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Läkaryrket erbjuder många möjlighe-
ter för skilda personlighetstyper.
”Förut saknade jag ödmjukhet, men
nu är jag perfekt” är ett uttryck som
kan föra tanken till neurokirurger.  
Uttrycket ”Livet är orättvist och sen
dör man” förknippar man oftare med
fackliga.

tNej, det var orättvist mot de engagerade och
driftiga fackliga i läkarkåren som med liv och lust vill
utveckla miljö och innehåll för läkarna både på
arbetet och i plånboken. Professionellt ser man sig
förstås genom hela livet som läkare, så det fackliga
arbetet utförs hela tiden oprofessionellt. 
Många nutida chefer har dock börjat sin bana i det

fackliga skrået, som ju tidigare var den enda chefsut-
bildning arbetsgivaren hade.
De fackliga strukturerna är alltså gamla och

välkända. Ta detta med årsmötet! Denna demokratins
triumf i möjlighet för gräsrötterna att direkt föra
fram sina åsikter och påverka och göra skillnad. 
Steg ett är att den duktiga och entusiastiska sty-

relsen med stor omsorg bjuder in någon erkänt
publikdragande, kunnig och för verksamheten riktigt
intressant person, som kan få årsmötesdeltagarnas
engagemang att väckas i att utveckla det roliga
fackliga arbetet till ännu högre höjder. 
Steg två är att hitta en tillräckligt liten lokal. 
De som sen dyker upp den aktuella kvällen

förutom gästföreläsaren och den absolut innersta
kretsen väljs in i styrelsen.
Om han eller hon lyckas bevisa sig vara förbipasse-

rande städare eller asylsökande på väg till akuten så
blir det valberedningen.
Fackets uppgift är också att mångfacetterat och

välvilligt företräda alla medlemmars olika viljor. Led-
ningens inställning att hungriga vargar jaga bäst

bemöts oförtrutet med den fackliga devisen att glada
grisar ger bättre kött.
Den hårda ekonomistyrningen, till förfång för

kunskapsstyrning, kritiseras med att sjukhusen har
gått från Centers of Excellence till Centers of Excel. 
Fördelen med team är omtvistad, även inom

kåren. Dels för att dagens patienter är så pålästa och
insatta på egen hand att de bara vill och behöver
komma till vården för en snabb second opinion. Men
också för att läkarnas kompetenser värderas som dyra,
bara fram till klockan fyra. Efter det har alla andra
yrkesgrupper gått hem.  
Kritik från facket ses dock inte med blida ögon

och dessutom som gammalmodig. Att vara modern
innebär nämligen att man inte säger emot.  
Även interna motsättningar mellan olika ålders-

grupper kan skönjas. Ofta får man till exempel höra
att de äldre läkarna anser att när de var underläkare så
var det överläkaren som skulle gå till banken klockan
tre. Men nu när de själva är överläkare är det underlä-
karen som ska gå till banken klockan tre.
Nu behöver ju ingen gå till banken längre och vid

en kritisk vetenskaplig  granskning av detta påståen-
det kommer man nog fram till att den person som går
hem kl tre som underläkare är densamma som
kommer gå hem klockan tre som överläkare.
Ja, maktstrider finns inom och mellan yrkesgrup-

per.  Poliser är inte längre en oantastlig övre kast sen
de gjorde Bondmiljö av överkast. Inte heller läkarna
trots sitt allsmäktige kunnande. Den verkliga
makten har idag erövrats av en helt annan yrkes-
grupp. 
De som med ett enda ögonkast på klockan kan få

vilken Överläkare, Säpoagent eller Sjukhuschef som
helst att underdånigt böja på huvudet och stamma
fram en ursäkt.
Det gäller 
dagisfröknarna.

Dr Snake

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Dr Snake i kast med den nya makten
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Stort bakslag för fortbildni     
Nej hur tokigt får det bli? var min första
tanke när nyhetsmailet kom som medde-
lade att Institutet för Professionell Utveck-
ling av Läkare i Sverige AB (IPULS) skall
läggas ner.  

t Att Socialstyrelsen skulle ta över SK-kursverksamheten
kunde jag läsa ut av informationen, men övrig verksamhet
och framtidsprojekten kommenterades bara fåordigt.
Under kongressen Framtidens specialistläkare i Malmö

som just avslutats blev nedläggningsbeslutet av IPULS
”dagens snackis” och alla berörda fanns på plats, inte minst
IPULS personal i en egen monter. 
När generaldirektören, Lars-Erik Holm, i Socialstyrelsens

monter, förkunnade att Socialstyrelsen nu åter skall ta över
SK-kursverksamheten från den 1:a januari 2013 med avsikt
att vidareutveckla verksamheten så förstår man att de som
fattat beslutet lider av stor historisk kunskapsbrist. 

Socialstyrelsen misslyckades förra gången
För det var just det Socialstyrelsen till mångt och mycket
hade misslyckats med, som huvudman för SK-kurserna.
Kritiken den gången var att kurserna var för få på grund av
bristande statsanslag och ofta kom för sent under utbild-
ningen. 
Personalen var högeffektiv och kunnig, men resursbrist

går som bekant inte att organisera bort. Flera av specialitets-
föreningarna började då i desperation att arrangera så kallade
SK-liknande kurser som var avgiftsfinansierade. De finns
även idag och granskas och marknadsförs av IPULS och är
cirka 500 till antalet.  
Läkarförbundet drev den gången, som den tunga aktören

inom utbildningsfrågor, en politik med fokus på utbildnin-
gens innehåll och bort från ett ensidigt fokuserande på exa-
mination, som exempelvis var UEMS (Europeiska speciali-
tetsföreningarnas paraplyorganisation) agenda.
Med tanke på det som nu händer är det viktigt att göra en

historisk tillbakablick och se vad som hände på andra sidan
millennieskiftet och vilken roll Läkarförbudet spelade då
IPULS skulle bildas. 
Som generaldirektör för Socialstyrelsen ville Kerstin

Wiksell renodla verksamheten och ett förslag var att bli av

med SK-kursverksamheten som då organiserades av en
arbetsgrupp med beteckningen RASK, under ledning av
Gunilla Hulth-Backlund. 
Wiksell förhörde sig då med de professionella organisatio-

nerna om intresse fanns att ta över verksamheten. 
Till skillnad från övriga Europa, där professionen på

många håll har ett delegerat ansvar för innehållet av vida-
reutbildning och fortbildning genom organisationer som
Royal Colleges i Storbritannien, Bundesärztekammer i
Tyskland och Ordem dos Médicos i Portugal och Spanien
med flera, så saknas i Sverige den typen av organisation med
ett delegerat myndighetsansvar. Därmed saknades en
naturlig mottagare för verksamheten i Sverige.  
Bernhard Grewin, som förbundsordförande och ordfö-

rande för dåvarande UFO (Läkarförbundets delegation för
forskning och utbildningsfrågor),  var inte sen att nappa på
Wiksells lockbete. 
Men samtidigt gällde det att få med Svenska Läkaresäll-

skapet och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) på
tåget. Så skedde och under ledning av Magnus Sederholm
som VD bildades IPULS som bolag med nämnda tre organi-
sationer som ägare. 
Socialstyrelsens dåvarande personal följde med och nu

gick man från papper till IT-baserade system och skapade ett
betydligt modernare och mer kundanpassat antagnings-
system. 
Med åren har IPULS fått fler uppdrag än att bara hantera

SK-kurserna och flera var på gång, då beskedet om nedlägg-
ning kom.
Så hade till exempel Läkemedelsindustriföreningen och

SKL  tecknat avtal med regler i vad mån läkemedelsin-
dustrin fick medverka i och kring utbildningsaktiviteter för
läkarkåren. 
IPULS utarbetade tidigt ett väl fungerande verktyg för

granskning av kurser och konferenser i samklang med
avtalet, som inte gillades av alla i professionen.
För dyrt sa vissa. Vad betalar vi för? sa andra. Många spe-

cialitetsföreningar ville sköta verksamheten själva, en trend

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se ”Nu måste Läkarförbundet
ta sig en rejäl funderare
på hur man ska jobba med
utvärderingen av
läkarkårens fortbildning”
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   ngen att IPULS läggs ned
som även kunde ses ute i Europa. 
Det tog tio år att vända denna trend, men idag är en

IPULS -ackrediterad kurs ett etablerat varumärke som
Svanen-märkning inom detaljhandeln. 
Tongångarna kändes igen utifrån Europa och liknade den

resa som EACCME (European Accreditation Council for
Continuing Medical Education) fick göra innan man slutli-
gen fick acceptans som ackreditör av kurser och konferenser
på europeisk nivå. Många specialitetsföreningar ville driva
verksamheten i egen regi, eftersom här finns mycket pengar
att tjäna.
Tio års aktivt arbete riskerar nu att raseras även om press-

information säger något annat. Jag kablade ut nyheten till
mina fackliga vänner i Europa och fick frågan tillbaks om
EACCME nu kommer att ta över? 
IPULS är ett etablerat varumärke inte bara i Sverige. Man

kan jämföra med att the Royal College of Physicians verk-
samhet skulle tas över av Englands General Medical Council
(motsvarande Socialstyrelsen). Det hade knappast den
samlade brittiska läkarkåren accepterat. 
Här finns en annan kultur när det gäller försvaret av

läkarprofessionen. I Storbritannien tror man att det blir bäst
om läkarkåren själv formulerar läkarrollen och inte överläm-
nar det åt någon statlig myndighet.

Läkarförbundet måste nu ta sig en rejäl funderare
på hur man tänker jobba med det fjärde steget i
Läkarförbundets fortbildningsstrategi, när det
gäller uppföljning och utvärdering av läkares fort-
bildning, tänkt att ske genom klinikinspektioner
med SPUR-verksamheten som förebild.  

Denna process var på god väg då SPUR blev inkorporerat
i IPULS verksamhet. Våra nordiska grannländer följde
projeket med stort intresse, med Sverige som en förebild.  

Att bilda IPULS var ingen lätt process. Nu gäller det att
inte bara trycka in IPULS i förbundets garderob bland andra
lik som Ronden, Kompetensportföljen, Framtidens läkarpro-
jekt. Nu måste man agera och ta vara på de värden som finns
och är inarbetade varumärken. 
Det gäller inspektionsverksamheten genom SPUR och

ackreditering av kurser och konferenser. Annars kommer
andra snabbt att ta över kanske med säte i Bryssel. 
Det känns nu angeläget att påminna om Läkarförbundets

politik avseende fort- och vidare-utbildning där fokus skall
ligga på struktur och process och inte en tuff examination.

Thomas Zilling
Ordförande för Sjukhusläkarna och representant i Socialstyrelsens
rådgivande arbetsgrupp för läkares specialiseringstjänstgöring, den
så kallade RASK-gruppen 1999-2002

Pfi zer AB 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfi zer.se
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Så är det höst igen, men låt oss glömma
den för en stund! Vi måste berätta att vi
inte varit helt snälla under sommaren.
Visserligen har ingen klagat, inte ens
våran katt, men vi har inte varit förlå-
tande och blundat för blunders.

tMed falkblick har vi registrerat de fadäser som dykt
upp framför våra ögon. Vi har roat oss med att rang -
ordna dem i nummerordning, kön, organisationer,
norrländska blunders, skånska blunders, you name it.
Vi har sorterat in dem i kategorier som ”otroliga

fadäser”, ”makalösa fadäser”, ”obetalbart skojiga
fadäser”. Listan är lång.
Normala somrar är golfbanan det överlägset skoji-

gaste stället för den som gillar när folk gör bort sig. Så
blev det inte i år. I sommar var faktiskt Almedalen en
roligare plats.
Och roligast i Almedalen var Vårdförbundet som

siktade högt för att ta hem PR-skojarnas stora sko-
jeripris.  Nu gick det lite snett och priset gick till en
alkoholfri drink! Kan det bli roligare på en ö full av

fulla stockholmare?
Jo faktiskt..För även om priset gick Vårdförbundets

näsa förbi, så drog man ändå ner överlägset mest skratt-
salvor.
Sporrade av PR-knuttarna och PR-knuttorna hade

Vårdförbundet beslutat att sikta mot stjärnorna med en
spektakulär utgrävning av reliker från en akutmottagning. 
På nätet visades spännande webbfilmer med

visdoms ord som: ”Genom våran kunskap i vården kan
vi göra vården både säkrare och bättre och effektivare
och då gräver vi upp saker som vi tycker ska bort”.
Mest skrattades det åt det förebyggande vårdpro-

grammet mot lårbensbrott och fallskador hos äldre,
stolt matchat  av självaste ordföranden. 
En politiskt viktig relik visades upp på hemsidan

Medicinsk diagnos à la Vårdförbundet. Utgrävningen som kanske blev mer svettig än het.

Kandidat nr 1: Vårdförbundet som hade lite problem
att bena ut vad man grävde upp i Almedalen

Årets fadäs

t I det här numret välkomnar vi herr och fru Gotjo.
De kommer att dyka upp lite då
och då i tidningen.

Herr och fru Gotjo har en
egenhet. De kan inte låta bli att
spana efter de avslöjande detal-
jerna i tillvaron.

Har du några tips till dem,
sänd dem till oss så förmedlar
vi dem vidare 
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med bild och presenterads med orden: ”ett avbrutet
lårben, sannolikt knäckt i en fallolycka i hemmet”. 
Det överordnade politiska budskapet var att lårbens-

brott egentligen inte behöver behandlas utan kan före-
byggas om man följer Vårdförbundets politik.
Presentationen fick mycket beröm av de egna i kom-

mentarsfälten på Vårdförbundets hemsida tills någon
lite elakt mailade in den tråkiga faktaupplysningen att
det brutna lårbenet på bilden var en bruten överarm.
Benet som var en arm byttes raskt ut, ja det gick

kanske lite för fort, mot två nya ”avbrutna” bendelar.
De nya bendelarna var visserligen ben, men för den
associationsrike och medicinskt kunnige läsaren blev
det nu istället rysligt kul. 
Vårdförbundets nya avbrutna lårben ”sannolikt

knäckt i en fall olycka i hemmet” som nu visades upp på
nätet var ITUSÅGADE bendelar.
Om bendelarna sågats itu innan den äldre kvinnan föll

eller efter fallet förtäljer inte historien eftersom ingen
uppenbart varit på brottsplatsen, men många tyckte nu att
det blivit mördande roligt på Vårdförbundets hemsida.
Spekulationerna haglade.
Hur hade brottet uppstått? Om bendelarna hittats i

ett hem måste det otvetydigt handla om mord, menade
många. Var det kanske till och med ett dubbelmord?
Men hur skulle man tolka Vårdförbundets dubbla
budskap? Var bildtexten ett villospår?
Kunde det gömma sig ett dolt politiskt budskap

någonstans i bilden? Kunde det vara så att Vårdförbundet
helt enkelt var inne på linjen att det bästa vore om polisen
i fortsättningen övertar alla utredningar av lårbensbrott
inom vården? Då skulle man ju slippa den jobbiga medi-
cinska biten och även bli av med några läkare. 
Andra tog det politiska budskapet med relikerna

från utgrävningen med torrt allvar och konstaterade
med lika torr humor att ”så bra blir den medicinska
verksamheten om Vårdförbundet får råda och då kan vi
ju gräva ner oss lite till mans”.
Någon suckade att Vårdförbundet verkar ha grävt

ner sig totalt i revirstrider med läkarkåren och ville
fästa vår uppmärksamhet på ytterligare en av relikerna
som grävdes upp. En smutsig ärm (obs inte arm) från
en läkarrock. Ärmen skulle illustrera ”den tid då
läkaren använde rock för att markera status i en hierar-
kisk vårdorganisation”. Vad ärmen hade med det nya
vårdprogrammet att göra framgick inte helt tydligt.
En läkare i bekantskapskresen menade att det inte

fanns någon anledning för någon att bry sig ett enda
dugg, ifall Vårdförbundet blandar ihop det anatomiska
och förväxlar ett ben med en arm, en läpp, eller en hals-
mandel. Förslagen är ju ändå huvudösa.

Med detta menar vi inte alls att sensmoralen är att
den som siktar högt begår en blunder. Det kan vara
precis tvärtom.
Det bevisades av Mats Eriksson, ordföranden i SKL:s

sjukvårdsdelegation, som i motsats till Vårdförbundet
siktade riktigt, riktigt lågt i Almedalen.
På Sjukhusläkarnas seminarium om överbelägg-

ningar deklarerade han att han inte tyckte att det var
belagt att överbeläggningar var det stora problemet och
att vårdplatsbristen inte platsade på hans åtgärdslista.
Han ”ville köra det i botten först”. Och han sade det
med en sådan dov stämma att det lät riktigt djupt.
Trots det var det många i salen, inte på salen för det

finns det inte så många, som inte kunde ta till sig bud-
skapet utan tänkte på Timbuktus ord: ”Hur långt kan
man gå? Hur lågt kan man sjunka? The botten is nådd”.
Fast nu var det ju sommar på Gotland och solen

sken, så många ville egentligen bara rocka loss som
Vårdförbundet.

Herr och fru Gotjo

Vårdförbundet tycker om att gräva ner sig. Vid förra årets Alme-
dalsvecka grävde man ner 1000-tals kors på en kyrkogård. I år
visade man, när ett nytt vårdprogram för äldre skulle marknads-
föras, att man grävt ner sig helt i gammalt groll .



Fyra nya supermyndighe      

Sjukhusläkarna sågar idén om fyra nya
supermyndigheter på hälso- och
sjukvårdens område i tre aktuella
remissvar. 
Istället föreslås en lösning med en
samordning av myndigheter på
områdena kunskapsstyrning, läkemedel
och folkhälsa.

t Vid mitten av juni utannonserade regeringen en
tjänst som generaldirektör för en myndighet som inte
finns, den nya myndigheten för inspektion av vård och
omsorg.
Tankarna om en ny myndighetsstruktur fanns i

Stefan Carlssons utredning, Vård och omsorgsutrednin-
gen, men förslaget hade då inte ens hunnit gå ut på
remiss. I praktiken vill regeringen skapa ett snabbspår
för att så snabbt som möjligt kunna skilja ut inspek-
tionsverksamheten från Socialstyrelsen och lägga den i
en särskild myndighet.

Ny chef tillsattes innan 
remissisntanserna hann svara
Innan juni månad var slut hade regeringen också tillsatt
en ny generaldirektör för inspektionsmyndigheten,
Gunilla Hulth Backlund, som  i dag är generaldirektör
för Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket, TLV.
Remissinstanserna, däribland Sjukhusläkarna,

ställdes inför fullbordat faktum vad gäller den nya
inspektionsmyndigheten, vilket också påpekas i 
remiss  varet, som lämnades in i början av augusti. 
Sjukhusläkarna ser problem med den nya uppdel -

ningen, framför allt genom de kommunikationsproblem
som byggs upp i strukturen: ”En av de bärande tankarna
bakom dagens Socialstyrelsen är ju att tillsynsinforma-
tion ska kunna användas för både kunskapsuppbyggnad

och framtida normering/författningsbehov. Nu kommer
man istället att särskilja tillsyn och därigenom förlora
alla tänkbara på synergieffekter”.
Remissvaret ifrågasätter även om det är möjligt att,

vilket förslaget säger, öka produktivitet och effektivitet
i tillsynen med oförändrade eller mindre resurser till
tillsynsverksamheten. Sjukhusläkarna påpekar även att
varje organisation tappar i effektivitet efter en omorgan-
isation.

Inspektionen har försämrats
Sjukhusläkarna hänvisar till den utvärdering Statskon-
toret presenterade i mars i år, och som visar på kompe-
tensbrister hos den personal som arbetar med inspektion
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Stefan Carlssons alternativförslag som inte fått någon uppmärk-
samhet i media är mycket bättre än huvudförslaget, tycker Sjuk-
husläkarna. 

Foto: Erja Lempinen / SCANPIX



  eter är en riktig dålig idé

Sjukvårdens organisation  

i dag. Andelen hälso- och sjukvårdspersonal är låg.
Mycket få läkare arbetar med tillsynen, vilket kan
förklara varför komplicerade ärenden tar lång tid att
utreda. Dessa delar av Statskontorets rapport förbigås
med tystnad.

Missar möjligheter
Sjukhusläkarna poängterar att det kan finnas fördelar
med en separat tillsynsmyndighet, men att det är olyck-
ligt att beslutet hastats fram. Det innebär till exempel
att man missar möjligheterna att samla all tillsyn inom
vård och omsorg, även exempelvis frågor som rör läke-
medel och medicinteknik. 
”Då kunde man dessutom uppnå syftet att alla med-

borgare och intressenter klart kan förstå vart man ska
vända sig i olika ärenden", skriver Sjukhusläkarna i
remissvaret, som också avslutningsvis uttrycker att:
"Det största problemet inom dagens hälso- och sjukvård
är att det finns för många huvudmän och för lite statlig
styrning. Den nya myndigheten är nog inte ett rätt steg
i detta.”
Stefan Carlssons utredning med titeln ”Gör det

enklare!” har även den gått ut på remiss. Denna utred-
ning tar ett större grepp över vårdens myndigheter och
föreslår en större omstrukturering, där tio myndigheter,
verk och statliga institut*, som i dag finns på hälso- och
sjukvårdens område omvandlas till fyra nya ”supermyn-
digheter” – en kunskapsmyndighet, en inspek-
tionsmyndighet och en infrastrukturmyndighet för
hälsa, vård och omsorg, samt en myndighet för välfärds-
strategi. 
Apotekens Service och Hjälpmedelsinstitutet ska

enligt förslaget läggas ner och verksamheten infogas i
den nya myndigheterna.
Sjukhusläkarna menar i sitt remissvar att det finns

intressanta utgångspunkter i utredningen. Målet är att
stärka statens styrning och normering och att skapa
tydliga ansvarsomården.
Sjukhusläkarna vill dock samtidigt peka på risker

med att skapa nya "supermyndigheter". Omorganisatio-
nerna riskerar att lamslå verksamheterna, man riskerar
att tappa i effektivitet och att förlora nyckelkompetens.

