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”Pascal har kallats
djävulens redskap”

Jonas Rastad: Någon måste
stå upp och ta emot 
kritiken när det stormar
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”Systemet som skulle ersätta Apoteket AB:s E-dos hade kunnat 
bli bra, men användarna kördes över och så fick sjukvården ännu 

en gång ett hopplöst verktyg som stjäl onödig tid”
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Segt, segt, segt och hopplösa utskrifter tycker njurmedicinaren Bengt von Zur Mühlen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.
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Sjukvården är illa ute om
läkarkåren inte fortbildas
– Vi får inte åka på mötet sade min gamla
kirurgkollega och vän. Vi får inte åka
någonstans för det finns inga pengar till
fortbildning! Kanske blir det bättre i
januari, säger chefen, men då har förstås
tåget gått.

tMötet gällde en fortbildningsdag kring kroniska smärt-
tillstånd och komplikationer efter bariatrisk kirurgi (kirurgi
för övervikt). Ett svårt och viktigt område särskilt om man
befinner sig på ett litet sjukhus, inte minst med tanke på de
stora volymer som opereras i privat vård och där problem -
patienterna ofta har en tendens att landa i det offentliga, med
svårtolkad smärtproblematik, på helg och jourtid då den
tidigare privata opererande enheten har stängt.
Att många läkare tvivlar på möjligheten till en adekvat

kompetensutveckling illustreras väl av de krav som höjts om
att få med yrkanden om krav på fortbildning i kommande
avtalsrörelse. Men här hör inte frågan hemma, såvida man
inte vill avstå lönemedel i utbyte mot fortbildning. Vidare är
det omöjligt att reglera fortbildning i ett centralt avtal som
skall kunna ge någon effekt ute i verksamheten med tanke på
hur olika behoven är både för individ och verksamhet.
Olyckligt för hela debatten kring läkares fortbildning var

Dave Davis artikel i JAMA 1999 med titeln; ”Impact of
Formal Continuing Education” under rubriken ”Do Confe-
rences, workshops, Rounds and Other Traditional Continu-
ing Education Activities Change Physicians Behavior or
Health Care Outcomes?”.
Konklusionen av Davies studie var att en majoritet av

fort bildningsaktiviteter inte medför någon förändring i
läkares professionella beteende. Davis studie, baserad på en
systematisk granskning av den vetenskapliga litteraturen,
har ofta framförts som argument mot att skicka läkare på
kurser och konferenser. 
Men att studera utfall av vuxenlärande är synnerligen

komplext och svårt.
Mot den bakgrunden var det befriande att läsa om vilka

resultat man kan uppnå med kontinuerligt lärande av en
grupp läkare i en studie som Anna Kiessling med medarbe-
tare publicerat 2011 i Annals of Family Medicine. 

255 patienter med kranskärlsjukdom randomiserades i tre
grupper. En tredjedel av patienterna följdes upp av kardiolog
eller internmedicinare. 
En tredjedel följdes upp av allmänläkare som under två

års tid genomgick fortbildning avseende sekundärprevention
av patienter med kranskärlssjukdom. 
Den sista gruppen som tjänstgjorde som kontrollgrupp

erhöll kontroller av allmänläkare utan, för patientgruppen,
specifik fortbildning. 
De patienter som följdes upp av allmänläkare under kon-

tinuerlig fortbildning hade en mortalitet på 22 procent efter
tio år, vilket motsvarade mortaliteten hos de som följdes upp
av kardiolog eller internmedicinare. 
De patienter som erbjöds uppföljning hos en specialist

utan kontinuerlig fortbildning på området redovisade en
mortalitet på 44 procent i studien. 
Artikeln uppmärksammades av Dave Davies som i sin

ledare i samma tidskrift ställde frågan; Kan läkares fortbild-
ning rädda liv? Hans konklusion är att även om vi inte kan
säga att fortbildning räddar liv, så finns det utifrån Kiess-
lings studie och många andra idag starka samband som inte
får ignoreras om vi vill ha bättre och säkrare vård.
Ytterst är läkarkårens och verksamhetens kompetensut-

veckling en ledarskapsfråga. Pengarna för kompetensutveck-
ling skall finnas i klinikens budget och vara spårbara. Likaså
ansvaret för de återkommande utvecklingssamtalen. 
I takt med att allt fler verksamheter inom offentlig vård

leds av icke läkare så ökar problemet och den enskilde får
sällan sin och verksamhetens behov av fortbildning tillgodo-
sedd. 
Som enskilda individer är det inte mycket vi kan göra

utan här måste kollektivet träda fram och då genom Läkar-
förbundet. En patient som inte får träffa en uppdaterad och
kompetent läkare utsätts för en påtaglig risk. 
…Och vad kostade då fortbildningsdagen i

Århus som min vän ville åka till? Ja,
utöver produktionsbortfaller för
kliniken, en biljett på tåg för 1600
kronor och ett hotellrum för 1200
kronor. Kursavgiften var noll kronor, för
den bjöd kirurgiska kliniken i Århus på.

Thomas Zilling, 
ordförande för 

Sjukhusläkarna.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se



I  miljöer där det inte finns några ekono-
miska incitament för effektivt flöde

upplever jag att patienten ofta
kommer i andra hand. Det är
mer intressant att undvika
”onödiga inläggningar” än
”riskabla hemskickningar”.
Det menar Nicholas Aujalay i

sin blogg. Gå in på nätet och debattera
med honom.

t En skillnad som jag upplever mellan USA och Sverige är
kulturen inom vården.
I USA är vården mer patientorienterad. Detta skall

kanske förtydligas; den är mer patientorienterad inom den
privata vården i USA. 
De ekonomiska styrmedel som finns i USA är komplexa,

men förenklat kan man säga att ju mer vård man producerar
desto mer ersättning får man. 

Inom akutsjukvården mäts ledtider och allt görs
för att säkra effektiva flöden då detta också ger
mest ersättning. Inget system är felfritt och risken

är uppenbar i detta system att man överproduce-
rar och styrs av patientenkäter mer än av medi-
cinska beslut. Dessutom tillkommer risken av att
bli stämd vilket medför ekonomiska och psykiska
kostnader.

Det finns också offentligt styrd vård i USA. När jag arbetat
på dessa akutmottagningar är kulturen påtagligt annorlunda.
Här finns det mental tid för raster, man arbetar mindre
övertid, går oftast hem i tid oavsett arbetsbelastning. Dessa
akutmottagningar har längre flödestider och i förlängningen
sämre produktivitet. Den viktigaste skillnaden är dock subtil
men tydlig; här är arbetet inte lika patientorienterat.
Jag vill inte lägga en stor värdering i de olika systemen,

vilket som är bäst. Snarare är det viktigt att man inser att de
ekonomiska incitament som styrt vården i flera decennier
påverkar arbetskultur och tankemönster hos läkare och
beslutsfattare i högre grad än vi ibland är medvetna om. 
För mig i USA i en privat miljö tänker jag ständigt på vad

som är rimlig medicinsk nivå och vad som bör göras för pati-
enten i denna miljö. 
Patienten är i fokus men jag måste också tänka på att inte

beställa onödiga prover etc för att ge alla patienter på akut-
mottagningen en rimlig och säker vård. Att ha patienter
längre än nödvändigt på en akutmottagning i väntan på
”onödiga” tester ökar risken för suboptimala flöden och
därmed patientsäkerhet.

I miljön där det inte finns några ekonomiska inci-
tament för effektivt flöde upplever jag att patien-
ten ofta kommer i andra hand. Här poängteras det
alltid vilka undersökningar patienten INTE
behöver och patientfokuset är suddigt och mindre
uttalat. Det är mer intressant att undvika ”onödiga
inläggningar” än ”riskabla hemskickningar”.

Det är klart för mig att läkaren (och gärna övrig personal)
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Missa inte debatten i webbtidningen!

”I system som saknar ekonomiska incitament poängteras
alltid vilka undersökningar patienten inte behöver”

”Jag hälsar inte på kvinnor”

Vad tycker du om Pascal?
Gå in på nätet och rösta

Bloggaren Kajsa Williamssons
vecka på geriatriken blev sämre än
hon i sin vildaste fantasi kunde
föreställa sig. Priset tog en läkare
som inte ville hälsa på henne för att
hon var kvinna.

www.sjukhuslakaren.se
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måste vara medveten om vad som styr beslutsprocessen och
att alla ekonomiska system har en direkt påverkan på den
vårdkultur som råder. 
När vi läser om läkarbrist handlar det egentligen om

pengabrist. Vi värdesätter vår ekonomi och budget högre än
patientvården. Det är brist på läkare som vill ta anställning
till de villkor som erbjuds, inte de fakto brist på läkare. Även
journalisternas språk och vinkling är som synes påverkat av
tankekulturen.
Decennier av planekonomi inom vården gör att man i

många sammanhang gått ifrån en patientorienterad vård till
förmån för en budgetstyrd vårdapparat. I denna miljö är det
viktigt att patienter och vårdgivare belyser dålig patientvård
och åberopar förbättringar och investeringar. 

Att effektivisera och spara är naturligtvis bra men
då måste man ha ett tydligt patientfokus, inte bara
budgetfokus.

Jag frågar mig ibland varför akutläkare som specialitet
utvecklades i detta land för 30 år sedan och varför det fortfa-
rande ifrågasätts inom svensk sjukvård. Min tro är att svensk
vårdkultur inte varit lika patientorienterad som USA:s de

senaste 30 åren. Detta påverkar utvecklingen i hög grad.
Man kan också vända på argumentet. De amerikanska

patienterna har haft mer makt att förbättra sjukvården med
de försäkringar som de kommer med samt den legala realitet
som finns i amerikansk kultur jämfört med den politikerre-
presenterade sjukvård som finns i Sverige. Man får bara vad
man vill ha och är beredd att betala för.
En intressant detalj är att det bara finns en enda högsko-

leutbildning i Sverige som reglereras direkt av statsmakten;
Läkarutbildningen. Att vi har ett planekonomiskt arv i
svensk sjukvård är tydligt.
Det kommer sannolikt att ta sin tid att bryta detta

mönster som präglat generationer av läkare men ter sig
ofrånkomligt på sikt. 

