 månader har ett mindre 
länssjukhus försvunnit i Skåne

DEN DÅLIGA NYHETEN

På rekordtid har tio procent (142 stycken)  
av alla vårdplatser skurits bort på Skånes 
Universitetssjukhus (SUS) och åtstramning-
arna forsätter. Trots detta har läget enligt  
statistiken inte förvärrats.  

– Vi är alla lite lätt förvånade att krisen inte 
är större, säger Sven Oredsson, medicinsk råd-
givare i Region Skåne. För även om det skett 
en markant minskning av antalet vård platser 
så har överbeläggningarna och antalet utloka-
liserade patienter inte ökat.

t För Sven Oredssson innebär statistiken kluvna känslor. Sam-
tidigt som han ser ett skriande behov av fler vård platser för att 
komma tillrätta med överbeläggningseländet, så menar han att 
siffrorna visar att de insatser som nu görs börjar ge effekt och att 
man kanske måste ge SUS kredit för det. 

Att minska antalet vårdplatser med 142 stycken på 22 
månader är dramatiskt. Det kan jämföras med att alla sjukhus i 
Region Skåne under  femårsperioden 2004-2009 skar ner 
antalet vårdplatser med 150 stycken. 

Bortsett från psykiatrin, som idag har 573 slutenvårds platser 
i Skåne, en minskning med 60 stycken sedan januari 2011, så 
börjar det vända åt rätt håll för övriga sjukhus i Skåne. 

 Idag är överbeläggningarna och antalet utlokaliserade pati-
enter på väg ner. De mindre sjukhusen har fått fler vårdplatser 
och snittet för de skånska sjukhusen är nu två överbeläggningar 
per 100 disponibla vårdplatser, vilket innebär cirka 50 per dag. 
När det gäller utlokaliserade patienter är genomsnittet nästan 
nere på en per 100 disponibla vårdplatser. (Se tabellerna till 
höger).  

Det kan dock variera stort mellan klinikerna, vissa kan ha 
mellan 5-10 överbeläggningar per 100 disponibla vårdplatser i 
snitt och andra inga under en månad . 
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Sjukhus jan2011 jan2012 okt2012 Diff 
 
Kristianstad 285 296 301 +16 
Helsingborg 417 411 412 -5 
Hässleholm 89 89 89 0 
Landskrona 61 61 66 +5 
SUS 1475 1445 1333 -142 
Trelleborg 111 118 115 +3 
Ystad 166 159 171 +5 
Ängelholm 114 116 120 +5 
Totalt 2719 2695 2607 -112 
 
Fotnot: I statistiken ingår inte psykiatrins slutenvårdsplatser och 
privata Simrishamns sjukhus cirka 30 vårdplatser. Källa: Region 

Historisk nedskärning 
av vårdplatser   
i Malmö och Lund 

Antal vårdplatser i Region Skåne

En expertgrupp ledd av Region Skånes medicinske rådgivare, Sven 
Oredsson, lämnade i april 2011 en slutrapport där man beräknade 
vårdplatsbehovet och presenterade ett nio-punktsprogram för att få 
ner antalet överbeläggningar och utlokaliseringar, som antagits av 
Region Skåne. Gruppens slutsats var att patientsäkerheten var 
hotad och att det skulle behövas 100 nya vårdplatser på fem års tid. 
Så här var beräkningarna: 

Behovet av vårdplatser de närmsta 5 åren 
Befolkningsökning + 255 
Kortare medelvårdtid - 85 
Max 90 procents beläggning + 80 

+ 250 
 
Åtgärder för att minska vårdplatsbehovet 
Bättre utskrivningsrutiner - 15 
Färre vårdskador - 50 
Omfördelning av vårdplatser - 40 
Ökad dagkirurgi - 25 
Utbyggd avancerad vård i hemmet - 15 

+ 105 

”Det behövs 100 nya  
vårdplatser på fem års sikt”

Sven Oredsson:  
”Vi hade nog både rätt 
och fel. Kanske får 
åtgärdsprogrammen 
större effekt än vi 
trodde. Å andra sidan 
var vår målsättning  
att få bort  
överbeläggningarna 
 och det har man  
ju inte fått”.

Nedskärningar av vårdplatserär ett 
känsligt ämne. När några mellanchefer 
skrev en debattartikel i Sydsvenskan, mot 
nedskärningen av vårdplatser på onkolo-
gen i Lund, hotades de att bli av med 
jobbet. Divisionschefen Carsten Rose är 
nu anmäld för brott mot yttrandefriheten.



– Vi har i princip blivit av med utlokalise-
rade patienter och för lite mer än ett år 
sedan tog Arbetsmiljöverket bort sina 
tidigare vitesförelägganden för otillåtna 
överbeläggningar, säger Johan Cosmo 
nyutnämnd sjukhuschef. 
 

t På Centralsjukhuset i Kristianstad 
har man påbörjat ett sjukhusövergri-
pande arbete för att komma tillrätta med 
problemen med överbeläggningar och 
utlokaliseringar. 

En rad förändringar har genomförts, 
allt från bättre samarbeten med hem-
sjukvården, primärvården, kommunala 
boenden och sjukhusen runt i kring, till 

omdisponeringar av vårdplatser. 
Johan Cosmo och ledningsgruppen 

använder sig av Region Skånes IT-program Qlikview, som 
Johan Cosmo menar gett sjukhuset helt nya möjligheter att 
planera och styra. 

– Vi har snabbt och enkelt kunnat få svar på de frågor vi 
ställt. Vi såg exempelvis att vi hade onödigt många vårdplat-
ser för de kirurgiska specialiteterna under helger och nätter 
och för lite vårdplatser inom de medicinska specialiteterna 
måndag - torsdag. Det har gjort att vi kunnat omfördela 
vård platserna och bemanna efter hur många patienter vi har 
vid olika tidpunkter. 

På sjukhuset finns idag också en mer kontrollerad bered-
skap mot exempelvis influensaepidemier, då vårdbehovet 
ökar enormt. 

För tillfället arbetar Johan Cosmo och sjukhusledningen 
med ett förbättringsarbete för att ändra utskrivningstiderna. 

– Det vi just nu ser med Qlikview är att vi skriver ut pati-
enter vid 13-14-tiden, men vi skulle tjäna på att skriva ut de 
som är färdigbehandlade tidigare om det går, säger Johan 
Cosmo. 

 
Christer Bark 
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TILLSAMMANS ÄR BÄSTA MEDICINEN

ÅSA RUOCCO, MAMMA TILL LUDVIG som deltar i en studie för ett nytt vaccin mot diabetes

VI VET INTE OM LUDVIG FÅR PLACEBO ELLER VACCINET
– MEN VI TYCKER DET ÄR VÄRT ETT FÖRSÖK.

6.  LUDVIG OCH MAMMA ÅSA är en av länkarna i kedjan som gör det möjligt att utveckla läkemedel i Sverige.  
En livsavgörande kedja – om vi vill behålla läkemedelsforskningen.

Min son Ludvig är fjorton år och har diabe-
tes. Det upptäcktes när vi var på semester  
i italienska Ligurien. Han blev plötsligt så 
dålig att han höll på att tuppa av. 

Men vi hade turen att vara på en plats med 
en väldigt fin diabetesvård. 

Redan innan vi kom tillbaka till Sverige  
hade vi tagit kontakt med vårt sjukhus och 
den diabetessköterska som skulle ta emot 
oss. Det var början på en stor omställning för 
oss alla. Ungefär samtidigt hade min mam-
ma läst om en diabetesläkare i Linköping 
som höll på med en läkemedelsstudie kring 
barndiabetes. Vi blev nyfikna och rådfrågade 
Ludvigs läkare som hjälpte oss att komma i 
kontakt med de som skötte studien. 

Det fanns egentligen inga betänkligheter 
kring att medverka i studien. Vi vet självklart 
inte om Ludvig får placebo eller vaccinet  
– men vi tycker det är värt ett försök. Själv-
klart hoppas vi att han får det verksamma 
ämnet. Det vill vi verkligen unna honom. 

När det gäller diabetes så är jag glad att det 
forskas så mycket på området. Läkekonsten 
verkar ha kommit långt, vilket känns hopp-
fullt. Ett botemedel skulle ju vara fantastiskt, 
men bara att hitta ett fungerande vaccin vore 
ett gigantiskt steg framåt.

För Ludvigs del handlar det om att han lär 
sig leva på ett sätt han mår bra av, att han 
äter regelbundet, idrottar, mäter sin blod-
sockerhalt o s v. Kort sagt: att han får leva ett 
så bra liv som möjligt utan att hans sjukdom 
begränsar honom.

”

”
3. 4.

5.
6.2.

1.

På Centralsjukhuset i Kristianstad är de 
utlokaliserade patienterna idag nästan noll

Det är jättepositivt att man nu enats om 
kraven på en disponibel vårdplats och ska 
göra en nationell satsning mot överbelägg-
ningar. Förhoppningsvis innebär det att 
det blir mer uppstyrt med läkarbemanning 
även för beredskapsvårdplatser (sk VIB-
vård plats i beredskap). 

 
t Karin Båtelson (bilden), ledamot i 
Läkarförbundets centralstyrelse, har 
länge varit kritisk till hur beredskaps -
vårdplatserna bemannas. 

– Man öppnar en extra avdelning vid 
behov och tar in extra personal, men 
utan extra läkarresurser. Istället får de 
läkare som är i tjänst för tillfället ronda 
på den avdelningen också. Förhopp-

ningsvis får vi nu till stånd en reglerad bemanning med 
medicinskt ansvariga läkare som schemalagts just för bere-

skapsvårdplatserna och även rätt personal för de patienter 
som läggs in. 

För även blandningen av patienter är ett problem menar 
Karin Båtelson. 

– På exempelvis Mölndals sjukhus blandas psykiatripati-
enter, ortopedpatienter, medicinpatienter och andra typer av 
patienter med varandra. 

Karin Båtelson välkomnar SKL:s uppvaknande om att 
kartlägga, men kan inte låta blir att tycka att det är trist att 
det tagit så lång tid för sjukhusledningar och vårdgivare  att 
ta till sig samma bild av problemen med utlokaliseringar och 
överbeläggningar som personalen. 

– Det visar faran och nackdelen med dagens linjeorganisa-
tion, otrevliga besked filtreras uppåt i organisationen.  

Karin Båtelson tycker däremot att det är mycket bra att 
SKL och regeringen inte tänker göra som med kömiljarden 
och belöna de som är ”duktiga” och kan visa bra siffror. 

Kömiljarden har skapat många negativa och oönskade 
effekter i jakten på pengarna. Det viktiga nu är att det visas 
rätt. 
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– Förhoppningsvis blir det nu bättre med 
läkarbemanningen av beredskapsvårdplatser

Johan Cosmo. 
Foto: Eric Karlsson, 
Jönsson bilder



 
Sundsvalls sjukhus toppar Arbetsmiljö-
verkets värstingliga när det gäller vitesföre-
lägganden mot överbeläggningar och utlo-
kaliserade patienter visar den kartläggning 
som Sjukhusläkaren gjort.  
 

 

t Men kartläggningen visar också att inom kort kan sjuk-
huset mycket väl ha passerats av ett flertal andra sjukhus. För 

just nu pågår en dramatisk upptrappning av vitesbeloppen. 
Sjukhusläkaren har gått igenom samtliga vitesföreläggan-

den mellan januari 2010 och augusti 2012, som gäller över-
beläggningar och utlokalisering av patienter. 

Arbetsmiljöverkets kampanj mot trånga toalettutrymmen 
med viteshot på 3 miljoner kronor har vi inte räknat in även 
om det kan vara ett stort arbetsmiljöproblem för personalen. 

Vi har bara med de fall som drabbar patienter i vår 
kartläggning.   

Sammanlagt var det 17 sjukhus som fick vitesföreläggan-
den under perioden. 

Flera sjukhus har inte fått några alls. 
 

Trött på katt och råtta-leken 
Kartläggningen visar  att Arbetsmiljöverket tröttnat på den  
katt och råtta-lek som ägt rum under en lång rad år där sjuk-
husen inte kunnat, eller struntat i åtgärder, eller överklagat 
vitena i en ständigt strid ström som knappt de inblandade 
kan hålla reda på själva. 

Gävle sjukhus som för tillfället har ett viteshot 
mot sig på 200.000 kronor och ligger på 12:e  plats 
i vitesligan har exempelvis  under senare år dömts 
av domstolen att betala 30.000 kr hela 19 gånger, 
alltså 570.000 kronor. 

Strategin från Arbetsmiljöverket är idag tydlig, att tvinga 
fram att sjukhus- och landstingsledningarna engagerar sig i 
problemen genom dramatiskt höjda belopp. På bara något år 
har de gått från 10.000 - 30.000 kronor till 200.000 - 
300.000 kronor, eller upp till 500.000 kronor. 

Varberg fick nyligen ett vitesföreläggande på en halv 
miljon kronor för korridorvård och Södertälje hotas av ett 
vite på fem miljoner kronor om man inte åtgärdar proble-
men inom fem år. 

Och att Arbetsmiljöverkets strategi att för upp överbe-
läggningar och utlokaliseringar till ledningsnivå med höga 
vitesbelopp börjar göra verkan visar det faktum att för första 
gången har SKL-ledningen gett sig in i den offentliga 
debatten och ordföranden Anders Knape har anklagat 
Arbets miljöverket för måttlös jakt på millimetrar mellan 
sängar. 

Vår kartläggning visar också att Socialstyrelsen, trots sin 
tuffa attityd utåt, faktiskt bara i ett fall använt sig av vites -
vapnet. Det var mot Karolinska som fick böta en halv miljon 
kronor 2010. 