Specifik kunskap riskerar att förloras helt, exempelvis
inom handikappområdet, när verksamheten helt uppgår
i en supermyndighet.
I ett separat remissvar som berör en av de fyra nya

supermyndigheterna – Infrastrukturmyndigheten för
hälsa, vård och omsorg – framhåller Sjukhusläkarna att
det finns flera nackdelar med ett sådant förslag. 
IT och teknik är en integrerad del av sjukvården, it-

utveckling är en del av verksamhetsutvecklingen - det
är ett perspektiv som riskerar att gå förlorat vid en sepa-
rering till en särskild infrastrukturmyndighet.
Dessutom anser Sjukhusläkarna att det är en dålig idé
att aveckla Apotekens Service AB som har en välfunge-
rande verksamhet.

Alternativförslaget bättre
Istället för förslaget om de fyra supermyndig-
heterna föreslår Sjukhusläkarna att man tar
fasta på det som i utredningen ”Gör det
enklare” tas upp som ett alternativförslag.
Det innebär sammanslagningar mellan Läke-
medelsverket och TLV (som båda hanterar
läkemedelsfrågor), Socialstyrelsen och SBU
(som båda har kunskaps- och normerings -
uppdrag) samt Folkhälso institutet och Smitt-
skyddsinstitutet (som båda i vid mening
hanterar folkhälsofrågor). 

På dessa områden finns gemensamma eller närlig-
gande frågor som vinner på att samordnas. En sådan
samordning hade enligt Sjukhusläkarna varit mer
logisk och sammanslagningen hade kunnat genomföras
stegvis utan den stora påfrestning en total omorganiser-
ing innebär.
* Socialstyrelsen, Läkemedelsverket, Tandvårds- och

läkemedelsförmånsverket, Statens Beredning för medi-
cinsk utvärdering, Folkhälsoinstitutet, Smittskydd-
sinstitutet, Myndigheten för vårdanalys, Handisam,
Myndigheten för internationella adoptionsfrågor och
Statens medicinsk-etiska råd.

Helene Thornblad
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Vårdval till
specialister

Ersättningssystem, pension för deltidsarbe-
tande läkare, sammanhållna vårdkedjor,
jourlinjer, forskning, utveckling, ST-
utbildning, regler som förbjuder bisysslor
osv, osv.  Det är mycket som kräver nya lös-
ningar för att fungera, när vårdval för spe-
cialistläkare införs.

t – Det var relativt enkelt och snabbt att införa vårdval i
primärvården. Där hade man redan tidigare infört husläkar-
reformen och det fanns ett kapiteringssystem som var enkelt
att använda. Det är svårt att överföra samma typ av system
med ersättning per listad patient till specialistvården, kon-
staterar Roger Molin, regeringens speciella vård-
valssamordnare, som menar att den kanske största knäckfrå-
gan för att få fart på vårdvalet i specialistvården är att hitta
ett bra ersättningssystem.

10 landsting i gemensamt projekt ska hitta
system för sammanhängade vårdkedjor
Han har just startat ett utvecklingsprojekt där tio lands ting
deltar och där fokus ligger på att hitta ersättningssystem
som ger stöd för sammanhängande vårdkedjor.

– Vi inriktar oss framförallt på vårdtunga patient-
grupper som finns i gränslandet mellan sluten och
öppen vård och där patienterna hamnar på
sjukhus när stödet i öppenvården inte är tillräck-
ligt starkt. Det kan exempelvis handla om patien-
ter med hjärtsvikt och KOL, berättar han.

Utvecklingsprojektet ska pågå till nästa sommar och
Roger Molin hoppas att man ska hitta former för ersättning
som skapar drivkraft och stöd och gör att dessa patientgrup-
per inte hamnar på sjukhus. Till sin hjälp kommer man att
ha Health Navigator, ett medicinskt konsultbolag inom
forskningsvärlden.

– Det har blivit alltmer tydligt att hur man betalar
vårdgivare påverkar vilken vård man får, säger
Roger Molin.

I regeringens budgetproposition avsattes 160 miljoner
kronor för vårdval till specialistvård för det första året och
ytterligare 100 miljoner kronor för vartdera året två och tre.

Hittills har Roger Molin delat ut 100 miljoner i stimulans-
bidrag till landstingen. Vad de gjort med dessa pengar ska
redovisas senast i mars nästa år.
Enligt den sammanställning som SKL:s nätverksgrupp för

vårdval till specialistvård har på sin hemsida, redovisar bara
16  av 21landsting att de har kommit i gång med vårdval
inom någon eller några specialiteter. Men en del av dem som
ännu inte har någon synlig aktivitet, har istället satsat sti-
mulanspengarna på att hitta bra ersättningssystem, säger
Roger Molin.
Andra regioner och landsting ligger i startgroparna och

redovisar därför ännu inget, se särskild artikel om Region
Halland.
Också Sveriges Kommuner och landsting, SKL, som

driver ett nätverk sedan 1998 för beslutsfattare när det gäller
vårdval, satsar på en arbetsgrupp som ska titta på nya former
av ersättningssystem. I projektet deltar Halland, Skåne och
Västra Götalandregionen och till projektet knyts troligen
forskaren Anders Ahnell, Institutet för Ekonomisk Forsk-
ning, Ekonomihögskolan, Lunds Universitet.
– Här står det deltagarna fritt att ta upp olika problem

och testa olika lösningar, berättar Åsa Himmelsköld, SKL,
handläggare inom sektionen för hälso- och sjukvård. 
Det kan exempelvis handla om hur man utformar ersätt -

ningen när specialistvård integreras i primärvård eller när
specialistvård flyttar ut från sjukhus.
Den 27 september har SKL ett seminarium som handlar

om att styra med ekonomiska incitament. Där presenteras en
helt ny rapport om olika ersättningssystem i primärvården
som Anders Ahnell tagit fram på uppdrag av SKL.
När det gäller frågan om att både arbeta offentligt och

privat som läkare, har det hittills reglerats i avtal om bisyss-
lor. Men i många landsting är tillgången på specialister inte
så stor som i Stockholm där man valt helprivata lösningar i
vårdvalet för specialistläkare. I de mindre landstingen kan
det bli nödvändigt att tänka sig att läkare både jobbar på
sjukhus och i privat öppenvård, samtidigt.
– Det här är en fråga som säkert blir aktuell att ta ställ-
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vårdvalssamordnare
Roger Molin:
Hur du betalar vårdgivaren
avgör vilken vård du får



ning till ganska snart, säger Åsa
Himmelsköld.
Sjukhusläkaren har redan tidigare

visat att de läkare som går ned på
halvtid i sin tjänst på sjukhuset för
att jobba privat den andra halvan,
förlorar en stor del av sin tjänstepen-
sion. Diskussioner förs nu i frågan
mellan SKL och Läkarförbundet.
Karin Båtelson, (bilden) ordfö-

rande i Läkarförbundets VIS-grupp
(Vårdval i den specialiserade vården),

menar att det finns flera principiella frågor när det gäller infö-
randet av vårdvalet.
– Det som vi har fokus på är dels pensionerna. Som läkare

är det viktigt att känna till att om man har två deltidstjäns-
ter, en offentlig och en privat drabbar det tjänstepension,
med dagens pensionssystem.

Hon betonar också att det är viktigt att vara aktsam när
vårdval införs, så att man inte dränerar sjukhusen.

– Det är viktigt att få till en snurra av läkare
mellan de offentliga sjukhusen och den privata
öppenvården. Det måste vara tillåtet för privatlä-
kare att jobba på sjukhus och för dem som jobbar
på sjukhus att jobba privat. 

Utbytet är helt nödvädnigt menar hon för att man i fort-
sättningen ska kunna täcka upp jour och beredskap på sjuk-
husen och klara av forskning och utveckling.
– Vi måste också ha tillräckligt med läkare på sjukhusen

för att kunna handleda och utbilda läkare.
Karin Båtelson vill också att öppenvården ska vara med

och ta emot AT- och ST-läkare.
– Men då måste vi ha system som gör att ersättningen för att

ta emot läkare under utbildning följer med konstaterar hon.

Anna-Lena Bengtsson
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Vårdval till
specialister

Gemensamt specialistansvar för jour och
beredskap, tydliga mål för vad vårdvalet
ska innehålla där brister i uppföljning och
kvalitet kan ge avdrag på ersättningen.
Inga krav på remisser till specialister inom
vårdvalet. 

t Förarbetet till det utökade vårdvalet till specialistläkare i
Halland har dragit ut på tiden, men nu är tjänstemannaför-
slaget i stora drag klart och i november väntas politikerna
äntligen ta beslut.

– Vi har valt ut vilka specifika delar inom en speci-
alitet som ska ingå i vårdvalet. Vi gör inte som
Stockholm, som exempelvis lägger ut höftopera-
tioner, där hela vårdprocessen ingår, säger Eva-
Karin Möllefors, utvecklingschef i Region Halland

– Vi är bara intresserade av att lägga ut vård som inte
behöver sjukhusets resurser i vårdvalet. Vård med krav på

inläggning, eventuell sövning med mera kommer inte att
ingå.
Ett noggrant förarbete där specialistläkare från sjukhus,

öppenvård och primärvård deltagit i arbetet ligger till grund
för det tjänstemannaförslag som politikerna i Halland ska
fatta beslut om den 7 november. Vid årsskiftet, ett halvår
försenat, ska det utökade Vårdvalet för specialistvård i
Halland - Vårdval Plus, starta. 
Eva-Karin Möllefors menar att arbetet har tagit betydligt

längre tid än man trodde från början. Finslipning. eller
beredning som det kallas, pågår in i det sista av det tjänste-
mannaförslag som politikerna ska ta ställning till.
De specialiteter som kan bli aktuella för vårdval i Halland

är ortopedi, vuxenpsykiatri, urologi, öron, näsa, hals, kardio-
logi, barn- och ungdomsmedicin, hudsjukvård, gynekologi,
ögon, neurologi och allmänkirurgi.
I Halland är ersättningen kopplad till att patienten aktivt

söker vård hos en specialistläkare i öppenvård och till vad
specialisten gör i form av åtgärder och behandlingsserier.
Ingen ersättning utgår förrän det skett någon behandling.

Olika ersättningar till olika specialiteter
– Ersättningssystemet kommer dessutom att se olika ut och
vara vara anpassat efter varje specialitet, förklarar Eva-Karin
Möllefors.
Klarar man som läkare inom Vårdval Plus inte av målen,

exempelvis att rapportera till kvalitetsregister eller att ta
hand om komplikationer, föreslås det bli avdrag på ersätt-
ningen.
Omfattningen av rapporteringen och vilka komplikatio-

ner som ska ingå, har man diskuterat sig fram till i arbets-
grupper av specialistläkare från sjukhus, öppenvård och pri-
märvården. 
Därefter har deras bedömning gått vidare till privatläkare

och sjukhus för ytterligare bedömning. Sjukhusen har
fortsatt slutligt ansvar för akutpatienter som behandlats
inomVårdval Plus. 
Det förs en diskussion om att sjukhusens akutvård ska få

de pengar som inte betalas ut till vårdgivare, som misslyck-
ats med att uppfylla komplikationskraven.

– Vi kommer att räkna fram en behovsram för varje spe-
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Fakta | Vårdval Plus
Detta innebär tjänstemannaförslaget:
t Ersättning utgår först när patienten har ett
behov och väljer en läkare som är godkänd inom
specialiteten.
t Vårdaktörer verksamma inom såväl privat som
offentlig vård kan ansöka om godkännande.
t Varje specialitet som ingår i vårdvalet har en viss
ekonomisk ram.
t De godkända aktörerna får ersättning för de
tjänster som ingår i respektive specialitet. Tjänster
som utförs, men som inte ingår i Vårdvalet ersätts
med reducerad ersättning eller inte alls.
t Alla läkare som ingår i vårdvalet ska delta i
sjukvårdens beredskap och jour inom sin specialitet.
Har man inte tillräcklig kompetens att delta i jour -
arbetet innebär det avdrag på ersättningen.
cLandstinget utgår från att vårdaktörerna levererar
tjänster med 100 procent kvalitet. Vid bristande
uppfyllelse av kvaliteten sker ekonomiskt avdrag.

Halland går en annan    
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Regionen kommer inte att 

lägga ut hela vårdprocesser
utan bara vissa 
delar inom en specialitet



cialitet, en summa, som de läkare som etablerar sig inom
området måste dela på, berättar Eva-Karin Möllefors.
Samtidigt menar hon att man kommer att vara ganska

flexibla under etableringsfasen, de första två åren, och kan
tänka sig att betala ut mer pengar om det exempelvis visar sig
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   n väg än Stockholm 

Fortsättning nästa uppslag >>>

Eva-Karin Möllefors hoppas på en tillväxt av specialister och företagande i regionen till följd av det utökade vårdvalet. Foto: Magnus Gotander



Vårdval till
specialister

att det finns ett undanträngt behov inom någon specialitet. 
Men om volymen stiger långt över vad man bedömt, från

regionledningen, så kommer vi att sätta stopp och då reduce-
ras prestationsersättningen.
– Tar vi hem de pengar som vi idag lägger på vårdgaranti-

behandlingar utanför länet och i stället lägger dem på
Vårdval Plus så bör vi ha gjort en riktig bedömning av
behovet, konstaterar hon.
Sjukhuset kan också ansöka om att driva en del av verk-

samheten inom en specialitet i form av vårdval. 
– Det innebär att en del av verksamheten finansieras via

budget, medan öppenvårdsdelen som ingår i vårdvalet,
ersätts via LOV, Lagen om vårdval, vilket knappast är något
som den enskilde läkaren kommer att märka något av, säger
Eva-Karin Möllefors.

Väljer man istället att flytta ut verksamheten från
sjukhuset och starta i privat regi måste man vara
med och ta ett ansvar för dygnet-runt-vården på

sjukhuset. Alla läkare som ingår i vårdvalet ska delta
i sjukvårdens beredskap och jour inom sin speciali-
tet. Har man inte tillräcklig kompetens att delta i
jourarbetet innebär det avdrag på ersättningen.

Idag skickar Halland många patienter som man inte
klarar av att behandla inom vårdgarantitiden, utanför länet.
Genom Vårdval plus hoppas man kunna locka en del specia-
lister till Halland som man saknar idag.
– Vi hoppas att Vårdval Plus ska innebära en tillväxt av spe-

cialister och företagande i vårt län, säger Eva -Karin Möllefors. 
På frågan om att man som läkare inom den offentliga

sjukvården samtidigt kan arbeta som privatläkare inom
Vårdval Plus, svarar Möllefors att regionledningen och poli-
tikerna är positiva till det men att hon inte kan garantera att
den enskilde verksamhetschefen är det!

Anna-Lena Bengtsson
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Din framtid ser ljus ut

 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.
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Alla som ingår i vårdvalet 
måste delta i jouren för att få full ersättning



– Vi har inte varit inbjudna av regionled-
ningen Halland att delta i arbetet runt
vårdval i specialistvården. Det beklagar vi,
eftersom vi tror att vi hade kunnat bidra
med att göra processen smidigare, säger
Anders Åkvist, ordförande i Hallands
Läkarförening.

t Anders Åkvist tycker att det är bra att många läkare
deltagit i arbetsgrupperna i enskilda delar i vårdvalet, exem-
pelvis var gränsen mellan öppen och slutenvård ska gå.
– Men Läkarföreningen hade velat vara med i diskussion-

erna på en mer övergripande nivå när det till exempel
handlar om ersättningssystemen, säger han.

Läkarföreningen var inbjuden till något regionen kallat
för ”intressedialog” där man redogjorde för målen i projek-
tet. Anders Åkvist poängterar att läkarkåren har en hel del
erfarenhet från införandet av vårdval i primärvården och vet
att det är det små detaljerna det hänger på, som kan vara
avgörande för hur bra det fungerar
– Vid detta tillfälle kom frågan upp om att man måste

hantera AT- och ST i det nya systemet liksom jour och bered-
skap, men man måste gör klart hur bisysslor ska fungera och
hur man gör med pensionsavsättningar till dem som jobbar
på sjukhus, som också vill jobba i privat öppenvård på
halvtid.
Han menar att det här är frågor som är viktiga för region-

ledningen att hantera snabbt.
– Många kollegor på sjukhusen är både oroade av vad som

ska ske och intresserade. Otydligheter i de här frågorna kan
bli en stoppkloss i det nya vårdvalssystemet, men det tror jag
att de har förstått nu, konstaterar Anders Åkvist.

Anna-Lena Bengtsson
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Anders Åkvist, ordförande i Hallands Läkarförening: Det är beklagligt att vi inte fick delta i processen. Det är de små detaljerna som avgör om det ska
bli bra. Vi hade kunnat bidra. Foto. Magnus Gotander

Facket fick inte vara med



Vårdval till
specialister

– Ställer man krav på kvalitet, kontinuitet
och uppföljning i avtalen så gynnar det oss
med mindre mottagningar. Jag är inte oroad
över att vårdbolagen ska ta över en stor del av
öppenvården, säger Claes Axén, som driver
en privat gynekologimottagning.

tHan har deltagit i arbetet i styrgruppen för det utökade
vårdvalet, adjungerad som ordförande för Hallands pri-
vatläkarförening.
– Från privatläkarföreningen ser vi fram emot en ny

avtalssituation och är mycket positiva till att man lägger ut
mycket av specialistvården enligt LOV, Lagen om valfrihet.
Det har varit en bra process som har fått ta tid, säger han.
Han menar att det blir ovant för sjukhusens öppenvårds-

mottagningar att bli utsatta för konkurrens från privat
öppenvård och prestationsersatta på samma sätt som dem.
– Prissättningen kommer säkert att bli tuffare för dem

som är vana att gå på budget, säger Claes Axén.

Han lovordar Stockholms Privatläkarförening som han
menar, tillsammans med Stockholms läns landsting, har
gjort ett stort grundarbete när det gäller prissättning av
olika delar av vården som också kan tillämpas i Halland.
Claes Axén driver en privat gynekologimottagning, men

tror inte att konkurrensen inom det specialistområdet kommer
att öka nämnvärt när Vårdval Plus träder i kraft vid årsskiftet.
– Att öppna en specialistmottagning är ett företagande

som måste bygga på affärsmässiga grunder där man först gör
en bedömning om marknaden kan bära ytterligare en privat
specialist. Jag tror att behoven av privatläkare i Halland är
störst inom vuxenpsykiatri och hud.
Att de stora vårdbolagen ska ta över en stor del av öppen-

vården är inget som oroar honom.
– Ställer man krav på kvalitet, kontinuitet och uppfölj-

ning i avtalen så gynnar det oss med mindre mottagningar,
säger Claes Axén.
Han tror inte att de som fortfarande går på nationella

taxan kommer att gå över till vårdvalssystemet.
– De som arbetar enligt nationella taxan har inte mer än

några år kvar i arbete. Inom en 5-årsperiod finns inga i den
gruppen kvar på marknaden. Fram till dess kommer det att
finnas kvar två parallella privatläkarsystem, säger Claes
Axén.

Anna-Lena Bengtsson
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Claes Axén lovordar Stockholms Privatläkarförening som han menar, tillsammans med Stockholms läns landsting, har gjort ett stort grundarbete när
det gäller prissättning av olika delar av vården som också kan tillämpas i Halland. Foto: Magnus Gotander



TILLSAMMANS ÄR BÄSTA MEDICINEN

3. 4.
5.

6.2.
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”

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

PERNILLA SANDVALL apotekare som arbetar med kliniska prövningar på läkemedelsföretaget msd 

KRAVEN FÖR ATT LYCKAS ÄR TUFFA. DÄRFÖR ÄR DET VIKTIGT  
ATT HELA BRANSCHEN LÄR SIG ATT ARBETA EFFEKTIVARE.

Det medicinska intresset har alltid fun- 
nits där. Under apotekarutbildningen läste 
jag en hel del läkemedelslära och kände  
direkt att det här var något jag ville hålla på  
med. Ett personligt engagemang tror jag  
betyder mycket. 

Idag kan jag stolt säga att jag varit med om 
att ta fram ett antal läkemedel som hjälper 
tusentals människor till ett bättre liv. Den 
känslan är viktig för mig – och att få arbeta 
med det dagligen.

Vägen till ett godkänt läkemedel är ett långt 
och mödosamt arbete – från labb till patient. 
Bara ett fåtal läkemedel når hela vägen fram 
till apotekshyllan. Substansen måste ta sig 
igenom många nålsögon. Först i labbet, se-
dan genom djurförsök och så småningom  
testas den på friska människor och slutligen 
på patienter. 

Successivt på vägen lär man sig vilka doser 
som är effektiva. Men visst, emellanåt kom-
mer besvikelserna när vi får besked om att 
avbryta och lägga ned en studie. 

Kraven för att lyckas är tuffa. Därför är det 
viktigt att hela branschen lär sig att arbeta 
effektivare. Och då kan jag tycka att det  
är en förmån att göra studier i Sverige. Vi är 
ett välorganiserat land med många kunniga 
och engagerade människor. 