Nicholas Aujalay

Sjukhusläkaren 5/2012www.sjukhuslakaren.se

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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Den lilla gumman som fortfarande bodde i sin
villa satt en dag och begrundade livet och
tidens gång så där i största allmänhet. 

Ja tänkte den lilla gumman, förr i tiden var tecknet
på att man blivit gammal att små söta barn börjat
döpas till ens förnamn och alla vänner dött. Nu för
tiden är det säkraste tecknet att man blir nerslagen på
stan.
Den lilla gumman hade trots sin ålder fortfarande

inte blivit nerslagen och inte heller nedslagen trots att
hon förlorat inte bara sin make, den store fine
doktorn, utan även 50 procent av sina  hjärnceller
vilket hon läst var helt enligt boken. 
”Enligt boken” förresten fnissade den gamla

gumman för sig själv, bara det är ju gammalmodigt.
Böcker anses idag helt opålitliga. Nu ska man istället
använda ”Kunskapsstöd på nätet” och för att vara ett
riktigt bra sånt så ska allt innehållet bytas ut, helst
dagligen. 
Faktiskt lite överdrivet, tänkte den lilla gumman

och rynkade på pannan, även om hon ändå påminde
sig själv om att doktorn hade en gammal avhandling i
bokhyllan där en av artiklarna gick ut på att visa att
människor med lungcancer oftare än andra hade gula
fingrar. Och att man i hennes egen, framförallt vid
korsordslösning, flitigt använda  Nordisk  Familjebok
kunde läsa att negrer var glada och musikaliska.  
Så dumt, tänkte den lilla gumman, negrer heter

det ju inte längre.
Nej, negerboll får man inte säga, och kinapuffar får

inte ha en kines på omslaget. Snart får det väl inte
heta vit choklad heller, kåserade gumman på innan
hon blev avbruten av sin väninnas telefon som ringde. 
Den lilla gumman var nämligen för dagen på besök

på det stora sjukhuset där hennes väninna var inlagd
för ett armbrott. Tur i oturen var ändå att detta var
orsakat av ett vanligt fall och inte ett överfall.
Nu hörde den lilla gumman sin väninna säga till

sonen som ringde, ”Jag är lite upptagen för jag har
besök…eh.…vänta lite jag ska fråga.” 
Och så vände sig väninnan till den lilla gumman

och sa ”Vad var det du hette nu igen”?
Hennes väninna hade på sistone inte bara sannolikt

blivit av med betydligt fler än 50 procent av sina
hjärn celler utan också en massa andra grejer. Antingen
hade de helt försvunnit eller återfunnits i sopnedkast
eller uppbrunna på spisar. 
När hon med hjälp av den bekymrade sonen till

slut kommit till test hos psykolog hade hon dock
funnit sig.
På minnestestet hade hon precis lyckats skrapa

ihop ett poäng för mycket för att klassas som dement.
Därför hade hon, trots den bekymrade sonens pro-

tester, flyttats till ett vanligt äldreboende.
Där var det öppet och fritt och med en massa saker

att ramla över.
Så nu var hon då på ortopeden med sin skadade

arm, opererad och reponerad, inlagd på avdelning på
en fyrasal där faktiskt en säng var tom.
Tidig höst är guld för ortopeder utbrast den förbi-

passerande ortopeden förtjust när han stannade till vid
väninnan. Då har vi det som lugnast. Ingen snö eller is
att halka på, ingen badar och också för kallt för att slå
ihjäl sig på MC.
Just den här tiden på året har vi ortopeder egentli-

gen bara tre typer av patienter fortsatte han sen i
vetenskaplig ton. Det är dementa, kriminella och
psykfall. 
Och ingen normal vill frivilligt hamna i sånt

sällskap, inte ens de själva som har något vett i
skallen. Så alla som skadar sig kräver att få bli behand-
lade polikliniskt fortsatte han glatt och strosade
vidare.
Jaha, tänkte den lilla gumman lite förundrat. De

som ligger inne på en ortopedavdelning under hösten
är alltså bara såna som är sjuka i huvudet.
Nu ville den gamla gumman muntra upp sin

inlagda väninna och skulle just säga något tröstande
som lilla vän, tänk på nåt trevligt som att du är  i
Grekland, men insåg i sista stund hur dumt det var.
Hon ändrade sig

istället till ”Lilla vän,
det här är väl inte så
farligt, du kunde ju
varit i  Grekland.”

Dr Snake

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Vad betyder ett namn?

”What's in a name? that which we call a rose
By any other name would smell as sweet” 

t Shakespeares ord lagda i Julias mun dyker onekligen
upp i tankarna när generisk förskrivning diskuteras. 
Läkemedelsverket skickade i augusti ut sitt förslag

om generisk förskrivning på recept på remiss. Tyvärr
undviker Läkemedelsverket i förslaget att ta tag i den
större och mycket viktigare frågan, vad ett läkemedel
ska heta. Vad ska det heta i läkar-patientmötet? På
apoteket? På förpackningen? Hos myndigheterna? I
utbildning? I vetenskaplig litteratur?
Svaret finns kanske precis där framför våra ögon. I

vetenskapliga artiklar står det inte Pradaxa. Det står
substansnamnet dabigatran (kortformen av
dabigatran etexilatmesylat). Om du som läkare fick
börja om från början när det gäller namn på läkemedel,
skulle du då välja ett system där läkemedlet i veten-
skaplig litteratur heter ett namn, har ett annat namn
när det marknadsförs och förskrivs, men när patentet
gått ut får tillbaka det första namnet i form av handels-
namn bildade av substans + tillverkare? 
Skulle du välja ett system där ett fantasinamn fram-

taget av en konsultfirma används? Eller skulle du välja
ett namn som är framtaget för att beskriva släktskap
med andra läkemedelssubstanser med likartad verk-
ningsmekanism, men som ändå är tillräckligt särskil-
jande för att vara säkert?
Vad är det för likhet mellan Renitec, Zestril,

Accupro eller för den delen Coversyl? Du kanske hade
kläm på att de innehöll enalapril, lisinopril, kinapril
respektive perindopril? Om inte så förstår du nu av
substansnamnens ändelser att de antagligen hör till
samma läkemedelsgrupp – alla är ACE-hämmare som
enalapril – och alltså har vissa grundläggande likheter
i sina verkningsmekanismer och biverkningar. 
Det är klart att det finns skäl när det är viktigt att

identifiera en viss produkt. Men det kan då ske på
andra sätt. Ibland är det enklast och bäst att använda
ett handelsnamn. Att förskriva ett trefas p-piller gene-
riskt vill nog ingen av oss försöka oss på! Men det som
borde vara en undantagshantering behöver inte vara
standard. Det finns säkert också särskilda situationer
där generiska namn visserligen är tillräckligt olika för

oss som arbetar med läkemedel dagligen, men inte är
tillräckligt olika för en patient. Återigen – undantags-
hantering. 
En tråkig sak med Läkemedelsverkets förslag är att

myndigheten valt att utgå från uppdraget och därför
begränsat sig till generisk förskrivning, dvs receptför-
skrivning.
Därför gör inte Läkemedelsverket en tydlig tolkning

kring hur en generisk ordination på avdelningar och
mottagningar skulle kunna fungera och förenkla för
läkare och sjuksköterskor! 
Du som läkare skulle kunna ordinera utan att behöva

fundera vad läkemedlet som finns i avdelningsförrådet
faktiskt heter. Och sjuksköterskan skulle slippa utbytes-
listor och kunna fokusera på substansnamnet som då
skulle behöva framhävas på förpackningen. 
Slutligen. Snälla Läkemedelsverket och Tandvårds-

och läkemedelsförmånsverket: Jag förstår att ni god-
känner PRODUKTER, dvs. en substans från en viss
tillverkare i en viss beredningsform i en viss förpack-
ning. Men skulle ni inte kunna lära er av bl a läkeme-
delskommittéerna och i er information presentera pro-
dukterna på ett sätt som gör det enklare för oss i
vården? Skulle ni inte kunna skriva om dabigatran
(Pradaxa) och rivaroxaban (Xarelto) första gången det
nämns i ett dokument och sedan bara med dabigatran
respektive rivaroxaban? Skulle ni inte kunna göra era
hemsidor enkelt sökbara på substanser?
Till dig som läst ända hit: Fundera på hur du vill ha

det. Hur skulle ett konsekvent användande av sub-
stansnamn istället för handelsnamn kunna underlätta
för dig och sjuksköterskan på avdelningen, och för dig
och patienten i öppen vård? Hur skulle du kunna
förändra och förbättra arbetssätt och rutiner om du
inte var bunden vid handelsnamn?
Och för dig som fortfarande inte är övertygad: Vad

är Zofymyl för läkemedel? Nehej. Men om jag säger
säger zofinopril då? Nu tillhandahålls inte just den
ACE-hämmaren i Sverige för närvarande, men det är
registrerat i Sverige och finns i andra
länder i EU. Och patienter rör sig över
gränser och tar med sig sina mediciner.