Slutligen visar våra siffror att i de allra flesta fall blir det 
inga förelägganden. Flera sjukhus lyser helt med sin frånvaro 
på vår viteslista på förelägganden sedan 1 janurari 2010. 

 
Christer Bark

 Tema | överbeläggningar 
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2.510.000 kr – Sundsvalls sjukhus1
2.010.000 mot Medicincentrum och akutcentrum

2.000.000 kr – SUS Malmö2

1.000.000 kr –  Helsingborgs lasarett3
Dömt att betala 1 miljon kronor nu i början av december.

300.000 kr – Visby lasarett7
Löpande vitesföreläggande mot hela sjukhuset

200.000 kr – Sahlgrenska13
Vitesförelägganden mot kvinnosjukvården, Östra och Mölndal.

Vitesföreläggandet drogs tillbaka.

100.000 kr – NU-sjukvården, 14

100.000 kr – Sunderby sjukhus15

30.000 kr – Säter16

10.000 kr – Allvården, Sollefteå17

300.000 kr – Södertälje sjukhus7

300.000 kr – Danderyds sjukhus7
Dömt att betala ett vite på 200.000 kr

300.000 kr – Kungälvs sjukhus7

300.000 kr – Södra Älvsborgs sjukhus7

200.000 kr – Gävle sjukhus12
Vitesföreläggande mot medicinkliniken. 
Har tidigare dömts att betala viten på 30.000 kronor 19 gånger.

800.000 kr - Karolinska5
Förlorade i domstolen mot Socialstyrelsen och Arbetsmiljöverket 
2010. Dömt att betala 500.000 kr i vite.  Vite även utdömt på 
300.000 kr, men det drogs tillbaka efter domen av Arbetsmiljö-
verket.

750.000 kr - Västerås6
Vitesföreläggande mot kirurgen. 

Vitesföreläggande mot hela sjukhuset

1.000.000 kr –  Falu Lasarett4
Vitesföreläggande mot medicinkliniken

 Vite på 500.000 kr utdömt 30 okt i år till stroke-enheten

Illustration: Myran

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Sundsvalls sjukhus toppar vitesligan
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Här behöver man inte vara rädd för att  
det fattas 80 centimeter mellan sängarna

  Nya Karolinska Sjukhusläkaren 6/2012 www.sjukhuslakaren.se

SÅ BLIR FRAMTIDENS 
VÅRDAVDELNING 

PÅ NYA KAROLINSKA
Enkelrum, internetcafé,  

gästsängar, larm, mötesrum, 

dokumentationsrum, rymliga  

toaletter, TV, radio, filmer, spel...

Risken är noll att Nya Karolinska ska drabbas av viten på 3 miljoner kronor på grund av trånga toaletter. 
Här finns gott om utrymme och arbetsmiljövänliga lyftanordningar. Fo
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gjorde AT”, inspelad på öron-näsa-hals -
kliniken på SUS i Lund, går redan nu att 
se på www.sjukhuslakaren.se medan de 
andra kommer att visas nästa år i samband 
med nya nummer av Sjukhusläkaren. 

Mycket roligare får man inte, så Fuck 
you! om ni missar dem. 

 

Sjukhusläkaren  6/2012  Nöje

SJUKA 
VISOR

 
Måndag morgon klockan åtta. 
Veckans första rond 
Och AT-läkaren som varit 
nattens jour är matt 
Hon rapporterar och hon säger: 
”Jag är lite trött 
För jag har bara sovit fyra 
timmar i natt” 
Då skrattar ST-läkar’n till 
och säger lagom högt: 

”Fyra timmar? Vänta, hör nu på 
för nu ska jag 
Berätta att jag gjorde AT -07 
i Borås 
Och fick jag sova fyra timmar 
då så var jag glad 
Ja, fick jag fyra långa timmar 
var jag väldigt glad” 
Då harklar specialisten sig 
och ler och ser sig om 
”Fyra timmar? Lilla barn, nu 
ska du höra på: 

Jag var ensam AT -95 i 
Östersund 
Jag fick sova max en timme, en 
gång fick jag två 
Och då var jag så pigg att 
nästa dag så fick jag stå 
På operation och jag var 
väldig tacksam då” 
Då vänder överläkarn sig: ”En 
timme? Du var pigg? 
Jag gjorde min AT i Skellefte 
-81 

Jag gick jour varenda natt i 
drygt en veckas tid 
Och fick jag sova blott en 
kvart, då var livet lätt 
Men oftast fick jag vara vaken 
tre nätter i sträck 
Och inte fanns det skiktrönt-
gen och inget internet 
Vi hade inte ens en säng och 
ingen toalett” 
Nu skrockade professorn plöts-
ligt till i sin fåtölj 

Och låtsades att ingen märkte 
att han slumrat till 
”Jag gick AT -62 i Sarek må ni 
tro 
Och jag fick nattjour varje 
natt från nyår till april 
Och sparken ifall ögonlocket 
täckte min pupill 
Det enda mat vi fick var 
glaciär och inlagd sill 
Och blev man ej docent så blev 
man kallad imbecill 

Men jag var glad och kände 
detta är ju vad jag vill” 
Då hördes det en basstämma 
från sopsorteringen 
Och före detta sjukhuschefen 
satt sig upp i trans 
Han hade varit död i 15 år men 
vakna upp 
För att tala om när han var AT 
i Murmansk 
”Vi hade jour i åtta år och då 
så var det lag 

Att jobba varje dag och varje 
natt och varje dag 
Förresten, sa jag också att vi 
jobba varje dag 
Och man sköts ifall man inte 
skrev ett PEK varje kväll 
Och kulan som man sköts med 
fick man plocka ut helt själv 
Fick tuberkulos och struma och 
sen håravfall 
Men jag var glad och kände 
”Detta är mitt kall” 

Då ropa nån: ”Hjärtstillestånd 
i sängen på rum fem!” 
Och alla titta bort och blev 
upptagna med sin rond 
Professorn somnade och gamle 
chefen dog igen 
Så AT-läkaren sprang ensam 
till sitt första stillestånd 
Men alla var helt överens att 
det var bäst för att 
Hon hade ju fått sova fyra 
timmar denna natt

När jag gjorde AT 

Spexaren, regissören, sångaren, över-
sättaren, vis, låt- och musikalförfat-
taren, ståuppartisten och öron-

näsa-halsläkaren Henrik Widegren i 
Lund har under 2000-talet framkallat 
skrattkramp hos 1.000-tals skåningar 
och fått humordecibelmätaren att slå i 
taket vid en rad bejublade föreställ-
ningar. 

Men mest omtalad är han för tidernas 
längsta tystnad då han och gruppen Last 
Call uppträdde under promoveringsmid-
dagen i Lund 2008 och fick en rejäl 
utskällning av FI-politikern och 
genusprofessorn Tiina Rosenberg, som 
skrek Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ni 
kan dra åt helvete! innan hon rasande 
stormade ut från stora salen. 

En skandal som hamnade i Expressen 
och Skånes största dagstidning Sydsvens-
kan. 

– Jag har aldrig upplevt en så 
kompakt tystnad från 500 middagsgäs-
ter. Vi tappade målföret totalt, berättar 
Henrik Widegren för Sjukhusläkarens 
reporter, som är glad att Henrik återfått 
målföret eftersom tidningen och före-
ningen Sjukhusläkarna nu inleder ett 

samarbete med honom. 
 
Sjukhusläkaren har glädjen att 

meddela att Henrik Widegren för Sjuk-
husläkarnas räkning spelat in fem musik-
videos med ”sjuka sånger” som kommer 
att släppas på www.sjukhuslakaren.se 
framöver. 

Den första inspelningen ”När jag 

Henrik Widegrens

Nu på www.sjukhuslakaren.se

Sjukhusläkarens favorit
Kultlåten ”Lidingö”. Sjukhusläkaren har hittat 
två inspelningar på Youtube. Den ena från 
en krogshow på Grand Hotel i Lund  
och den andra från i Visfestivalen i Västervik. 
Vill du lyssna på dem googla på ”Last Call” 

och Lidingö eller skriv in webadresserna 
www.youtube.com/watch?v=JsJo7r7l42Q, 
eller 
http://www.youtube.com/watch?v=aW---
rsdahE

Underhållningskarriär 
t Spexare, regissör och mansuförfattare i 
Lundaspexarna och Toddyspexarna (Lunds 
medicinarspex). Har tillsammans med bland 
annat Joel Bexelius skrivit musikalerna ”SPEL” 
(2001) och ”Den bästa av världar” (2008). 
Översatte senast, tillsammans med Hugo 
Carlsson, musikalen Legally Blonde på 
Nöjesteatern i Malmö, med Jan Malmsjö i en av 
rollerna. 
Skrivit texter och sjungit i kvartetten Last Call. 
Skriver låtar och sjunger i villapopbandet Verk-
lighetens Folk, som snart släpper sin första EP. 
 
Medicinsk karriär 
t Öron-näsa-halsspecialist, foniater på SUS i 
Lund. Disputerade 2010 inom övre luftvägen 
och medfödda försvarsmekanismer. 
 
FEM SNABBA 
Mest överraskande ögonblick? 
Varje år när norska Nobelkommittén kungör 
vem som får fredspriset. 
Roligast upplevelsen? 
När jag såg musikalen Avenue Q på Riks -
teatern. En fantastisk musikal som fick en allt 
för kort spelperiod i Sverige. 
Värsta upplevelsen? 
När jag var AT-läkare och blev anmäld till 
HSAN. Hela min självkänsla och identitet 
försvann. 
Roligast med att vara doktor? 
Patienterna och deras historier och egen-
heter. För ett par år sedan hade jag ett 
nybesök av en äldre man och ställde rutinfrå-
gan: ”Hur länge har du haft det här?”. Hans 
svar började: ”1936 blev jag placerad på en 
internatskola i Tyskland...”. Som tur var hade 
nästa patient avbokat sig. 
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GISSA VAD 
BILDERNA 
FÖRESTÄLLER?

Skriv en fyndig bildtext 

RELIKERNA SOM FRODAS 
INOM SVENSK SJUKVÅRD

FAXEN

Känner du dig mossig när du 
faxar  i en värld av  
e-mail och Internet? 
Ta det lugnt, du är inte så 
omodern som du tror!

RELIKERNA SOM FRODAS 
INOM SVENSK SJUKVÅRD

I Japan  
älskar man 
sina faxar
t  I högteknologiska Japan är faxen inte 
historia utan något man i högsta grad 
använder. 

Faktum är att nästan nio av tio japanska 
affärsmän anser att faxen är ett oumbärligt 
arbetsredskap, som inte går att klara sig 
utan, visar en färsk undersökning, enligt 
BBC.  

Yutaro Suzuki arbetar på en stor artist -
agentur i Japan och där skrivs alla scheman 
och kommande projekt som delas ut till 
medarbetarna ned för hand.  

– Det tar längre tid, men det går lättare 
att förmedla passion och känslor med ett 
fax jämfört med att skicka ett vanligt mail, 
säger den 48-årige PR-experten, till BBC. 

Att skicka hälsningar via e-mail vid högtider 
eller när någon fyller år är uteslutet i Japan. 
Ett skrivet kort skickat med posten ska det 
vara. Och dokumenten ska gärna vara 
försedda stämpel och då duger inte e-mail! 

Christer Bark

RÖRPOSTEN

Arbetar du på ett sjukhus med 
rörpost då är du cool!  
Då äger du. 
 
t I dagens e-mailvärld har rörpost 
blivit den ultimata drömmen. 
På www.ignite.oreilly.com hålls 
”speedy presentations”, videoföreläs-
ningar med måttot ”upplys oss men 
gör det snabbt”. Föreläsarna får fem 
minuter på sig. 

Här framträder föreläsare från hela 

världen. Här kan du lyssna till New 
York-tjejen, Molly Wright Steenson, 
som med ett tempo så snabbt att hon 
knappt kan andas föreläser om Paris 
rörpostnät inför en intresserad publik.  

Hon berättar att 1945 var det 40 
mil långt och att den fantastiska pneu-
matiska kraften till en början drevs 
med jättelika ångmaskiner! 

Av henne får vi veta att om tuberna 
fastnade sköt man ner i rörpostsys-
temets tunnlar med pistol och kunde, 

Tänk dig att kunna ”mejla” 
ett viktigt textmeddelande 
tillsammans med en näve 
godis till en arbetskamrat i 
samma byggnad! :)

genom att mäta ljudvågorna, fastställa var 
de fastnat med 2 meters precision. 

De första tuberna var av järn, läder eller 
gummi och for fram med den rasande farten 
av 30 km/timmen.  

På nätföretaget www.creativetools som 
säljer 3D-program och laserskärare drömmer 
man sig också bort i rörpostens vindlingar. 

Tänk dig att kunna "mejla" ett viktigt 
textmeddelande tillsammans med en näve 
godis till en arbetskamrat i samma byggnad! 
:) skriver en av medarbetarna på hemsidan. 

Så coolt! 
I Prag, som är den enda stad som har 

kvar sitt stadsrörpostsystem kallar man det 
för sin ”teknologiska juvel”. Systemet, 55 
kilometer rör, förstördes vid 
översvämningarna 2002, men renoveringen 
är i full gång. Berlin och Paris lade ned sina 
system på 70-talet, men i Berlin finns ett 
museum som visar forna tiders rör-
postväxlar. Fast det är så klart inte tiondelen 
så coolt som att skicka labprover i realtid. 

Christer Bark

Rätt svar: 
1. Domkraft som håller upp gången mellan Radium- 
hemmet och Neurohuset i Stockholm, som var på väg att rasa 
på grund av sättningar.  
 