Patienter ställer upp och fyller i frågeformu-
lär, de kommer på sina besök och de tar sina 
mediciner. Sedan gör våra personnummer  
oss unika i den meningen att vi kan göra  
väldigt bra uppföljningar här.

”



Vårdval till
specialister

Stockholms vårdvalsmodell för icke akuta
höft- och knäprotesoperationer som testas
sedan 2009 följs idag med stort intresse
internationellt.
t Modellen innebär att vårdgivaren mot ett paketpris åtar
sig en vårdepisod eller en vårdkedja, bland annat det ekono-
miska ansvaret för komplikationer.  (Se artikel nedan).
Vårdgivarna i Stockholm som klarat ackrediteringskraven

har fått stor frihet att organisera verksamheten efter eget
huvud och patienterna har kunnat välja fritt var de vill bli
behandlade.
Farhågor har rests mot att ett system med så stor frihet

kommer att leda till ökad vårdkonsumtion när det inte finns
något tak för hur många patienter vårdgivarna får behandla. 
Det har också funnits en oro att systemet lockar vårdgi-

vare att slira på indikationerna för att operera i syfte att tjäna
mer pengar.
ISC (Institute for Strategy and Competitiveness) vid

Harvard Business School, upptäckte vårdvalsmodellen 2010
och blev så intresserade av försöket att de nu ingår i  Karo-
linska Institutets, Svenska Höftprotesregistrets och Stock-

holms läns landstings gemensamma forskargrupp som följer
utvecklingen av vårdvalsmodellen för höft- och knäproteso-
perationer i Stockholm.

En första delrapport är nu i klar. I den konstateras
att den nya vårdvalsmodellen inneburit kortare
väntetider, att den kö som fanns då vårdvalet
infördes snabbt betades av, samtidigt som lands -
tingets kostnader minskats, men att den administ-
rativa bördan ökat och att vårdvalet skapat
problem för ST-utbildningen.

”Hittills har oron för indikationsglidning 
och ökad vårdkonsumtion varit obefogad”
I rapporten sägs att inget tyder på att patienter har opererats
på andra indikationer än innan vårdvalet infördes.
Modellen har hittills inte heller lett fram till en befarad

ökad vårdkonsumtion, enligt rapporten.
Under första året, 2009, skedde en ökning av vårdkon-

sumtionen med 20 procent  (vårdval samt DRG-ersatt), men
när vårdköerna betats av minskade konsumtionen med  4
procent de följande två åren, enligt rapporten.
Sett över treårsperioden 2009-2011var den genomsnitt -

liga tillväxten 5 procent vilket faktiskt var lägre än före
vårdvalsmodellens införande. 2000-2008 ökade konsumtio-
nen av elektiv höft- och knäproteskirurgi i Stockholm med i
genomsnitt 8 procent per år mellan 2000 och 2008.

Men vårdvalsmodellen för höft- och knäproteso-
perationer har medfört att den administrativa
bördan ökat på grund av ökade rapporteringskrav.
Men det som bekymrar vårdgivarna mest är att det
uppstått problem med ST-utbildningen när en
stor del av verksamheten gått över från offentlig
till privat verksamhet.

2008 utfördes 18 procent av operationerna på privata spe-
cialistkliniker. 2011 gjordes 55 procent av operationerna i
privat regi. Omfördelningen av verksamheten till privat regi
resulterade i att akutsjukhusen fick problem att klara utbild-
ningsansvaret när volymerna och resurserna minskade, sam-
tidigt som inga krav ställdes på de privata att ta ansvar för
ST-utbildningen.

Så tycker vårdgivarna
I den gemensamma studien har vårdgivarna även intervjuats
hur de upplever modellen.
Fem av nio vårdgivare, som utförde dessa operationer

innan vårdvalet infördes, uppgav att vårdvalets utformning
resulterat i att de förändrat vårdkedjan eller arbetsmetodiken
för att öka produktiviteten, eller för att minska risken för
komplikationer. 
Tre vårdgivare uppgav att de infört extra, inte obligato-

riska, återbesök för att ta sutur och identifiera infektioner i
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Så fungerar vårdepisodmodellen
t Vårdgivaren får ett paketpris. De som gick in i
vårdvalet fick 56.300 kronor för hela vårdkedjan;
Diagnostik, operation med eftervård, proteskostnad
och nödvändiga för- och återbesök. 
t Komplikationsgaranti: Vårdgivaren är finansiellt
ansvarig för icke-akuta komplikationer relaterade till
primäroperationen under en period på upp till fem år
efter operationen.
t Utfallsbaserad ersättning: 3,2 procent av ersätt -
ningen hålls inne och betalas ut om vårdgivaren
uppnår vissa i förväg bestämda mål,
t Fri etableringsrätt: Vårdgivarna måste ackreditera
sig. För att bli ackrediterade måste vårdgivaren bland
annat rapportera vissa data, opererande kirurger måste
genomföra minst 50 operationer per år och lokalerna
måste uppfylla vissa krav.
När vårdgivaren fått sin auktorisation har inte satts

några gränser för hur många operationer vårdgivaren
får utföra.
t Fritt val för patienten: Patienterna har fått välja
fritt mellan auktoriserade vårdgivare.



   ör vårdvalsmodell i Stockholm

ett tidigt skede. Tidigare togs suturen i primärvården.
Flera vårdgivare uppgav att de ökat antalet operationer

per dag.
De flesta vårdgivarna ansåg att paketpriset var för lågt.

Privata vårdgivare rapporterade att måste komplettera med
patienter från försäkringsbolag, samt patienter från andra
landsting.
Vårdgivarna menade också att i framtiden måste paketpri-

set differentieras, exempelvis menade man att äldre patienter
i behov av extra vårdtid måste ge extra ersättning.
Fyra av fem offentliga sjukhus rapporterade att kapacite-

ten för svårare ingrepp, mer sjuka patienter och akutvård
ökade efter vårdvalets införande, vilket man tyckte var en
positiv förändring och att sjukhusets resurser utnyttjades
bättre när man fick fokusera på svårare patienter.
De flesta vårdgivare var positiva till komplikationsgaran-

tin, men uttryckte en oro över att de komplikationer som
ingår i garantin inte var tydligt definierade.
De var också oroliga över att det inte fanns någon övre

gräns för kostnader för en enskild komplikation.
Men den fråga som engagerade vårdgivarna mest, enligt

rapporten, är de problem som uppstått med ST-utbild-
ningen. 

Den generella uppfattningen bland vårdgivarna är att även
privata specialistkliniker måste ta ansvar för ST-utbildningen
och att en separat ersättningsmodell för det behöver tas fram.
Rapporten avslutas med en lista på förslag till förbätt-

ringar av modellen.
Här är några av rekommendationerna:
• Säkerställ utbildningen av ST-läkare.
• Säkerställ att vårdepisodersättningen täcker hela vårdkedjan.
• Utöka den del av ersättningen som är baserad på hälsoutfall.
• Riskjustera ersättning och resultatdata.
• Undersök om det finns behov av att skärpa Socialstyrelsens
krav på kvalitetsledningssystem för auktoriserade vårdgivare.
• Fokusera  uppföljningen på hälsoutfall och kostnader på
patientnivå.
• Revidera hur sjukhusens DRG-ersättning justeras vid infö-
rande av vårdepisodersättningsmodeller.
Fotnot: Under 2012 kommer forskargruppen att gå vidare
och analysera det medicinska utfallet. 

Christer Bark

Fotnot: Tanken är att publicera jämförande utfallsdata på www.var-
dguiden.se, men det har inte skett hittills eftersom det inte anses
finnas någon till förlitlig jämförande statistik att tillgå i dagsläget.
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Vårdval till
specialister

Tempot har bromsats upp i det utvidgade
vårdvalet i Stockholm. Flera av de vårdval
som skulle ha införts under 2012 skjuts till
2013. 

t Enbart en fördel, enligt ordföranden i Stockholms privat-
läkarförening Crister Öhlund. Helst skulle han se att nya
vårdval infördes först efter att ha provkörts i pilotprojekt.
Stockholmarna har i många år kunnat välja att gå till en

privatläkare för specialiserad vård, framförallt inom speciali-
teterna gynekologi och öron-näsa-hals. 

År 2011, innan vårdvalet
infördes för gynekologi, var 115
gynekologer verksamma i egna
eller andras privata mottagningar.
Merparten av dessa hade vårdavtal
med landstinget. Inom öron-näsa-
hals fanns vårdavtal som omfat-
tade totalt 46 läkare år 2011 och
11 arbetade på nationella taxan.
Den 1 oktober 2011 infördes

vårdval för specialiserad ögon-
sjukvård och den 1 januari i år stod
tre nya specialiteter på tur; öron-
näsa-hals, gynekologi och speciali-
serad hudsjukvård. För redan verk-
samma privatläkare innebar för-
ändringen främst en övergång till
ett nytt ersättningssystem. 

– De som har gått över till vårdvalssystemet är de
som tidigare haft vårdavtal med landstinget,
eftersom den ersättningsformen försvunnit. Det
finns en möjlighet för dem som arbetar på natio-
nella taxan att gå över till vårdvalsmodellen på
prov, men det har inte många nappat på, säger
Crister Öhlund. 

Även om de flesta läkare som ingår i de nya vårdvalen
redan tidigare drivit egen verksamhet och enbart bytt ersätt-
ningsform, finns det även ett nettotillskott med nystartade
verksamheter. Riktigt hur stort det är dock svårt att veta
eftersom äpplen och päron blandas i statistiken – antal läkare
och antalet mottagningar. 

– Vår bedömning är att det är relativt få helt nya verk-
samheter. Vi kan också konstatera allra flesta som ansökt har
fått godkännande, för det fåtal som inte blivit godkända har
det ofta hängt på att lokalen inte varit tillgänglig för funk-
tionshindrade.

Kaotiskt 
Crister Öhlund beskriver införandet av vårdvalet den 1
januari i år som kaotiskt. 

– Framförallt på grund av alla nya administrativa
krav. Det handlar om regler för fakturering, rap-
portering, bevakning och korrigering som är svåra
att hinna med att hantera för en ensampraktiker.
Det är en stor administrativ kostym som gynnar
de stora aktörerna på marknaden.

För hård styrning från landstinget
– En annat stort problem med de detaljerade ersättnings-
system vi har i Stockholm är att de styr verksamheten hårt.
Det går ut över både innovationsmöjligheter och vad patien-
terna efterfrågar.
Som exempel ger han kraven på öppettider, som reglerar

vilka timmar mottagningen ska vara öppen, måndag till
fredag. Lördagsöppna mottagningar, som säkert skulle upp -
skattas av patienterna, täcks inte in. Förfrågningsunderlaget för
hudsjukvård är inriktat mot kirurgiskt inriktad hudsjukvård
och fungerar betydligt sämre för medicinska hudsjukdomar.

– Specialister med mottagning på stan har ofta
nischat sig under många år, det kan till exempel
vara inom medicinsk hudsjukvård. Men de passar
inte in i landstingens mall och ersättningssystem.
Det är betydligt svårare att ställa om sig som
nischad specialist än det är för exempelvis Aleris,
som kan starta helt nya mottagningar inriktade
efter vad vårdvalet premierar.

Även landstinget verkar ha insett att det kan skapa
problem att breddinföra vårdval för flera breda specialiteter
samtidigt. Vårdvalen för allergologi, reumatologi och specia-
liserad obesitasbehandling, som skulle ha införts under
2012, skjuts upp till 2013, med tillägget att de inte ska
införas förrän vårdvalet för ortopedi är i hamn.
– Bäst hade det varit om nya vårdval sjösattes först efter

pilotprojekt där ersättningsmodellerna kunde justeras fortlö-
pande i samråd mellan läkarrepresentanter och landstinget.
Då skulle man kunna rätta till fel, och prova innovativa lös-
ningar, säger Crister Öhlund.

Helene Thornblad
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Crister Öhlund tycker att det
är bra att tempot bromsas
upp. Helst skulle han vilja att
nya vårdval provkördes i
pilotprojekt innan de inför-
des.
Foto: Johanna Henriksson



Vad händer med de nya specialistcentren i
Stockholm?
t Ju mer konkret framtidsplanen för sjukvården i Stock-
holm blir, desto mindre talar landstinget om specialistcenter. 
Istället försöker man muta in begreppet ”Specialistvård

utanför akutsjukhusen”. Och det är inte främst mot-
tagningar på stan landstinget ser framför sig utan att special-
isterna gärna ska knytas till närsjukhus i länet, till exempel
Sabbatsberg, Dalen och Nacka. Fast ”närsjukhus” ska man
numera inte heller säga, utan enbart sjukhus.  
I det nyspråk som utvecklas är det alltså ”Specialistvård

utanför akutsjukhusen, på sjukhus” som nu förväntas växa
fram i länet.
Enligt Henrik Gaunitz på programkontoret är det starkt

fokus på sjukvårdens lokalbehov de kommande åren. En
orsak är förstås bygget av NKS, som får betydligt mindre
vårdplatskapacitet än nuvarande Karolinska i Solna. 
En omfattande ombyggnadskarusell har redan dragit

igång, som på ett eller annat sätt omfattar alla sjukhus i
länet. Södersjukhuset får en ny vårdbyggnad med 154 vård-
platser, och det finns planer på sammanlagt kring 600 vård-
platser på (när)sjukhusen Löwenströmska, Jakobsberg,

Bromma Sollentuna, Sabbatsberg, Nacka och Dalen. 
– Det finns ganska stora ytor på dessa sjukhus som inte

används fullt ut i dag och som både kan utnyttjas för vård-
platser och för specialistvården inom vårdvalssystemet. 

Att förlägga nya vårdvalmottagningar till sjukhus,
gynnar inte det stora aktörer som kan driva stora spe-
cialistmottagningar?
– Vi ser inte framför oss att vi bara ska ha en vårdgivare på

dessa mottagningar, utan flera olika. Vi vill prova flera olika
koncept.
I framtidsplanen för Stockholms sjukvård sägs det att

något eller några specialistcenter ska ha en akademisk profil
och knytas nära till Karolinska Institutet. En pilotverk-
samhet med ”specialistvård utanför akutsjukhusen” planerar
att dras igång på något sjukhus redan under 2013.
Programkontoret flaggar också för att ersättningssyste-

men behöver göras om för att stödja den nya sjukvårdsstruk-
turen. Henrik Gaunitz vill inte gå in på några detaljer för
hur detta ska göras, förutom på ett område:
– E-hälsa är en nyckel till att flödena ska fungera bra i den

nya sjukvården, och vi måste komma fram till hur vi ska
ersätta e-hälsotjänster.

Helene Thonbladh
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Allt tystare om
utlovade specialistcenter
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Nya möjligheter med vårdvalet!
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Vårdval till
specialister

Stockholm toppar ligan när det gäller
införandet av vårdval för specialister
utanför primärvården, följt av
Landstinget Uppsala län och
Region Skåne.

t Idag finns eller utreds vårdval
till specialister i 16 landsting.
Det visar SKL:s senaste sam-
manställning från den 11 juni
2012.
Men det pågår en snabb

utveckling av vårdval till
specialister runt om i
landet som
kommer att
förändra
bilden dras-
tiskt.
Halland är

idag ett vitt
fält på kartan,
men kommer
i november
att ta beslut
om ett
omfattande
införande av
vårdval.
Se artikel
sidan
12.
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Så långt har utvecklinge    

Specialiteter 
som har vårdval idag

Barnmorskemottagning/Mödravårds-
central. 
Obstetrisk  ultraljudsmottagning. 
Förlossningsverksamhet. 
Barnhälsovård.

Fotsjukvård. 
Kataraktoperation. 

Höft- ‐ och  knäprotesoperation.
Logopedverksamhet. Läkarinsatser i
särskilda  boenden för  äldre. 
Specialiserad  hudsjukvård  i  öppenvård. 
Allmän  barn- ‐ och  ungdomstandvård. Specialist-

tandvård  för barn och unga. 
Tandreglering för barn och ungdomar.Specialiserad  ögon-

sjukvård i öppenvård.
Primär  hörselrehabilitering.   

Specialicerad  
öron- ‐näsa- ‐halssjukvård i öppenvård. 
Specialicerad gynekologisk vård.
Vaccination. 
Primärvårdsrehabilitering. 
Specialicerad sjukgymnastik. 
Planerad specialicerad rehabilitering.
Specialiserad hudsjukvård i öppenvård.
Enskild sjukgymnastik.
Gynekologi.
Avancerad sjukvård i hemmet. 
Specialiserad palliativ slutenvård.

Specialiteter där det är 
beslutat att vårdval ska införas

Klinisk  neurofysiologi. 
Barnmedicinsk öppenvård. 
Neurologi.
Rumatologi.
Allergologi.

Ryggkirurgi.
Specialiserad obesitasbehandling.   

Urologi. 
Ortopedi* (*Tillkommit efterSKL:s sammanställning).

Specialiteter där införandet 
av vårdval utreds
Allmänkirurgi.
Första linjens barnpsykiatri. 
Internmedicin. 
Psykosociala  insatser. 
Radiologi  i öppenvård

Stockholm1

• Region Skåne: 
Kommer att testa 
olika
vårdvals-
 modeller.

• Halland: I november beslutar
Hallands politiker om ett
omfattande förslag att
utöka vårdvalet.

• Stockholm: Prioriterar nu ortopedin
som lagts i ett snabbspår, men förskjuter
starten av vissa nya vårdval bland annat
reumatologi och allergologi, på grund av
oenighet om läkemedels kostnader.
2012 blev det vårdval för
gynekologi, hud och öron-näsa-
hals.
Den 31 augusti fanns det:
Gynekologi: 43 vårdvalsmot-
tagningar, varav 20 nytillkomna.
Hud: 24 vårdvalsmottagningar,
varav 11 nytillkomna.

Fotnot:
Som nytillkomna räknas bolag som inte tidigare haft vårdavtal med lands -

tinget eller fått ersättning från nationella taxan. Alla dessa är inte helt nya
mottagningar, även läkare som ändrat bolagsform eller ingår i nya bolag ingår

här. 

• Införandet av det utökade vård-
valet skiljer sig stort, men samtliga

landsting och regioner
har under 2012 tagit emot 

stimulanspengar från Roger Molin, 
regeringens specielle vårdvalssamordnare.

Sammanlagt 100 miljoner kr.

Öron-näsa-hals: 23 vårdvals-
mottagningar, varav 8 nytillkomna.

15 taxeläkare inom gynekologi, hud och
öron-näsa-hals har under 2012 ansökt att
få prova på vårdval i Stockholm.
Gynekologi: 8
Öron-näsa-hals: 5
Hud: 2

Sverige



   en av vårdval kommit

Specialiteter 
som har vårdval idag

Mödrahälsovård. 
Barnhälsovård. 
Tandreglering. 
Medicinsk fotvård för patienter med diabetes.
Teambaserade Medicinska Utredningar. 
Särskilt Läkarutlåtande.
Psykoterapi.
Primär hörselrehabilitering. 
Ljusbehandling (psoriasis). 
Ögonbottenfotografering (diabetes). 
Kataraktoperationer. 
Vaccinatörer.

Specialiteter där det är 
beslutat att vårdval ska införas

Gynekologi  inom  öppenvård. Inget datum sagt.
Höft och knäplastik.1 jan. 2014.

Specialiteter där införandet 
av vårdval utreds

Öron,  näsa,  hals.  Ögon. Neurologi  inom  öppenvård.
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Uppsala
2

Övriga
4-

Skåne
3

Kalmar
Specialiteter med vårdval idag
Utprovning och leverans av Peruk/Hårersättning. 
KBT (rehabgarantin). 
Multimodal rehabilitering  (rehabgarantin).
Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Rehabilitering. 
Undvikbar  slutenvård.
Västra Götalandsregionen
Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Primärvårdsrehabilitering, inriktningsbeslut om införandet och
modell ska vara klar sommaren 2013.
Sörmland
Specialiteter med vårdval idag
Psykoterapi.
Östergötland
Specialiteter med vårdval idag
Obesitaskirugi.
HPV-vaccination.
Halland
Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Delar av den öppna specialiserade vården som inte kräver sjukhusens
resurser.
Västmanland
Specialiteter med vårdval idag
Tandreglering.
Specialiteter där det är beslutat att införa vårdval
Fotvård, 2012.
Jönköping
Vårdval ska införas 2013. Utreds nu vilka specialiteter som ska få
vårdval.
Kronoberg
Under 2012 skall det fastställas ett regelverk för Vårdvall +
Områden som kan  bli  aktuella är specialistmottagtningar till exempel
inom psykiatri och hud.
Värmland
Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Rehabilitering i öppen vård.
Västernorrland
Har beslutat införa vårdval 2012
Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Barntandvård.
Norrbotten
Utreder att införa vårdval för barntandvården.
Västerbotten
Specialiteter där det är beslutat att införa vårdval
Barn- och ungdomstandvård, september 2012.
Jämtland
Specialiteter där det är beslutat att införa vårdval
Medicinskt fotvård, 1 januari 2013
Specialiteter där införandet av vårdval utreds
Barntandvård.

Källa: SKL

Specialiteter 
som har vårdval idag

Mödrahälsovård. 
Barnhälsovård. 
Audionommottagning. 
KBT. 
Multimodala smärtbehandlingar inom rehabgarantin. 
Operation grå starr.

Specialiteter där införandet 
av vårdval utreds

Öron, näsa, hals. 
Ö̈gon. 
Neurologi inom öppenvård.