Mikael Hoffmann, läkare, specialist i
klinisk farmakologi och iinfektionssjuk -
domar, samt chef för stiftelsen NEPI –
Nätverk för läkemedelsepidemiologi.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se



Herr Gotjo var sjuk. I sju dagar hade han klagat över
att den aktivitet som pågick innanför hans skallben
inte fick plats, vilket smärtade honom. Och nu

brann även magen som en masugn, samtidigt som han frös
som en nakenhund övergiven i Sibirien.
Herr Gotjos ekosystem hade totalkvaddat. 
Så herr Gotjo kände sig eländig. Inte bara på grund av att

han nu var sjuk. 
Han kände sig också hopplöst omodern. Inget av det han

intog kunde han längre återvinna. Sååå pinsamt omodernt! 
Men när fru Gotjo efter sju svåra dagar på den åttonde

dagen öppnade ytterdörren anade hon ett tillfrisknande.
Från sovrummet hörde hon herr Gotjos röst säga: 
– Det är all in all out.
Så skönt, han är frisk tänkte hon. Han har börjat med nät-

pokern igen. Men fru Gotjo var för snabb i slutsatsen. Herr
Gotjo talade med Sjukvårdsupplysningen. Jaha, hörde hon
honom säga och upprepa råden högt i luren. 
– Jag ska dricka mycket. Lätt mat. Jaha, som popcorn

rullad i filodeg? (Herr Gotjo hade, dig och mig emellan,
börjat bli trött på rådet. Han hade googlat hela universum i
sju dagar och att dricka mycket och äta lätt var det enda råd
han fått och nu sade telefonexperten exakt samma sak.)
– Nähä, inte som popcorn i filodeg. Formfranska och

smör. Smör? 
– Ja, du ska äta riktigt fett smör. Förra året var det fel,

men i år är det rätt, upplyste damen i Sjukvårdsupplys-
ningen herr Gotjo med stolt stämma. 
Herr Gotjo hörde på tonfallet att hon kastade in sitt

trumfkort och att det bara var att passa. Men han var inte
helt nöjd med rådet att äta sig frisk med formfranska och fett
smör, som passerade igenom honom på nolltid.
– Ska jag inte vidta några ytterligare åtgärder? Jag har

ätit lätt och druckit mycket i snart åtta dygn och inget har
hänt, mer än att jag töms på innehåll, och då talar jag inte
om livsinnehåll , hörde fru Gotjo herr Gotjo säga, för att
sedan återigen upprepa svaret högt för sig själv. 
– Nehej, bara hålla mig lugn och dricka mycket och äta

lätt. Så jag behöver inte undersökas och lämna prover? Jasså,
jag ska vänta till måndag, sånt gör man inte inom sjukvårds-
branschen på fredagseftermiddagar och helger. Jag förstår.
Man har fyradagarsvecka och inga jourer. Jasså, man har
jourer, men inte på vårdcentraler så långt utanför Stockholms
city. Jag förstår. Hur skulle det gå om alla patienter skulle få
träffa en doktor?  Visst. Kaos.
Fru Gotjo hörde hur herr Gotjo trött och långsamt lade på

luren och mumlande begrundade de råd han fått av
Sjukvårdsupplysningen; Inga mediciner, inga piller, inga

undersökningar, inga provtagningar, inget läkarbesök.
Herr Gotjo, som följt sjukvården även i friskt tillstånd

noterade någonstans i febertöcknet trots allt att allt tal om
medicinska riktlinjer ändå verkade ha gett resultat i frontlin-
jen. Sjukvårdens rekommendationer till herr Gotjo överens-
stämde till 100 procent  med råden på Googles översuve-
räna-normgivande-sanningssägande-sökmotor!
Ändå ville inte tvivlen lämna herr Gotjo. Borde han inte

göra något ytterligare för att rubba sitt rubbade ekosystem?
Herr Gotjo beslutade sig för ett sista försök på google-

world med ett nytt sökord.  Och plötsligt hittade han
mängder med sidor med den medicinska riktlinjen: ”Drink a
lot and eat easy”. Sidor som han inte stött på förut.
Tyvärr framkallade den nya informationen ännu mer

tvivel. Hade han verkligen fått rätt kostråd av sjukvårdsråd-
givningen? Han såg inte alls så uppspelt och brunbränd ut
som personerna på dessa siter. Så skulle han vilja se ut när han
tittade sig i spegeln, tänkte han. Inte askgrå och utmärglad.
Men även de nya sidorna hade brister tyckte den sjuke och nu
lite gnällige herr Gotjo. De saknade helt konkreta råd.
Herr Gotjo konstaterade tyst för sig själv att egentligen

var det faktiskt bara på de tunga patientforumen, exempelvis
Flashback, som det gick att få specifika tips som inte bara
handlade om att dricka mycket och äta lätt.
Här gick det att få reda på att visst kan man ta sig en

snus jävel även om man är magsjuk. För mår man så dåligt är
man värd det. Här ställdes allmänbildande frågor om någon
visste hur situationen utvecklades på det plan där 200
japanska turister drabbades av magsjuka samtidigt i luften
och här gav historiska kunskaper om barndomsupplevelser
av att färdas i sina egna tarmar.
Men skulle han bli friskare av råden? Herr Gotjos egen

sannolikhetskalkyl landade på att chansen var mindre än
gränsen för rattonykterhet.
Så herr Gotjo beslutade att om återvinningen inte

kommit igång på söndagen skulle han återuppstå på tionde
dagen och kontakta en r-i-k-t-i-g sjukvårdsinrättning.
Därmed basta. Nu hade han ändå varit mer än tre gånger så
tålmodig som sin världsberömde föregångare som återupp-
stod redan på tredje dagen.
Med r-i-k-t-i-g inrättning tänkte sig herr Gotjo en icke

virtuell skapelse, en byggnad där det fanns r-i-k-t-i-g-a
listade eller olistade läkare, eller riktigt falska värmländska
läkare som han kunde ta i hand. 
Faktum var att Emil-fallet och SOS-Alarm-skandalen

hade påverkat honom och fått honom att tvivla på alla ”tele-
patiska” inrättningar styrda av visioner att bäst råd får man
med hjälp av färdiga beslutsstöd utifrån diagnoser som ingen
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Ingen höjdare att vara riktigt 
sjuk i en virtuell sjukvård



Herr och fru Gotjo 

kan ställa, av förklarliga och oförklarliga skäl. 
När söndagen kom var allt fortfarande som det inte skulle

så herr Gotjo beslutade att nu var det dags för ”the real
thing”. Han skulle trotsa sjukvårdsupplysningen och
uppsöka kommunens icke virtuella sjukvårdsinrättning med
det förtroende ingivande namnet vårdcentral.
Om nu inte Dr Snake kunde hjälpa honom, förstås.
Det hör till saken att Herr Gotjo har stort förtroende för Dr

Snake. Så han mailade Dr Snake. Vid lunchtid fick han svar. 
”Fortsätt du bara som vanligt att dricka mycket och så ska

du vara noggrannare med hygienen och tvätta händerna
oftare”.
Fanns det inte en underlig underton i Dr Snakes svar?

Menade Dr Snake att han drack för mycket och var ohygienisk?
Herr Gotjo beslöt att trots allt kontakta sjukvårdsinrätt-

ningen.

På ”the real thing”
Herr Gotjo anländer till den r-i-k-t-i-g-a sjukvårdsinrätt-
ningen och hänvisas till en pinnstol. Redan efter en halvtimme
på pinnstolen kallas han in till ett r-i-k-t-i-g-t blodprov.
Och nu går det undan. Efter sju röda sekunder är han ute

ur blodprovsrummet och hänvisas till en ny pinnstol i ett
annat väntrum, 10 meter närmare det allra heligaste, über-
doktorsrummet.
Redan efter en timme, innan herr Gotjo ens hunnit

somna, öppnas dörren till det allra heligaste av en manlig
person med en bricka fäst på skjortkragen. Herr Gotjo anar
att brickan säger något viktigt, men utan läsglasögon blir
budskapet höljt i dunkel. Han får förlita sig på att brickman-
nen har alla brickor på rätt ställe. Mannen ber honom stiga

in och lägga sig på
en undersöknings-
säng.
– Nej inte så.

Rulla runt på
ryggen.
– Rulla runt på

ryggen? Ska jag
göra en windmill?
Det kan jag inte.
Jag är för gammal
för breakdance.

Klapp, klapp. Tryck, tryck. 
– Nåt blod?
– Nej, då får du trycka hårdare. Förlåt, jag skojade bara.
– Bra då var det klart.  
Herr Gotjo försöker under de 27 sekunder som undersök-

ningen pågår komma på var han sett mannen med brickan
förut. Det är något bekant med honom. Men herr Gotjo kan
inte komma på svaret och skjuter undan tanken och tar
istället rygg på brickmannen, som med raska steg nu är på
väg ut ur det allra heligaste.
Herr Gotjo hänvisas till samma pinnstol som han just till-

bringat en timme på.
– Nu ska vi bara se vad proverna visar och sedan ska herr

Gotjo få lite utrustning med sig hem säger brickmannen och
försvinner iväg.
Herr Gotjo försjunker i trans, men väcks efter en obe-

stämbar tid upp av mannen med brickan som meddelar att
blodproverna och sänkan är bra. Herr Gotjo får det lugnande
beskedet att han alltså inte drabbats av en bakterieinfektion.
Då ringer klockorna. Nu känner herr Gotjo igen mannen

med brickan. Det är doktor Frisk! Doktorn som har en
omvittnat extremt positiv inställning till sjukdomar. Nu
minns han, det var doktor Frisk som inte tyckte att herr
Gotjos bältros var en bältros för några år sedan. Den som herr
Gotjos festprissande vänner diagnostiserade med sluddriga
stämmor på telefon då herr Gotjo ringde och ”sjukanmälde”
sig från kamratgemenskapen. 
Alla vet väl hur en bältrosch scher ut hade de skrattat i

luren och börjat sjunga ”Det är sscchynd att herr Gotjo har
bältrosscchh idag” till melodin ”Det är dans på Brännö
brygga”, innan herr Gotjo hunnit lägga på luren.
I ögonvrån ser herr Gotjo hur doktor Frisk börjar luta

oroväckande, vilket får honom att återvända till verkligheten
och nutiden. Doktor Frisk lutar nu faktiskt värre än lutande
tornet i Pisa, och med så tydlig lutning bort från herr Gotjo
att rasrisken är uppenbar. Herr Gotjo skyndar sig att fråga
doktor Frisk, innan han dråsar i marken, alternativt sätter
benen i rörelse och repilerar från herr Gotjo, om dr Frisk har
några medicinska råd att dela med sig.
– Drick mycket och ät lätt.
Herr Gotjo hinner inte tacka för rådet innan doktor Frisks

rygg repilerat ut ur väntrummet.
Herr Gotjo återvänder hem.
Två dagar senare ringer doktor Frisk.
– Jag vill bara meddela att det var precis som jag inte

misstänkte när jag tolkade proverna när du var här. Herr
Gotjo har en campylobakterinfektion.
Herr Gotjo tackar för beskedet att det var precis som

doktorn inte misstänkte och frågar vad det innebär.
– Att jag måste registrera herr Gotjo som ett fall till

Smittskyddsinstitutet, svarar doktor Frisk. Det är mycket
viktigt för folkhälsan.
– Jag förstår, säger herr Gotjo, det hedrar mig att jag är

viktig för folkhälsan, men nu när jag är registrerad och har
precis det som doktorn inte misstänkte, och folkhälsan är
skyddad, hur ska jag fortsättningsvis behandla min egen
hälsa, förlåt ohälsa?
– Drick mycket och ät lätt.
Herr Gotjo tackar för rådet.
En dag fyra veckor senare, efter många vändor som herr

Gotjo förträngt, vilket både han och sjukvården bör vara
tacksamma för, vänder det och herr Gotjo känner sig frisk. 
Han sitter i favoritfåtöljen och läppjar på favoritvinet.