2. Väckarklocka på Akademiska sjukhusets centraloperation, sal 
5, som ska ”väcka” opererande kirurg när han eller hon över-
skrider planerad operationstid. Klockan har vad Sjukhusläkaren 
erfar åkt i väggen vid ett flertal tillfällen

2

1

Vi fick den här bilden från Akademiska sjukhuset i Uppsala. 
Men vad säger den? Skriv en fyndig bildtext och maila den 
till redaktionen@sjukhuslakaren.se så har du chansen att 
vinna thrillern ”Turkanarapporten” av läkaren Christian Unge.



  Forskningspropositionen 

 
Fyra miljarder mer till innovation och 
forskning – så presenterades regeringens 
forskningsproposition för åren 2013-2016, 
som kom i oktober. Reaktionerna är 
positiva från de flesta medicinska fakulte-
terna, även om det står klart att universitet 
som redan i dag har stora externa anslag 
och hög forskningsproduktion kommer att 
gynnas mest. 

 
t Propositionen innebär en ökning av basanslagen, dock 
först för åren 2014 och 2015 då universitet och högskolor får 
600 miljoner kronor mer jämfört med i dag. För 2016 
räknas anslagen upp med 900 miljoner kronor. Övriga 
medel går till mer eller mindre öronmärkta insatser.  

Sjukhusläkarna har intervjuat dekanus på vid medicinska 
fakulteterna om den nya propositionen. De flesta är mycket 
positiva till de höjda anslagen.  

”Det är unikt i västerlandet, i österlandet, ja 
överallt. En satsning på forskningen även om 
ekonomin ser dålig ut. Det innebär en tilltro till 
att samhällets problem kan lösas med systematisk 
kunskapsgenerering och kunskapsspridning”, 
säger till exempel Martin Ingvar vid Karolinska 
Institutet.  
 

”Norrland illa ute på sikt” 
Betydligt mera kritisk är Anders Bergh vid Umeå 
universitets sjukhus, som menar att endast en marginell del 
av de ökade anslagen kommer att nå fram till Umeå. ”Lång-
siktigt är vi illa ute. På sikt måste politikerna ta ställning 
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Från glädje till besvikelse
REGERINGENS 
FORSKNINGSPOLITIK 
FÅR BLANDAT MOTTAGANDE

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”En satsning på forskningen  
även om ekonomin ser dålig ut 
är unikt i västerlandet,  
i österlandet,  ja överallt”

MARTIN INGVAR 
KAROLINSKA INSTITUTET

ANDERS BERGH 
UMEÅ UNIVERSITET 
 
På sikt svälts forskningen i Umeå ut.  
Vad händer då med läkarutbildningen 
för Norrlands behov? 

översvallande

och oro
Martin Ingvar, dekanus  
på Karolinska Institutet: 

 
Regeringens forskningsproposition 
visar på en framtidsoptimism och ett 
viktigt ledarskap. Jämför med EU 
som nu satsar allt på jordbruket och 
genomför besparingar och neddrag-
ning på forskningen. Den svenska 
regeringen har ett gott sinne för att 
framtiden ska vinnas med forskning. 

 
t Att basanslaget ökar i forskningspro-
positionen, men med kvalitetskrav, leder 
till en hälsosam tävlan mellan universite-
ten. Det kommer att leda till att akade-
mins ställning stärks i sjukvården. 

Den storskaliga forskningen som blir 
möjlig genom SciLifeLab kan utnyttja de 
unika svenska fördelarna med register-
forskning med en stor patientstock. 
Genom detta kan vi få sanningar, inte 
bara sannolikheter och det innebär att vi 
kommer att kunna få svar en gång för 
alla på det som tidigare varit stora 
frågor för forskningen, så att vi kan 
lägga dem åt sidan.  

När det gäller kvalitetsbedömning 
med peer review delar jag utbildningsde-
partementets tvekan om enbart biblio-
metri kan ge hela sanningen om forsknin-
gens kvalitet.  

Men det är nog mycket svårt att hitta 
ett radikalt annorlunda system som alla 
blir nöjda med. 

Den mest framgångsrika kliniska 
forskningen är i dag translationell, den 
kombinerar kliniskt och prekliniskt.  

Det kräver oerhört mycket att få fram 
ny forskning ”bedside”, det är inte en 
rimlig modell. Att samla in data, ja, men 
inte att genomföra hela forskningen.

Fortsättning nästa uppslag >>

Anders Bergh,  
dekanus, medicinska  
fakulteten i Umeå: 
 
t Forskningspropositionen 
innebär att allt större del av 
pengarna fördelas i konkurrens, 
och i och med de stora riktade 
resurstillskotten söderut så för-
sämras naturligtvis vårt relativa 
konkurrensläge.  

Jag tror inte att ett nytt peer 
review-system ändrar något i 
grunden. Det är ju så att den 
som väljer ut de som ska 
granska, också väljer resultaten 
av granskningen. Det innebär 
en väldigt stor makt.  

Finns viljan att ytterligare 
koncentrera all medicinsk 
forskning i Sverige till några 
få orter går det säkert att 
hitta granskare som anser 
att det är rätt.  

Jag är också tveksam till 
vilken nytta vi kan komma att få 
av satsningen på excellens.  

Vilken ledande forskare vill 
flytta från Oxford till Umeå, och 
i så fall blir inte övergångssum-
morna orimligt stora?   

Det är fantastiskt bra att 
regeringen vill lägga mer 
pengar på forskningen, men 
man borde också inse att 
extrem koncentration också 
innebär stor risk för likriktning. 

”Det kommer att 
bli som när odopade 
idrottsmän tävlar  
med dopade” 
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till om alla satsningar ska ske i Mälardalen och vad som i så 
fall blir de långsiktiga konsekvenserna i Norrland”.Att 
bedömningarna skiljer sig åt beror främst på att en större 
andel av anslagen ska fördelas efter kvalitetsindikatorer – 
tjugo procent mot tio procent i dag.  

I praktiken innebär det att enheter gynnas som redan i 
dag har stora externa anslag och en stor forskningsvolym, 
och därmed kan visa på många publiceringar och citeringar.  

”Det är lite sorgligt, ett Moment 22. De som redan har 
mycket får ännu mer och det blir svårare för en ”runner-up” 
med hög kvalitet”, säger Robert Brummer vid Örebro uni-
versitet, medan Anders Bergh i Umeå uttrycker det som att 
”Det kommer att bli som när dopade idrottsmän tävlar med 
odopade. Man borde inte fördela pengar efter hög produk-
tion utan efter hög produktivitet, vilket ger mer resultat per 
satsad krona. Det hade gynnat både oss och skattebetalarna”. 
 
Regeringen vill införa nytt 
bedömningssystem för anslagen 

Regeringen föreslår att det på sikt införs ett nytt system 
för kvalitetsbedömning, och utredningsuppdraget går till 
Vetenskapsrådet i samarbete med andra forskningsråd.  

Tanken är att dagens system, som premierar 
fakulteter med stora externa forskningsanslag och 
hög placering i bibliometriska index (citeringar 
och publiceringar), ska ersättas av ett så kallat 
peer review-system, bedömningar av utländska 
expertgrupper.  

Tanken är att fakulteterna i sin helhet ska bedömas, och 
då inte bara med hänsyn till vad som tidigare presterats utan 
även av möjligheterna i framtiden.  

”Det kan vara bra att prova något nytt, det är ju 
roligare att köra en Jaguar än en Opel”, säger Olle 
Larkö vid Sahlgrenska akademin, och förklarar att 
backspegeln är stor i en Opel, men liten i en 
Jaguar – som däremot har längre motorhuv. Mer 
fokus på vad som ligger framåt, alltså. 

I Uppsala har man redan i dag har provat bedömning av 
externa expertgrupper genom så kallade KOF-utvärderingar 
(Kvalitet och Förnyelse).  
 
”Övertro på peer review-system” 
Dekanus Stellan Sandler ser både styrkor och svagheter med 
peer review-system. ”Det kan vara svårt att hitta bra experter 
där det inte föreligger jäv eller nära jäv. Vår erfarenhet är att 
det som kommer ut av bedömningarna inte är så överras-
kande, det är mest sådant vi känt till sedan tidigare. Expert-
grupperna tittar ju på bibliometri de också, som en del av 
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750 miljoner kronor i statliga pengar ska  
locka internationella toppforskare till Sverige

Fortsättning nästa uppslag >>

Olle Larkö, dekanus på  
Sahlgrenska akademin: 

 
t Jag är positiv till att regeringen vill ge 
en grundplåt som inte är öronmärkt i 
någon större utsträckning.  

Det är en storartad satsning, om man 
ser till hur omvärlden ser ut i dag. Möjligen 
skulle man kunna ha en ännu större del 
som man skickar till universiteten och som 
de får göra vad de vill med, det är ju det 
som historiskt har gett mest tillbaka. 

Vi har en fördel i Västra Götalandsre-
gionen som har en stor region och en 
motpart, en stabil struktur.  

Förstatligande, som har varit på 
tapeten, är inte möjligt och inte önskvärt.  

För att stärka forskningen i Sverige 
behöver vi samarbete och politisk enighet.  

Hela landet är inte större än en normal 
kinesisk förort. 

Stellan Sandler, dekanus,  
medicinska fakulteten i Uppsala  
 
t Forskningspropositionen är en positiv 
satsning från regeringen och den är bra 
för Uppsala. Vi är profilerade inom flera av 
de områden som prioriteras, vi är med i 
SciLifelab och har bra kompetens inom 
biomedicinsk vetenskap och läkemedels -
utveckling i och med att vi har den farma-
cevtiska fakulteten. 

Basanslagen för 2013 kommer enbart 
att få en löne- och prisuppräkning, men 
långsiktigt är det viktigt att vi förstärker vår 
basfinansiering, även om vi inte får några 
markanta anslagsökningar från staten. 

Liksom den tidigare propositionen 
verkar den nya innebära en viss elitsats -
ning, eller snarare en satsning på den 
forskning som för tillfället är på modet. 
Vissa strategiska områden får en extra 
skjuts och annat blir inte uppmärksammat 
på samma sätt.  

Den kliniska forskningens kris har att 
göra med sjukhusens struktur, det är 
svårt att få tid för forskningen. Den nya 
stödstrukturen Svensk behandlingsforskn-
ing via SKL kan innebära en möjlighet, 
även om det inte rör sig om så mycket 
pengar. 

Kliniskt aktiva läkare behövs för att 
göra de första viktiga observationerna. 
”Bedsideforskningen” är inte slut, men för 
att nå de höga höjderna behöver forsk -
ningen vara translationell. Det omvända 
gäller också för den prekliniska forsknin-
gen, först när den förs över till nya diag-
nostiska verktyg i sjukvården kan den nå 
sin fulla potential.

 Gunilla Westergren-Thorsson, 
dekanus, medicinska  
fakulteten i Lund: 

 
t Jag tror att satsningen på forskning 
och Life Science kommer att betyda 
mycket både för Sverige och för vår 
region.  

För vår del blir det inga ökade 
basanslag för 2013, däremot från 2014 
och framåt. Vi hoppas verkligen på en 
vändning, inkomsterna har varit som en 
platt ribba de senaste åren.  

För medicinska fakulteten kommer i 
dag endast 20 procent av finansierin-
gen från staten, resten är externt. Det 
har gjort verksamheten känslig, vi 
behöver mer säkerhet i systemet. 

Kvalitetsgranskning med peer review 
tror jag kan ha både för- och nackdelar. 
Det är tidskrävande och ställer stora 
krav på dem som utvärderar. Man 
måste ha hjälp av internationella krafter.

”Storartad satsning”
OLLE LARKÖ, GÖTEBORG

”Positiv satsning på det  
som för tillfället är på modet”

STELLAN SANDLER, UPPSALA

GUNILLA WESTERGREN-
THORSSON, LUND

Robert Brummer, dekanus, 
medicinska fakulteten i Örebro: 
 
t Även om vi i Örebro inte är vinnare 
trots en hög citeringsgrad av våra publika-
tioner, tycker vi ändå att den nya 
forsknings propositionen är glädjande.  

Men det blir inte mycket till nya eller 
mindre universitet.  

Det särskilda stödet till att ta in utländ-
ska forskare är utmärkt. Dålig mobilitet är 
ett av våra stora problem, både inom och 
utanför landet. Men problemet är de 
dåliga forskarlönerna. Det är svårt att 
övertala utländska forskare på lektors- 
och professors nivå att komma hit om vi 
inte kan erbjuda högre löner.  

Det finns många orsaker till den kliniska 
forskningens kris i Sverige. Vi har inte 
enbart läkarbrist, utan också dålig läkar-
effektivitet. Och vi odlar inte fram unga 
kliniska forskare, istället ses forskarut-
bildning snarare som ett bekymmer för 
att det förlänger vägen till examen, legiti-
mation och specialistkompetens.  

Ofta sätts ett likhetstecken mellan 
klinisk forskning och läkemedels -
prövningar, men det är inte de som 
kommer att höja Sveriges ställning i 
världen.  

För mig handlar klinisk forskning om 
att ha ett kliniskt, patientnära perspektiv i 
problemdefinieringen. Att man ser patien-
terna och deras besvär. Patienterna har 
givit mig mycket inspiration och idéer till 

forskning. Den så kallade ’grundforsknin-
gen’ blir en självklar del av den kliniska 
forskningsprocessen

”Peer review har både 
fördelar och nackdelar”

Hoppas det vänder nu. Inkomsterna 
har varit som en platt ribba de  
senaste åren.

ROBERT BRUMMER, 
ÖREBRO 

”Glädjande,  
även om 
det inte blir  
mycket till  
nya och små 
universitet”
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Göteborgs sjukhusläkarförening  
kallar sina medlemmar till årsmöte och 
enkel förfriskning. 
Tid: Tisdagen den 15 januari 2013 kl. 
17.00. 
Plats: Kammarens aula, SU-Sahlgrenska. 
Gästtalare: Läkaren och författaren  
Christian Unge (Se artikel sidan 65). 