Vårdval till
specialister
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Ett omvänt hyrläkarsystem skulle kunna
förhindra att läkare som vill arbeta deltid i
vårdvalet drabbas av sänkta tjänstepensioner.

t Idén som möjliggör att läkare har flera arbetsplatser, men
bara en arbetsgivare, kommer från landstinget i Kalmar län,
som är berett att prova systemet när det blir aktuellt.
Läkarkårens tjänstepensionssystem är idag en stor stötes-

ten för utvecklingen av ett utökad vårdval till specialist läkare.
Att arbeta åt flera arbetsgivare de sista pensionsgrun-

dande åren innebär att läkaren får sämre tjänstepension. I
värsta fall kan det röra sig om 10.000-tals kronor i månaden. 

(Se www.sjukhuslakaren.se/
tidningen/2011-04).
Så länge pensionsfrågan är

olöst kommer många läkare
inte att våga sig ut i vårdvalet
är alla på det klara med.
SKL och Läkarförbundet

utreder problemet, men
hittills har ingen knäckt den
svåra nöten. 
Sjukhusläkaren har i en

enkät frågat Sveriges lands-
ting och regioner om de har
några lösningar på tjänste-
pensionsproblemet och pro-

blemet med regler mot bisysslor som finns i vissa landsting,
som också är en stötesten för ett utökat vårdval.
I enkäten svarar landstinget i Kalmar att man har en

lösning på pensionsproblemet och att den är att landstinget
”hyr ut” de landstingsanställda läkarna till andra arbetsgivare.
– På så vis behåller medarbetaren sin sysselsättningsgrad

och anställning i landstinget och därmed påverkas inte
tjänstepensionen, säger Peter Rydasp, personaldirektör i
landstinget i Kalmar.
Hittills har landstinget inte fått någon sådan förfrågan

och vet heller inte hur stort intresset är bland de privata
arbetsgivarna att ”hyra in” landstingsanställda läkare.
– Men vårt principresonemang bygger på att vi ska möj-

liggöra god vård till medborgarna och om det är möjligt så
kan vi ”hyra ut” läkare.
Sjukhusläkarens enkät visar att förutom landstinget i

Kalmar län är det inget annat landsting som har någon idé
om hur tjänstepensionsproblemet ska lösas.
De flesta har överhuvudtaget inte funderat på frågan.

Attityden till bisysslor på väg att omvärderas 
Hårda regler mot konkurrerande bisysslor är också en stopp-
kloss för ett utökat  vårdval till specialister.
Sjukhusläkarens enkät visar att diskussionerna om vårdval

till specialister är på väg att förändra attityden till bisysslor,
även om det idag finns alla åsikter på skalan, från direkt
avvisande till att ge tjänstledighet, till att det är okey eller
till och med bra och önskvärt.
Värmland och Jönköping är två landsting som funderar

på vad vårdval till specialister ställer för nya krav.
Anders Liif, personaldirektör i landstinget i Jönköpings

län svarar att ”Vi kommer att se över bisyssloreglerna i
samband med att vi arbetar med vårdval till specialister”.
Gunnar Blomquist, personalchef i landstinget i Värmland

säger så här:
– Vi har inte accepterat att man arbetar åt någon av de

privata vårdgivarna som bisyssla. Kanske kommer frågan i en
annan dager om även andra specialiteter kommer att
omfattas av vårdvalet.
Landstinget i Kalmar län är positiva till tjänstledighet för

att arbeta privat i vårdvalet.
Peter Rydasp, personaldirektör: Vi har sagt att det är OK

att ge ledighet för uppdraget inom det privata i vårdvalet,
om det är möjligt ur ett verksamhetsperspektiv.
Region Skåne har också en positiv inställning till tjänstle-

dighet för att arbeta i vårdvalet och har, när det gäller
”Hälsoval Skåne” (primärvårdens vårdvalssystem) och upp-
handlad verksamhet, skrivit in en positiv syn på tjänstledig-
het i regelverket för bisysslor. (Se artikel nästa sida).
I Skåne har facket diskuterat med arbetsgivaren att man

vill ha samma regler även för andra specialister. 
Fackets intryck är att arbetsgivaren och politikerna i

regionen är positiva till tjänstledigheter för läkare som vill
arbeta deltid privat i ett utökad vårdval.
Man har dock inte enats om några avtal eller skrivningar,

som det ryktats om.
Så här säger Gösta Rehnstam, förhandlingschef i Region

Skåne om nya framtida bisyssloregler för samtliga specialist-
läkare.
– Det kan bli ändringar i framtiden. Nuvarande regelverk

är inte hugget i sten, men just nu pågår inget sådant arbete.
Mest kyliga till att bevilja tjänstledighet för att även arbeta

deltid privat i vårdvalet är kanske Gävleborg och Jämtland.

Omvänt hyrläkarsystem
löser pensionsproblemet?

Läkare
riskerar
pensions-
smäll
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Så här svarar landstinget Gävleborg:
– I landstingets policy för bisysslor framgår att medarbe-

tare inte får arbeta i verksamhet med samma utbud och
kundkrets som Landstinget Gävleborg har. Det innebär att
landstingets specialistläkare inte får tjänstledighet för att
arbeta i privata företag i länet. 
Landstinget svarar också att ”pensionsfrågan är inget som

landstinget kan lösa. Landstinget Gävleborg följer det kol-
lektivavtal som finns gällande tjänstepensioner. Om den
enskilde läkaren tjänar eller förlorar på byten av arbetsgivare
går inte att förutsäga och är inget som Landstinget Gävle-
borg kan lösa. Det måste i så fall ske genom kollektivavtals-
förändringar i pensionsavtalen”.
Björn Ahlnäs, personalchef i Jämtlands läns landsting,

skriver så här:
– Vi har regler kring bisysslor som grundar sig på kon-

kurrerande, förtroendeskada och arbetshindrande. Vi prövar
alla fall individuellt utifrån dessa. Vi har inget intresse i
dagsläget att förändra dessa regler.
Västra Götalandsregionen förhåller sig också kallsinnig

till att bisyssloreglerna behöver ses över på grund av det

utökade vårdvalet till specialister. På enkätfrågan hur lands-
tinget ser på att specialistläkare får arbeta privat i vårdvalet
kanske någon dag i veckan, samtidigt som de är lands-
tingsanställda, blir det korta svaret:
–  Vi bedömer det på samma sätt som andra typer av

arbete utanför landstinget, utifrån våra bisyssleregler, dvs
inga särskilda regler för att arbeta privat i vårdvalet.
Men enkäten visar också att flera landsting ännu inte

hunnit ta ställning, eftersom frågan om ett utökat vårdval är
för ny för dem. Ett exempel är Norrbotten, där landstingsdi-
rektören Gunnar Persson svarar:
– Norrbottens läns landsting har inte infört något vårdval

i specialistvården ännu och något sådant system är för närva-
rande inte heller under införande. Däremot så har vi i
uppdrag att se över våra ersättnings- och incitamentssystem
och i det så ingår även att bedöma om LOV ska användas
även inom specialistvården.
Mot bakgrund av detta har vi inte tagit ställning till de

frågor du ställer.

Christer Bark
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Så här står det i Region Skånes regler för bisysslor under
rubriken ”Bisysslor som komplement till regionens egen 
verksamhet”. 
t Ett närmande mellan den specialiserade vården och enheter inom ramen för
Hälsoval Skåne” ligger i regionens och medborgarnas intresse. Likaså att
privata entreprenörer ges möjlighet att utföra det uppdrag regionen har
beställt. Ett system där medarbetare från den specialiserade vården även
arbetar inom Hälsoval Skåne och vice versa är positivt för verksamheterna.

I de fall båda verksamheterna drivs av regionen blir detta ett internt sido -
uppdrag och ingen bisyssla. Då medarbetare inom den specialiserade vården

åtar sig att också tjänstgöra i av regionen bedriven primärvård kan det ske
genom partiell arbetsbefrielse från den ordinarie anställningen. 

Lönen i primärvårdsanställningen kan behöva prövas. 
Att medarbetare har sådana interna sidouppdrag bör uppmuntras.
Riktlinjer finns i handlingen ”Interna sidouppdrag – riktlinjer för ersättning”
daterad 2005-01-18 (bilaga 4)
Om verksamheten däremot drivs privat uppkommer 
problematiken med konkurrerande bisyssla. I dessa fall kan ändå
bisysslan beviljas. Det ska då ske genom att partiell 
tjänstledighet beviljas från anställningen i regionen i motsvarande grad
som bisysslan omfattar.´

I Region Skåne finns inskrivet en positiv syn på bisysslor

Tjänstepensionssystemets konstruktion och reglerna för bisysslor är två stötestenar som måste bort om inte specalistläkarna ska bli inlåsta på
landstingssjukhus. Illustration: Myran



Vårdval till
specialister

Skillnaderna är stora när det gäller villko-
ren för att driva verksamheter inom vård -
valet jämfört med att ersättas enligt natio-
nella taxan (LOL, eller lagen om
läkarvårds ersättning). 

t Det visar den jämförelse som ordföranden i Svenska Pri-
vatläkarföreningen, Staffan Henriksson, gjort mellan natio-
nella taxan (LOL, lagen om läkarvårdsersättning) och vårdval
inom öppen specialiserad vård i Stockholm. Sammanställ-
ningen är gjord för Läkarförbundets vårdvalsgrupp,  den så
kallade VIS-gruppen.
Bägge systemen har både fördelar och nackdelar. Inom

vårdvalet finns inget ersättningstak, å andra sidan bestäm-
mer  landstingen enväldigt regelverken. 
Inom nationella taxan kan landstingen inte påverka

grundförutsättningarna, men å andra sidan sätts ett ersätt-
ningstak för verksamheten.
Här är Staffan Henrikssons jämförelse, som han låtit Sjuk-

husläkaren publicera:

Vem bestämmer?
LOL: Lag som endast kan ändras av Sveriges riksdag. Lands-
tingen kan inte påverka grundförutsättningarna.
Vårdval: Landstingen bestämmer enväldigt regelverken.

Ersättningen
LOL: Ersättningen förhandlas regelbundet mellan parterna.
Maximalt ersättningstak. Möjlig kapacitet utnyttjas ej fullt ut.
Vårdval: Landstingen bestämmer enväldigt ersättningen
utan förhandlingar. Inget ersättningstak. Större möjligheter
att bedriva extensiv verksamhet.

Vikarier
LOL: Begränsade vikariemöjligheter.
Vårdval: Obegränsade vikariemöjligheter.

Kvalificerade åtgärder
LOL: Kvalificerade åtgärder begränsade och dåligt ersatta.
Vårdval: Massor av kvalificerade åtgärder som är bra ersatta.
I princip går det att bedriva samma verksamhet som på sjuk-
husen med få undantag.

Medicinsk service
LOL: Medicinsk service som fri nyttighet för vårdgivaren.
Vårdva:l Medicinsk service betalas av vårdgivaren.
Kostnaden för medicinsk service oftast inbakad i grund -
ersättningen, exempelvis lab. Men ersättningen för medi-
cinsk service varierar mellan specialiteterna. I vissa fall
erhålles tilläggsersättning.
Som ÖNH-specialist i vårdvalet kan man få schablonmässig

tilläggsersättning för vissa radiologiska och klin fys-under-
sökningar. Som hudspecialist får man inget extra för dessa
undersökningar.

Vem får ansluta sig?
LOL: Begränsade möjligheter till anslutning. Nyetablering
tillåtes ej. Ersättningsetablering tillåten om ej Vårdval inom
specialitén.
Vårdval: Öppet för alla som uppfyller villkoren.

Avtalsvillkor
LOL: Etablering och samverkansavtal med fysisk person.
Vårdval: Avtal med juridisk person.

Ersättningsnivåer öron-näsa-hals i Stockholm
LOL: Ersättning normalbesök ÖNH 754 kr.
Ersättning särskilda åtgärder 1470-2620 kr.
Vårdval: Ersättning normalbesök ÖNH 775 kr.
Ersättning särskilda åtgärder 1300-10000 kr.

Krav som ska uppfyllas i specialistvårdvalet 
i Stockholm, som inte finns i LOL
1. Ekonomisk stabilitet och intyg från myndigheter.
2. Vårdgivaren måste rätta sig efter ändringar i Regelboken.
3. Ändrade ägarförhållanden måste godkännas av landstinget.
4. Vårdgivaren måste följa SLL:s policy och uppdragsguiden.
5. Vårdgivaren måste uppfylla vårdgarantin.
6. Handikappanpassade lokaler.
7. Medverka i kliniska prövningar.
8. Tillhandahålla kliniska utbildningsplatser.
9. IT utifrån SLL:s IT-ramverk.
10. Miljöcertifiering.

Krav som öron-näsa-hals 
måste uppfylla i vårdvalet
11. Tillgänglighet 5 dagar alla vardagar, 30 timmar i veckan.
Får hänvisa till närbelägen vårdgivare inom samma speciali-
tet vid sjukdom, semester, utbildning, politiskt eller fackligt
uppdrag.
12. Minst tre års erfarenhet som specialist.
13. Operatör skall ha gjort minst 200 operationer vid start
och sedan 200 operationer per år och minst 20 operationer
av varje typ.
14. Rapportera till fem olika kvalitetsregister.
15. Kvalitetssäkring genom inrapportering en gång årligen
avseende samtliga patienter enligt mall. Massor av uppgifter
skall in.
16. Patientenkäter varje år.
17. Vite för bristande miljöarbete.
18. Vite för bristande inrapportering.
19. Patientavgiften skall återbetalas om väntetiden översti-
ger 30 minuter
20. Krav på e-tjänster, sammanlagt 21 stycken.
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Stora skillnader i villkoren för nationella taxan och vårdvalet
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Utvidgat vårdval i ditt landsting? Här
kommer en tipslista med punkter som
är bra att tänka på för dig, som facklig
företrädare, så att det utvidgade vård-
valet gynnar patienterna och fungerar
även för små, läkarledda verksamheter. 
Tipslistan är framtagen av en intern arbetsgrupp för
utvidgat vårdval/specialister i öppenvård inom Sjuk-
husläkarnas styrelse.

Fackligt inflytande
Läkarfackligt inflytande är viktigt för en hållbar

utveckling av vårdvalet och den lokala läkarföreningen
bör bjudas in till samverkan redan i ett tidigt planer-
ingsskede. 

Flera ersättningsmodeller är tänkbara
En bred diskussion bör föras inför val av ersätt-

ningssystem – kapitation, prestationsbaserad ersätt-
ning, besöksersättning, kvalitets- och målrelaterade
ersättningar etc. Sannolikt behövs olika modeller för
olika patientgrupper och läkarspecialiteter.  Exempel-
vis kan långtidsuppföljning av neurologipatienter
behöva ha ett annat ersättningssystem jämfört med
öron-näsa-hals-mottagning. Specialitetsföreningarna
har unik kunskap på området och bör konsulteras vid
utformning av ersättningssystem. 

Systemet ska vara tydligt för patienten
Tydliga definitioner bör arbetas fram i samarbete med

specialitetsföreningarna för vilka patientgrupper/diagnoser
som ska omfattas av det utvidgade vårdvalet.  

Landstingsdriven sjukvård 
ska vara med i vårdvalet

Samma villkor bör gälla för vård i offentlig och privat
regi. Det gäller både ersättningssystem och patientens
rätt att fritt välja vård. 

Heltäckande ersättningssystem
Forskning, utveckling, fortbildning samt hand-

ledning och utbildning av AT- och ST-läkare är viktiga
delar av sjukvården och bör stimuleras genom särskilda

ekonomiska ersättningar för dessa ändamål. 

Ersättning för medicinsk service
Särskilda ersättningar ska utgå för medicinsk service

som provtagning och analys, remiss till bilddiagnostik
(ex. röntgen) etc. Tidigare erfarenheter av utvidgat vårdval
visar att privatpraktikerna annars riskerar att gå back på
patienter som kräver omfattande utredningar. 

Möjlighet till klinisk läkemedelsforskning 
inom vårdvalet

Landstingen ska medverka till att kliniska läkeme-
delsprövningar ska kunna ske även inom det utvidgade
vårdvalet. 

Stimulera till små läkarledda verksamheter
Vårdvalssystemen ska vara utformade så att de

underlättar för läkare som vill starta egen verksamhet,
på egen hand eller tillsammans med kolleger. Exempel
på frågor som underlättar för små läkarledda verksam-
heter är:
• Möjligheter att anlita underentreprenörer (t ex
kolleger som vill arbeta deltid på mottagningen).
• Att undvika omfattande krav på öppethållande
(systemen måste öppna för möjligheter för privatprakti-
serande läkare att delta i fortbildning, arbeta deltid etc).
• Enkla regelverk.

Möjligheter för sjukhusläkare att vara tjänst-
lediga på deltid för att arbeta inom vårdvalet

Policy inom landstinget om att bevilja tjänstledighet
på deltid för att arbeta inom vårdvalet. Det utvidgade
vårdvalet går hand i hand med en utveckling där mot-
tagningsbesök förs över till öppen vård. Genom att
öppna för möjligheten att sjukhusläkare kan verka
inom vårdvalet på deltid undviks en situation där sjuk-
husen dräneras på nyckelkompetens.

Nya pensionslösningar behövs
I dag drabbas landstingsanställda negativt vid

byte av arbetsgivare och vid delade anställningar. I
vissa fall kan anställda förlora flera tusen kronor i
månaden i pension utan att ha gått ner i arbetstid.
Landstinget bör medverka till att finna lösningar som
underlättar övergång till arbete inom vårdvalet med
bibehållna pensionsförmåner.

10 goda råd till dig som facklig företrädare
om ditt landsting planerar att utvidga vårdvalet
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– All vård borde bedrivas enligt vad man
inom EU kallar subsidiaritetsprincipen, på
lägsta möjliga nivå, menar han. Det är ett
våldsamt resursslöseri att syssla med
öppenvård på stora sjukhus. 

t Det säger Öron-, näs- och halsläkaren Mikael Karlberg,
specialistläkare på Skånes Universitetssjukhus i Lund som
under många år arbetat parallellt på både sjukhus och i den
privata öppenvården.
Han ser bara fördelar med att ha en fot i båda lägren, både

för egen del och för vården och patienterna och menar att 80
procent av alla patienter som remitteras till öron-, näs- och
halskliniker kan skötas i öppenvård. 
Det hela började med att Mikael Karlberg för sex år sedan

blev ombedd att hjälpa en kollega som jobbade på en privat
öppenvårdsklinik i Eslöv. 
– Han skulle skriva klart sin vetenskapliga avhandling

och jag och en kollega hoppade in och tog några dagar i
veckan åt honom med verksamhetschefens godkännande. 
Det hela fungerade så bra att man har fortsatt också efter

att kollegans avhandling blivit klar. Dessutom har ytterli-
gare två specialistläkare på kliniken också gått in och jobbat
i öppenvården. 
Verksamhetschefen gav sitt muntliga tillstånd till arbets-

bytet, men när kliniken fick en ny verksamhetschef ställde
hon sig först tveksam men ändrade sig när hon insåg att
kliniken hade en hel del att vinna på det hela. 
Men i samband med det nuvarande anställnings- och

vikariatsstoppet på SUS blir det svårare att ta ledigt och att
jobba på andra ställen, eftersom inga vikarier får anställas.
– Det är dumt, eftersom man kan spara pengar genom att

sätta in en yngre kollega som inte har lika hög lön som jag.
Dessutom avlastar jag kliniken genom att jag som subspecia-
liserad läkare för ut specialistkunskap i öppenvården. Med
goda kontakter på sjukhuset vet jag dessutom vilka specialis-
ter jag ska skicka de olika patienterna i öppenvården vidare
till, säger Mikael Karlberg.
I sitt arbete som specialistläkare på sjukhuset är Mikael

Karlberg subspecialiserad inom neuro-otologi, det vill säga

hörselnedsättningar, yrsel, tinnitus och balansrubbningar.
Även om han möter många patienter med dessa problem på
den privata öppenvårdsmottagningen, möter han ett betyd-
ligt bredare spektra av patienter än i sitt ordinarie arbete. 
– Det gör att jag behåller en bred kompetens som jag har
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”Det är ett våldsamt slöseri med resurser 
att syssla med öppenvård på stora sjukhus”
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”Det är ett våldsamt slöseri med resurser 
att syssla med öppenvård på stora sjukhus”

nytta av i mitt arbete på sjukhuset, konstaterar han.
Mikael Karlberg ser fram emot ett utökat vårdval som

omfattar också specialistläkare. 
– Jag hoppas att man inte bara satsar på stora vårdjättar i

stora organisationer utan också på individuella utförare och
kooperativ av läkare som i de anglosaxiska länderna, säger
Mikael Karlberg.

Anna-Lena Bengtsson

Öron-, näs- och halsspecialisten Mikael
Karlberg har arbetat parallellt på
sjukhus och i öppenvård i många år: 
”Det har varit en lösning som alla
parter dragit stor nytta av”



Viljan att få vara ortoped ”fullt ut” och
använda hela sin kompetens ledde tre orto-
peder i Varberg till Apelviken, där de
startar verksamhet i egen regi till hösten.

t Tankarna om att göra något eget har funnits länge bland
ortopederna i Varberg. 
– När jag kom till kliniken 2003 tog vi upp en idé som

redan då spirat i många år, om att hitta en annan lösning för
driften av ortopeden. Kliniken hade då hållit budget i många
år. Trots detta fanns ingen vilja att ge ortopederna möjlighet
att utveckla kliniken på ett nytt sätt, berättar Sven
Gredevik.
Till en början var tanken att driva ortopedkliniken som

intraprenad med eget budgetansvar och möjligheter att
själva använda överskott för att utveckla verksamheten.
Men ingen sjukhusdirektör har visat intresse för idén.