Med glömskans distans reflekterar han över mötet med den
moderna svenska sjukvården, som gett honom så många nya
erfarenheter. Nu vet han värdet av enhetliga medicinska rikt-
linjer, så inget ont som inte har något gott med sig. Superbra
råd tänker herr Gotjo och häller upp ytterligare ett glas av
favoritvinet.
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Hälso- och sjukvård har känslomässigt
blivit mer och mer minerat område i
takt med att vården blivit ett politiskt
slagträ. Detta har tyvärr lett till ett
konfrontationsbeteende som runnit ner
i organisationen.

t Det blev uppenbart då Sjukhusläkarna för någon
vecka sedan anordnade ett seminarium om den admi-
nistrativa bördan för att initiera en ordentlig diskus-
sion. Förhoppningen var att frikoppla emotionerna och
börja röja i djungeln, eftersom vi inte har råd att fort-
sätta som vi gör idag.
Men så fort man försöker debattera vad vårdpersonal

SKA göra, vad vården BEHÖVER ha gjort och vad som
INTE BEHÖVS så håller hälften med och andra halvan
går omedelbart i försvarsställnig för varför just DEN
uppgiften måste göras av läkare. 
Sjukvården i Sverige fungerar inte optimalt idag,

det verkar alla vara överens om. Mycket finns att göra
vad gäller både arbetssätt, framtidsutmaningar och
resurseffektivitet. 
Därför gick jag förväntansfull till en temadag om fram-

tidens sjukhus. Virtuella sjukhus, kontra fysiska. Tyvärr
lämnade dagen en ganska trist känsla av att det kommer
bli ännu mer pajkastning och självberöm i framtiden. 
Där deltog nämligen ett landstingsråd som med

några korta inlägg lyckades förmedla följande budskap;

”Det är gott om primadonnor i vården”. ”Den högsta
ledningen i hälso-och sjukvården i Sverige håller
absolut högsta kvalitet och kompetens, däremot är led-
ningen längre ner i organisationen inte alls bra, utan
tvärtom riktigt dålig”. 
”I framtiden måste man utse ledningar på helt annat

sätt”. 
Antagligen ska regissörerna utrangeras och produ-

centerna bli kvar.
Som slutkläm fick vi läkare veta att vi ska sluta

”snoka”i patientjournaler. Det aktuella och omdebatte-
rade fallet med en smärtläkare som polisanmäldes för
dataintrång av både patienten och sin egen
verksamhets chef lyftes fram som ett utmärkt exempel
på övergrepp som vi gör oss skyldiga till. 
Frågan är nu hur landstingsrådet ska motivera detta

uttalande, som yttersta representant för den kompe-
tenta högsta ledningen inom hälso-och sjukvården, då
läkaren bara några dagar efter det tvärsäkra visdomsor-
det friades av rättsväsendet?
Ska hon gå till förnyat anfall eller ska hon skylla på

inkompetenta första-linjechefer, som fått billiga råd av
den juridiska expertis som sjukhusen idag har råd med?
Själv tänker jag,  att eftersom hennes syn på vården och

dess medarbetare är att vi varken är kompetenta,
ser till patienternas behov, eller ens är
kapabla att fungera i organisationen där
vård faktiskt utförs, så är det väl bara bra
om flera av oss väljer att hitta andra arbets-
givare, så att vi inte förstör det som den
absolut högsta kompetensen levererar.

Mikael Rolfs, 
styrelseledamot

i Sjukhusläkarna

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Det kan vara dags att byta arbetsgivare,
så att vi inte förstör ännu mer”

Nya möjligheter med vårdvalet!

  www.vardvalsverige.se  
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TILLSAMMANS ÄR BÄSTA MEDICINEN

JONAS ÖDMAN ansvarig för produktion av kliniskt prövningsmaterial, astrazeneca mölndal

KLINISKA PRÖVNINGAR KRÄVER SPECIALTILLVERKADE LÄKEMEDEL.
DET ÄR EN DEL AV FORSKNINGSPROCESSEN.

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

När ett läkemedel provas ut på patienter  
i så kallade kliniska prövningar, då finns  
läkemedlet ännu inte i produktion. För att 
kunna göra de nödvändiga undersökning-
arna måste speciella prövningsmaterial tas 
fram. Då kommer jag in i bilden. Vår avdel-
ning planerar och levererar allt som behövs för  
att studera ett läkemedel.

Arbetet innebär mycket kontakt med den 
kliniska prövningsenheten. Det handlar 
om att skriva protokoll, få in data från olika 
håll, bestämma doser och sen jobba fram oli- 
ka tabletter och lösningar. Därefter ska vi 
matcha ihop allt det här och se till att det  
blir genomförbart.

Det som tar längst tid är att visa att pröv-
ningsmaterialet är hållbart, att det finns en 
stabilitet. Är substansen t ex hållbar i tre  
månader? Bryts den ner, händer det saker? 

Som jag uppfattar det har vi en god standard 
på det här området i Sverige. Hanteringen 
sker på ett förstklassigt sätt vilket ger oss bra 
data. Det som är en nackdel är att en del av 
landstingen inte är tillräckligt intresserade. 
Visst skiljer det sig, men det känns inte all-
tid uppskattat att läkemedelsindustrin är 
igång och stör deras ordinarie verksamhet. 

Jag tror att man på vissa nivåer inte alltid ser 
möjligheterna – man ser en kostnad. Frågan 
vi alla bör ställa oss är vad den här forskning-
en betyder för Sverige?

”

”

3. 4. 5.
6.2.

1.
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När Sjuk    
demons    
vi till en      

Så har det skett igen.
Sjukvården har fått ett nytt stort IT-system som inte anpassats
till sjukvårdens vardag. Istället för att bli något riktigt bra är
Pascal för många en mardröm som stjäl tid från vårdarbetet.
Sjukhusläkaren stämde träff med njurmedicinaren Bengt von
Zur-Mühlen, i Uppsala, för en demonstration av det nya ordi-
nationsverktyget, som sjukvårdens makthavare haft tre år på
sig att ta fram, som ersättare till det gamla E-dos-systemet. 
Demonstrationen börjar inte bra.

Bengt von Zur-Mühlen, som använt Pascal i snart ett halvår,
kommer inte in i systemet på avdelningens läkarexpedition. Trots
korrekt inloggningskort och lösen.

1

Felmeddelandet lyder: ”Inloggning i Pascal med SITHS-kort kräver val
av ett giltigt certifikat. Om du får upp denna sida utan att få välja
certifikat, stäng alla webbläsarfönster och försök igen.”

2

I väntan, när den den lokala supporten fjärrstyr datorn så att
Bengt von Zur-Mühlen ska komma in i Pascal.

4

Bengt von Zur-Mühlen ringer den lokala supporten som vill ha numret på ha             
3

Fortsättning nästa uppslag >>>



IT 
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 khusläkaren ska få en
stration av Pascal kommer

   början inte ens in i systemet

            ans dator. Han hittar det på en lapp under datorn. Foto: Stefan Nilsson



”Pascal är djävulens verktyg”, ”Det kan
omöjligt vara utformat av läkare”.
Njurmedicinaren Bengt von Zur-Mühlen
har hört många hårda omdömen från
kolleger om det nya ordinationsverktyget
Pascal. 
– En sa ”Nämn inte det ordet vid matbor-
det!” när Pascal kom upp som samtals -
ämne, berättar han.

t Måndagen den 4 juni i år infördes ordinationsverktyget
Pascal över hela landet. Det ersatte det tidigare använda
systemet för dosförpackade läkemedel, e-Dos, som hade
stängt ner helt fredagen före helgen. 

Redan några dagar senare var läget kaotiskt i
många lands ting. ”Gigantiska problem” skrev fyra
överläkare i Uddevalla i en debattartikel i IT i
vården. Samtliga chefläkare i Kalmar län Lex
Maria-anmälde systemet och fler följde efter.
Långsamt, svårbegripligt och patientfarligt, löd
domen.

Till raden av kritiker sällade sig Västerbottens dåvarande
landstingsdirektör Jonas Rastad, som vid ett seminarium om
Pascal i Almedalen i somras sa att: ”Det är ett allvarligt läge
på golvet i sjukvården, man kan tala om ett uppror mot
Pascal.”
Njurmedicinaren Bengt von Zur-Mühlen på Akademiska

sjukhuset känner igen sig i kritiken. 
– Första gången jag skulle använda Pascal lyckades jag

inte ens logga in i systemet med SITHS-kortet, berättar han.
Jag satt där med en patient i rummet och en annan som
väntade utanför dörren, som vanligt några minuter försenad
och försökte kanske fem gånger, men åkte ur systemet hela
tiden. Till slut gav jag upp.
Vid det andra tillfället då Bengt skulle använda Pascal

gick det faktiskt att komma in i systemet, men det gick så
långsamt att det var helt omöjligt att arbeta i det.

– Det var så fruktansvärt segt. Det stod och hackade och
man kom ingen vart. Jag skulle utföra en handfull manövrer,
ändra några doseringar, men till slut gav jag upp.
För att patienterna skulle få sina dosläkemedel under den

kaotiska första tiden tog Bengt och många andra reservruti-
ner i bruk och faxarna gick varma på sjukhusen. Något som
ökar på den administrativa bördan och i sig kan innebära en
patientsäkerhetsrisk eftersom ordinationen sällan hinner
utföras under mottagningstid utan skjuts till ett senare till-
fälle.
– I mottagningsarbetet ligger man nästan alltid lite efter.