 
Sjukhusläkarföreningen Östra Skåne håller årsmöte 
torsdagen den 17 januari 2013 med början  
kl 18.30. 
Plats: Kronohuset, Stora Torg i Kristianstad. 
Kl 18.30: stadgeenliga årsmötesförhandlingar. 
Gästtalare: Johan Cosmo, sjukhuschef, CSK, talar under 
rubriken ”Centralsjukhuset 2020. Så vill jag nå vår vision”. 
Mötet avslutas med buffé. 
Obs! För dem som önskar deltaga i måltiden är föranmälan 
obligatorisk.  
Anmälan: Senast den 8 januari.Meddela Läkarföreningens 
kansli per telefon 044-3092680, 
eller via e-post: margareta.danelius@skane.se 
Sjukhusläkarna Halmstad håller årsmöte tisdagen den  
15 januari kl 17.30.  
Plats: Personska villan, Hallands sjukhus Halmstad, med 
förtäring till föranmälda fr om kl 17.00.  
Anmälan görs till ordföranden Katarina von Bothmer Östling. 
Katarina.vonBothmer-Ostling@regionhalland.se 

Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas härmed till 
ordinarie fullmäktigemöte och symposium på 
temat ”Patientsäkerhet i ett systemperspektiv” 
torsdagen den 14 mars – fredagen 15  mars 
2013. 

 
t Lokal: Lundqvist&Lindqvist, S:t Clara, Klarabergs -
viadukten 90, 111 64 Stockholm 

Symposiet ”Patientsäkerhet i ett systemperspek-
tiv” äger rum under fredag förmiddag. 

Sveriges förste professor i patientsäkerhet, 
Richard Cook, KTH, talar om systemfelen i sjukvår-
den som motverkar patientsäkerhet och en panel 
med sjukvårdspolitiker och sjukhuschefer reflekterar 
över den politiska och administrativa ledningens roll i 
patientsäkerhetsarbetet.”  

Av lokalavdelning eller föreningsmedlem väckta 
frågor, som ska upptas på föredragningslistan, ska 
enligt stadgarna ha kommit styrelsen tillhanda senast 
en månad före mötet. 

Adress: Sjukhusläkarföreningens kansli, Box 
5610, 114 86 Stockholm, eller e-post: 
madeleine.blomquist@slf.se  

Styrelsen 

ÅRSMÖTEN

 
Johan Dabrosin Söderholm, dekanus,  
medicinska fakulteten i Linköping 

 
t Forskningspropositionen innebär en stark ökning 
av de statliga medlen till forskning, från 10 till 14 
miljarder kronor under de kommande fyra åren. En 
stor del av pengarna går till det biomedicinska 
området, vilket naturligtvis är positivt.  

Men även om fakultetsanslagen för fria, icke 
styrda, insatser ökar så går en större andel till mera 
styrda insatser. 

För Linköpings del räknar vi med att få ökade 
basanslag. Vi faller väl ut i den prestationsbaserade 
delen och börjar knapra in lite på de större universi-
teten. Däremot är vi missgynnade i förhållande till 
utbildningens storlek. För vår del är det också gläd-
jande att vi fått en väl tilltagen utbyggnad av läkar -
utbildningen, 40 nya års platser. 

Satsningen på klinisk behandlingsforskning inne-
håller inte så mycket pengar, men tanken är att SKL 
ska gå in med lika mycket som staten. För att 
behålla en bredd i forskningen är det viktigt att det 
nya ALF-avtalet får en bra utformning. Jag hoppas 
att man inte lockas att se det som ännu en elitsats-
ning. 

De stora genetiska studierna är viktiga, de har lett 
till stora framsteg de senaste åren. Samtidigt är det 
inte så mycket som betalat tillbaka sig i klinisk nytta.  

Klinisk forskning ”bedside” för på sikt sjukvården 
framåt genom många små steg och gör det möjligt 
att använda forskningsrönen i den kliniska vardagen. 

underlaget. Även i dessa bedömningar finns en risk för att 
forskningstrender som är på modet blir ”uppumpade”. 

Johan Dabrosin Söderholm, dekanus vid medicinska 
fakulteten i Linköping, ser däremot gärna att ett peer 
review-system prövas och tror att det kan tillföra ett 
mervärde. Samtidigt riskerar det att bli dyrt: ”Det kostar 
stora pengar som annars hade kunnat gå till forskningen. 
Därför tror jag att peer review kan göras mer sällan än vart 
fjärde år. Man hinner ändå inte ändra verksamheten så 
mycket under en fyraårsperiod.” 

SciLifeLab, ett samarbete inom biomedicinska vetenska-
per mellan Stockholms universitet, KI, KTH och Uppsala 
universitet, får sammanlagt 650 miljoner kronor under åren 
2013-2016.  

”För att satsningen på SciLifeLab ska gynna hela Sverige 
är det viktigt att man öppnar upp ordentligt, vilket man 
också visat att man vill göra. Samtidigt måste man ha en 
nationell blick på Life Science, och se vilka styrkor det finns 
i andra regioner. Vi behöver en nationell samordning av life 
science-satsningar för att bevara Sveriges styrka inom 
sektorn”, kommenterar Johan Dabrosin Söderholm. 

Till forskningsområdena åldrande och hälsa 
respektive infektion och antibiotika avsätts under 
perioden 350 respektive 300 miljoner. ”Special-
satsningar som jag ser som väldigt angelägna”, 
kommenterar Gunilla Westergren-Thorsson i 
Lund.  

Sammanlagt 160 miljoner kronor går under fyraårsperio-
den till nationellt stöd för kliniska studier, och 220 miljoner 
till en kommitté vid Vetenskapsrådet för klinisk behand-
lingsforskning, ett steg mot den tidigare föreslagna struktu-
ren Svensk behandlingsforskning. Sammanlagt 750 miljoner 
under fyraårsperioden går till rekrytering av internationella 
toppforskare och 175 miljoner till yngre forskare under 
perioden. 

Den förra forskningspropositionen fick mycket kritik för 
att den innebar en elit- snarare än en breddsatsning. Att 
döma av dekanernas uttalanden innebär den nya propositio-
nen inte en ändrad kurs.  

 
Fortsatt elitsatsning 
”Det är precis samma nu, men med andra termer. De vill 
fortsätta göra samma sak men blandar bort korten” säger 
Anders Bergh i Umeå.  

Johan Dabrosin Söderholm i Linköping reflekterar 
över om det just nu kanske finns för många sats-

ningar på unga forskare samtidigt. ”Det kan 
komma att innebära att kraven sänks. Alla unga 
forskare växer inte i kostymen, och det finns en 
risk för att man bara skjuter upp utslagsmekanis-
men.”  

Martin Ingvar på Karolinska Institutet tycker att inrikt-
ningen är bra: ”De som har bra studenter, har också bra 
klimat för forskarutbildning, organisatorisk kvalitet och bra 
karriärmöjligheter. De är alltid bra på alla områden. Spet-
sarna är förebilder för andra och drar upp medeltalet väldigt 
mycket. Sedan är det viktigt att spetsområdena inte är för 
smala. De utarmas om de inte har någonting omkring sig. 
Alternativet, att dela ut lite aktivitetsmedel till forskning 
för alla, är inte forskningens kärna – kärnan är att skapa ny 
kunskap”. 

 
Sjukvårdens organisation avgörande 
Enigheten är stor om att det är faktorer utanför forsk-
ningspropositionen som påverkar den kliniska forskningen 
mest. Sjukvårdens organisation är den hårdast styrande 
faktorn.  

”Vi får dramatiskt olika förutsättningar med de privati-
seringar som sker i storstäderna. Fler vårdgallerior innebär 
en nackdel för den kliniska forskningen”, säger Olle Larkö 
på Sahlgrenska.  

”Vi har problem med en föråldrad bild av den 
kliniska forskningen. Forskningen har professio-
naliserats, och de viktiga studierna görs inte 
bedside i dag, däremot med data från bedside”, 
säger Martin Ingvar på KI. 

Robert Brummer i Örebro betonar däremot att stora 
medicinska innovationer ofta har börjat i små studier. ”Jag 
brukar säga att det räcker med ’a critical mass as large as one 
brain’. Stora studier kan leda till stegvisa förbättringar, men 
radikala innovationer sker ofta i små grupper”.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helene Thornblad 

 

JOHAN DABROSIN  
SÖDERHOLM, LINKÖPING 

”Jag hoppas att 
nya ALF-avtalet 
satsar på bredden

Olika åsikter om värdet  
av ”bedside-forskning”

Sjukhusläkarna håller 
fullmäktigemöte och 
seminarium om 
patientsäkerhet
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t En summering så här i slutet av 
året visar att de arbetsmarknadsdagar 
som arrangerades hos AstraZeneca i 
Södertälje har gett en hel del arbete 
till de friställda forskarna.  

100 företag medverkade i maj och 
125 i september. Det har lett till 
många konkreta jobb, bland annat 
inom Läkemedelsverket, Smittskydd-
sinstitutet, Folksam och Novartis.  

Av de 1400 personer som 
arbetade på AstraZeneca i 
Södertälje har 50-60 procent 
fått ett nytt arbete. Andra har 
valt att gå tillbaka till den 
akademiska världen och dok-
torerar och ytterligare en del 
har följt med företaget till 
Boston. 

Lars Leijonborg, har varit regerin-
gens samordnare av insatserna för 
forskning och läkemedel under året och 
hans uppdrag har förlängts till året ut.  

Han berättar att ett 10-tal 
mindre forskningsföretag 
håller på att bildas av tidigare 
anställda vid AstraZeneca i 
Södertälje och flera av dem 
kommer att sitta i företagets 
gamla lokaler.   

Ett institut som ska arbeta med 
katalys och process startar också i 
Södertälje den 1 februari nästa år.  

Ett av de viktiga uppdragen för 
Lars Leijonborg just nu är att hitta en 
finansiär för att ta över det toxikolo-
giska laboratorium med 250 anställda 

som AstraZeneca drev och som man 
vill behålla i Sverige.  

Flera stora donationer har skett från 
AstraZeneca, familjen Wallenberg och 
Cancerfonden där huvuddelen, tillsam-
mans med 200 miljoner kronor från 
regeringen, har gått till SciLifelab  med 
spetsforskaren Matthias Uhlén som 
vetenskaplig ledare, ett nationellt 
vetenskapligt centrum för storskalig 
forskning inom biovetenskap, medicin 
och miljö som drivs gemensamt av 
Karolinska Institutet, Kungliga 
Tekniska Högskolan, Stockholms Uni-
versitet och Uppsala Universitet. 

Regeringen satsar dessutom 400 
miljoner på Life Science och forsk-
ningsområden som antibiotikaresi-
stens, läkemedels utveckling, hälsa, 
åldrande, klinisk forskning och regis-
terforskning.  

Forskningspropositionen som 
enbart läggs fram var fjärde år, kom 
den 11 september i år och innehåller 
en satsning på totalt 11,5 miljarder 
för åren 2013-2016. 

Många av de tidigare anställda på 
AstraZeneca har bildat nätverk och ses 
fortfarande regelbundet för att tipsa 
varandra om jobb och hålla humöret 
uppe på dem som ännu inte hittat 
något nytt. Sjukhusläkaren har träffat 
fyra av dem som fått nytt jobb inom 
helt olika sektorer och fått ta del av 
deras tankar kring vad som hände den  
2 februari. 

Anna-Lena Bengtsson
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Inte bara flyt STORA INSATSER  
OCH EFTERSÖKT 

KOMPETENS HAR GETT   
ÖVER HÄLFTEN AV FORSKARNA  

PÅ ASTRAZENECA NYA JOBB 

Arbetet med att fånga upp skärvorna av AstraZeneca och att 
få forskareliten att stanna i Sverige har varit ett akut uppdrag 
för tidigare utbildningsministern Lars Leijonborg sedan den 
2 februari i år då AstraZeneca meddelade sitt beslut att lägga 
ned all forskning i Södertälje och Lund.

Så  
lever 
de  
idag
Sjukhusläkaren 
har träffat fyra 
forskare som 
fått byta tillvaro

JOHANNA

RICHARD

SUSANNE

SVANTE

SIDORNA 44-49

Foto: Sven Erik Sjöberg



terar hon. 
Hon uppskattar att hon fått fortsätta inom samma 

bransch där hon känner sig hemma. Förutom den specifika 
ämneskunskap hon tagit med sig från AstraZeneca berättar 
hon att hon har stor glädje av de ledarskapsverktyg som man 
använde inom företaget. 

– Det ger en bra struktur för hur man tar hand om perso-
nalen runt mål och resultatstyrning, utvecklingsplaner för 
individen och hur man agerar som en ledare. Mycket av det 
tar jag med mig i den nya rollen som chef. Det är otroligt 
användbart, säger Johanna Fälting. 

 
 

Anna-Lena Bengtsson
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För Johanna Fälting och den projektgrupp 
hon ledde kom beskedet om nedläggning 
av AstraZeneca i Södertälje som en kall-
dusch.  

– Men vi valde att fortsätta att fokusera 
på vårt forskningsarbete inom Alzheimer 
och göra överlämningen till Boston så bra 
som möjligt, berättar hon.  

 

t Johanna Fälting och hennes arbetsgrupp bestämde sig 
tidigt för att deras arbete var så viktigt för många människor 
att det gällde att fortsätta att göra ett så bra jobb som 
möjligt, berättar hon. 

Det har inneburit att hon jobbat kvar på AstraZeneca till 
för en månad sedan. 