Landstingets konsultbolag, ledningsbolaget, som utredde
förslaget tyckte däremot, muntligen, att förslaget var bra.
Först när vårdvalet började diskuteras i Halland började Sven
Gredevik och hans kolleger titta på nya alternativ. Inte bara
för att vårdvalet kan innebära en finansieringsmöjlighet utan
också för att det kan leda till att ortopedernas arbete förän-
dras.

– Vi såg hur patienter försvann till vårdgarantin.
Om vi haft möjlighet att bestämma själva hade vi
kunnat ta hand om dem. Vi började se framför oss
hur vi med vårdvalet skulle förlora allt fler patien-
ter till privata bolag, och vad blir då kvar på
sjukhuset? Frakturer och komplikationer av oper-
ationer som andra utfört? Vi vill vara kompletta
ortopeder och använda yrket fullt ut.

Framväxten av alternativ till landstinget ställde frågan på
sin spets. Att ta ödet i egna händer blev också en fråga om att
kunna utvecklas i yrket. De privata vårdbolagen var inte det
attraktivaste alternativet.
– Om det utvidgade vårdvalet i Halland ska omfatta

ortopedi tror vi att de stora aktörerna kommer in och tar över
planerade operationer som korsband och proteser, och
sjukhusets verksamhet utarmas.
– Vi vill bidra till en komplett verksamhet med möjlighe-

ten att operera, ta emot patienter med frakturer, patienter
med komplikationer och sådana som inte behöver sjuk-
husvård. Detta löser vi genom att delvis arbeta kvar i lands-
tingets regi där vi deltar i den akuta verksamheten. Bredden

är också en förutsättning för att kunna ta emot läkare under
utbildning, vilket vi också vill. 
I somras tog Sven Gredevik och kollegerna Michael

Widmark och Mikael Etzner det första steget till en egen
verksamhet och bildade bolaget Ortopederna i Varberg. 
Målet är att driva en ortopediklinik med planerad ortope-

disk kirurgi i Apelviken i Varberg, i kurortens lokaler, där
det finns en fristående tvåvåningsbyggnad som – av en
händelse – faktiskt var sjukhus på 1970-talet. 

Redan under hösten är det tänkt att verksamheten
ska smyga igång, till att börja med enbart för för-
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Viljan att utveckla och utvecklas fick dem att starta eget

Ortopederna Mikael Etzner, Michael Widmark
och Sven Gredevik, ser fram emot att starta
eget vid sidan om jobbet på landstinget.
Här står de framför Apelvikens kurort där 
de hittat lokaler för sin ortopedverksamhet

Foto: Magnus Gotander.



Specialister i öppenvård

säkringspatienter och som en av klinikledningen
accepterad bisyssla. Mottagningen ska ligga i
kurortens lokaler vid Apelviken.

Sven Gredevik är helt på det klara med att försäkringsbo-
lagen har starkt fokus på kvalitetsuppföljning och patient-
nöjdhet.
– Det är stimulerande, är man bra ska det ju gå bra! I

landstinget spelar det ingen roll om kliniken presterar bra
eller dåligt, det ger ingen tillfredsställelse.
Viljan till professionell utveckling är ett av de starkaste

skälen till att starta eget.

– I dag får vi ta ledigt utan lön och själva bekosta vår fort-
bildning, och finansiera det genom att jobba extra privat.
Där står vi nu. Och vi är så hungriga på kunskap att vi gör
det. Vi behöver utveckling för att vara så duktiga som vi är.
Med en egen verksamhet kan vi själva avsätta pengar till
utveckling.
Ortopederna i Varberg startar i liten skala för att begränsa

det ekonomiska risktagandet. Men expansionsmöjligheter
finns i Apelviken, och målet är att ha egna operationssalar
och att hyra in kurortens sjukgymnaster. 

Helene Thornblad
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Det blev en stämningsfull prisutdelning
när Sjukhusläkarna delade ut Årets Visslare
och Friska sjukvårdspriset under invig -
ningen av Framtidens specialistläkare på
Malmö arena den 5 september. 

t Första utnämningen till Årets Visslare gick till Dagens
Samhälles chefredaktör Mats Edman, som fick priset med
motiveringen: ”Dagens Samhälle har under Mats Edmans
ledning utvecklats till en tidning som axlat rollen av obero-
ende granskare av kommuner och landsting till gagn för
medborgare och anställda.”
Priset delades ut av Evita Zoucas i Sjukhusläkarnas

styrelse, som introducerade priset med orden:
– I en tid när allt färre tidningar har resurser att bedriva

granskande journalistik så har Mats Edman och hans redak-
tion gått mot strömmen. Dagens Samhälle ägs av organisa-
tionen Sveriges Kommuner och Landsting. Trots starka
ägarband har Mats Edman förvandlat tidningen till en av
svensk medias främsta kritiska granskare av landstingsmak-
ten. Ibland får även vi läkare oss en släng, det är bra, vi
behöver också granskas. 
Mats Edman utnyttjade tillfället till att hoppas att kon-

gressdeltagarna skulle bli framtida läsare av tidningen:
– Vi skriver inte om medicinska nyheter, däremot om de

externa faktorer som påverkar er i yrkeslivet: teknik och
ekonomi och om makthavare i landstingen, i det privata
vård utbudet och den ideella sektorn. Det händer så mycket
där som påverkar er.
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De fick priset 
som Årets Visslare

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortsättning nästa uppslag >>>

Mats Edman, chefredaktör på Dagens Samhälle, fick priset ”Årets Visslare” för att han trots starka ägarband förvandlat Dagens Samhälle till en av
svensk medias främsta kritiska granskare av landstingsmakten. Foto: André de Loisted.



Framtidens specialistläkare 
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Stefan Brandt fick priset som
Årets Visslare för att genom
egna vittnesmål från vårdens
vardag ha riktat uppmärk-
samhet på att överbelägg-
ningar på sjukhus innebär
patientsäkerhetsrisker och
påfrestningar på personalen.



Hans tal berörde flera framtidsfrågor som enligt honom
kommer att ha stor påverkan på framtidens läkare.  
– Jag vet att det hänt mycket inom IT som påverkat

sjukvården de senaste åren, men ”you ain’t seen nothing yet”.
Vad händer när Google börjar satsa inom hälsa och sjukvård?
Man har upptäckt att Google var bäst i världen på att spåra
pandemier och epidemier, genom att följa trender, exempel-
vis när folk googlar på influensa. Det är kanske världens
bästa early warning-system.
Mats Edman talade också om medborgar- och patientper-

spektivet:
– En stor utmaning framöver är hur vi ska få en
bra, jämlik och rättvist fördelad vård till samhäll-
sekonomiskt försvarbara kostnader.

Patientsäkerhetsår borde det vara varje år, underströk
Mats Edman. 
– 3000 dör varje år av undvikbara vårdskador och lika

många på grund av felaktiga läkemedelsbehandlingar. Det är
som om ett inrikesplan skulle störta varje vecka. Det finns
mycket ni som arbetar i sjukvården kan lära av flygindustrin.

Tre läkare prisades för att de
vågat säga ifrån i vardagen

Sjukhusläkarna ville i år även uppmärksamma
läkare som vågar säga ifrån i vardagen när patient-
säkerheten och sjukvårdspersonalens arbetsmiljö
försämras till följd av bristen på vårdplatser.
Därför delades Årets Visslare även ut till Stefan
Branth, Akademiska sjukhuset/Enköpings
lasarett, Nils-Peter Gilgen, Mälarsjukhuset och
Kjell Larsson, Norra Älvsborgs sjukhus, som alla
gått ut i medierna när konsekvenserna av vård -
platsbristen varit som störst. 

Motiveringen till priset var: ”För att genom egna vitt-
nesmål från vårdens vardag ha riktat uppmärksamhet på att
överbeläggningar på sjukhus innebär patientsäkerhetsrisker
och påfrestningar på personalen.”
– Tack och lov visar många läkare ett sådant mod och på

många håll arbetsplatser kan kritiken också framföras utan
risk för repressalier. De tre pristagarna representerar många

flera som står upp i vardagen för patienternas säkerhet, ingen
nämnd och ingen glömd, sa Anna Sjöström i Sjukhusläkar-
nas styrelse vid prisutdelningen. 

Stefan Branth arbetade på akutmottagningen och var
facklig representant för Läkarförbundet på Akademiska sjuk-
huset när han fattade beslutet att gå ut i medierna och
berätta om situationen i hopp om att få igång en diskussion
som kunde leda till förbättringar. 
Men istället för diskussion lades locket på och Stefan

Branth hotades med arbetsrättsliga åtgärder. Men i sitt
tacktal ville han istället betona att var och en har både rätt
och skyldighet att säga ifrån när patienternas säkerhet hotas. 

– Tyvärr ser våra landstingsledningar till att det
finns saker som gör att vi måste säga ifrån. Och
det är inget vi ska dra oss för, det är inte så farligt.
Jag har fått mycket stöd av kollegor och av Läkar-
förbundet och Sjukhusläkarna i det här. 

Bristen på vårdplatser är ett minst lika stort problem i
dag som när Stefan Branth gick ut i medierna om situationen
på Akademiska sjukhuset.
– Jag såg i DN om att det är ett 80-tal överbeläggningar

på Skånes universitetssjukhus och att Socialstyrelsen och
Arbetsmiljöverket är inkopplade. Vi vet att sådana situa-
tioner ökar risken för dödsfall och skador, och alla vi som
arbetar drabbas också. Det var skönt att se att Socialstyrel-
sens generaldirektör Lars-Erik Holm sa ifrån: Överbelägg-
ningar är inget som drabbar sjukhus, det är i allra högsta
grad något man kan planera för att inte ha.
Stefan Branth är före detta elitorienterare, med bland

annat ett SM-guld i stafett i bagaget. 
Under prisceremonien berättade han om en episod då han

räddade en medtävlare från att dö som fallit och låg hjälplös
och nedkyld i skogen.

”Jag räddade ett liv och fick ett Fair Play-pris,
men att säga ifrån och få priset som Årets Visslare
och en sådan här fin statyett räddar betydligt flera
liv. Så det här priset hoppas jag kan få fler att
stanna upp, tänka efter och säga ifrån”.

Helene Thornblad
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Regeringen beslutade den 28 juni att en särskild
utredare ska se över frågan om stärkt meddelarskydd
för privatanställda i offentligt finansierad verksam-
het och då framför allt inom vård, skola och omsorg. 

t Utgångspunkten ska vara att meddelarskyddet för pri-
vatanställda, i offentligt finansierad verksamhet, så långt
som det är möjligt ska vara samma som för offentligt
anställda.
I uppdraget ingår bl.a. att särskilt belysa frågorna om

efterforskningsförbud och repressalieförbud, överväga

vilka kategorier av personer som deltar i en näringsidka-
res verksamhet som bör ges stärkt skydd.
Uppdraget ska redovisas senast den 30 september

2013.
Bakgrunden till regeringens förslag är att utveck-

lingen under de senaste decennierna gått mot att allt fler
offentligt finansierade verksamheter drivs i privat regi
och då är det  angeläget att även anställda i sådan verk-
samhet tryggt ska kunna rapportera om förhållanden som
det i samhället finns anledning att särskilt uppmärk-
samma, menar regeringen. 

Meddelarskyddet för privatanställda inom vården ska stärkas
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Friska Sjukvårdspriset till Barbro Westerholm
Friska sjukvårdspriset, 2012, gick till
läkaren och riksdagsledamoten Barbro
Westerholm, med motiveringen: ”För ett
långt och oförtröttligt arbete för mänskliga
rättigheter inom och utanför sjukvården.”

t Priset delades ut av Bengt von Zur-Mühlen i Sjukhuslä-
karnas styrelse, som sammanfattade Barbro Westerholms
långa engagemang, många prestigefyllda uppdrag och
tidigare utmärkelser. 
Särskilt nämnde han att Barbro Westerholm under sin tid

som generaldirektör för Socialstyrelsen bidrog till att Sverige
som första land i världen förpassade diagnoskod 302 om
”avvikande sexuell läggning”till papperskorgen och hennes
arbete för äldres rättigheter, under devisen ”Hela livet ska
levas även sista sträckan. 
Friska sjukvårdspriset togs emot av Stephan Palmstierna,

en läkarkollega aktiv i Sveriges äldre läkare (SÄL), där
Barbro Westerholm var ordförande fram till förra året. Han
läste upp en hälsning från Barbro Westerholm som bekla-
gade att hon inte kunde närvara, eftersom hon var på resa i
Sydamerika med Socialutskottet. Här följer ett utdrag:
”Jag upplever att utmärkelsen är ett bevis för att man som

läkare kan bidra till förbättring av hälso- och sjukvården
utan att vara kliniker. Jag ville bli kliniker men eftersom jag
födde fyra barn i en tid när man fick ordna barnomsorgen

själv – dagis var inte att tänka på för akademiker – så beslöt
jag att skjuta upp kliniken med sina jourer tills barnen inte
längre behövde dagis och fritis. Och när den dagen kom
utgjorde kliniken inte ett alternativ, då var jag chef för Soci-
alstyrelsen. Dessförinnan hade jag verkat inom forskning och
administration. Fortsättningen blev politik och ideellt
arbete.
Det jag lärde i Socialstyrelsen, Apoteket AB, politiken och

i ideella organisationer, som Sveriges Pensionärsförbund är
hur viktigt det är att läkare finns i ledningen av olika besluts-
organ inom hälso- och sjukvården inklusive politiken.  Den
utbildning vi fått, den kontakt vi haft med patienter och med
andra yrkesgrupper inom hälso- och sjukvården utgör en
kunskaps- och erfarenhetsbas som är ovärderlig i beslutsfat-
tandet. Vi borde t.ex. vara fler läkare i riksdagen och finnas
representerade i partier på båda sidor blockgränsen.
Idag är vi tre läkare i riksdagen, en moderat, en centerpar-

tist och jag själv, folkpartist. I höst utökas skaran med en
socialdemokrat. Visst har vi olika politiska ideologier, men
vi förenas i att vi är läkare med livsuppgiften att bidra till att
människor som söker hälso- och sjukvården får sina behov
tillgodosedda på bästa möjliga sätt.”
Och en sak är säker: Barbro Westerholm kommer att dra

sitt strå till stacken. Hennes motto är: Ge inte upp det du
tror på, motståndaren är oftare tröttare än du tror.”

Helene Thornblad

Fotnot: Framtidens Specialistläkare hölls på Malmö Arena den 5-7
september och hade i år ungefär 1200 deltagare.

Stephan Palmstierna, en läkar -
kollega till Barbro Westerholm, tar
emot Friska Sjukvårdspriset å
hennes vägnar. Stephan Palmstierna
läste upp en hälsning från henne där
hon beklagade att hon inte kunde
närvara, eftersom hon var i 
Sydamerika med Socialutskottet.



Behövs det ny lagstiftning för att få mer
kompetenta chefer inom sjukvården och för
att förhindra att läkare blir gisslan när de
åtar sig medicinskt ledningsansvar utan
full beslutsrätt?

t Det var den stora frågan som Sjukhusläkarna ville debat-
tera under seminariet ”Medicinskt ansvar och medicinskt
ledningsansvar” under kongressen ”Framtidens Specialistlä-
kare” i Malmö den 5-7 september.

Svaret från de tre inbjudna debattörerna i panelen
blev ett nej och två kanske.

Christina Spjut, överläkare i psykiatri och tidigare ordfö-
rande i Svensk Psykiatrisk förening, menade att någon form
av ny reglering behövs.
– Om det ska vara i lag eller i någon annan form vet jag

inte, men idag kan man ha ett medicinskt ansvar som inte är
genomförbart.
Inom psykiatrin där det råder stor brist på psykiatriker

förekommer det att en psykiatriker kan ha ansvar för 500
patienter i öppenvård, som han eller hon aldrig träffat. Det
är en väldig soppa.

Jonas Ekström, överläkare i internmedicin och
verksamhets chef på Sala närsjukhus, var klart emot att lösa
chefsproblemen med nya lagar.
– Jag vill inte ha ytterligare lagstiftning. All lagstiftning

tenderar att bli väldigt detaljstyrd och det tror jag är negativt.
Jag skulle säga att det är viktigare att erinra de som har verk-
samhetschefsuppdrag, och som inte är läkare, att de faktiskt har
det slutliga ansvaret för verksamheten, även den medicinska.
Det är viktigt att säga att det finns både situationer där

chefskapet fungerar bra och där det fungerar dåligt. De situa-
tioner då jag tycker att det fungerar
sämst är när verksamhetschefen inte
förstått sin roll och tror att det går att
frånsäga sig det medicinska ansvaret
på sin klinik bara för att han eller hon
utsett en ledningsansvarig läkare.

Anders Birr, (bilden)  överläkare
på palliativa enheten i Helsingborg,
menade att lagstiftning kanske kan
vara en sista utväg, men att det vikti-
gaste är tydlighet, tydlighet och tyd-
lighet. 

– Ofta handlar det om ett dubbelt ledarskap. Det
finns en avdelningsansvarig sjuksköterska som
har ett definierat ledaruppdrag, som är väldigt väl
formulerat och så har vi en medicinskt ansvarig
läkare med ett otydligt ansvar.

Jag har själv upplevt att bli gisslan och även sett kollegor bli
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Krävs det nya lagar för att få bra chefer inom sjukvården? 

Jonas Ekström, överläkare i internmedicin och verksamhets chef på Sala närsjukhus, som debatterade det medicinska ledarskapet med Christina Spjut, överläkare i psykiatri och tidigare ordförande i Svensk Psykiatrisk förening och  Anders Birr,
överläkare på palliativa enheten i Helsingborg, tror inte att nya lagar löser chefsproblemen inom sjukvården. Foto: André de Loisted
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Krävs det nya lagar för att få bra chefer inom sjukvården? 

syndabockar för saker som inte fungerat.
Så numera tänker jag inte gå in i det gisslandramat, utan

tänker kalla mig för medicinsk rådgivare istället för medi-
cinskt ansvarig.

Jonas Ekström: 
– Jag håller med Anders om att överenskommelsen

mellan den verksamhetschef som inte är läkare och den som
får det här medicinska ledningsansvaret måste vara väldigt
tydlig. Det ska klart framgå skriftligt vad som ingår i upp-
draget och vilka mandat och befogenheter man har.

Jonas Ekström, överläkare i internmedicin och verksamhets chef på Sala närsjukhus, som debatterade det medicinska ledarskapet med Christina Spjut, överläkare i psykiatri och tidigare ordförande i Svensk Psykiatrisk förening och  Anders Birr,
överläkare på palliativa enheten i Helsingborg, tror inte att nya lagar löser chefsproblemen inom sjukvården. Foto: André de Loisted

Fortsättning nästa uppslag >>>



Anders Birr:
– Det måste också finnas reträttmöjligheter i kontraktet.

Det är en viktig facklig fråga. Det ska framgå hur man kan
komma tillbaka till kliniken. Om jag tar på mig lednings -
ansvaret, är det för resten av mitt liv? Vad händer om jag vill
tillbaka? Hur lång tid har jag på mig att komma in klinik -
jobbet igen? Kan man inte gå tillbaka till något annat blir
man en farlig chef, tror jag. Sedan är det ju dessutom en
resursfråga. Har vi råd att bli av med alla doktorer som tar på
sig ett chefsuppdrag?

Christina Spjutmenade att det inte bara handlar om att
göra tydliga överenskommelser, utan att det hänt något i
samhället.
– När jag tänker tillbaks så var det ju så att överläkaren

var en person som styrde, även om han eller hon inte hade en
formell funktion. Det som hänt idag i vården är en form av
taskshifting. Ansvaret har flyttats över till en massa natio-
nella riktlinjer, kunskapsöversikter från SBU och styrning
från beställare och politiker. Idag handlar det mycket mer
om att lyda påbud uppifrån. Och de påbuden är ju inte alltid
anpassade för vård av den enskilde patienten, utan är på en
övergripande nivå som ändå ska efterlevas på avdelningsnivå.
Vi har hamnat i något ganska konstigt, tycker jag.

Kenneth Lindahl, överläkare och kirurg och ledamot i
Sjukhusläkarnas styrelse, som satt bland publiken, menade
att det är viktigt att läkare blir chefer. För det som händer
om läkare abdikerar från chefspositionerna är att många
viktiga frågor som utbildning, forskning och utveckling av
specialiteten, prioriteras ner, menade han.
– En sjuksköterska som chef på en kirurgklinik förstår

inte riktigt att följa med vad som är på gång och kan inte
blicka framåt. Man får professionell stagnation.
Ytterligare ett problem tyckte han är den stora löneskill-

naden mellan jobbet som vanlig sjuksköterska och jobbet
som verksamhetschef.
– Ska en sjuksköterska kliva av innebär det ett enormt

lönetapp. Det innebär att man låser in sjuksköterskan i
chefs rollen, eftersom alternativen är så dåliga och det skapar
en chefskultur som är osund med lydiga chefer som inte vill
ställa sin position på spel. I slutänden drabbar det verksam-
heten och patienterna, menade Kenneth Lindahl.

Christina Spjut höll med Kenneth Lindahl och tog sin
egen specialitet, psykiatrin, där det finns extremt få läkare
som chefer, som exempel. 