Man vill inte låta patienter vänta ännu längre eller tvingas
ställa in besök för att man ska sitta och skriva ändrade doser-
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Ute i verksamheten fungerar Pascal otroligt långsamt och varje enskilt klick eller sc                             
manövrer fast med fördröjning och systemet blir låst tills det hunnit ikapp, säger B                 

”Införandet blev kaotiskt
och chefläkare på flera
sjukhus Lex Maria-anmälde
Pascal för att 
vara patientfarligt”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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ingar för hand på listor och ringa eller faxa in dem.
Efter uppdateringar av systemet har Pascal blivit lite

mindre långsamt. Men det är fortfarande plågsamt trögt,
enligt Bengt von Zur-Mühlen. Om patienter har många
läkemedel måste man scrolla upp och ner i listan för att få
överblick. Något som är hopplöst när scrollningen är seg.

– Man drar i listen, och absolut ingenting händer.
Så då drar man en gång till, och efter en stund
börjar det hoppa och hacka och sedan får man
upp en helt annan vy än den man tänkt sig.

När Sjukhusläkaren är på plats i slutet av oktober klockar
Bengt hur lång tid det tar innan systemet reagerar. Från det
att kan klickar på ett läkemedel tar det sju sekunder innan

det syns på skärmen att det är markerat. Resten av arbetet
går lika segt. Ändå upplever han att det nog går lite mindre
långsamt än tidigare.

Inte anpassat för sjukvårdens behov
Långsamheten i systemet är inte det enda problemet.
– Det är enormt svårt att lägga in nya patienter i systemet

eftersom man måste ange var deras närmaste apotek ligger,
alternativt vilket särskilt boende de bor på. Jag har varit med
om att det har varit helt omöjligt att hitta uppgifterna, och
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            crollning tar mycket lång tid. Eftersom inget händer när man scrollar eller klickar på skärmen kan man råka klicka en eller ett par gånger till och då utförs dessa
             engt von Zur-Mühlen. Vid demonstrationen för Sjukhusläkaren var svarstiden för varje enskilt klick 7 sekunder. Foto: Stefan Nilsson

Fortsättning nästa uppslag >>>



då går man tillbaka till reservrutinen igen.
Besvärligt är också att det inte går att ändra doseringen. 
– Alla andra uppgifter stämmer, jag ska bara
ändra från 100 till 150 mg. Då måste jag först sätta
ut läkemedlet och sedan sätta in det igen, och då
måste jag ange all information igen, produkt-
namn, läkemedelsform, när på dygnet medicinen
ska tas och så vidare. Det är otroligt tidsödande.

– Dessutom finns ett visst inslag av trial and error. Jag
väljer preparat i en rullista, där det inte går att se läkeme-
delsstyrka, typ och så vidare utan jag måste chansa och välja
ett alternativ, för att få se all information om det. Var det då
inte rätt så måste jag börja om från början igen.
Layouten är utformad så att det inte får plats så mycket

information på skärmen, vilket leder till mera scrollande upp
och ner. 
– Det är en massa bjäfs på bekostnad av god översikt. En

10-12 preparat borde kunna rymmas på en skärmbild och
det gör det inte. Särskilt besvärligt är det när det tar så lång
tid att scrolla.
Bengt vill gärna kunna göra en utskrift över alla läkemedel

och gå igenom den tillsammans med patienter och anhöriga. 
– Men de utskrifter man gör från Pascal vill man inte

lämna till patienterna. Texten är jätteliten och flyter liksom
ihop.

Enligt Bengt är det många överläkare som helt gett
upp om Pascal. Man försöker inte ens, utan överlå-
ter till underläkare att sköta dosförskrivningen. 

– Ingenting fungerade när Pascal togs i drift. Det är klart
att man undrar hur många aktivt förskrivande läkare som
varit med och tagit fram det här systemet. 
Trots allt kan Bengt se vissa fördelar med Pascal. Framför-

allt att systemet inte ”låser” en ordination, vilket gamla
e–Dos gjorde, så att det var omöjligt att ändra i en ordina-
tion när den var ivägskickad. En annan fördel är att det går
att ordinera med större precision, till exempel att en högre
dos ska ges en viss tidpunkt på dygnet och lägre doser vid
andra tidpunkter.
Nästa år ska Pascal axla rollen som gränssnitt när NOD,

den nationella ordinationsdatabasen, ska kunna anslutas och
integreras mot journalsystemen, vilket i förlängningen
innebär att alla läkemedel i framtiden kan komma att ordi-
neras genom Pascal. På så sätt kan en nationellt tillgänglig
läkemedelslista bli tillgänglig, som visar alla ordinationer,
förskrivna produkter och expedierade läkemedel för den
aktuella patienten.
– Rent principiellt tycker jag att ju mer samlad informa-

tion vi har tillgång till som förskrivare, desto bättre är det.
Men det förutsätter att man har en driftduglighet som vida
överstiger dagens. Och det måste vara klart långt innan man
sjösätter det.

Helene Thornblad
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Att kunna skriva ut en tydlig läkemeldelslista till en patient borde vara
enkelt år 2012, men det går inte i det nationella ordinationsverktyget
Pascal. ”De utskrifter man kan göra från Pascal vill man inte lämna ut
till patienterna, texen är jätteliten och flyter liksom ihop”, säger Bengt
von Zur-Mühlen. Foto: Stefan Nilsson

”Många läkare har redan gett upp hoppet”

Avregleringen av apoteksmarknaden innebär att
även dosapoteken har konkurrensutsatts. Nya
aktörer är på väg in på marknaden. Kvar i
Apoteket AB:s regi blir bara dosapoteken i Umeå
och Örebro. 

t E-dos var Apoteket AB:s system för ordination av
dosläkemedel (Apodos) och stängdes ner den 1 juni i år,
fredagen innan Pascal infördes. 

Dosläkemedel används främst av personer som av
olika skäl har svårt att själva hålla ordning på vilka läke-
medel de ska ta. En stor del av de dosförpackade läke-
medlen levereras direkt till särskilda boenden.

Dosförpackade läkemedel sorteras automatiskt i
enlighet med patientens recept och förpackas i påsar
märkta med patientens namn, dag och tidpunkten då
medicinerna ska tas. Ofta hänger påsarna ihop i remsor.
Förpackning och distribution av dosläkemedel sköts av
dosapotek, som i dag är sju till antalet.

Säkerhetslösningen i Pascal bygger på identifiering
med s.k. SITHS-kort (en fysisk och elektronisk ID-
handling) genom uppkoppling till Hälso- och sjukvårdens
adressregister (HSA-katalogen). Dessutom kopplar
Pascal upp mot Apoteket AB, Apotekens service och SIL
(Svensk Informationsdatabas Läkemedel) för att hämta
uppgifter.

Fakta | Pascal 
och dosapoteken
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Pascal infördes under stor tidspress innan
systemet var genomarbetat, och man tog
inte hänsyn till den medicinska referens-
gruppens synpunkter, enligt Christer
Printz, kvalitetsöverläkare på Skaraborgs
sjukhus. Han är en av de läkare som ingått
i referensgruppen för Pascal.

t Avregleringen av apoteksmarknaden var det mest tving-
ande skälet till att införa Pascal.
– E-dos ägdes av Apoteket AB och

en ny applikation behövdes för att
kunna konkurrensutsätta dosapoteken.
Men man kan fråga sig varför det var så
bråttom. Personligen var jag helt emot
att det skulle starta redan i juni. Jag
ville att man skulle ha väntat till efter
sommaren eftersom vi sett att det fanns
uppenbara problem, berättar Christer
Printz.

Enligt ursprungsplanen skulle det första nya dosapoteket
vara igång hösten 2012, men på grund av överprövning av
upphandlingarna blir det inte förrän i maj 2013. 

Apotekets tänkande fick styra – därför är
Pascal inte anpassat för sjukvårdens vardag

– Det som strulat mest under utvecklingen av
Pascal är de underliggande systemen hos Apoteket
AB. Deras system bygger på recept och inte på
ordination. Från apotekens sida så kan man inte
ändra recept, från deras synvinkel är det endast
möjligt att makulera. På grund av den strukturen
så har det i Pascal inte varit möjligt att ändra i en
ordination.

– Ett annat problem uppstod när man slog ihop register
och gamla e-recept dök upp hos dospatienterna. Apotekens
service la in dessa som vidbehovsläkemedel utan att disku-
tera med den medicinska referensgruppen överhuvudtaget. 
Christer Printz känner väl till kritiken mot Pascal, som

bland annat har lett till att chefläkare i flera landsting gjort
Lex Maria-anmälningar av systemet.

– Det är inte acceptabelt med patientsäkerhetsrisker i
systemet. Man skulle inte ha gått vidare med ett system som
varit så dåligt genomarbetat att det var en patientsäkerhetsrisk.

Christer Printz tror att ”för många kockar” har
varit med och tagit fram Pascal. Det har i många
fall inneburit att den medicinska referensgrup-
pens synpunkter inte tagits tillvara.

Ytterligare exempel än de som tidigare nämnts är att
uppgifter som ska anges om boenden och lokala apotek har
tagits in direkt från Apotekets system och därför är svårhan-
terliga i sjukvården. 
– Vi i gruppen ville också ha en annan utskrift ur

systemet som har en mer tilltalande uppställning och som
kan användas vid samtal med patienten. Men det fick stå åt
sidan på grund av tidspressen.
Christer Printz kan också konstatera att utvecklarna inte

tagit tillräcklig hänsyn till den it-miljö som finns i vården.
– Vi i sjukvården ligger inte i framkant. I Västra
Götalandsregionen har vi till exempel Internet
Explorer 7, och systemen är inte fullt utvecklade
för Explorer 7 eller 8, det går långsamt. Men kör
man i Google Chrome går det utmärkt.