– Det kändes bra att leverera något som lever vidare, att 
vi kan ha varit en del av att eventuellt skapa ett viktigt 
läkemedel för en grupp patienter som är väldigt beroende. Vi 
fann lojaliteten och motivationen inom projektgruppen på 
det viset. 

Det här har också inneburit att några av gruppens forskare 
har valt att följa med till Boston och fortsätta arbeta med 
projektet där. 

Men Johanna Fältring valde att stanna i Sverige. Efter 11 
år på AstraZeneca har hon fått ett nytt arbete inom läkeme-
delsindustrin. Den här gången inom ett svenskt, betydligt 
mindre bioteknikföretag, BioArctic Neuroscience, som 
utvecklar nya läkemedel och diagnostik mot neuro -
degenerativa sjukdomar och som också har utvecklat en ny 
antikroppsmedicin mot Alzheimers sjukdom som nu testas 
på patienter. 

Hon tror att framtiden för svensk läkemedelsforskning 
ligger i mindre bolag och hon hoppas och tror att det 
kommer att starta många nya små bolag ur nedläggningen 
av AstraZeneca. 

Sitt nya jobb vid Bioarctic fick hon genom de arbetsmark-

nadsdagar som arrangerades för de anställda i våras.  
– Jag träffade ett rekryteringsföretag där som sökte någon 

för ett arbete vid ett företag som jag kände till sedan tidigare 
och som hade intressanta projekt. 

Den 1 november började hon på det nya jobbet som chef 
för en avdelning med inriktning på molekylärbiologi och 
immunologi. Arbetet innebär att hon arbetar vidare med 
Alzheimer men också med ryggmärgsskador och Parkinson. 

Hela företaget består av 27 personer vilket är betydligt 
färre än vad som ingick i bara den grupp hon ledde på Astra-
Zeneca. 

– Jag har en annan roll här än vad jag hade tidigare och 
jag har fått personalansvar. Det är också ett annorlunda sätt 
att arbeta med kortare beslutsvägar i ett litet bolag, konsta-
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Johanna Fälting tror att  
framtiden för svensk 
läkemedelsforskning ligger i 
mindre bolag och hon hoppas 
och tror att det kommer att 
starta många nya små bolag 
ur nedläggningen av 
AstraZeneca.

Johanna är 
nu chef på 
ett mindre 
biotekföretag ”Vi tyckte att arbetet var så 

viktigt för många människor så 
vi kunde inte lämna utan att 
avsluta jobbet. 

Det kändes bra att leverera 
något som lever vidare, att vi 
kan ha varit en del av att 
eventuellt skapa ett viktigt 
läkemedel för en grupp patien-
ter som är väldigt beroende”.

…MEN HON 
STANNADE 
KVAR TILLS  
JOBBET 
VAR  
AVSLUTAT

Foto: Stefan Nilsson



Att fylla AstraZenecas forskningsportfölj 
med intressanta projekt inom 
Alzheimerområdet var Richard Cowburns 
arbete fram till i våras. I dag arbetar han på 
KI:s innovationskontor med att omvandla 
forskning till kommersiella produkter och 
sälja in dem till företag. 

 

t Richard Cowburn är född och uppväxt i England. Han 
disputerade 1988 på Alzheimers sjukdom och kom därefter 
direkt till Sverige och KI Novum för att bygga upp en 
forskningsenhet med inriktning på Alzheimer. Efter 17 år på 
KI rekryterades han 2006 till AstraZeneca, lockad av att få 
omsätta sina kunskaper i praktiken. 

I sitt nya jobb på Innovationskontoret har han använd-
ning för det mesta av vad han sysslat med tidigare, som 
akademisk forskare och inte minst från sitt arbete vid 
AstraZeneca där han skaffat sig ett mycket stort nätverk. 

– Det är ett mycket inspirerande jobb och miljö att arbeta 
i. Vi är totalt nio personer som jobbar här men skulle behöva 
vara betydligt fler. 

Två veckor innan beskedet om nedläggning kom drab-
bades Richard Cowburn av sorg. 

– När beskedet kom befann jag mig redan i en personlig 
kris eftersom min mamma plötsligt hade dött. Det gjorde att 
jag inte hamnade i samma krisläge som många andra. Jag 

hade redan en större sorg och kände att det bara var ytterli-
gare en sak jag behövde handskas med, berättar han. 

Redan från början visste han att han ville fortsätta att 
arbeta och utvecklas inom life science, det akademiska livet 
kände han att han lämnat bakom sig. 

– Jag kände att jag ville fortsätta att arbeta med tillämpad 
forskning, att få möjlighet att göra en skillnad. Att flytta 
utomlands kändes inte som något alternativ med en familj som 
är rotad i Stockholm och barn som just börjat på gymnasiet. 

Han kände till forskningssatsningen runt KI, KTH och 
Stockholms Universitet och hoppades att det skulle finnas något 
där för honom. Det visade sig också stämma. När han gick in på 
KI:s hemsida hade man just utlyst en tjänst för samverkan med 
näringslivet som var som klippt och skuren för honom. 

– Jag kände direkt att det här var mitt jobb, skrev en 
ansökan och fick jobbet. 

Att han själv tidigare jobbat som forskare underlättar 
kontakten med andra forskare och att han jobbat kommersi-
ellt gör att han kan se på forskningen med företagets ögon 
utifrån vad de vill ha 

Han betonar att framtiden för forskningen är att 
arbeta i kluster, tillsammans med andra högskolor 
och universitet.  

SciLifeLab, det nationella vetenskapliga centrum för 
storskalig forskning inom biovetenskap, medicin och miljö, 
som drivs gemensamt av KI, KTH och Stockholms och Uppsala 
Universitet är ett jättebra exempel, säger Richard Cowburn. 

 
 

Anna-Lena Bengtsson
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Steget från Alzheimerforskning till att 
jobba i Arlas mikrobiologiska laboratorium 
kan tyckas långt. Men Susanne Fabre 
menar att det finns vissa likheter, exem-
pelvis behovet av biomarkörer. 
 

 

t  Susanne Fabre hade redan funderingar på att lämna 
AstraZeneca när beslutet om nedläggning kom. 

– All turbulens, tidigare neddragningar, omorganisa-
tioner och centraliseringar gjorde att jag hade på känn att 
något var på gång. Jag hade börjat fundera på att söka nytt 
jobb och var redan ute på nätet och kollade läget, berättar 
hon. 

Beslutet om nedläggning beskriver hon som en spark i 
baken att snabbt gå från tanke till handling och söka nytt 
jobb. 

På AstraZeneca hade hon jobbat som gruppchef inom bio-
markörforskning inom området Alzheimer och smärta. 

– Det innebar att vi tittade på biokemiska effekter i blod 
och hjärna både på djur och på människa. 

Också på Arla arbetar hon som gruppchef med mikrobio -
logisk forskning. Här handlar det bland annat om studier på 
människa där man arbetar med probiotiska produkter. Också 
här ingår det i jobbet att söka biomarkörer som kan visa på 
en hälsostyrkande effekt av bakterierna. Arbetet i laborato-
riet innebär också ansvar för de bakterier som ingår i yoghurt 
och ostprodukter. 

Sitt nya arbete hittade hon genom en jobbannons på nätet 
redan ett par veckor efter beskedet om nedläggning. Redan i 
början av juni med bara en veckas ledighet mellan jobben var 
hon på plats i Arlas laboratorium. 

Att sätta sig in i chefsrollen gick snabbt tycker hon. 
Däremot har det tagit lite tid att sätta sig in i det nya arbets -
området, nya projekt, andra forskningsuppdrag och lära 
känna nya nätverk. Den arbetsgrupp hon leder finns i både 
Danmark och i Sverige och innebär en hel del resande. 

– Den största skillnaden mellan jobben är att det är olika 
typer av industrier. Arla är ju dessutom betydligt närmare 
kopplad till marknaden och konsumenterna och har mycket 
snabbare ledtider när det gäller produkterna. Inom 
läkemedelsindustrin kan det ta 10-15 år innan man ser pro-
dukterna ute på marknaden. Här handlar det om 2-3 år, 
berättar hon. 

Det innebär ett betydligt närmare samarbete med mark-
nadsavdelningen än vad hon var van vid från sitt tidigare 
arbete. Men allt har nu börjat falla på plats och hon trivs i 
laboratoriet på Arla. Men hon tar också med sig en del från 
sin gamla arbetsplats. 

Hon berömmer personalorganisationen på AstraZeneca 
som hon berättar var mycket välfungerande. 

– Jag inser att vi hade mycket goda förmåner inom 
AstraZeneca och jag har fått en väldigt god ledarskapsut-
bildning som jag känner att jag har stor nytta av här i mitt 
nya jobb. 

 
Anna-Lena Bengtsson
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Richard tillbaka på KI med ett stort 
nätverk och kunskaper om marknaden

Susanne bytte läkemedel mot ost och mjölk 
– men steget är inte så långt som man tror

I dag är samarbetet mellan forskare och företag betydligt tätare än tidigare, menar Richard Cowburn. Uppdragsforskning är mindre vanligt och kravet 
på djupare samarbete runt sjukdomsmekanismer och tillämpningar för läkemedelsutveckling har ökat.

 På Arla är det betydligt närmare samarbete med marknadsavdelningen än vad Susanne var van vid från sitt tidigare arbete. Men allt har nu börjat 
falla på plats och hon trivs i laboratoriet på Arla.



   Forskning / www.sjukhuslakaren.se

– Inom områden som stroke och hjärt-kärlsjukdomar har 
det medfört stor patientnytta och hjälpt till att reda ut vad 
som är sunda prioriteringar i vården, säger han. 

Däremot menar han att landstingen har mycket 
att lära om hur man motiverar och belönar medar-
betare. 

– Jag skulle vilja se ett mer systematiskt tänkande när 
det gäller ledarskap och personlig utveckling. Där ligger 
industrin långt före, konstaterar Svante Nyberg. 

 
 

Anna-Lena Bengtsson 
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För Svante Nyberg, som är psykiatriker, 
har neddragningen vid AstraZeneca inneb-
urit att han sökt sig tillbaka till sjukvården 
igen. Sedan några månader tillbaka är han 
divisionschef inom Sörmlands landsting. 

 

t – Jag trivdes jättebra med mitt arbete på AstraZeneca och 
hade tänkt återvända till sjuvården betydligt senare, säger 
han. 

Han agerade snabbt när beskedet kom att större delen av 
forskningen vid AstraZeneca i Södertälje skulle läggas ned. 

– Jag satte omedelbart igång att ringa runt i mitt nätverk 
och fick snabbt kontakt med ett rekryteringsföretag som 
behövde en läkare som kunde gå in och ta ett uppdrag i 
Sörmland, berättar han. 

Men det var inte självklart att han skulle ta jobbet. 
– Jag funderade på en mängd olika typer av jobb innan 

jag bestämde mig, allt från ett projekt under uppbyggnad i 
Singapore till det här jobbet i Sörmlands sjukvård. Det var 
flera olika saker att väga in, hur långt från Sverige jag ville 
jobba och ville jag fortsätta inom läkemedelsforskning. 

Men när han följde upp diskussionen med Sörmlands 
landsting tyckte han att jobbet verkade spännande och 
intressant. 

– Det innebär att jag som är psykiatriker fått möjlighet 
att bredda mig som divisionschef för internmedicin, säger 
han. 

På AstraZeneca var hans arbete fokuserat på att omsätta 
nya biologiska principer från djur till människa och se om de 
var relevanta för sjukdomar inom området kognition, där 
Alzheimer är det största forskningsområdet. 

– Alla var medvetna om att vi inte hade gjort några 
viktiga genombrott på flera år. Men det kom ändå oväntat 
att företaget skulle ta ett så radikalt grepp som det gjorde, 
konstaterar han. 

Han menar att det är självklart att företaget inte kunde 
fortsätta att investera i något som inte gav resultat. Men anser 
att man hade nya intressanta forskningsprojekt på gång inom 
Alzheimer. En del av dessa projekt har nu istället gått vidare 
till en slimmad, virtuell forskningsorganisation i Boston. 

– Det här innebär också möjligheter för oss att tänka nytt, 
att omdefiniera den akademiska forskningen, konstaterar 
han. 

Efter åtta år på AstraZeneca är Svante Nyberg positivt 
överraskad över att det hänt en hel del saker som förbättrat 
sjukvården. 

Som exempel nämner han att när han lämnade Karolinska 
Universitetssjukhuset i Huddinge, där han var sektions chef, 
skrevs fortfarande alla journaler på papper. Idag har IT slagit 
igenom helt och fullt. 

Bland det mest positiva menar han är utvecklingen av 
nationella riktlinjer och vårdprogram.  

50

Sjukhusläkaren  6/2012  www.sjukhuslakaren.se   Forskning

NÄTTIPSET

Varför vill ingen ha 
demokratiska företag? 
t Det förefaller som om 
sjukvård i Sverige är ransonerad. 
Det finns bara en viss mängd 
pengar och vissa kommer i kläm 
om pengarna tryter.  

Vem som tar ansvar för kost-
naderna av utebliven och dålig 
sjukvård är oklart. Det enda som 
är klart är att patienterna får lida. 

Så skriver Nicholas Aujulay på 
www.sjukhuslakaren.se 

En lösning enligt Nicholas 
Aujualy är att bilda ett demokra-
tiskt företag. Då kan alla säga 
upp sig om nödvändigt och man 
kan omförhandla de ekonomiska 
förutsättningarna.  

Så har läkarna gjort på sjukhu-
set i Fairbanks där Nicholas 
Aujualy arbetar. 

Där har akutläkarna, nio 
stycken, urologerna, kirurgerna, 
ortopederna, ja i stort sett 
samtliga specialiteter bildat 
demokratiska företag. 