– Hur kan man förklara att psykiatrin successivt
får allt mindre andel av resurskakan i sjukvården,
trots att vi är en specialitet som har ansvar för 30
procent av alla sjukskrivningar, där de flesta gäller
väldigt unga människor, som skulle kunna
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”Har man för mycket tid i chefskapet kan man fylla i hur många Excel-
ark som helst om dagen och rapportera hit och dit om uppgifter som
saknar betydelse för patienternas vård och sjukvårdens utveckling”

Christina Spjut menade att det hänt något i samhället som förändrat
matkbalansen. Ansvaret har flyttats över till en massa nationella rikt-
linjer, kunskapsöversikter från SBU och styrning från beställare och
politiker. Idag handlar det mycket mer om att lyda påbud uppifrån. 
– Och de påbuden är ju inte alltid anpassade för vård av den enskilde
patienten. Foto: André de Loisted.



Framtidens specialistläkare 

komma tillbaka i arbete?
Det måste bero på att vi har väldigt lydiga chefer
som inte klarar av att kommunicera de stora
behov vi har inom psykiatrin.

Anders Birr poängterade vikten av chefer med civilku-
rage som vågar säga att det här ställer jag inte upp på.  
– Jag tycker inte att man som chef ska gå ut i verksamhe-

ten och säga att man högre upp i organisationen bestämt att
vi ska göra så här och så här och sedan stanna kvar om man
inte själv står för åsikterna.

Jonas Ekström svarade, på en fråga från publiken om han
som chef var rädd att få sparken om han inte var tillräckligt
lydig, att det var inget som han oroade sig för med den
svenska arbetsrättslagstiftningen.

– Jag är mer oroad över att sparkade chefer oftast
flyttas om till diffusa administrativa uppgifter som
fylls på mer och mer, vilket innebär att sjukvården
får en onödigt stor administrativ påbyggnad som
kanske inte alltid är ändamålsenlig.

Sedan måste man veta att om man tar ett chefsuppdrag så
handlar det delvis om att lyda. Man får ett uppdrag av sin
uppdragsgivare att utföra någonting, menade Jonas Ekström,
som också kommenterade frågan om man kan vara kliniskt
aktiv samtidigt som man är verksamhetschef.
– Min filosofi är att det är bra att vara kliniskt aktiv i

liten omfattning och att det borde premieras mer och tryckas
på att man ska vara det, även högt upp.

Är du kliniskt aktiv har du inte tid med ovidkom-
mande administrativa uppgifter. Har man för
mycket tid i chefskapet kan man fylla i hur många
Excel-ark som helst om dagen och rapportera hit
och dit om uppgifter som saknar betydelse för
patienternas vård och sjukvårdens utveckling,
sade Jonas Ekström.

Han menade också att om läkaren arbetar kliniskt innebär
det en ovärderlig möjlighet att få input.
– Man glömmer snabbt, plus att saker och ting förändras.

Man har ingen aning om att det tar minst 35 minuter att
skicka in en e-dos, eller något annat, vilket gör att man inte
kan ta till sig klagomålen.
– En annan stor fördel med att vara kliniskt aktiv på

golvet är att jag som chef kan föra ut min idé om vart vi ska
med den här kliniken och den här verksamheten, sade Jonas
Ekström.
Seminariets huvudtema var det medicinska ledarskapets

problem. Men Jonas Ekström ville ändå avslutningsvis
poängtera hur kul han tycker att det är att vara chef och vilka
möjligheter det ger.
– Som läkare kan jag påverka organisationen så att det

blir så bra som möjligt för oss och patienterna. Men det
gäller att vi läkare pedagogiskt kan förklara för de som är
högre upp i organisationen och för politikerna varför vi ska
rikta vården åt ett visst håll. Vi måste kunna förklara för
omgivningen varför det blir bättre för patienten om de
lyssnar på oss läkare.

Christer Bark
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@ HAR VI RÄTT E-POST-
ADRESS TILL DIG?
Uppdatera din e-postadress hos Läkarförbundet 
så får du snabbare information från förbundet 
och din förening.  

ÄNDRA PÅ: lakarforbundet.se/minauppgifter,
medlem@slf.se eller  
08-790 35 70

1 januari 1997: Nya bestämmelser i Hälso- och sjukvårds -
lagen om verksamhetschefens roll. Verksamhetschefen
behöver inte ha hälso- och sjukvårdsutbildning (SOSFS
1997:8) .
• Verksamhetschefen får (oavsett verksamhetsområde)
”uppdra åt sådana befattningshavare inom verksamheten
som har tillräcklig kompetens och erfarenhet att fullgöra
enskilda ledningsuppgifter”. 
1 juli 2010: Den patientansvarige läkaren avskaffas i
hälso-och sjukvårdslagen. Den patientansvarige läkaren
ersätts med att patienten ska ha en ”fast vårdkontakt”.

Fakta / Så säger lagen



Det hjälper inte att bli upprörd eller arg
över de förändringar som sker. Det viktiga
är att förstå vad som händer och varför. Då
först har vi en möjlighet att påverka
utvecklingen i den riktning vi vill. 

t Det konstaterar Fredrik Jonsson ordförande i den fram-
tidsgrupp som vid årets Kirurgvecka presenterade en fram-
tidsanalys av kirurgyrket 2021.
Gruppen som granskat hur framtiden kan komma att se

ut inom kirurgin om tio år består av sex läkare från olika
stora sjukhus i olika delar av landet. De fick sitt uppdrag vid
förra årets ”Kirurgvecka” och har med hjälp av en framtidsa-
nalytiker arbetat fram fyra olika scenarior.

Uppvaknande
– För oss i arbetsgruppen har det här arbetet blivit
något av ett uppvaknande. Vi trodde nog att vi
som läkare kunde påverka mer än vad det visat sig
att vi kan. I själva verket är det ett starkt tryck
från omvärlden som styr utvecklingen oavsett vad
vi tycker, säger han.

Som exempel tar han upp kravet på kvalitetsregister som
kommer både från politiker och från patienter. Det menar
han aldrig kommer att försvinna oberoende av om läkare
säger nej till det.
– Vår väg kan istället vara att ta initiativet i debatten och

ställa krav på hur vi vill att registren utformas, istället för att

överlåta till andra att bestämma vad de ska innehålla, säger han.

Avakademisering av kirurgin
En av de tydliga trender som gruppen kan se är en möjlig
avakademisering av kirurgin.
– Vi ser att de ökade kraven på läkare att prestera gör att

det blir allt mindre tid för forskning och utbildning.På
Karolinska i Stockholm får exempelvis ortopedkliniken lägre
ersättning om infektionerna är för många.

Intresset för forskning och naturvetenskap minskar
stadigt i samhället och att som läkare samtidigt bedriva
forskning och klinisk verksamhet går inte ihop, då blir
det forskningen man drar ned på, konstaterar gruppen.
De regionala cancercentran som byggts upp i landet gör

att allt färre kommer att utföra avancerad cancerkirurgi.
Samtidigt läggs den enkla bulkkirurgin med bråck och
gallor ut på privat drift eller i andra driftsformer utanför
sjukhusen. Frågan är vad som då kommer att hända med
utbildningen inom dessa områden och vilka som kommer att
vilja jobba med den industrialiserade formen av kirurgi i
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”Omvärldens 
krav kommer att 
styra framtiden”

Fredrik Jansson,
ordförande för kirurgernas
framtidsstudie:
”Vårt arbete blev något
av ett uppvaknande, vi
trodde nog att vi som 
läkare kunde påverka mer”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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”Det gäller att 
inte bli upprörd
eller arg utan
att försöka 
förstå vad 
som händer”



längden, frågar sig gruppen. 
Fredrik Jonsson menar att det idag finns mycket frustra-

tion bland läkare bland annat för att de inte förstår det
system de arbetar i.
– Omvärlden har krav på oss som vi måste sätta oss in i.

Vår verksamhet bedrivs inte isolerat från allt annat som
händer i omvärlden därför tror jag att regelbundna
omvärlds analyser är att rekommendera för varje specialitets-
förening som vill förstå vad som är på gång. Det gör att vi är
beredda på förändringar och därmed också kan vara med och
påverka, konstaterar han.
För att se in i framtiden har man också tittat bakåt i tiden

bland annat på Sveriges EU-inträde, 1995.
– Alla pratade då om den rörliga marknaden, att både

läkare och patienter från andra länder skulle komma hit och
att svenska patienter skulle åka ut i Europa. Men det har
börjat smyga i gång först nu, närmare 20 år efter Sveriges
inträde, bland annat med fler utlandsutbildade läkare kon-

staterar Fredrik Jonsson.
Han pekar också på arbetstidslagstiftningen som EU tog

beslut om. Medan Sverige var snabba att anamma den har
engelsmän och tyskar struntat i den. Det här menar gruppen
visar att det tar 5-10 år innan vi ser effekterna av de beslut
som tas i dag. 
Gruppen ser inte att de utländska läkare som kommer hit

får någon större påverkan på sjukvårdssystemet, något som
man trodde från början. Den medicinsktekniska utveck-
lingen tror man bara får marginell betydelse för hur sjukvår-
den bedrivs i framtiden.
När det gäller de olika scenarior som gruppen byggt upp

tror Fredrik Jonsson egentligen på ett femte bestående av
delar ut samtliga scenarior.
– Vi har försökt att inte värdera och ta ställning till den

utveckling vi ser, bara presentera den säger Fredrik Jonsson.

Anna-Lena Bengtsson
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Att lyssna mer till patienten och kunna den
patientlagstiftning som nu är på gång att
samlas i en lag blir en viktig del av läkarens
arbete i framtiden. 

t Att veta vad ”Second opinion” innebär, att kunna EES-
lagstiftning, att veta vad begreppet valfrihet och vårdval
innebär för patienten blir ett måste.
Patientmaktutredningen som ska lämna sitt huvudbetän-

kande vid årsskiftet kan komma att få stor betydelse för den
framtida läkarrollen. 
Johan Assarsson, tidigare regiondirektör i Västra Götaland,

leder arbetet som är inne i slutfasen. Han konstaterar att
Sverige inte har någon patientlagstiftning som våra nordiska
grannländer och att dagens Hälso- och sjukvårdslag är ett
lapptäcke där patienträttigheterna dyker upp på olika ställen.
– Mitt uppdrag är att samla alla lagtexter på ett ställe och

göra dem enkla att förstå både för patienter och för dem som
arbetar i sjukvården, säger han.
Han menar att det krävs en attitydförändring hos läkarkå-

ren i framtiden.
– Patienternas synpunkter blir viktigare i den framtida

sjukvården. Man måste inse att de är pålästa och kunniga om
sin egen sjukdom. Att upplysa och informera patienterna om
deras rättigheter blir också en viktig del.
Johan Assarsson betonar att läkarkåren måste räkna med

att patienterna begär second opinion och kanske en del av sin
vård i ett annat landsting i framtiden.
– Det är inget man som läkare kan ta illa upp för . Det

kommer att bli allt vanligare. Det går inte att enbart tänka
inom ramen för den egna kliniken utan i hela sjukvårdssyste-
met, säger han.
De kartläggningar som patientmaktutredning gjort visar

att den absolut största enskilda faktorn som påverkar vilken
sjukvård man får i Sverige i dag är socioekonomisk
bakgrund.
– Sjukvårdsutbudet ser olika ut i olika delar av landet

beroende på politiska beslut men det är ändå den socioeko-
nomiska bakgrunden som har störst inverkan på vilken vård
du får i dag, konstaterar Johan Assarsson.
Att alla läkare i dag har totalkoll på vilka rättigheter pati-

enterna har, tror inte Johan Assarsson. Men han menar att
det är en receptiv yrkesgrupp som snabbt tar till sig nya
fakta.
– Jag tycker att det sätt man arbetat med patientsäker-

hetslagen har varit föredömligt och ser gärna att man gör på
samma sätt med den nya patientlagstiftningen, säger han.
Johan Assarsson menar att mötet mellan läkare och

patient inte kan ersättas, utan tvärtom blir det viktigare i
framtiden för att stödja och informera patienterna.
– Man kan inte negligera doktorns kunskaper om biverk-

ningar av mediciner, tolkning av symtom, uppföljningar och
provtagningar. Jag tycker inte att patienterna ska ägna sig åt
självdiagnos och självmedicinering, säger han.
Däremot menar han att kvalitetssäkrade sajter kan spela

en viktig roll när det gäller information till patienterna.
– Där kan patienter gå in och förbereda sig före mötet med

sin läkare och också läsa på efteråt, säger Johan Assarsson.

Anna-Lena Bengtsson

Patientmaktsutredaren: Den nya lagen 
kräver en attitydförändring inom läkarkåren
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Kirurgernas framtidsgrupp: Från vänster: Gert Nestler, Malin Sund, Jonas Leo, Fredrik Jonsson, Eva Angenete och  Ellen Andersson.
Foto: Staffan Gustavsson

t Verksamheten har, precis som i dag, brist på resurser.
Alla sjukhus är offentligt ägda och den privata verksam-
heten har lagts ned. De flesta läkare arbetar kvar där de
gjort sin AT och ST.
Allt förändringsarbete och processutveckling har

lagts ned nu fokuserar man på det dagliga arbetet
istället!

t Forskning och utbildning har fått en underordnad
betydelse. Färdiga mallar och filmer visar hur olika
ingrepp ska gå till. 
En minoritet av läkarkåren är utbildad i Sverige och

ledorden fört verksamheten är ”God enough, not best pratice”.
Specialisering sker på kliniker utomlands och när man väl är
specialist åker man runt till sjukhusen som konsult.

t Tillgänglighet är främsta ledordet inom sjukvården
medan följsamhet till nationella riktlinjer och tvärpro-
fessionellt och tvärfunktionellt omhändertagande har
skrotats. Varje klinik jobbar på sitt sätt som de anser
vara bäst. Konflikter mellan profession och politiker gör

att de drar åt olika håll, något som inte gagnar vården.
Vården som skulle bli mer jämlik har i själva verket gått
åt motsatt håll. Jourverksamheten sköts av högt betalda
firmor där läkare jobbar som insett att det är ett bra sätt
att tjäna pengar. 

t Kirurger arbetar på regionala kliniker med högvo-
lymcentran med smala subspecialiseringar. Månadsmö-
tet är det enda forum då alla träffas, dock endast i virtu-
ellt format.
Både ronden och morgonrapporten har tagits bort,

liksom den gemensamma jourlinjen och den egna
blandade kliniken. All evidens och data visade att
centrumbildningar gagnade patienten i och med att all
data är tillgänglig för allmänheten så har det gått snabbt
att montera ned den gamla blandade klinikerna. 
På regionens cancerklinik är arbetet tungt och

monotont för rikspatologerna och radiologerna som dag
ut och dag in sätter samma diagnoser.
För att göra enkla operationer av galla och bråck får

patienterna resa långt för att komma till specialenheter
som enbart gör dessa operationer.
Traumatologerna är något av rebeller inom yrkeskåren. De

har utbildat sig i andra länder och tjänstgör vid akutsektioner
utanför regionkliniken för att bli så breda som möjligt.

Framtidsgruppens scenarier

Scenario A

Scenario C

Scenario D

Scenario B



Fler äldre och fler mycket unga patienter
kommer att få bra behandling. Mycket av
den vård som i dag sker på sjukhus kommer
att ske i öppenvård och det blir allt vikti-
gare att ställa diagnos så tidigt som möjligt.
Många av de viktiga besluten kommer
också att tas av läkare i laboratorierna. 

t Subspecialiseringen ökar och många läkarspecialiteter får
en konsultativ roll. Samtidigt ökar efterfrågan på generalis-
ter som går en ny vår till mötes. 

Bakom framtidsscenariot står specialitetsföre-
ningarna som svarat på Sjukhusläkarens enkät hur
de tror att den egna specialiteten kommer att
utvecklas. 

Att befolkningen blir äldre innebär nya krav på många
läkarspecialiteter visar svaren från specialitetsföreningarna.
Svenska psykiatriska föreningen berättar att äldrepsykia-
tri redan är på gång att bli en helt egen specialitet. 

Inom ortopedin ser man en expansion av sin specialitet
på grund av ålderspanoramat med friskare kravställande
äldre, där dagens indikationer vidgas upp i åldrarna.

Svensk ortopedisk förening tror att de mer strömlinje-
formade diagnoserna inom ortopedin går från offentlig vård
till privata aktörer. 

Allt fler äldre kommer att få bra behandling
Inom både Svensk onkologisk förening, Svensk kirur-
gisk förening och Föreningen för obstetrik och gyneko-
logi bedömer man att allt fler äldre kommer att behandlas
för cancer. Man tror också att ingreppen kommer att göras av
nischade specialister på regionala center.
– Vi går mot en centralisering av tumörkirurgin. Precis som

inom andra kirurgiska specialiteter inrättas kliniker som nästan
enbart arbetar med detta och jobbar specialitetsövergripande
med onkologer, kolorektalkirurger och anestesiologer samt
patologer, svarar Föreningen för obstetrik och gynekologi.
Även Svensk thoraxkirurgisk föreningmenar att fler

äldre patienter behandlas i framtiden, något som strider mot
dagens uppfattning bland äldre patienter som inte tror att de
kommer att få rätt behandling på grund av sin ålder. Thorax-
kirurgerna förutspår också en utveckling från invasiva

ingrepp till kateteringrepp. 
Svensk hematologisk förening tror på en snabb utveck-

ling mot ”personalized medicine”, det vill säga individuellt
anpassade behandlingar och mediciner, vilket ger betydligt
dyrare vård. Eftersom blodsjukdomar är vanligare hos äldre
kommer antalet patienter i behov av botande och livsförläng-
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Ortopedin förutspår en expansion av sin specialitet på grund av
ålders panoramat med friskare kravställande äldre, där dagens indika-
tioner vidgas upp i åldrarna. 
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ande behandlingar att öka kraftigt, menar föreningen.

Vi får alltfler nya överlevare
Samtidigt som patienter blir allt äldre inom de flesta specia-
liteter så är trenden den motsatta inom barnmedicin som får
ta sig an nya och yngre patientgrupper, de så kallade ”nya
överlevarna”. Det handlar om de extremt för tidigt födda
barnen med cystisk fibros och svåra metabola sjukdomar,
barn som överlever barncancer med mycket aggressiv
behandling, barn med svåra hjärtfel och andra medfödda
missbildningar, samt transplanterade barn med uppfölj-
ningsbehov och långvarig immunsuppressiv behandling. 
När det gäller de äldre barnen har skolhälsovården fört en

tynande tillvaro de senaste åren. Men Svenska skolläkar-
föreningen tror på en nytändning om Socialstyrelsens
förslag går igenom, att skolhälsovård blir en tilläggsspeciali-
tet till basspecialiteterna barn- och ungdomsmedicin, all-
mänmedicin eller barn och ungdomspsykiatri. 

Genetiska vägledare får ökad betydelse
Samtidigt som apoteken tillhandahåller allt fler självtester blir
DNA-tester och genetik allt viktigare inom vården och
understöds av teknikutvecklingen, det menar Föreningen för
laboratoriemedicin och Föreningen för medicinsk genetik.
Prognostiska markörer och fler och mer komplexa analyser önskas
av klinikerna när det gäller samspelet mellan olika gener vid
malignitet. Det innebär också att man samtidigt kan upptäcka
helt andra sjukdomar än de efterfrågade, varnar Föreningen för
medicinsk genetik. En ny yrkeskategori får ökad betydelse,
genetisk vägledare, ofta en sjuksköterska med vidareutbildning.

Svensk förening för transfusionsmedicin förutspår att
nya tjänster kommer att utföras inte bara åt sjukvården utan
också åt forskning och industri inom klinisk immunologi och
transfusionsmedicin. Utvecklingen av molekylära metoder
och olika typer av cellulära behandlingar vid tumörsjukdomar
gör att skräddarsydda analyspaket skapas efter önskemål från
kunderna. En större del av läkararbetet kommer att användas
till att föra över kliniknära forskning till nya diagnostiska
metoder och behandlingsmetoder, menar föreningen.

Svensk förening för nuklearmedicin ser en utbyggnad

av PET/CT-diagnostik som också kan kombineras med gam-
makameror och datortomografi. De menar att en ökning av
nuklearmedicinska terapier är att vänta där gammakamera
eller PET-kamera tar bilder i anslutning till terapierna.
Intresset för dermatologisk kirurgi ökar i takt med en

dramatisk ökning av hudcancer, svarar Svenska Sällskapet
för Dermatologi och Venereologi. De pekar på att trans-
plantationer och lambåer som tidigare gjordes av plastikki-
rurger i framtiden görs inom dermatologisk kirurgi. Derma-
tologiska autoimmunsjukdomar som gränsar till reumatolo-
gin har också övergått till dermatologerna. 
Den ökade resistensproblematiken med multiresistenta bak-

terier fortätter att öka och är ett växande problem i infektionslä-
karnas arbete, enligt Svenska Infektionsläkarföreningen.
Globaliseringen och klimatförändringar gör att svenska infek-
tionsläkare i utökad utsträckning kommer att komma i kontakt
med subtropiska och tropiska sjukdomar i ökad utsträckning.