Underdimensionerad infrastruktur
Att Pascal går så långsamt beror också på att infrastrukturen
med nät och servrar inte varit tillräckligt utbyggda för att
klara belastningen.
– Det avslöjar att man från beställar- och utförarsidan inte

har förstått omfattningen, vilket även det är ett skäl till att
man borde ha väntat lite med införandet.
Christer Printz tycker att det är synd att introduktionen av

Pascal fungerat så dåligt att det för många har överskuggat de
möjligheter som öppnas till en nationell läkemedelslista.
– Den yttersta nyttan med Pascal är att första steget har

tagits till en nationell läkemedelslista som är så sann som det
går att få den. Nästa steg är NOD, en nationell ordina-
tionsdatabas, som kan integreras med journalsystemens läke-
medelsmoduler. NOD möjliggör att man kan bygga natio-
nella beslutsstöd, något som är efterlängtat i vården. Man får
skilja Pascal, gränssnittet, från NOD och de möjligheter den
utvecklingen för med sig. Men från referensgruppen har vi
sagt att vi inte vill att något nytt införs förrän Pascal
fungerar fullt ut. När NOD breddinförs kan landsting och
regioner ansluta sig allt eftersom man är redo med sina
integrationer till journalsystemen.

Helene Thornblad
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”Det var för många 
kockar inblandade”

Christer Printz.



Varför skulle Pascal införas och e-dos avvecklas under
en så kort tidsperiod?
Karina Tellinger: När beslut fattats om avreglering av

dosapoteken behövdes ett nytt system som skulle kunna
användas av alla apoteksaktörer, e-Dos ägdes av Apoteket AB.
Det fanns en förväntan om att upphandlingarna skulle vara
klara och att bytet till nya aktörer skulle ske i oktober 2012. 
Tidpunkten för införande av Pascal hade redan skjutits

upp. Ett av skälen till att bytet sköts upp var att SITHS-
korten först skulle ut till alla i landsting och kommuner som
hanterar dosläkemedel. Det fanns en tidspress. Men det var
olyckligt att införandet kom så tätt inpå sommaren. Sedan
blev upphandlingsbeslutet överprövat, men det kunde vi ju
inte veta då. Nu kommer det första dosapoteket in i systemet
den 1 maj nästa år.

Det genomfördes ett pilotprojekt i Mölndal innan
Pascal infördes, var det tillräckligt? Fanns det patienter
med många läkemedel med i underlaget?
Ellen Hyttsten: Vi tycker att vi fick fram tillräckligt

mycket i piloten. Men självklart påverkades vi att tidspres-
sen när det gällde att ändra i systemet sedan.
Karina Tellinger: De krav vi ställde var att det skulle

vara en differentierad patientgrupp. Men vi krävde inte speci-
fikt att det skulle vara en differentiering av antalet läkemedel.

Enligt Ineras veckobrev har Pascal fungerat dåligt till-
sammans med Internet Explorer 7 och 8, och med ope-
rativsystemet Windows XP – webbläsare och system
som är vanliga i landstingsvärlden. Har tillräcklig
hänsyn tagits till den faktiska IT-miljö som finns ute i
verksamheterna?
Ellen Hyttsten: Vi har utvecklat detaljerade instruktioner till

landstingen om vilken IT-miljö som behövs för att möta upp till
Pascal. Vi kunde omöjligt veta vad man har för miljöer i alla verk-
samheter. Verksamheten ute hade ju ansvar för sina system. Dock
har vårt folk varit ute och sett en del på plats nu i efterhand, när de
har utfört felsökningar för att hjälpa våra medlemmar.
Karina Tellinger: Det är otroligt heterogena miljöer där

ute har det visat sig, i allt från storlek på skärmar till webblä-
sare. Vi har utgått från att ligga på en version av Explorer som
Microsoft ännu har support för. Sedan hade vi också förvänt-
ningar på oss att bygga ett modernt gränssnitt. Det har varit
en utmaning och det är lätt att se i efterhand vad som hade
kunnat göras bättre. Vi har också gjort en del anpassningar
efterhand, som möjligheter att själv stänga av animationer. 

Många användare säger att Pascal är otroligt långsamt.
Det händer att Pascal ”stannar helt” på grund av långa
svarstider från t ex Apoteket och HSA-katalogen, och
det har även förekommit driftsstopp. Vad händer på
den fronten? 
Ellen Hyttsten: Vi är självklart medvetna om att Pascal

har fungerat långsamt för många användare, och så ska det
inte vara. Pascal kopplar mot Apoteket, Apotekens Service,
HSA-katalogen och SIL för att hämta olika typer av informa-
tion, till exempel kopplar SITHS-kortet till HSA-katalogen
för e-legitimering. På Inera har vi kompletterat med fler
servrar, vilket underlättar kopplingen till Pascal, SIL och
HSA-katalogen. Leverans- och boendeinformation ska föras
över från Apoteket AB till Apoteket Service, och då blir det
färre enheter att kommunicera med.

Men infrastrukturen måste vara otillräcklig? Om
systemet ska koppla upp mot flera enheter så drar ju
den svagaste länken ner hastigheten? 
Karina Tellinger: Självklart är målet snabba svarstider.

Alla jobbar på med samma mål. 

Varför går det inte att ändra ordinationer, utan läke-
medlen måste sättas ut och sedan sättas in igen?  
Ellen Hyttsten: Det kommer en funktion för att ändra

ordinationer i början av november, den testas just nu.
Karina Tellinger:Det fanns med en tydlig önskan från

den medicinska referensgruppen om att det skulle gå att ändra
ordinationer utan att först behöva sätta ut ordinationen. Apo-
tekens Service bedömde att det skulle kräva så omfattande
ändring i receptregistret att det inte var möjligt att hinna med
till starten. Vi har arbetat under lång tid för att lösa det här.
Lösningen kommer snart och vi vet att den är efterlängtad.
Men vi släpper inget som inte är ordentligt testat. 
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Hur kunde så mycket bli så fel?
Ordinationsverktyget Pascal har utvecklats av Inera, som ägs gemensamt av alla
landsting och regioner i Sverige. Beställningen av systemet har gjorts av Centrum
för eHälsa i samverkan, Cehis, SKL:s beställarorganisation. Sjukhusläkaren har
intervjuat Ineras vd Ellen Hyttsten och Karina Tellinger, strateg för läkemedelsstöd
på Cehis, om de problem läkare upplevt med Pascal.
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Det har förekommit mycket kritik mot layouten, till
exempel att den tar mycket plats på skärmen och är
svåröverskådlig. Utskrifter från systemet är svårlästa
och fungerar inte som underlag för genomgångar med
patienter och anhöriga. Varför fick layouten denna
utformning och vilka förändringar har genomförts?
Ellen Hyttsten:Möjligheten till översikt beror på hård-

varusituationen och scrollningen kan vara en utmaning om
man har en väldigt liten skärm. I övrigt har vi fått väldigt olika
synpunkter på layouten. En del tycker att det är utmärkt. Men
vi lyssnar på användarna och kan tänka oss att ändra. Det är
fördelen med en webbapplikation, det är enkelt att justera.
Karina Tellinger: Utskrifterna är en stor huvudvärk.

Dos-recept är en regelstyrd handling, utformningen måste
följa Läkemedelsverkets regler. Men vi har insett att utskrif-
terna används på andra sätt, för information till patienter och
anhöriga. För att möta det behovet har vi tagit fram en annan
rapport som kan skrivas ut ur systemet, den kommer i nästa
version av Pascal. En annan fördel med den nya rapporten är
att förskrivarkoderna inte är synliga på den.

Från läkarhåll rapporterar man om att det är svårt att
lägga in nya patienter i systemet på grund av att man
inte hittar lokalt apotek eller det särskilda boendet. Är
det några förbättringar på gång där?
Ellen Hyttsten: Den här informationen har handlagts av

Apoteket AB tidigare och vi har insett att registren inte är
förståeliga för dem som arbetar ute i vården. Frågan är vem
som ska göra vad? Kanske det inte är förskrivarna som ska
lägga in den informationen, utan den som bäst vet vart läke-
medlen ska levereras?

Vet ni i vilken utsträckning reservrutiner, det vill
säga ordinationer som rings eller faxas in, har använts

sedan Pascal infördes?
Katarina Tellinger:Vi vet att dosapoteken haft stor belast-

ning sedan Pascal infördes. Vi har börjat mäta antalet faxade
dosrecept och det ska bli intressant att följa utvecklingen.
Tyvärr har vi inget nollvärde som visar hur det var före Pascal.

Hur ska införandet av Pascal utvärderas?
Ellen Hyttsten: En extern utvärdering ska göras av

Södertörns högskola. Sedan har vi gjort egna kontinuerliga
utvärderingar och förändringar i systemet. Vi arbetar hela
tiden med att få in synpunkter och genomför förbättringar.

Under 2013 ska, enligt SKL:s handlingsplan för 2013-
2018, den nationella ordinationsdatabasen NOD ansluta
och integrera mot läkemedelsmoduler i journalsyste-
men, genom det gränssnitt som används av Pascal.
Ligger tidsplanen fast? Är det rimligt att tro att proble-
men med Pascal har lösts till dess?
Ellen Hyttsten: Vi jobbar hårt med att lösa bakomlig-

gande problem i infrastrukturen och tar här hjälp från andra
nationella införanden av storskaliga system. För införandet
av NOD är vi inte lika pressade av tiden, vi kan driva längre
test och förankringsprocesser med vårdens personal.
Karina Tellinger: Tidsplanen ligger fast. Men varje

landsting beslutar när man vill ansluta och integrera sitt eget
journalsystem till NOD och därför tror vi det blir det ett
stegvis införande. Infrastrukturproblemen måste definitivt
vara lösa till dess. Vi kommer att genomföra belastningstes-
ter för att se vad som kommer att krävas av systemen för att
de ska fungera bra. Vi får inte heller glömma den stora
fördelen med NOD som nationell informationskälla, att vi
får en gemensam nationell läkemedelslista.

Helene Thornblad
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Karina Tellinger: Vi har utgått från att ligga på en version av Explorer
som Microsoft ännu har support för. Sedan hade vi också förväntning-
ar på oss att bygga ett modernt gränssnitt. Det har varit en utmaning
och det är lätt att se i efterhand vad som hade kunnat göras bättre.

Ellen Hyttsten: Vi har utvecklat detaljerade instruktioner till landsting-
en om vilken IT-miljö som behövs för att möta upp till Pascal. Vi kunde
omöjligt veta vad man har för miljöer i alla verksamheter.  Dock har
vårt folk varit ute och sett en del på plats nu i efterhand, när de har
utfört felsökningar för att hjälpa våra medlemmar.