 Direktlänkarna till Nicholas 
artiklar är: 
www.sjukhuslakaren.se/2012/1
1/14/demokratiska-foretag/ 
och 
www.sjukhuslakaren.se/2012/1
1/22/lund-an-en-gang-i-blasva-
der/ 
Avsaknaden av demokratiska 
företag är till stor del facket fel 
menar, Bo Rothstein, professor i 
statsvetenskap vid Göteborgs 
universitet.  

Om fackföreningsrörelsen och 
partierna till vänster hade varit 
mera öppna för annat än de hie-
rarkiska styrmodeller som 
statligt och kommunalt huvud-
mannaskap i realiteten innebär, 
skulle vi i dag kunnat ha hundra-
tals skolor, vårdcentraler, äldre-
boenden, förskolor mm, som 
varit demokratiskt styrda av dem 
som arbetar i dessa verksamhe-
ter. Debattinlägget går att läsa 
på:  www.dn.se/debatt/facket-
missade-chansen-till-ekonomisk-
demokrati

Svante blev 
divisionschef 
inom 
sjukvården

Foto: Stefan Nilsson

– Alla var medvetna om att vi 
inte hade gjort några viktiga 
genombrott på flera år. Men 
det kom ändå oväntat att före-
taget skulle ta ett så radikalt 
grepp som det gjorde, menar 
Svante Nyberg. 

NICHOLAS BLOGG



– Alla områden har sina experter. Det 
gäller också mat, säger Markus Aujalay, en 
av Sveriges mest kända kockar, känd från 
TV, kokböcker och sin restaurang Vinter-
viken vid Mälaren i Stockholm. 
t Som ett led i projektet att förbättra patienternas måltider 
har Södersjukhuset inlett ett samarbete med honom. Han ska 
delta som inspiratör när det gäller mat och service i samband 
med att Södersjukhuset bygger ett eget tillagningskök. 

Markus Aujalay tycker att det 
är positivt att sjukvården 
äntligen vaknat upp och förstått 
hur viktig maten är för den sjuka 
människan. 

– Om ett rör går sönder på 
sjukhuset hoppas jag att man 
ringer rörmokaren, lika själv-
klart borde det vara att utbil-
dade och erfarna kockar jobbar i 

sjukhusköket. 
Han tycker att det är viktigt att all personal förstår vikten 

av en bra sjukhusmat och betonar att han kommer att ställa 
krav på att läkarkåren engagerar sig helhjärtat i projektet. 

Han betonar att det inte handlar om någon konstig mat.  
– Den ska vara enkel och vällagad. Bra husmanskost på 

bra råvaror, gärna både ekologisk och klimatsmart. 
Service och flexibilitet är något som Markus brinner för 

och menar att det måste vara självklart att erbjuda en 
omelett eller en smörgås till en patient som inte vill ha den 
ordinarie lunchen eller till någon som är småhungrig på 
kvällen. 

Att laga mat till 500 personer per dag inte är särskilt 
många ur ett restaurangperspektiv. 

– Allt handlar om kunnande, förberedelser och rutiner, 
konstaterar han. 

Att baka brödet menar han är något man borde göra redan 
i dag på sjukhuset i dagrummen som har spis och ugn. 

– Det är snabbt och enkelt och det skulle vara ett enorm 
lyft för patienterna att känna doften av nybakat bröd, säger 
han. 

Anna-Lena Bengtsson
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MATCHEN 
HAR BÖRJAT 

Foto: Stefan Nilsson

De svarta lådornas tid är över. Nu är trenden att laga god och näringsrik mat i egna 
kök. Södersjukhuset satsar på ett helt nytt sjukhuskök som ska stå klart i början av 
2014 och utmanar övriga sjukhuskök i landet om bästa sjukhusmaten 2015.  
Till sin hjälp tar man stjärnkocken Marcus Aujulay, känd från TV.  
I Trelleborg bygger Region Skåne ett nytt sjukhuskök för 50 miljoner med hjälp av 
Läkemedelsakademin. (Se nästa uppslag). Måltiden ska vara dagens ”högtid” för  
patienten är mottot för framtiden. 

Han kan trolla med händerna, 
men bra sjukhusmat handlar  
inte om hokus pokus menar 

stjärnkocken Marcus Aujulay

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Vem lagar bästa sjukhusmaten 2015?
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– Kunskap kommer inte gratis 
 
”Bättre börda, man bär ej på vägen, än 
mycket mannavett.…” 
 

Så här i riksstämmodagar så är det naturligt att 
tankarna vandrar till Havamals korthuggna 
fokusering på kunskapens betydelse. Hur ser den 

medicinska riksstämmans framtid ut? Hur ser vår fort-
bildning ut som läkare? En sak som definitivt kommer 
att påverka detta är den nya etiköverenskommelse som 
diskuteras mellan läkemedelsindustrin och Sveriges 
kommuner och landsting.  

Utgångspunkten för diskussionerna kring samver-
kansformer mellan läkemedelsföretag och hälso- och 
sjukvården är en åtstramning. Bland annat kommer san-
nolikt den pragmatiska regeln att läkemedelsföretagen 
kan stå för hela konferensavgiften samt upp till 50 
procent av kostnaden för resa, kost och logi att försvinna.  

I fortsättningen förutsätts arbetsgivaren stå för hela 
kostnaden för resan. Men finns beredskapen hos 
sjukvårdshuvudmän och privata arbetsgivare att täcka 
upp för dessa ökade kostnader när de skriver under 
överenskommelsen?  

Nu är det inte enbart sjukvårdshuvudmännen som 
driver denna fråga. Det ligger också i läkemedelsföre-
tagens långsiktiga intresse. Detta är en del i en inter-
nationell utveckling där reglerna stramats åt, och 
kommer att stramas åt ytterligare, i många länder. 
Sverige har långt ifrån de hårdaste reglerna.  

Men mannavett är inte något man får gratis. Det är 
något du och jag arbetat hårt under många år för att få. 
Först för att kunna påbörja läkarutbildningen, sedan 
för att klara av den, för att kunna få legitimationen och 
till slut för att bli kunnig inom den valda specialite-
ten. Och vi är inte färdiga i och med det utan förut-
sätts ta till oss all ny kunskap inom våra områden och 
kunna omsätta det i praktiken. Så ansvaret och det 
mesta arbetet ligger ändå på oss själva.  

Med det som bakgrund så har jag ofta undrat varför 
det är så vanligt att vi läkare accepterar att den första 
kunskapen om ett nytt läkemedel kommer från ett 
företag? Detta sker ofta i samband med en fortbild-
ning, kongressdeltagande eller produktinformation. 
Jag har inget emot att ta del av ett läkemedelsföretags 
information. Tvärtom tycker jag att det är ganska 

självklart att innan man faktiskt börjar använda ett 
nytt läkemedel bör man ha haft kontakt med tillverka-
ren som har ansvaret för produkten. Men varför låta 
företagen ge den första bilden? 

Den enskilt viktigaste fortbildningsförbättringen 
inom läkemedelsområdet är om varje läkare alltid först 
tog del av den produktmonografi som sammanställer 
det Läkemedelsverket vet om läkemedlet. Ofta är det 
en sammanställning på 4-6 sidor på svenska där under-
laget i registreringsansökan är sammanställt.  

I det fall det svenska läkemedelsverket inte varit 
registreringsmyndighet så finns alltid en vetenskaplig 
rapport på den europeiska läkemedelsmyndighetens 
hemsida www.ema.europa.eu. Där kan du söka på både 
handelsnamnet eller det generiska namnet direkt från 
första sidan. Under fliken ”Assessment history” finner 
du normalt den fullständiga vetenskapliga rapporten 
på engelska under beteckningen ”EPAR – Public 
assessment report”. 

OK. Den är inte alltid så lättgenomtränglig. Och 
framför allt så ligger det intressanta och sammanfatt-
ningen SIST och inte först som man skulle förvänta 
sig. Så någonstans efter 30 till 100 sidor så dyker 
rubriken ”Overall conclusions, risk/benefit assessment 
and recommendation”. Läs det kapitlet! 

Nu har jag avslöjat en hemlighet. Hur kan en 
klinisk farmakolog ha koll på alla nya läkemedel? Jo, 
hen har läst EPAR … Jag hoppas mina kolleger kan 
förlåta mig för att jag avslöjar yrkesknep.  

Men varför räcker inte publicerade artiklar? Helt 
enkelt för att det mesta som är känt om ett nytt läkeme-
del inte har hunnit publiceras, inte kommer att publice-
ras eller kommer att publiceras på ett sådant sätt att det 
är svårt att få en rättvisande bild från artiklarna. För dig 
som tvivlar på detta påstående – och för den delen du 
som instämmer också – rekommenderar jag att starta 
webläsaren och skriva in http://korta.nu/ebm. Kudos till 
Hans Melander, Jane Ahlqvist-Rastad, Gertie Meijer 
och Björn Beermann vid Läkemedelsverket! 

Och för ordningens skull inför advents- och julfi-
rande så fortsätter Havamal-versen:  

”… sämre vägkost, man ej släpar över 
fältet, än övermått utav öl.” 

 
Mikael Hoffmann, läkare, specialist i 

klinisk farmakologi och iinfektionssjuk domar, 
samt chef för stiftelsen NEPI – Nätverk för 
läkemedelsepidemiologi.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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– Äter  
patienten?
I Skåne slår man på stort och ska bygga ett nytt sjukhuskök i 
Trelleborg som får kosta upp till 50 miljoner kronor. Men det 
är inte själva köket och den goda, vackra och näringsrika 
maten som kommer att bli det storslagna när köket öppnar 
2014, utan det som händer utanför sjukhuskökets väggar när 
maten möter patienterna i vården.

t I Skåne vill man inte att patienterna 
ska äta mat eller mad som det uttalas på 
skånska, utan de ska bjudas på måltider.  

Med menyer och buffér och välutbildad 
vårdpersonal som tar mat med lustfyllt 
allvar ska sjuka patienter med aptitlöshet 
lockas att äta näringsriktigt och gott. 

Därför har Region Skåne anlitat Livs -
medelsakademin som trummat ihop ett 
riktigt elitgäng, eller vad sägs om den här 
konstellationen? 

En disputerad dietist (Maria Biörk -
lund Helgesson) som arbetat inom 
sjukvården i 20 år, en gastronom (Maria 
Norrving), en ”femstjärnig” kock och 
krögare (Thomas Drejing,  som startade 
den nu legendariska skånska restaurangen 
Peteri Pumpa), en sociolog som dispute-
rat på måltider (Maria Nyberg), två pro-
jekledare (ekonomen Hans Knutsson och 
köksmästaren Lill Spenninge) och slutli-
gen kocken Per Gunnar Hansson som 
framgångsrikt tävlat i Årets kock. 

Skånesatsningen skiljer sig lite från 
andra sjukhus och fokuserar mer på perso-
nalens attityder, normer, rutiner, service 
och bemötande än att skapa ”ny mat”. 

I snart ett års tid har man förberett för-
vandlingen och uppmuntrat och drillat 
både kökspersonal och vårdpersonal att 
förstå patientens behov och tänja sina egna 
gränser och skapa ”måltider”. 

– En måltid är något annat än att dela 

ut matbtrickan och bocka av ett moment 
på arbetslistan. Patienten har andra för-
väntningar. Man väntar på doktorn och 
man väntar på maten, säger Maria Biörk -
lund Helgesson. 

– Man kan inte styra, som patient, när 
man ska bli röntgad eller undersökt, men 
de flesta patienter borde få  möjlighet att 
påverka lunchen eller middagen. Om 
man får påverka vad man ska äta, när man 
ska äta och var man ska äta, kanske i en 
fin matsal, så försvinner ofta aptitlöshe-
ten. Sjukhusmenyn ska bli en snackis, 
något man går och längtar efter. Patienter 
är inte undernärda på grund av brist på 
mat utan på grund av brist på lust. 

Och så till frågan i rubriken. 
Äter patienten?  
– Att ställa den enkla frågan är det 

enda jag begär av läkarkåren, säger Maria 
Biörklund Helgesson. Vårdpersonalen är 
väldigt duktig på att ta blodprov, blod-
tryck och mäta urin eftersom doktorn 
frågar efter det på ronden. Skulle doktorn 
fråga om patienten äter skulle  personalen 
känna sig mer motivarad att ta reda på 
det och arbeta mer med måltiderna 

 
Christer Bark
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Bilderna till höger:  Maria Biörklund Helgesson, 
Maria Norrving och Per Gunnar Hansson under 
en av många workshops med personalen på  
Trelleborgs lasarett
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Vad finns i 
en ambulans?

Bår

Andningsvårdsväska med syrgas och hjälpmedel 
för fria luftvägar, bl a ventrikelsond, sugaggregat, 
revivator (andningsballong), intubationsväska, inhala-
tionsmask, hudsonmask och grimma.

Akutväska  
Indelad i ytterfack, väsklock och fem sektioner.  
Ytterfacken innehåller bl a blodtrycksmanchett, satu-
rationsmätare och S-cut (ett skärverktyg). 
Väsklocket innehåller bl a stetoskop, örontemp, EKG-
elektroder och deffplattor. 
Sektion 1. Innehåller bl a stickande och skärande 
verktyg, P-glucosmätare, lancetter, plåster, pocket-
mask, EKG-kablage, rakhyvel, defibrillator. 
Sektion 2. Innehåller bl a glucos, alvedon, trombyl 
(blodförtunnande medel), betapred (kraftigt kortison-
preparat som hämmar inflammationer). 
Sektion 3. Läkemedelsektionen. Innehåller bl a adre-
nalin, atropin, B-vitamin, Bricanyl, morfin, Naloxon, 
Rapifen, Seloken (mot kärlkramp), Stesolid 
(lugnande), Tavegyl (mot allergi), Cordarone (hjärtat), 
midazolam (ångestdämpande), Furix (väteskdrivande), 
Ketalar (smärtstillande). 
Sektion 4. Tejper, kompresser mm. 
Sektion 5. Sprutor och kanyler.