Endokrinologer blir konsulter
Endokrinologer kommer enligt sin specialitetsförening att i
huvudsak jobba som konsulter i framtiden och den polikli-
niska delen av arbetet ökar. Många avancerade medicintek-
niska hjälpmedel utvecklas för kontinuerlig blodsockermät-
ning och insulintillförsel. 
Nya läkemedel inom Typ2-diabetes med veckodosering är

på ingång. Telemedicinska multidisciplinära terapikonferen-
ser blir allt vanligare, samarbetet med andra specialiteter
ökar, exempelvis med kirurger, ögonläkare och ortopeder. 
All denna subspecialisering mot allt smalare nischer som

specialitetsföreningarna förutspår gör att sjukhusen kommer
att efterfråga allmänläkare med generalistkompetens, menar
Svensk förening för allmänmedicin. 
Föreningen ser redan i dag en successiv förskjutning av

utredningar och behandlingar från specialistvård till primär-
vård, huvudsakligen inom de intermedicinska specialistom-
rådena. Målrelaterad ersättning och kvalitetsregister får ett
ökat inflytande på allmänläkarnas dagliga arbete. Primärvår-
den förutspås bli mindre läkarcentrerad till förmån för tea-
marbete och allt färre allmänläkare blir vårdcentralschefer. 

Anna-Lena Bengtsson

Fotnot: Specialitetsföreningarna fick tre frågor att besvara.
1. Ser du några tydliga trender inom din specialitet?
2. Har det skett några tydliga förändringar, någon behandling eller
rutin som gått över till en annan specialitet, eller som tillkommit från
en annan specialitet?
3. Vad tror du är den största förändringen på sikt inom din specialitet
och vad är orsaken till den?
Enkäten skickades ut i mitten av juni och svaren sammanställdes sista
augusti.
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Äldre blir vinnare i framtidens sjukvård
Sjukhusläkarens 
enkät till
specialitetsföreningarna
en glad överraskning för 
den äldre generationen



Nya diagnosmetoder, nya behandlingar
och nya läkemedel, neurologi är en het
specialitet där det händer mycket men
där utvecklingen samtidigt inte alltid når
fram till patienterna eftersom Sverige har
en skriande brist på läkare inom
området, långt under EU-genomsnittet.

t – För att vi ska kunna utnyttja alla nyheter inom områ-
det krävs snabba bedömningar och insatser redan på
sjukhusens akutintag, konstaterar Ingela Nilsson
Remahl, avgående ordförande i Svenska neurologföre-
ning.
Neurologi utvecklas precis som andra specialiteter

mot en subspecialisering där akutneurologi och neuro-
logi med interventionspåbyggnad står först i kön.
För att upptäcka en stroke i hjärnans bakre cirkula-

tion krävs lång erfarenhet eftersom symtomen är helt
annorlunda mot en stroke i hjärnans främre delar.
Även vid MS och epilepsi är symtomen helt skilda bero-
ende på var i hjärnan som sjukdomsfokus finns. 

– Men sjukvården har en föråldrad bemannings-
struktur, betonar hon, och bara ett fåtal sjukhus
har idag en neurolog i frontlinjen. 

– Tidigare kunde vi inte göra mycket annat än peka
ut sjukdomsorsaken utan att kunna erbjuda botande
behandling. Men i dag har vi både flera nya
utredningsmöjligheter där exempelvis neuroradiologi
kan ge oss betydligt proffsigare hjälp än för 20 år
sedan och nya behandlingar som förhindrar en handi-
kapputveckling.
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– Katastrofal brist 
på specialister gör att
många patienter 
inte behandlas och
får bestående skador

– Det är inte bara bristen på specialister som gör att patienterna inte får den vård de borde få, menar Ingela Nilsson Remahl, avgående ordförande i Svenska neurologföreningen. ”Sjukvården har också en föråldrad bemanningsstruktur. Idag är
det bara ett fåtal sjukhus som har en neurolog i frontlinjen. Foto: Stefan NilssonFortsättning nästa uppslag >>>

Neurologins framsteg når för få patienter
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– Det är inte bara bristen på specialister som gör att patienterna inte får den vård de borde få, menar Ingela Nilsson Remahl, avgående ordförande i Svenska neurologföreningen. ”Sjukvården har också en föråldrad bemanningsstruktur. Idag är
det bara ett fåtal sjukhus som har en neurolog i frontlinjen. Foto: Stefan Nilsson

Neurologins framsteg når för få patienter



Neurologen blir ”allt i ett”
För att plocka ut en identifierad propp vid en stroke
krävs i dag en särskild läkare förutom neurologen, ofta
en röntgenläkare, som tekniskt går in och hämtar ut
eller löser upp proppen medan neurologen tolkar sym-
tomen och väger samman riskerna. Men i framtiden
menar Ingela Nilsson Remahl att det bör finnas möjlig-
het för en subspecialitet där neurologen blir ”allt i ett”
med en påbyggnad av interventionsteknisk kunskap.

”Nationella riktlinjer behövs”
Riktlinjer utfärdade av Socialstyrelsen inom de tre stora
sjukdomsgrupperna Parkinsons, MS och epilepsi är ett
annat önskemål från specialiteten.
– Det skulle ge ett nationellt stöd till patienter för en

likvärdig vård oavsett var i Sverige man bor. Inom neu-
rologin är det i dag bara strokevården som har riktlinjer
konstaterar Ingela Nilsson Remahl. 
Skillnaderna är också mycket stora i Sverige när det

gäller tillgång till nya behandlingar. Det beror främst på
bristen på neurologer där Sverige bara har hälften så
många specialister som genomsnittet i Västeuropa. I Sve-
rige finns det 34 neurologer per miljon invånare, jämfört
med 65 i genomsnitt i Västeuropa.

Neurologbristen värst i Gävleborg
Allra sämst är det i Gävleborg där man har tre neurolo-
ger på 375 000 invånare eller 8 per miljon invånare.
Bäst ligger Skåne till med 54 neurologer per miljon in-
vånare. Men få ST-block och stora pensionsavgångar de
närmaste tio åren gör att Skåne väntas rasa i den natio-
nella nivån ganska snart. Också övriga nordiska länder
har betydligt fler specialister inom neurologi än vad
Sverige har. I Finland finns det 58 neurologer per miljon
invånare och i Norge  49.
– Trots att neurologföreningen varnat för brist på spe-

cialister har det inte skett annat än marginell ökning av
utbildningstakten, konstaterar Ingela Nilsson Remahl.

Intresset från unga läkare under utbildning är
dock stort för specialiteten och i Stockholm är det
inte ovanligt med tio sökande per ST-plats.

Bristen på specialister inom området gör att många
patienter hinner utveckla handikapp och får bestående
skador innan de fått rätt diagnos och behandling. Sam-
hället får då istället betala kostnaden för en handikap-
pad patient som kan behöva stöd med hjälpmedel och
assistans i hemmet.

Bristfälliga uppföljningar
Ingela Nilsson Remahl varnar också för att uppföljning-
en av nya potenta mediciner inom neurologiområdet
inte heller blir tillräckligt effektiv när andra specialistlä-
kare tvingas ta över uppföljningar eller när patienterna
inte får träffa sin neurologläkare tillräckligt ofta.
– Det krävs lång erfarenhet och vana för att avgöra

om en patient utvecklat allvarliga biverkningar till ex-
empel antikroppar mot ett MS-läkemedel och medici-
nen blivit ineffektiv och behöver bytas ut.
Hon pekar på fallet Gulli, det omskrivna fallet med

kvinnan som alla trodde var döende men som vaknade
till liv när man slutade ge henne mediciner. Det var en
epilepsimedicin vars biverkningar inte uppmärksam-
mats i tid som bidrog till att hon fick diagnosen
demens. Sådana situationer kan undvikas menar Ingela
Nilsson Remahl om patienterna följs av en och samma
läkare med rimlig tid mellan besöken.
– Man måste vara specialist inom området för att

kunna värdera effekt kontra biverkningar när det gäl-
ler mediciner, säger Ingela Nilsson Remahl.

Anna-Lena Bengtsson
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1. Inflammatoriska sjukdomar i centrala nervsystemet,
exempelvis hjärn- och hjärnhinneinfektioner.
2. Systemiska atrofier i centrala nervsystemet, exempel-
vis olika ärftliga sjukdomar som Huntingtons sjukdom,
danssjuka, ofrivilliga rörelser, ALS.
3. Basalagangliesjukdomar och rörelserubbningar, ex-
empelvis Parkinsons sjukdom, nackspärr, familjär darr-
ning.

4. Andra degenerativa sjukdomar i nervsystemet, ex-
empelvis Alzheimer och andra demensformer.
5. Myelinsförstörande sjukdomar i centrala nervsyste-
met, exempelvis MS.
6. Episodiska och paroxysmala sjukdomar, exempelvis
epilepsi, migrän och Hortons huvudvärk, TIA, övergå-
ende cirkulationsstörning till hjärnan, narkolepsi.
7. Sjukdomar i nerver, nervrötter och nervplexa, exem-

Fakta | Neurologiska sjukdomstillstånd



Att i samband med stroke avlägsna blod-
proppar i hjärnan med mekaniska
metoder där man handgripligen går in
och hämtar ut de proppar som inte går
att lösa upp med trombolys, blir allt vanli-
gare. En liten korg är hjälpmedlet för att
fånga proppen.

t Metoden används numera vid neurologiklinikerna på
universitetssjukhusen i Lund, Stockholm och Göteborg.
– Metoden är fortfarande under utveckling, berättar

Jesper Petersson, klinikchef på neurologen vid Skånes
universitetssjukhus.
Han berättar att det var fantastiskt när man upptäck-

te att läkemedel kunde lösa upp proppar.
– Nu kan vi även plocka ut de som vi inte lyckas lösa

upp, säger han.
Det handlar om ett riktigt hantverk där man rent
mekaniskt går in via ljumsken och vidare via hals -
pulsådern för att komma åt kärlen i hjärnan.
På katetern sitter en liten korg som fälls ut när
man nått proppen. Det hela är ett finmekaniskt
arbete på hög nivå som kan ta lång tid.

– Neuroradiologerna är de specialister som gör det
praktiska jobbet, berättar Jesper Petersson.
Han menar att även om metoden i dag binder upp

stora resurser så kommer den på bred front.
I år har neurologikliniken vid SUS i Lund redan be-

handlat 60-70 patienter med den här metoden.
Även om Universitetssjukhuset i Skåne på papperet

har fler specialistläkare inom neurologi, per miljon in-
vånare, än övriga Sverige så är resurserna ojämnt
fördelade. Det gör att många av de mindre sjukhusen
skickar sina neuropatienter till Lund. SUS har också valt
att behålla neurologisk verksamhet på de båda
sjukhusen i Lund och Malmö efter sammanslagningen.
– Tyngpunkten på vården ligger på stroke och där har

vi cirka 800 patienter per sjukhus och år, berättar Jesper
Petersson.

Anna-Lena Bengtsson
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pelvis trigeminusneuralgi, ansiktsnervsförlamning, fan-
tomsmärtor, karpaltunnelsyndrom, isolerade nervska-
dor av olika orsaker.
8. Polyneuropatier och andra sjukdomar i perifera
nerv systemet, exempelvis ärftliga nervsjukdomar som
charcot-Marie-Tooth, Guillain-Barrés syndrom, diabe-
tesorsakade nervskador.
9. Neuromuskulära transmissionsrubbningar och sjuk-

domar i muskler, exempelvis myastenia gravis och mus-
kelsjukdomar som ärftliga muskeldystrofie, ckolesterol-
läkemdelstriggad muskelsjukdom.
10. Cerebral pares och andra förlamningssyndrom.
11. Andra sjukdomar i nervsystemet, exempelvis hydro-
cefalus, vattenskalle, cystor i hjärnan, syrebristskador i
hjärnan och ryggmärgssjukdomar.

Fakta | Neurologiska sjukdomstillstånd

Trots att metoden att plocka ut proppar med hjälp av en liten korg är
resurskrävande så sprids den nu på bred front, säger Jesper Peters-
son, klinikchef på neurologen vid Skånes universitetssjukhus.



Svenska neurologer ägnar för mycket tid
åt nischad verksamhet som rör få patien-
ter medan det är snålt med verksamhet
för folksjukdomar som återkommande
huvudvärk som påverkar människors var-
dag och arbets liv. Den kritiken kommer
från Mattias Linde en av Sveriges främsta
experter på huvudvärk, numera professor
och forskare i Norge.

t Mattias Linde fick nog när den specialenhet för hu-
vudvärk som han drev i Göteborg tillsammans med
Praktikertjänst upphandlades för en helt annan verk-
samhet av Västra Götaland regionen.
– Det innebar att den offentliga sjukvården övergav en
stor grupp patienter, säger han.
När han fick en förfrågan att arbeta som överläkare

och professor i Trondheim inom sitt specialområde
valde han att tacka ja istället för att arbeta som allmän
neurolog vid Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg.
Med familjen kvar i Sverige arbetar han nu intensivt

under perioder för att därefter vara långledig, hemma i
Sverige. Sjukhuset i Trondheim, som heter St:Olof är
nybyggt och universitet där han är professor, Nasjonalt
Kompetansesenter for Hodepine, NTNU, Trondheim, är
det tredje största i landet.
– Det här sättet att arbeta passar mig som tycker om

att gräva ned mig i jobbet, säger han.

Mycket kritisk till svensk forskning
Idag är Mattias Linde mycket nöjd med sitt val. När det
gäller den medicinska forskningen i Sverige är han
mycket kritisk och menar att det ofta handlar om navel-
skåderi. 

– Den svenska forskarvärlden är en föråldrad
klubb för inbördes beundran som knappast byg-
ger sina forskningsanslag på vad befolkningen
behöver, det vill säga epidemiologiska data om
vad som är de största humanitära funktionshind-
ren och vad som dränerar de huvudsakliga eko-
nomiska resurserna från samhället, säger han. 

I Norge behöver han inte slåss för sina patienter på
samma sätt som i Sverige. 

– Där är man bättre på att se vilket behov samhället
har av olika typer av vård och forskning, säger han.

Men den verkligt stora skillnaden mellan att
jobba i Sverige och Norge menar Mattias Linde till
syvende och sist handlar om resurser.

– Det märks att Norge är ett rikare land än Sverige.
Som läkare har du en helt annan uppbackning av kring-
personal, konstaterar han.
Också som forskare har han det bättre förspänt i

Norge.
– Här finns ett helt kontor med personal som bara är

till för att hjälpa oss som forskare, det känns väldigt
lyxigt. Den forskning jag bedrev i Sverige gjordes i stort
sett på obetald fritid.

”Kandidater tas om hand föredömligt”
Andra saker som han tycker fungerar bra i det norska
sjukvårdssystemet är korta beslutsvägar, prestigelöshet
och det sätt man tar hand om sina läkarstudenter eller
kandidater som vi kallar dem i Sverige.
– De är väldigt delaktiga i vården. Undervisningen är

integrerad i kliniken och vi specialister har vad man
kallar för veckotjänst. Det innebär att man är ansvarig
för en grupp studenter och coachar dem en hel vecka,
tar fram patienter som de ska undersöka, diskuterar
och utvärderar och har slutdiskussion i slutet av veckan.
Det är en modell som fungerar mycket bra, säger Matti-
as Linde.

Anna-Lena Bengtsson

Mattias Linde (till höger) skräder inte orden när han talar om den
svenska medicinska forskningen. Ofta handlar den om ren navelskå-
deri som tillför samhället väldigt lite nytta, tycker han.
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”Svenska neurologer ägnar för lite tid åt folksjukdomarna”

Mattias Linde 
flyttade till Norge 
”Den svenska
forskarvärlden är en
föråldrad klubb för
inbördes beundran”
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Att hålla huvudet kallt är ett gammalt
talesätt som nu också kan bli beprövad
vetenskap. Skånes Universitetssjukhus,
SUS, i Malmö deltar i en stor europeisk
studie där man testar hur effektivt det är
att kyla ned hjärnan för att minimera
skadorna efter ett strokeanfall.

t Studien finansieras med 12 miljoner euro av EU och
ska pågå under minst fyra år. 
– Vi var en av hundratals projekt som valdes ut, be-

rättar en glad Jesper Petersson, klinikchef på neurolo-
gen vid Skånes universitetssjukhus. Han ingår i ledning-
en för studien och berättar att det tagit tre år av ansök-
ningar för att få pengar till forskningsprojektet.
I Sverige deltar också Södersjukhuset i Stockholm och

Norrlands Universitetssjukhus i Umeå. 
Målet är att totalt 1.500 patienter i 25 länder ska

delta och just nu pågår förberedelser inför starten i
höst. Att kyla kan skydda hjärnan var kardiologerna
bland de första att visa. Vid drunkningstillbud har det
också visat sig att kallt vatten minskar risken för hjärns-
kador vid syrebrist.
– Nu vill vi se om kyla också kan bidra till att minska

skadorna i samband med stroke, säger Jesper Petersson.
Idag får 70 procent av strokepatienterna beståen-
de hjärnskador efter en stroke. Men också de 30
procent där man lyckas lösa upp proppen i tid, får
olika former av påverkan.

Tidpunkten då patienten kyls 
kan ha betydelse
– Det vi vill testa är om skadorna minskar om vi kyler
patienten samtidigt som vi löser upp proppen eller al-
ternativt kyler patienten efteråt.
Vid SUS i Malmö har man under de senaste åren be-

handlat ett 30-tal strokepatienter med kyla. På en del
av dessa har det varit mycket effektivt medan det inte
varit det för andra.
– Jag har sett en hel del fantastiska resultat där patien-

ter kunnat resa sig upp gå efter behandlingen, medan vi
inte sett någon effekt på andra, berättar Jesper Petersson.
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I Malmö håller neurologerna huvudet kallt 

Klinikchefen Jesper Petersson visar ST-läkaren Jessica Nystedt den nya kylutrustningen som används på patienter med stroke Foto:  Andre de Loistedt



Därför menar han att det nu är viktigt resultaten
granskas i en studie för att se om det är någon speciell
typ av patient där kyla fungerar eller om det finns
någon maxtid för nedkylning som krävs för att skador-
na ska minimeras.
Rent praktiskt handlar det om att kyla ned patienten

till en kroppstemperatur på 34 grader. Det gör man
genom att ge kallt vatten i form av dropp. 
– Patienten kan röra sig lite grann under behandlingen och

till och med gå på toaletten, berättar Jesper Petersson.

För att hålla kylan konstant fästs skumgummiplattor
på patienten som är kopplade till ett portabelt kylskåp.
Patienter får till att börja med injektioner med morfin -
preparatet Petidin för att förhindra köldskakningar som
kroppen automatiskt startar för att höja temperaturen.
– Det gör att patienten inte känner särskilt stort obe-

hag i samband med nedkylningen, konstaterar Jesper
Petersson.

Anna-Lena Bengtsson
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Det har skett stora framsteg när det gäl-
ler bot och hjälp till patienterna inom
det neurologiska området. 

t Inom epilepsi kan man idag erbjuda kirurgi där den
del av hjärnan som orsakar anfallen opereras bort. 
Det gäller dock bara på väl utvalda patienter där

alla anfall kommer från ett och samma område. Ope-
rationen fordrar noggrann kartläggning av både neu-
rolog, neurofysiolog, neuroradiolog och neurokirurg. 
Idag erbjuds endast ett fåtal patienter den här be-

handlingen, även om det sannolikt finns betydligt fler
som skulle kunna botas. De allra flesta epilepsipatien-
ter blir dock bli anfallsfria med läkemedelsbehandling. 
I mitten av 1900-talet fanns endast två läkemedel

att erbjuda epilepsipatienter. På 1970-talet kom ytter-
ligare tre och på 1990-talet och fram till 2010 har arse-
nalen utökats med 13 nya läkemedel. Alla dessa med
olika biverkningsprofil. 
Samma utveckling har skett inom MS. På 1980-talet

erbjöds behandling med metylprednisolon och korti-
son. På 1990-talet kom interferon-beta, avonex, beta-
feron, glatirameracetat och copaxon. 
Samtliga dessa är bromsmediciner, det vill säga de

stoppar nästa inflammatoriska attack på nervsyste-
met. 
På 2000-talet kom natalizumab, tysabri som arbetar

enligt en helt ny strategi – att stoppa inflammations -
celler att ta sig in i nervsystemet. Det medförde dock
risken att om det fanns ett speciellt virus redan på
plats i nervsystemet kunde behandlingen leda till att
viruset fick härja fritt utan att kroppens
försvarssystem kunde stoppa infektionen. Då utveck-
las ett tillstånd som kallas PML, vilket innebär att nerv-
systemet bryts ner på mycket kort tid och patienten
avlider. 
Att hitta dessa patienter och notera i tid vilka som

löper risk för PML är nödvändigt. Under 2000-talet har
ytterligare sju nya läkemedel för MS utvecklats. 
Inom Parkinsons sjukdomsgrupp finns samma

utvecklings trend. På 1960-1970talet introducerades L-
DOPA som läkemedel. Nu finns flertal läkemedel som
både förlänger effekten av L-DOPA behandlingen och
de så kallade agonisterna som kan förbättra rörlighe-
ten genom att ”gasa” på andra receptorer i hjärnan
än vad L-DOPA gör. 
Det har också utvecklats andra administrationssätt

än tabletter exempelvis apomorfin-pumpar och
duodopa pumpar som på olika sätt ger en jämnare
tillförsel av läkemedel och därmed ett jämnare rörel-
semönster. Men de har biverkningar! Agonisterna ger
lätt en utveckling av hallucinationer och andra psyko-
tiska symtom, men också spelberoende. 
Parkinsonpatienter och även darrningssjukdomar-

nas patienter kan erbjudas djup hjärnstimulering,
DBS, en elektrod förs in i centrala delar i hjärnan där
man nu vet genom decennier av neuroforskning att
felen sitter. Då kan darrningen momentant upphöra.
Nu utvecklas också stamcellsbehandlingar både för
Parkinsons sjukdom och MS, vilket i framtiden kan
dramatiskt ändra förloppet.
Även lindrigare, inom icke dödliga folksjukdomar

som migrän, har läkemedelsutvecklingen gått starkt
framåt. På 1990-talet kom sumatriptan, imigran, och
senare allt fler olika läkemedel i denna grupp. Nu
finns ett helt nytt behandlingsalternativ i slutfas av
läkemedelsstudier. För de migränpatienter som har
mycket täta anfall så erbjuds också förebyggande be-
handlingar med ett flertal olika läkemedel. Här är nu
också ett nytt alternativ möjligt sedan senaste årsskif-
tet – Botoxbehandling vid kronisk migrän. 
För Hortonpatienterna finns nu också möjlighet att

erhålla inopererad stimulator på occipitalnerven i
nacken samt också djup hjärnstimulering vid kronisk
Horton.