Huvudstadsregionen i Finland skulle få ett
nytt modernt journalsystem nästa år, men
protester på Facebook gav politikerna kalla
fötter i valrörelsen och beslutet har nu lagts
på is.

t Nästa år var det tänkt att huvudstadsregionen i Finland
skulle göra det som inget landsting i Sverige vågar sig på. Då
skulle skrotningen av alla gamla journalsystem inledas för
att ersättas av ett helt nytt system ur den nya generationens
journalsystem.
Planeringen för detta har pågått inom Helsingfors och

Nylands sjukvårdsdistrikt sedan slutet av 2010. I oktober
var det klart att formellt klubba beslutet.
Men när facebookgrupper under valrörelsen till nytt kom-

munfullmäktige i huvudstadsregionen protesterade mot
kostnaderna fick politikerna kalla fötter och beslutade att
skjuta på beslutet till efter valet.

”Beslutet är olyckligt 
Det är billigare att bygga nytt”
Tinja Lääveri, läkare och projektledare för specialiserad
hälsovård tycker att det är olyckligt att beslutet skjuts upp
till nästa år.
– Man protesterar mot de dyra kostnaderna, men ett nytt

modernt system blir inte dyrare. Idag kostar våra gamla
system årligen 50 miljoner euro att underhålla och utveckla.
Vi har faktiskt kommit fram till att det blir billigare att

skrota dem helt och köpa ett nytt och mycket bättre system,
säger Tinja Lääveri.
Det nya journalsystemet var tänkt att införas för Helsing-

fors och Nylands sjukvårdsdistrikt, sex kommuner och vissa
delar inom socialvården.
En förändring som skulle berört 55.000 anställda och 1,2

miljoner patienter.
Förändringen skulle inneburit att primärvården,
specia listvården och delar av socialvården i huvud-

stadsregionen hade fått samma system där alla
skulle fått tillgång till samma information samtidigt.

Men fem i tolv beslutade alltså politikerna att skjuta på
avgörandet och begära in fler alternativ till ett stort system.
– Något måste göras åt journalsystemen. I Helsingfors

och Nylands sjukvårdsdistrikt finns idag över 100 olika
system och över 200 gränssnitt som inte kan tala med
varandra och där informationen inte kan överföras från ett
ställe till ett annat. Idag har alla de sex kommunerna i
huvudstadsregionen olika system, säger Tinja Lääveri.

Vad händer nu?
– Jag tror att tidtabellen kommer att skjutas upp några

månader.  Vi fortsätter vårt arbete. Nu var det Helsingfors
Social- och hälsonämnd som ville ha mera information om
alternativ.  När valet är överstökat och man fått se alternati-
ven så tror jag att man kommer att fortsätta med projekten. 
Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt  och Vanda

behöver nya journalsystem inom kort i vilket fall som helst.
2016 går kontrakten med nuvarande IT-leverantörer ut säger
Tinja Lääveri.
– Med den nya generationens journalsystem kan vi få en

logisk databas som fungerar i realtid där informationen
överförs automatiskt och där alla har tillgång till samma
information samtidigt, säger Tinja Lääveri.
– Vi får datoriserade beslutsstöd och det kommer att gå

att bygga in olika processer för behandlingar av patienterna.
Det tror vi kommer att leda till en effektivare vård med färre
komplikationer.
Hon betonar också vikten av att enkelt få bra rapporter.
– Idag har vi svårt att veta om vi gör rätt eller fel, säger

hon.
Är ni inte, som kritikerna, rädda att en så drastisk för-
ändring kan gå snett? 
– Nej, vi tror inte att våra gamla system kan utvecklas

tillräckligt. Vi har varit ute i världen och tittat på de här
systemen. Vi tror att det kommer att gå bra.
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nytt journalsystem i Finland

Politiker fick
kalla fötter
i valrörelsen



IT

I nummer 2/2012 skrev Sjukhusläkaren om Epic, ett av
den nya generationens journalsystem.
Epic är ett av de bolag som är med i kampen om den

finska huvudstadsregionens journalsystem. Företaget har
varit i Finland och demonstrerat systemet.

”Många företag med i konkurrensen”
– De flesta av de bolag som är intresserade har varit här och
visat sina system. Det finns flera företag som Epic, Cerner
eller Siemens i den nya generationen, både i Europa och i
övriga världen, säger Tinja Lääveri.
I Sverige har riktats kritik mot att bolag som Epic
kräver att själv ha total kontroll över systemen. Hur
resonerar ni i Finland?
– Man behöver inte köpa hela systemet. I USA är det

ganska många sjukhus som bara har delar av Epic.
Planen har varit att välja ut 3-6 bolag, som huvudstadsre-

gionen kommer att starta förhandlingar med. 

– Flera bolag kan gå ihop om ett system, men då måste de
göra det öppet och förhandla med oss om det man gemen-
samt tänker leverera. När förhandlingarna är klara kommer
vi att ge ett anbud till ett eller flera bolag. Sedan tas det
slutliga beslutet av politikerna, säger Tinja Lääveri.
Samtidigt som huvudstadsregionen planerat att satsa på

nytt journalsystem så utvecklas i Finland ett nationellt
patient journalarkiv med en gemensam databas.
– Projekten blandas ofta ihop, men de har inget med

varandra att göra. Det nationella patientjournalarkivet är ett
arkiv, inget operativt system, säger Tinja Lääveri.

Christer Bark
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Levnadsvanor: Nyheter i forskningen Onsdagen den 6 februari 2013 kl 9–16                                  
Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 
 

HÖJDPUNKTER UR PROGRAMMET  
Inför operationen: Kan vi påverka alkohol, matvanor och fysisk aktivitet? Hanne Tönnesen  
Matvanor: Vad ska vi säga? Ulf Riserus  
Samtal eller läkemedel: Vad gör mest nytta? Hans Lingfors   
Hälsokurvan, Västerbottens hälsoundersökningar : Finns det evidens? Lars Jerdén   
Dags för ett svenskt Tobacco endgame? Göran Boëthius 
Vad gör landstingen? Göran Stiernstedt    
 
Moderator Peter Friberg 

Samtalet om levnadsvanor blir en allt viktigare uppgift för läkare. Välkommen till Svenska Läkaresällskapets årliga heldagseminarium 
om levnadsvanor. Forskare sammanfattar nyheter och vi lyfter fram metoder som fungerar i läkarens vardag. 

ANMÄLAN SENAST  
DEN 31/1 2013

till malin.bokstam@sls.se 
Seminariet är kostnads- 

fritt för medlemmar i  
SLS och övriga  
betalar 500 kr. 
Lunch och �ka  

ingår.

LEVNADSVANOR 
Vad nytt under solen? 



Jonas Rastad, ny chef för Region Skåne,
berättar att han hämtat inspiration till sin
ledarstil från både läkarrollen, näringslivet,
forskarvärlden och något oväntat från poli-
tikerna som han menar har förmåga att
skilja på sak och person. Själv säger han att
han eftersträvar ett tydligt ledarskap. 

t Hur den ledarstilen passar Region Skåne får vi se när han
tillträder sitt nya jobb den 1 december.
Det var först under sina åtta år i industrin som Jonas

Rastad upplevde vilken kraft en ledare kan ha för att ena en
organisation och få den att gå åt ett håll. 

Själv saknade han förebilder i ledarskap under sin
tid som verksam läkare och professor. Han menar
att läkare, i sitt yrkesliv, ofta bara har kunskaps -
förebilder medan de nästan alltid saknar förebil-
der och modeller för ledarskap. 

För att förändra och effektivisera vården på ett sätt som
gynnar patienterna menar han att det krävs en satsning på
ledarskapet bland läkare. På så sätt skulle förbättringsarbetet
i sjukvården få högre status och utvecklas på samma positiva
sätt som de medicinska landvinningarna.
– Sjukvården behöver, precis som näringslivet, tidigt

identifiera och satsa på unga ledare som visar sig talangfulla
inom ledarskapsområdet och införa program för ledning
parallellt med de medicinska programmen. Det tar tid och
kräver erfarenhet och kunskap att bli en bra ledare Det
räcker inte att bara vara den bäste specialistläkaren, säger
Jonas Rastad.
Egentligen hade han velat stanna ytterligare ett år som

landstingsdirektör i Västerbotten för att se hur vården
fungerar med de förändringar han genomfört för att uppnå
det sparbeting som den politiska majoriteten klubbat
igenom.
– Men jag hade svårt att tacka nej till erbjudandet från Region

Skåne, det känns som sista chansen att få en riktigt stor utmaning i
yrkeslivet, säger Jonas Rastad som nyligen fyllt 62 år.
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   komlig, eller bara tydlig?

            r bäst att leda i läkartäta organisationer, menar Jonas Rastad. Men en läkare utan talang för ledarskap kan lika gärna ersättas av andra personalkategorier, anser han.
Foto: Jan Alfredsson



Han säger att han tycker att det är viktigt att ge lands-
tings- och regionledningen ett ansikte som står för de beslut
som fattats. Därför har han medvetet valt att ställa sig mitt i
snålblåsten, och svara på upprörda frågor från befolkningen
istället för att smita undan.
– Jag har lagt mycket energi på att öka beslutskompeten-

sen i organisationen, för att få en mer exekutiv organisation
och hoppas att det ska märkas i framtiden. Jag har också
betonat att det är viktigt att alla respekterar ett fattat beslut.
Det är alltför vanligt att personal i sjukvården säger ”visserli-
gen har ni bestämt så här, men jag gör så här ändå”. Det kostar
mycket energi, tid och pengar i organisation, säger han.
Han tycker att det felaktigt har gjort att han uppfattats

som att han velat inskränka meddelarfriheten för personalen
i sjukvården.
– I själva verket har jag påpekat att personalen ska respek-

tera fattade beslut och inte blanda samman att tala i egen sak
och för patienterna, när de talar illa om beslut och föränd-
ringar i vården. 
Att han införde ett generellt fotoförbud inom sjukvården

med krav på tillstånd för att ta bilder upprörde dessutom
stora delar av journalistkåren i Västerbotten. Men någon
känslokall torped som genomför politiska beslut till vilket

pris som helst ser han sig inte som.
– Jag upplever att jag har en fantastisk möjlighet att påverka

de politiska besluten uppe på toppen av hierarkin. Efter alla dis-
kussioner jag har med de styrande politikerna känner jag mig
dessutom också ofta delaktighet i dem, säger han.
Men han förnekar inte att det har hänt att han tvingats

genomföra beslut som han själv inte trott på, men det har
inte hänt ofta.
Han betonar att läkaryrket är centralt i sjukvården vilket

också kan ge en väldigt stor medicinsk trovärdighet som
ledare. Den innebär ett försprång framför andra som inte har
den erfarenheten av sjukvård och ger en insikt som är unik,
konstaterar han.
– Jag vet med mig att det gör att jag oftare är tuffare när

det gäller läkarfrågor än andra personalfrågor och utmanar
gärna läkarföredragande på ett annat sätt än andra personal-
kategorier.