Stödkrage

Väska med brännskade-  
och förbandsmaterial

Datorterminal 
Står i kontakt med sjukhuset. Visar EKG, pulsfrekvens, mm.

Förlossningsväska  
Innehåller bl a sax, peang, handdukar och hjälpmedel 

för fria luftvägar anpassat för barn.

Specialgjord instrumentpanel med snabbval bl a till  
kommunikationssystemet Rakel, mobilnätet, en färd -
dator, som ger uppgifter om plats och patientens 
symptom, blåljus och det gamla kommunikationssyste-
met, som ännnu finns kvar som back up.

Brandsläckare, syrgastuber 
mm.

Beslutsstöd.

Ambulanssjuksköterskan Anette Billborn med skydds-
dräkt och skyddsmask. I ambulansen finns också en 
”stretch-bår” för att fixera, exempelvis ryggskadade. 

HÄR ÄR SVARET PÅ FRÅGAN  
SOM MÅNGA UNDRAT ÖVER

Bemanningen 
En ambulans bemannas normalt sett med en sjuksköterska 
med minst ett års specialistutbldning och minst ett halvt års 
klinisk verksamhet och en ambulanssjukvårdare med under-
sköterskeutbildning och en påläggskurs på ett år inom ambu-
lanssjukvård. Ambulanssjukvårdaren ska också ha arbetat 
minst två år inom slutenvården. 
 

Christer Bark
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Foto: Stefan Nilsson



 

Vid infektion i buken är det vanligt att 
kirurger vid Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset ordinerar ett antibiotikum som är 
resistensdrivande. Också vid andra typer av 
infektioner är det vanligt att man inte 
väljer det bästa läkemedlet.  

 
t Det konstaterar Ingemar Qvarfordt, hygienläkare 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och 
delaktig i den pilotstudie som pågått vid två kliniker i 
Västra Götaland och Uppsala i två år.  

Genom några knapptryckningar kan han enkelt 
och snabbt få svart på vitt vilka vårdrelaterade 
infektioner som förekommit vid de två kliniker 
som deltar i projektet och vilken antibiotika som 
ordinerats.  

– Det här är efterfrågat på kirurgklinikerna som har 
ett stort intresse för kvalitetsuppföljningar och att 
minska frekvensen av kirurgiska komplikationer. På det 
här viset kan vi ge meningsfull återkoppling och utbild-
ning, säger Ingemar Qvarfordt. 

Verktyget gör det enkelt att ta ut sammanställningar 
av exempelvis vilken typ av vårdrelaterade infektioner 
som förekommit vid kliniken, om de är djupa eller ytli-
ga. Det går också att få fram vilken typ av antibiotika 
som ordinerats vid olika typ av infektioner och hur ef-
fektiva  ordinationerna varit. 

– Det enda läkaren behöver göra är att svara på 
några frågor som är kopplat direkt till patientjournalen 
i samband med ordination av antibiotika. Man ska 
uppge varför antibiotika ordinerats, om det handlar 
om en vårdrelaterad infektion eller samhällsförvärvad 
eller om det handlar om profylax inför en operation 
och naturligtvis vilken typ av antibiotika de ordinerat. 

Arbetet med Infektionsverktyget är en del i det pati-
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Vanligt med felaktiga ordinationer av antibiotika

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortsättning nästa uppslag >>– Infektionsverktyget har två syften. Det ena är att förebygga vårdrelaterade infektioner. Det andra att minska antalet felaktiga eller onödiga antibiotikaordinationer. Genom några knapptryckningar kan man enkelt och snabbt få svart på vitt vilka 
vårdrelaterade infektioner som förekommit på en klinik, säger Ingemar Qvarfordt, hygienläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg. Foto: Magnus Gotander

Nytt vårdverktyg 
kan minska de 
vårdrelaterade 
skadorna ordentligt
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entsäkerhetsarbete som Sveriges Kommuner och lands-
ting, SKL, startade 2007.  

Petra Hasselqvist är projektledare på  SKL och ansva-
rar för utvecklingen av verktyget på uppdrag av Center 
för eHälsa i samverkan, CeHis. 

Hon berättar att tanken är att erfarenheterna från 
pilotprojekten ska göra det lättare för andra vårdgiva-
re att införa IT-stödet.  

Infektionsverktyget är ett nationellt IT stöd som ska 
hjälpa vårdgivare att enkelt och enhetligt, dokumente-
ra, lagra och följa upp information om alla vårdrelate-
rade infektioner som behandlas med antibiotika. Även 
så kallade samhällsförvärvade infektioner och förebyg-
gande antibiotikabehandlingar kan registreras och 
följas upp. Inrapportering av data sker via journalsyste-
met, medan statistiken nås via en webbaserad lösning. 

– Infektionsverktyget har två syften. Det ena är att 
förebygga vårdrelaterade infektioner. Det andra att 
minska antalet felaktiga eller onödiga antibiotikaordi-
nationer, vilket bromsar utvecklingen av antibiotikare-
sistenta bakterier, säger Petra Hasselqvist. 

Vårdrelaterade infektioner är en av de vanligaste 
vårdskador som drabbar patienter på sjukhus eller andra 
vårdinrättningar. Cirka tio procent av alla patienter får 
en vårdrelaterad infektion i till exempel ett 
operationssår. 

Vid ett möte för landstingsdirektörer, 2010, fattades  
ett beslut om att införa ett nationellt infektionsverktyg 
för registrering, bearbetning och återkoppling av in-
formation om vårdrelaterade infektioner och antibioti-
kaordinationer.  

 
Vårdverktyget omfattar: 
• Ett nationellt register för rapportering av relevant 
information inom området. 
• Specifikationer av vilken information som ska vara 
möjlig att rapportera till registret, exempelvis hur rap-
porteringen tekniskt ska genomföras. 
• Ett nationellt gemensamt verktyg för återkoppling till 
rapporterande enheter. 

Lösningen bygger på en nationell enhetlig termino-
logi och en nationell lagring av information. Varje 
vård givare har bara tillgång till sin egen ”tårtbit” av 
informationen och infektionsverktyget integreras i de 
lokala journalsystemen.  

Utvecklingen av själva verktyget, terminologiurvalet 
och arbetet med de jämförelsetal som ligger till grund 
för återkopplingen sker nationellt.  

– För oss användare är det här enkelt och bekvämt, 
men det kräver ganska mycket jobb för teknikerna, 
konstaterar Ingemar Qvarfordt. 

Under 2013 kommer övriga landsting successivt att 
kunna anslutas. I en vidareutveckling av infektionsverk-
tyget är det meningen att också primärvården ska ingå. 

 
 

 
Vårdhygien är ett område som blir 
allt viktigare för patientsäkerheten. 
Samtidigt är det ett okänt begrepp 
för stora grupper i vården. Många 
vet helt enkelt inte vad det står för, 
konstaterar Ingemar Qvarfordt, 
ordförande för läkarsektionen i 
Svensk förening för vårdhygien. 

 
t Han slår fast att det inte är dammråttor som 
specialister i vårdhygien jagar i sjukvården. 
Istället handlar det om att stoppa faror som inte 
syns, att förhindra infektioner som uppkommer 
i samband med olika vårdåtgärder.  

– Vi är sjukvårdens smittskyddsläkare och är 
rådgivande och stödjande till vårdgivarna för 
att de ska uppnå en god hygienisk standard på 
sjukhus, i primärvård och i kommunala äldrebo-
enden, säger Ingemar Qvarfordt, som också är 
hygienläkare vid Sahlgrenska universitetssjuk-
huset, SU i Göteborg. 

Han konstaterar att ju mer tekniskt avancerad 
vården är, desto fler tillfällen till vårdrelaterade 
infektioner. All teknisk apparatur och alla konst-
gjorda organ och leder är riskfaktorer för smit-
ta. Störst är smittrisken i samband med att 
slangar sätts in i patienten och vid operationer. 

Svensk förening för vårdhygien är en tvärpro-
fessionell, ideell förening. För att få vara med i 
föreningen krävs att man har ett yrkesmässigt 
intresse för vårdhygien och smittskydd. I före-
ningen ryms både personal från tandvård, 
sjukvård, sterilisering och smittskydd.  

– Det behöver inte vara någon som gör fel 
för att en patient ska få en vårdrelaterad 
infektion. Den vanligaste orsaken är att 

patienten blir sjuk av bakterier i sin egen 
kropp, säger han. 

Det kan till exempel röra sig om patienter som 
fått en stroke och därför blivit sängliggande på 
sjukhuset. Då kan sekretstagnation i luftrören leda 
till lunginflammation. Infektionen beror då på till-
ståndet, men uppkommer i samband med vård. 

MRSA är en motståndskraftig bakterie som kan 
smitta både i sjukvården och i övriga samhället. 
Flera utbrott har skett på sjukhus genom smittsprid-
ning mellan patienter. 

Ingemar Qvarfordt betonar att det inte är en 
sjukdom att vara bärare av bakterien. 

– Blir man däremot sjuk är infektionen svårare att 
behandla. Därför är MRSA anmälnings- och 
smittspårningspliktig enligt Smittskyddslagen, be-
rättar han. 

De flesta storsjukhus i Sverige har haft utbrott av 

MRSA. För några år sedan hade flera sjukhus i 
Stockholm utbrott. 

– Vår uppgift som hygienläkare är då att kartläg-
ga utbrottets storlek genom smittspårning och att 
lämna råd och anvisningar för att begränsa och 
hejda utbrotten. 

Vårdhygieniska enheter finns inom den offentliga 
vården. I Västra Götaland är det en fri nyttighet för 
sjukhusen, medan privat sjukvård måste teckna 
avtal för att få del av den vårdhygieniska expertisen.  

Ingemar Qvarfordt påpekar att vårdhygien har 
hamnat alltmer i fokus de senaste tio åren och att 
HSL, Hälso- och sjukvårdslagen, fick ett tillägg om 
god hygienisk standard i vården 2006. 

– Idag har Socialstyrelsen gett ut både föreskrifter 
om basal hygien och rekommendationer om vad 
vårdhygienisk kompetens är. 

Han konstaterar att begreppet basala hygienruti-
ner som tidigt började användas vid Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset i dag är vedertaget i hela landet.  

I begreppet ingår bland annat lämplig klädsel för 
vårdpersonal och har på senare år blivit ett av de 
mest omdiskuterade kraven bland läkare. 

– All vårdpersonal ska ha kortärmad arbetsdräkt 
när de arbetar med patienter för att händer och 
underarmar ska kunna tvättas och desinficeras före 
och efter vårdarbete med varje patient. Vad vård-
personalen har på sig på kontoret eller i matsalen 
lägger vi oss inte i, säger Ingemar Qvarfordt. 

2013 blir vårdhygien en tilläggsspecialitet till kli-
nisk bakteriologi och virologi, alternativt till infek-
tionssjukdomar.  

Ingemar Qvarfordt ingår i gruppen som fått Soci-
alstyrelsens uppdrag att skriva en målbeskrivning 
för specialiteten.  

– Målbeskrivningen ska vara klar vid årsskiftet 
och jag hoppas att landstingen ska kunna inrätta 
utbildningsplatser från och med nästa årsskifte, 
säger Ingemar Qvarfordt.  

 
Anna-Lena Bengtsson 

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Vi jagar inte dammråttor,  
utan faror som inte syns”

Ingemar Qvarfordt är kritisk till att alla privata vårdaktörer inom 
Västra Götaland ännu inte har tecknat avtal. 
– Det är ett krav att alla vårdgivare ska ha tillgång till vårdhygie-
nisk expertis, säger han
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Nu är det dags igen, vinterkräksjukan är 
här! Synnerligen smittsam drar den fram 
på arbetsplatser, sjukhus och dagis.  

 
t Ännu så länge är cirka 20 procent av befolkningen 
immuna på grund av en genmutation. Men det är osä-
kert hur länge de klarar sig. Viruset har ändrat sig tidi-
gare och kan göra det igen. Det här gör också att det är 
svårt att ta fram ett vaccin mot vinterkräksjukan. 

I USA pågår försök att ta fram ett vaccin, men 
hittills har man inte lyckats särskilt bra.  

– För det första är det svåra att veta vilken variant 
som är aktuell i år och för det andra muterar viruset 
snabbt. Hittills har man testat en prototyp av Norwalk 
Agent i form av en spray med virusliknande partiklar 
och fått fram antikroppar av vaccinet. Ju högre nivå 
antikroppar försökspersonerna hade innan de utsattes 
för smitta med norovirus desto färre symtom. Hittills 
har man bara uppnått skyddseffekter omkring 40-60 
procent berättar Lars-Magnus Andersson (bilden), över-
läkare i infektionssjukdomar vid Östra Sjukhuset, Sahl-
grenska Universitetssjukhuset. 

Vinterkräksjukan smittar genom direktkontakt mel-
lan människor. Varför det ökar på vintern är inte känt, 
men kan bero på att vi oftare vistas i trängre utrymmen 
inomhus då. En person med mycket lite av det smitt-
samma viruset på handen kan sprida smittan vidare till 
många människor. 

– Smittdosen är väldigt låg, 50-100 viruspartiklar, 
och kan med en virusbärare spridas till fem ”tagstäl-
len”, det vill säga till fem olika tag med handen på 
en vägg, en ledstång, eller en stolskarm. Viruspar-
tiklarna överlever så länge som 14 dagar på torra 
ytor och i steril miljö och är inte känslig för alkohol,  
För att undvika vinterkräksjukan är det tvål och 
vatten som gäller och viruset måste spolas bort me-
kaniskt. 