Stark läkemedelsutveckling inom neurologiska sjukdomar
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Vilket ansvar tar du, som läkare, för
att helheten fungerar för patienten?

Alla läkare kan förskriva i princip alla läkemedel.
Barnmorskor, sjuksköterskor med särskild för-
skrivningsrätt, tandläkare och tandhygienister får
bara förskriva ett fåtal eller enstaka läkemedel.
Farmaceuter, det vill säga apotekare och recepta-
rier, får inte förskriva läkemedel alls.

t Skälen till att just läkare får förskriva alla läkemedel
är inte att läkare vet så mycket om läkemedel. Det vet
farmaceuter också. Men läkare har även bred kunskap
om hur sjukdomar utreds och behandlas – inte bara om
läkemedel. Läkaren har också mer detaljerad informa-
tion om den enskilde patientens sjukdom och behand-
ling än övriga yrkesgrupper.
Men lever vi upp till detta ansvar? Hur förhåller vi

oss till patientens alla läkemedel? Tar vi vårt ansvar som
läkare? Behandlar vi vår patient som vi själva skulle
vilja bli behandlade? 
Ett rimligt krav från våra patienter är att de ska veta

vilka läkemedel som ska tas, när och hur de ska tas, varför
de ska tas och vilken läkare som är huvudansvarig för vilka
läkemedel. Om inte vi läkare kan åstadkomma detta i
patient-läkarmötet – vilken yrkesgrupp ska då göra det?

Frågan handlar inte om vilka tekniska lös-
ningar eller vilka legala möjligheter för att
utbyta information som finns. Det handlar
om ditt och mitt och alla andra läkares
arbetssätt. 

Vi vet från studier att de olika läkemedelslistor som
finns på apotek (uthämtade recept, respektive giltiga
recept) och i vårdens patientjournaler stämmer dåligt
överens med varandra och med patientens egen bild av
vilka läkemedel som han/hon ska ta. 
Vi vet också att läkare har olika uppfattningar om

det egna – och andra läkares ansvar – vid förskrivning
av läkemedel och därför arbetar på olika sätt med läke-
medelslistan i patientjournalen och med ordination av
dosförpackade läkemedel.
Oavsett hur man tolkar regelverken så tror jag att

patienten förväntar sig att den sista läkaren som
han/hon träffat tar ansvar för att alla behandlingar – och
därmed alla läkemedel som patienten ska ta – fungerar
bra tillsammans just då utifrån patientens hälsoläge. 
Ändrar läkaren ingen dos av ett läkemedel som pati-

enten fått från en annan läkare så fortsätter patienten
med det läkemedlet i den dosen även om det läkemed-
let inte diskuterats vid mötet. 
Förnyar läkaren ett läkemedelsrecept så övertar

läkaren också uppföljningsansvaret, om det inte redan
är klart att patienten kommer att följas upp av den
ursprunglige förskrivaren.
Ett annat sätt att beskriva detta är att varje läkare

har det fulla ansvaret för alla behandlingar som läkaren
ordinerat tills någon annan läkare tar över det ansvaret.
Det gäller inte bara den ursprungliga ordinationen

utan även kontroller och ställningstagande till fortsatt
behandling. Men den läkare som patienten träffar sist
har alltid ansvaret för att helheten fungerar för patien-
ten; att alla läkemedel fungerar ihop och med patien-
tens övriga behandlingar; att läkemedel och doser
justeras om patientens sjukdom motiverar detta. Det
innebär inte att denne läkare automatiskt tar över
ansvaret för varje enskild behandlings uppföljning. 
Med andra ord: Ortopeden som behandlar en patient

på akuten med smärtstillande behöver inte ta över
ansvaret för patientens glaukommedicin eller
hjärtsviktsläkemedel, men måste ta ansvar för att den
smärtstillande behandlingen inte på något sätt påverkar
eller påverkas av patientens övriga behandling, samt att
patientens hälsotillstånd i övrigt inte påverkats så
mycket att patientens övriga läkemedel bör ses över. 
IT i form av gemensamma läkemedelslistor för alla

vårdgivare, apotek och patienter  kan inte lösa hur vi
som läkare ska arbeta. 
Beslutstöd i patientjournaler och på apotek, bättre

utbildning och fortbildning är inte heller lösningen. Allt
detta bör självklart finnas och fungera bra, men det som
krävs är en samsyn kring ansvar och arbetssätt hos läkare.
Om inte alla gör sin del kommer de som önskar arbeta
rätt inte orka med att hantera alla patienter med oklara,
ofullständiga eller direkt felaktiga läkemedelslistor. Hur
bidrar du till att ni på er arbetsplats
arbetar på ett klokt sätt med läkeme-
delslistorna i patientjournalen?

Mikael Hoffmann, läkare, specialist i
klinisk farmakologi och i infektionssjukdo-
mar, samt chef för stiftelsen NEPI –
Nätverk för läkemedelsepidemiologi.
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Sjukvården i Stockholm står inför en stor
omvälvning. Men enligt Sol-Britt Lonne
Rahm, ordförande för Karolinskas läkarför-
ening, är läkarkåren engagerad men med
lågt inflytande. Mellancheferna svajar och
problem sopas under mattan. 

t Olyckligt, menar Christer Sandahl, professor och biträ-
dande centrumchef vid Medical Management centrum på
KI. ”För att en förändring ska lyckas måste läkarkåren vara
med, framförallt de tunga kliniska företrädarna”, säger han.
Personalstyrkan på Karolinska ska reduceras med 25

procent, i stort sett varenda sjukhus i länet ska byggas om
och en mellanliggande vårdform ska utveckla specialistvård
nära medborgarna. 

Största omorganisationen någonsin
Enligt Sol-Britt Lonne Rahm, ordförande för
Karolinskas läkarförening, står läkarkåren inför
”den största omorganisationen i svensk sjukvård”. 

Samtidigt visar en enkätundersökning genomförd av
Sjukhusläkarna i Stockholm 2011 att läkarna i hög grad är
engagerade och är motiverade i sitt arbete, men de har inte så
stort inflytande på arbetsplaneringen. Vidare har de svårt att
koppla av på fritiden, skattar att de har hög stress och förtro-
endet för ledningen är lågt på vissa Stockholmssjukhus. 

Sjukhusläkaren ordnade ett möte mellan Sol-Britt

Lonne Rahm och Christer Sandahl, Medical Mana-
gement Centrum på KI för att diskutera läkarkå-
rens roll i den pågående förändringen. 

– Det jag bekymrar mig för mest är att läkarkåren känner
sig utmattad efter arbetet. Det är ju en grupp som tycker om
sitt jobb, vill arbeta och bry sig om sina patienter. Har man
då ingen ork inför en förändringsprocess är det inte bra.
Tvärtom ska de ju driva processen och vara i frontlinjen,
betonar Sol-Britt Lonne Rahm.
Christer Sandahl håller med Sol-Britt Lonne Rahm om att

läkare är en engagerad grupp:
– Det finns väl beskrivet i litteraturen att den främsta

drivkraften för läkare är att man vill ha ett meningsfullt
arbete och göra gott för patienten. Annan personal kan ofta
inte fatta beslut utan att fråga doktorn, vilket innebär att det
i slutänden alltid är doktorn som står till svars. Doktorn får
därför härbärgera väldigt mycket av all oro kring patienten
och kring risker och brister i hela sjukvårdssystemet. 

– Ett annat spår som  är beforskat är att föränd-
ringsprojekt i sjukvården är mer eller mindre
dömda att misslyckas, i varje fall på sikt, om man
inte har det kliniska ledarskapet med sig. Det
behöver inte röra sig om chefer utan framförallt
de som anses ha mest auktoritet inom det kliniska
området. Så läkargruppen måste alltid vara med
om man vill driva en förändring.
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”Största omorganisationen 
någonsin, men vi läkare
får litet inflytande
och ledarskapet är i kris”

Stockholm

Sol-Britt Lonne Rahm
befarar svåra tider 
för Stockholms sjukvård
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Varför tar så få läkare chefsjobb?
Mot bakgrund av detta har Medical Management Centrum
sökt pengar för ett forskningsprojekt för att undersöka möj-
ligheter och hinder för läkare att ta en ledande roll i sjukvår-
den.
– Vi vill titta på vad det är som gör att läkare inte kliver

på tåget. Det kan vara att man har en massa ansvar men inte
befogenheter. Men också praktiska hinder. När läkare enga-
gerar sig förväntas de ofta göra det på sin fritid. Man schema-
lägger inte tid för att vara med i projekt och läkaren får
ingen extra ersättning eller credit för att vara med. Om du
ska vara med i ett projekt så kan du inte träffa lika många
patienter, och ofta förväntas doktorn lösa det också, till
exempel genom att få en kollega att jobba extra.
Sol-Britt Lonne Rahm menar att det finns fler förklar-

ingar. Det handlar också om att andra yrkesgrupper inte
släpper fram läkare. Ofta går man till och med över huvudet
på läkarkåren:
– Jag råkade av en slump hamna på ett möte där man dis-

kuterade e-hälsa. Man pratade om hur patienterna ska kunna
sitta och chatta med sin läkare, och hur läkare ska vara till-
gängliga för patienterna via nätet. Då frågade jag vilken
läkare som varit med i arbetsgruppen. Det visade sig att
ingen läkare varit med. 
Sol-Britt Lonne Rahm har fler exempel, nya sätt att

ordinera läkemedel som innebär mer jobb för läkare och
mindre för sjuksköterskor, att professorerna fått sina arbets-
rum omgjorda utan att själva ens ha tillfrågats, och så vidare. 
– Man struntar i konsekvensbedömningar, ja man struntar

i oss läkare överhuvudtaget. Man är så van vid att läkarna
tvingas ta på sig mer och mer arbetsuppgifter och arbetsgi-
varen säger bara ”det får ni ordna”.
Christer Sandahl menar att läkare måste tänka utanför

”sitt huvudspår”. 
– Diagnostik och behandling är vad läkare huvudsakligen

engagerar sig i. Samtidigt ingår läkarna också i team med
sjuksköterskor, labbpersonal, kuratorer och andra, och
läkarna har en tendens att inte se sig som en del av ett team
som de ska leda. Läkare borde också se sig som teamledare,
kanske också i delade ledarskap tillsammans med en sjukskö-
terska. Men i den rollen ingår också uppgifter som ligger
utanför huvudspåret, som att arbeta mot verksamhets- och
divisionschefer. 
Sol-Britt Lonne Rahm invänder att det inte bara är en

fråga om att läkare ska kliva fram, deras ledarskap i teamet
måste också erkännas av andra yrkesgrupper.
– När jag började jobba inom vården 1977 var läkaren

den självklara ledaren i teamet. Men man har gått ifrån det
sättet att arbeta i dag. Läkarens roll reduceras till att komma
in och göra bedömningar, sedan ska en sjuksköterska leda
avdelningen. 
Christer Sandahl flikar in:
– I slutänden är det ändå ni läkare som står där med

ansvaret.
Sol-Britt Lonne Rahm:

– Vi har en omvårdnadsverksamhet ledd av en sjukskö-
terska som bara har sköterskor i sitt team, och hon ville göra
sig av med alla undersköterskor för att bara ha sjuksköters-
kor anställda. Läkarföreningen begärde central förhandling
om att man skulle göra sig av med undersköterskekompe-
tens, och då undrade sjuksköterskechefen varför vi som
läkare skulle lägga oss i vad som skedde på hennes avdelning.
Vi förklarade då att det kommer att bli problem med beman-
ningen med sjuksköterskor.
– Vilket resulterade i att de inte kunde bemanna upp

avdelningen med sjuksköterskor och vi läkare, som står med
det medicinska ansvaret, kunde inte lägga in patienter.
Christer Sandahl är medveten om att det finns konflikter

mellan sjuksköterskors och läkares ledarskap.
– Jag tror att det går att hitta en lösning, men det krävs

tid för att nå dit. Tid som den engagerade läkargruppen inte
prioriterar för att man är så engagerad för patientarbetet. I
alla organisationsförändringar, som den som nu pågår kring
Nya Karolinska Solna, skulle man behöva avsätta pengar för
sociala omställningskostnader, så att det går att avsätta tid
för att mötas.
Sol-Britt Lonne Rahm menar att det ofta är lättare för
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Fortsättning nästa uppslag >>>

Sol-Britt Lonne Rahm: – Det finns många i dag som styr och ställer
över läkarnas arbete. Vi läkare har abdikerat för länge sedan och det
är det sämsta vi gjort. Foto: Johanna Henriksson
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sjuksköterskor att släppa omvårdnadsarbetet för att ta på sig
chefskap eller ingå i projekt, än för läkare att släppa patient -
arbetet:
– Orsaken är att det är vi läkare främst som står för pro-

duktion, det är vi som är navet för det medicinska uppdra-
get. Det är väldigt många yrkeskategorier som vill göra
karriär i sjukhusvärlden i dag, och ingå i utvecklingsprojekt.
Men någon måste också producera och dra in pengarna, och
ekonomerna ställer gärna ut oss ”på bandet” så att vi läkare
kan göra det. 
Christer Sandahl tycker att ekonomerna bryr sig för lite

om att andra saker också kostar, som läkare som närmar sig
utmattningstillstånd och inte orkar engagera sig i utveckling.
– Vi vet att patientskador ofta inträffar när någon är trött

och stressad, det gäller både sjuksköterskor och läkare. Det
finns en kostnad förknippad med det också. Jag är inte
anhängare av en ekonomistisk syn, som innebär att man
sparar så att det i slutänden blir mindre effektivt och dyrare. 
Sol-Britt Lonne Rahm håller med:
– Ja, jag är också oroad över detta. Läkare, som har sådan

omsorg om andra – vad händer med omsorgen om sig själv,
att ta semester eller ledigt när man behöver det. Man brukar
ju säga på flyget att man först ska se till att man själv har
syrgas, och sedan ta hand om andra…
Sol-Britt Lonne Rahm menar att dagens ledarskap på

Karolinska är komplext. Trots ambitionerna att tillsätta fler
läkare som chefer har ändå många duktiga läkare blivit förbi-
sedda vid chefstillsättning till förmån för personer med
annan yrkesbakgrund. 

”Cheferna svajar i sitt ledarskap”
– Vi upplever det också som att cheferna svajar i sitt ledar-
skap. Det har säkert att göra med att flera stora omsväng-
ningar skett i inriktningen av sjukhuset de senaste åren. 

Cheferna har följt med och accepterar svängning-
arna, men medarbetarna hänger inte med alls. Det
har lett till att många medarbetare hoppar över de
närmsta chefsnivåer och går direkt till sjukhu-
schefen med sina ärenden och funderingar. 

– Informationen om det som händer i sjukhusets verk-
samheter och åsikter från medarbetarna filtreras så att
kritiken inte presenteras för ledningen. Vi arbetar med flö-
desarbete, och min inställning är att då ska man älska sina
avvikelser. Det är ju de som visar på förbättringsmöjligheter.
Man frågar inte efter den kliniska analysen och kompetensen
på dessa möten.

Chefer skuggades
Christer Sandahl berättar att man i ett forskningsprojekt
skuggat chefer i hälso- och sjukvården i det dagliga arbetet
och funnit att första linjens chefer endast träffar cheferna på
nästa nivå en procent av sin tid. För chefer i industri och
kommersiell verksamhet ligger snittet på 15 procent. 

– Om detta stämmer och går att generalisera
uppstår ett kommunikationsvakuum inom
sjukvården. Det leder lätt till att chefer på högre

nivåer ofta blir entusiastiska över hur bra det går,
för den information som ska gå nerifrån och upp
når aldrig fram. Däremot singlar sådant som
chefer på högre nivåer tycker är intressanta och
roliga idéer nedåt i organisationen.

Sol-Britt Lonne Rahm saknar synliga chefer som leder i
vårdens vardag. Man kan inte ha befogenhet att leda om man
inte har kompetens och ansvaret för det man skall leda.
Christer Sandahl tror att delat ledarskap kan vara en bra

modell för sjukvården.
– Ansvaret kan man inte dela på, någon måste vara

huvudansvarig. Men man kan arbeta väldigt tight tillsam-
mans utifrån delvis olika fokus. På sikt tror jag på en modell
med delat ledarskap mellan läkare och sjuksköterska.   
Sol-britt Lonne-Rahm:
– I framtidens komplexa sjukvård kommer det att finnas

många yrkesgrupper, inte bara läkare och sjuksköterskor, det
kräver ett nytt ledarskap. Läkare som är beslutsamma, entu-
siastiska och har förmåga att skapa förtroendefulla relationer
är framtidens ledare i vården.

Helene Thornblad

Christer Sandahl menar att om man ska generalisera, utifrån ett
forskningsprojekt där chefer skuggades, så är det nog så att chefer
på hög nivå inte nås av informationen från golvet och tror att saker
och ting fungerar bättre än de gör. Foto: Johanna Henriksson
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I sommar har jag jobbat kliniskt
större delen. Det är skönt att inte vara
fackligt upprörd och nöta stol ibland. 

t Fast fackligt upprörd hann jag ju bli i alla fall.
Dels över den utarmning av chefskapet som verkar
drabba vården, eller kanske den del av vården jag ser. 
Var finns den chef som säger ”Jag har diskuterat

med min ledningsgrupp och sedan beslutat att…”.
Nu  säger alla chefer: ”Vi har kommit fram till att…”. 
Hur ska man som facklig förhålla sig till detta? 
Vilka vi? Ställningstaganden av anonyma kom-

mittéer som inte ens framställs som beslut gör ju att
hela MBL undanröjs. 
Jag förstår att det är bekvämt för den som har

ansvaret om INGEN är ansvarig, när vi som jobbar
ändå förväntas göra det som icke-beslutet handlar
om! 
Nej, om du vill bli chef, och blir det, ta ansvar för

dina beslut!
Det var den första allmänna upprördheten.
Sedan råkade jag få en mindre stroke över
ett mail som var väldigt trevligt, men där
det upplystes om att all administrativ
personal hade semester samtidigt, så därför
skulle vi vara snälla och utföra vissa av
deras arbetsuppgifter! 

Nu pirrar det oroväckande i vänster arm igen. Vad
är administrationen till för? Detta med att tippa
arbetsuppgifter på vårdpersonal, kräva in massiva
mängder oklara uppgifter i olika system, så ingen
någonsin hinner klart en mottagning i tid, ha åsikter
om det ena och andra med hjälp av mer eller mindre
oklara lappar som inte går att förstå i postfacken …
är det underligt att svensk sjukvård havererar under
sin egen inneboende tyngd? 
Gräsrötterna försöker utföra det vården ska göra

och huset ovanför verkar ha till uppgift att hitta på
egna arbetsuppgifter till varandra som sedan med
fördel ska förpesta vår arbetstid. Sluta upp med detta! 

Vi läkare måste säga ifrån när detta nonsens blir
mer och mer utbrett. I grunden ska väl ändå admi-
nistrationen avlasta alla producerande medarbetare
allt merarbete som inte gagnar produktionen? Vi ska
vårda patienter och det som vi inte behöver göra ska
andra göra, varför är det inte så?
Jag är inte uråldrig, men lite grå, och kommer

ihåg när jag på en A4-blankett fyllde i mina jourer
för månaden, räknade ner i kolumnerna och visste
nästan på decimalen hur många timmar jag skulle få
utbetalt, hur många timmar komp och hur många
timmar jag tagit ut. 
Idag har vi Heroma och det finns ingen person

som jag hittills stött på som har kunnat visa mig hur
jag ska se detta och faktiskt SE att det är rätt infört
och rätt omräknat. Varför? 
Dessutom ägnar vi nu mängder av tid åt att fylla i

uppgifterna i Heroma, en i taget och med väntan på
att maskinen ska tröska färdigt och sedan plita på. Är
det rimligt använd läkartid? Ska verkligen kliniken
tvingas schemalägga en administrativ dag varje
period för att jag ska fylla i mängder med informa-
tion i slöa, ointuitiva system där det är helt omöjligt
att förstå vad som förväntas komma ut och kommer
ut? Vem har nytta av att jag sitter och knappar mig
fram? Administrationen? Ja kanske för de har ju inte
blivit färre fastän jag utför deras arbete nu.
Sedan fick jag lite ångest över detta med vårdplat-

ser i sommar, ingen kan väl undgått att Karolinska
överraskande fick lite ont om platser… och fler
sjukhus hade ju samma situation… i år igen… som
enligt utvärdering förra året inte skulle ske igen…
eftersom det skedde året innan… osv tillbaka ett
antal år. Men nu ska vi utvärdera hur
det var så det inte ska ske nästa
sommar… igen.

Mikael Rolfs, 
styrelseledamot
i Sjukhusläkarna
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– Vill du bli chef, bli det, 
men ta då ditt ansvar!
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