Vinterkräksjukan blev känd redan på 30-talet genom 
enstaka utbrott. På slutet av 60-talet fick viruset sitt 
namn efter ett utbrott i Norwalk Ohio i USA 1968. Men 
det handlade fortfarande om utbrott i mindre grupper. 

På 90-talet fick viruset plötsligt större spridning och 
man upptäckte då en ny variant kallad GII.4 som betyd-
ligt fler visade sig vara mottagliga för. Kryssningsfartyg 
råkade ut för utbrott och trots utrymning och rengör-
ing av båtarna återkom smittan.  

– Man kan faktiskt utsöndra virus långt efter tillfrisk-
nandet. Vi brukar rekommendera att man stannar 

hemma minst ett dygn efter att symptomen försvunnit. 
Jobbar man med mat gäller det dubbla, säger Lars-
Magnus Andersson. 

Sjukdomen är självläkande inom några dygn om man 
är ung och frisk, men ibland kan vätskebehandling be-
hövas. För människor i riskgrupper, äldre och kroniskt 
sjuka tar det längre tid att återhämta sig och är man 
riktigt svag kan smittan vara dödlig.  

– I en studie vid Sahlgrenska i Göteborgs har vi visat 
att personer över 80 år som insjuknar hemma har en 
klart ökad dödlighet jämfört med motsvarande ålders-
grupp som var inlagd på sjukhus vid insjuknandet, be-
rättar Lars Magnus Andersson. 

Av dem som låg inne på medicinkliniken när de fick 
infektionen var 9 procent döda efter 30 dagar medan 
motsvarande siffra för dem som insjuknade i hemmet 
var 19 procent. 
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Vinterkräksjukan ett virus med många skepnader
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Holländska studier visar att dödligheten ligger på 
0,14 procent per utbrott medan studier i USA anger 800 
dödsfall per år. Något som Lars-Magnus Andersson tror 
är en underskattning. 

– Skyddande immunitet som andra infektioner kan ge 
verkar inte gälla för vinterkräksjukan. Den kan ge en viss 
immunitet men vi vet inte för hur länge.  

– Vi hör ju hur medlemmar i en familj har smittat va-
randra och slutligen insjuknar den som först blev sjuk 
igen. Frågan är om det då är samma virus, om det ändrat 
sig under tiden eller om man blir smittad med en annan 
variant av norovirus. Det pågår nämligen spridning av 
flera olika varianter under vinterhalvåret, säger Lars-
Magnus Andersson. 

Han betonar att i sjukvården kan man hålla smit-
tan nere genom att ha tillgång till många enkel-

rum med separata toaletter och hygienutrymmen 
och genom att undvika att flytta runt patienterna. 

 
Anna-Lena Bengtsson

Fakta | Vinterkräksjukan 
 
t Vinterkräksjukan orsakas av en grupp virus, calcivi-
rus, där noro- och sapovirus ingår. 

Det är "synnerligen smittsamt" och orsakar illamå-
ende, feber, huvudvärk, kräkningar och diarréer. 

Inkubationstiden är mellan 12-48 timmar. 
Viruset kan spridas på många olika sätt; Direkt eller 

indirekt kontakt med smittade personer (även kräk-
ningar smittar), förorenat dricksvatten, råa skaldjur, 
grönsaker och livsmedel som hanterats av en smittad.



  Läkare utan gränser

Christian Unge är specialistläkaren som 
alltid drömt om att bli författare.  
Efter att gång på gång ha fått ”nej tack” 
av olika bokförlag publicerade han i mars 
själv sin första bok, Turkanarapporten. 

 
t Han vill att boken ska ge läsaren en känsla av hopp. 

– Jag hoppas att folk ska få känslan av man ska satsa 
på det man brinner för, ”go for it”. 

Christian Unge, 40, sitter på ett av de ultimata för-
fattarcaféerna på Södermalm i Stockholm när Sjukhuslä-

karen når honom, 
trebarnspappan 
skriver på vad som så 
småningom ska bli 
hans tredje bok. 

Just faderskapet 
har gjort att han fått 
mer tid åt skrivandet. 

– Ja, det blir ju så. 
Man kan inte direkt 
vara ute i fältet som 
pappa, säger han. 
Christian kan inte 
längre vara en Martin 
Roeyken… 

Unges debutthriller 
Turkanarapporten 

handlar om den 25-årige 
svenske kirurgen Martin Roeyken vars liv har gått i 
spillror efter ett havrerat äktenskap. Han flyr Stockholm 
för att arbeta med traumakirurgi i norra Kenya. 

Väl i Kenya blir Martin hejdlöst kär i antropologen 
Nadine. Men när sedan Nadine erbjuder honom att följa 
med på en forskningsresa till Turkanaprovinsen tackar 
Martin nej då han inte vill lämna sina patienter. 

Nadine försvinner spårlöst under resan och förtvivlat 
ger sig Martin in i en jakt på en kvinna som han egent-
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Kan man  klockan.                                                           A 

94 30 5 102 66         

 
Kan följas av årtal.                                                           B  

100 70 75 18       

     
Hon den söta från Arkadien.                                            C 

64 16 28 58 38 23     

 
Invärtes kristaller.                                                            D  

113 29 88 55 1 99 72 24  

 
Håller man  när man dyker.                                              E 

83 61 41 11 78       

  
Restaurang som kan förknippas med bröd.                      F  

42 8 101 20 85         

 
Eftersträvar en lindansare.                                               G 

87 22 13 31 91 6 103     

 
Har sin egen stamtavla.                                                    H  

51 2 35            

 
Vid fönster eller i kakelugn.                                              I 

9 108 98 19 25       

 
Gör ont.                                                                            J   

84 
  

92 68 37 54 112       

 
Ibland med svarsalternativ.                                              K 

111 
  

48 21 79 53         

 
Cigarettmått.                                                                    L   

105 74 56 45 40         

   
För allehanda tillförsel.                                                   M 

95 15 57 44 89       

 
En hjärtesak.                                                                    N 

60 67 34            

                                                            
Upptar  näringsämnen.                                                     O 

52 46 12 109 80 26 62 7  

 
Så vill vi väl att jordens resurser ska fördelas.                 P 

47 4 17 50 73 33 81 90  

 
Charmig odygdspåse.                                                      Q  

96 76 104 71         

 
Politisk personlighet som förknippas med tygstycke.     R 

65 49 59 86 107 77      

 
Gavs förr med hjälp av mask.                                           S  

69 10 27 82 43 36       

 
Äldre ord för lärjunge.                                                     T 

14 39 63 110 97        

 
Fordrar en skådespelare.                                                  U 

3 93 32 106         
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Vi efterlyser en diktstrof  
Så här gör du: Lös ut krysset. I varje ruta finns en siffra. Siffran 
anger bokstävernas placering i diktstrofen. Bokstaven i rutan med 
siffran 1 är den första bokstaven i diktstrofen. Bokstaven i rutan med 
siffran 2 är den andra bokstaven i diktstrofen, osv. Du får också en 
ledtråd om du kan poetens namn och diktens titel. Bokstäverna i den 
första rutan i de vågräta raderna A till U bildar uppifrån och ner 
poetens namn och diktens titel. Lycka till! 
De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med thrillern  
”Turkanarapporten” av läkaren Christian Unge, som skänker allt 
överskott från boken till Läkare utan gränser. 

Lös dubbelkrysset så har du chansen 
att vinna thrillern Turkanarapporten

Namn ....................................................................... 
 
Adress...................................................................... 
 
Postnr ....................Ort .............................................

Skicka din lösning till: 
Christer Bark, Sjukhusläkaren, Herrebergavägen 117, 
275 64 Blentarp. (Glöm inte att bifoga namn och adress).

Fortsättning nästa uppslag >>

”Jag vill förmedla känslan att det 
går att satsa på det man brinner för”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

CHRISTIAN UNGE, LÄKARE OCH FÖRFATTARE

 
Christian Unge  
har under många år 
arbetat för ”Läkare 
utan gränser” i 
Burundi och Kongo.  
Dessutom reste han 
regelbundet till 
Kenya i forsknings-
syfte under  
studietiden.  
 
 
 FAKTA 
Namn: Christian Unge 
Ålder: 40 
Bor: Södermalm,  
Stockholm 
Familj: Sambo och tre 
barn 
Arbete: Biträdande 
överläkare på  
Karolinska i Huddinge 
Tips: Gillade du  
Turkanarapporten?  
Då finns uppföljaren 
Kongospår klar för 
beställning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Foto: Dan Lepp



ligen knappt känner. Det visar sig snart att Nadines forsk-
ning är en viktig pusselbit i en medicinsk gåta, och bakom 
fasaden döljer sig en hemlighet så mörk att den måste hem-
lighållas till varje pris. 

Martins enda vapen är hans medicinska kunskap, och hans 
längtan efter Nadine. 

– Historiens drivkraft är Martins jakt på den kidnappade 
Nadine, säger Christian och tillägger. 

– Tillsammans med en actionfylld thriller hoppas jag 
kunna skildra känslan av att arbeta i fält, känslan för 
slummen i Afrika, jag tror inte att det är många som har 
den… 

Christian har ett förflutet inom ”Läkare utan gränser” som 
han jobbat för i Burundi och Kongo, dessutom reste han 
regelbundet till Kenya i forskningssyfte under studietiden. 
Man kan fråga sig om boken faktiskt handlar om Christian 
själv. 

– En tredjedel är egenupplevt, en tredjedel är totalt 
påhittat och den sista tredjedelen är förvrängd verklighet, 
säger han. 

– Att arbeta i för Läkare utan gränser har varit otroligt 

lärorikt både på ett personligt och professionellt plan. Man 
jobbar dygnet runt under enormt stor press och får träffa 
många spännande människor. Det utvecklade mig mycket 
som kliniker. Man får jobba helt utan laboratorium och får 
förlita sig oerhört mycket på stetoskopet. Jag skulle säga att 
jag grundlade mitt kliniska självförtroende där. Det var 
minst sagt extrema förhållanden. 

Finns det någon specifik situation som etsat sig fast 
extra starkt i minnet? 

– Det har varit fantastiskt många starka möten, både 
härliga och jobbiga. Men det är klart att det starkaste är när 
någon dör i ens famn. Jag minns ett fall där vi fick in en ung 
man som hade fått ett astmaanfall som vi inte lyckade häva. 
Han dog bokstavligt talat i mina knän. Det var väldigt 
ångestladdat. 

Turkanarapporten har sålts i ca 2000 exemplar.  
Överskottet går oavkortat till Läkare Utan Gränser. 
 
 
 

Martin Hardenberger
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I katastrofsituationer hänger allt på att agera snabbt. 
Hjälp oss att vara i ständig beredskap så att vi kan rädda 

fler liv. Sms:a LÄKARE till 72970 så skänker du 50 kr eller 

gå in på lakareutangranser.se för att ge din gåva. Tack. 

En katastrof 
sker på en sekund. 
Vi kan skicka en 
operationssal inom 
några timmar.

Sök medel ur 
Sjukhusläkarnas  

fonder

t Sjukhusläkarna förvaltar Stiftelsen 
Sjukhusläkarföreningens Understödsfond 
och Stiftelsen Lasarettsläkaren Gustaf 
Wennerströms donationsfond. Ur dessa 
fonder har vi möjlighet att dela ut medel 
varje år.                                                                                                                                                   
Fonderna kan dela ut medel till behövande 
medlemmar i Sjukhusläkarna eller till 
medlemmars efterlevande. 
När Du söker medel ur fonden måste du 
motivera vad du skall använda pengarna 
till och du måste lämna en redogörelse för 
din ekonomi och din familjesituation samt 

ange anknytning till Sjukhusläkarna. 
I enlighet med stadgarna prioriteras barn 
och behövande änkor/änklingar till 
avlidna medlemmar.  För sökande med en 
årsinkomst överstigande 150 000 kr 
bedöms behovet av understöd från fall till 
fall. 
Från understödsfonden kan understöd 
vidare utgå till medlemmar som har 
särskilt behov. 
Behovet av understöd bedöms från fall till 
fall utifrån den totala familjeekonomin. 
Till ansökan skall kopia av senaste självde-

klaration bifogas. 
Vid frågor går det bra att kontakta  
Madeleine Blomquist på  
Sjukhusläkarnas kansli, tel 08-790 34 50.  
Särskild ansökningsblankett samt riktlin-
jer för fondutdelningen kan rekvireras från 
Sjukhusläkarna på telefon 08-790 34 50  
eller per e-post till  
madeleine.blomquist@slf.se eller hämtas 
på http://www.slf.se/Foreningarnas-start-
sidor/Yrkesforening/Sjukhuslakarfore-
ningen/Fondmedel/ 
Sista ansökningsdag är den 31 december. 
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Anpassa  Aranesp®

     inte patienten...

Aranesp® (darbepoetin alfa) Rxs (ATC: B03XA02) Indikationer: Behandling av symtomgivande anemi hos vuxna cancerpatienter med 
icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemo terapi. Behandling av symtomgivande anemi hos vuxna och barn med kronisk 
njursvikt (CRF). Förfyllda injektionssprutor 10-500 μg samt förfyllda injektionspennor 20, 40, 60, 80, 100, 150, 300 samt 500 μg.
Datum för översyn av produktresumén december 2011
För fullständig information vid förskrivning, produktresumé och aktuella priser, se www.fass.se och www.tlv.se

Flexibel dosering som passar alla patienter

– en gång i veckan till en gång i månaden
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Posttidning B. Economique 
Returadress: Sjukhusläkarföreningen 
Box 5610 
114 86 Stockholm