Läkarutbildningen för ålderdomlig
Samtidigt tycker han att det har skett väldigt lite med läkar-
rollen sedan han själv utbildade sig till läkare under 1970-
talet, vilket skapar problem, menar han, eftersom övriga
samhället har ändrat sig. 
När han blir ombedd att sätta betyg på sig själv som

tidigare verksam läkare, med de erfarenheter och värderingar
han har i dag, blir det 3,5 på en 5-gradig skala.
– Jag var oerhört inriktad på det kirurgiska utförandet,

därefter kom forskningen och först i tredje hand att tala med
patienten, tillstår han.
Han menar att läkarrollen idag är den roll som utmanar

vården mest. 
– Många läkare är förhållandevis ointresserade av
kliniskt förbättringsarbete och konservativa när
det gäller att utveckla strukturer i vården. Det
beror på att läkarutbildningen fokuserar så hårt
på det individuella patientmötet och på nuvarande
specialitetsindelning, det vill säga de gamla struk-
turerna. Men tyvärr passar de inte de behov som
dagens patienter och kunder har.

Han pekar på att läkarkårens fokus fortfarande ligger helt
på medicin och medicintekniska landvinningar. Men för att
patienterna ska få nytta av medicinska nyheter menar han att
det krävs lika mycket fokus på kliniskt förbättringsarbete
och processer i vården.

– Tillgänglighet, att få träffa rätt person vid rätt
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t Jonas Rastad är 62 år och kommer ursprungligen från
Stockholm. Han är läkare och har disputerat i anatomi i
Uppsala. 

Under 18 år har han arbetat som kirurg vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala och 1999 utnämndes han
till professor i kirurgi vid Uppsala universitet. Han har även
varit sjukhuschef vid Länssjukhuset i Kalmar mellan 2008
och 2011. 

Vid sidan om läkarbanan har Jonas Rastad under flera
års tid arbetat som chef inom olika verksamheter på
AstraZeneca, vilket inneburit arbete i Japan, USA och
England. 

Han tillträder tjänsten som regiondirektör den 1
december i år. Region Skåne ansvarar för hälso- och
sjukvård, utveckling av näringsliv, turism och event, kultur
och kommunikationer med cirka 32 000 anställda och
omsätter cirka 33 miljarder kr (2010). 

Fakta | Jonas Rastad

”Någon måste ställa sig i sn  
svara på upprörda frågor fr  
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tillfälle och rätt tidpunkt är lika viktigt för patien-
ten som en ny medicin, betonar han.

Sjukvården är i stort behov 
av fler läkare som chefer

Sjukvården behöver fler läkare som chefer och
ledare i sjukvården, anser han, eftersom läkare är
bäst att leda i läkartäta organisationer. Men en
läkare utan talang för ledarskap, anser han, kan
lika gärna ersättas av andra personalkategorier.
Men han tycker att läkarkåren valt bort att leda
sjukvården.

– Läkarkåren abdikerade redan på 1990-talet då man
istället för att ta ett ledningsansvar valde att fokusera på det
personliga mötet med patienten.
I dag menar han att det vakuum som uppstod till stor del

fyllts av andra personalkategorier medan läkarna har valt att
sätta sig i ett hörn och be andra lösa problemen.
Som professor och forskare har han lärt sig att använda

den akademiska analysen som han menar går helt utmärkt
att tillämpa också när det gäller att ställa diagnos på en sjuk
organisation och få den att tillfriskna. Men han menar också,
kanske lite oväntat, att han tillägnat sig politikernas sätt att
skilja på sak och person.
– Politiker kan delta i en mycket aggressiv debatt där de

slåss på liv och död för sin sak. När debatten är klar och
beslut är fattat går de ut och tar en öl tillsammans. I politi-
ken är frågorna inte personliga utan det handlar om sakfrå-
gor. Om man tänker så blir det mycket lättare att ta kritik.
Det är inte mig utan sakfrågan som kritiseras. Så skulle det
aldrig kunna gå till i det akademiska livet. Där kan olika
ståndpunkter innebära livslång fiendskap, konstaterar han.
Hittills har Jonas Rastad varit sjukhusdirektör och lands-

tingsdirektör i Kalmar och Västerbotten som har socialde-
mokratisk majoritet. Att Region Skåne har borgerlig majo-
ritet är inget som oroar honom.
– Jag har haft flera samtal med Pia Kinhult (M) ordfö-

rande i Regionrådet och vi kommer bra överens. Det har
varit minst lika stor skillnad mellan socialdemokraterna i de
två landsting som jag har jobbat i, som mellan de två poli-
tiska blocken. Den verkliga utmaningen för mig blir att ta
mig an helt nya områden som kultur, transporter och
regional utveckling i Skåne, säger Jonas Rastad.

Anna-Lena Bengtsson
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     nålblåsten och
    rån befolkningen”



Många beslut om sjukvården fattas idag
med reptilhjärnan, den del av hjärnan som
belönar kortsiktiga beslut och ger snabb
belöning. På lång sikt blir det både oeko-
nomiskt och ger en ineffektiv sjukvård. 

t Det menar  Katarina Gospic, läkare, fysiolog och hjärn-
forskare som på heltid ägnar sig åt att föra ut kunskap om
hur vi skapar miljöer som underlättar för människor att hålla
sig friska och jobba smart.
Trots sin läkarutbildning har Katarina Gospic valt att inte

arbeta i sjukvården. Istället har hon startat konsultföretaget
Brainbow Labs och arbetar med företag och organisationer
som vill jobba smartare ur ett vetenskapligt perspektiv.

– Jag känner att genom att föra ut kunskap om
hur kroppen och hjärnan fungerar och vad man
kan göra för att främja prestation, hälsa och väl-
mående så kan jag påverka sjukvården och sam-
hället, säger hon.

Efter att ha tillägnat sig tre olika utbildningar som
läkare, fysiolog och disputerat på vad som händer i hjärnan
när vi fattar beslut, vill hon nu koppla samman dessa kun-
skaper för att fylla en viktig kunskapslucka i dagens
samhälle.
– Det är kanske inte lätt för en politiker att veta att hos

alla däggdjur finns en inre klocka, en kärna av nervceller i
ett avgränsat litet område i främre delen av hjärnan. Utifrån
den kärnan styrs dygnsrytmen, där koordineras alla enzymer
som ser till att kroppen jobbar i takt och gör vad den ska vid
rätt tillfälle. När den sätts ur spel kan vi bli sjuka.

Katarina Gospic menar att det egentligen handlar
om att föra ut basal kunskap om vårt behov av ett
regelbundet liv, att äta, träna sova i lagom mängd i
rätt tid, goda sociala kontakter och mycket kärlek.
Det är det som håller människor friska.

Få sjukdomar kan skyllas på våra gener
– Bara några få procent av de sjukdomar vi har i dag kan vi
skylla på våra gener. Alla andra sjukdomar kan vi undvika
genom att förändra vårt sätt att leva, menar hon. Hon förkla-
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Katarina Gospic vill ge människor möjlighet att vistas i tysta miljöer. ”Ljudförorening                            
ägna sig åt exempelvis problemlösningar i skolarbetet eller på arbetsplatsen. Det g          
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  ga av sjukvårdens beslut”

           garna som finns överallt i samhället ökar på stressen. För mycket ljud gör att frontalloben fokuserar på att stänga ute det störande ljudet och inte klarar av att
           gör oss som individer stressade och mindre effektiva”. Foto: Stefan Nilsson



rar att varje gen kan uttryckas på 2000 sätt och med tanke på
att vi har 20 000 gener så finns det stora möjligheter till för-
bättring.

Idag ställer vi frågan hur vi ska få mer resurser till
sjukvården. Det är fel fråga, säger hon.

– Vi borde istället fråga oss hur vi ger friskvård. Om vi
tillämpar den vetenskapliga kunskap vi har i dag skulle en stor
del av patienterna försvinna från sjukvården och vi skulle kunna
ägna oss åt de som har haft otur med sina gener, säger hon.
Att exempelvis bara ge en deprimerad patient läkemedel

och hoppas att det löser problemet är ett arbetssätt som gör
att patienter kommer att återkomma gång på gång och till
slut är så kallade hopplösa fall.

Hon betonar att hon inte ogillar läkemedel, men
menar att vi redan från början också borde titta på
patientens livsstil och arbetssituation för att öka
möjligheten att bota depressionen.

Ofattbart att sjukvården inte
använder placeboeffekten
Det är också ofattbart, anser hon, att sjukvården i dag inte
använder den kunskap som finns om placeboeffekten som är
vetenskapligt belagd, det är dessutom till glädje både för
patienterna och för personalen.

– Att ägna en halvtimme åt att samtala med pati-
enten kanske verkar larvigt och ineffektivt om
man inte har kunskap om hur det påverkar pati-
enten. Placeboeffekten är otroligt kraftfull, van-
ligtvis mellan 50-60 procent. Men i extrema fall
har man vid Harvard rapporterat om 85-procen-
tiga effekter. 

Att göra gott för någon annan person ökar välbefinnande
och hälsa hos dem som jobbar i sjukvården. Det blir en god
spiral som påverkar hela arbetsmiljön.

– Det är sorgligt att man inte tar tillvara alla god-
hjärtade människor och den kompetens som finns
bland de anställda. 

Sjukvården har blivit för mycket produktion där man bara
ägnar sig åt en kroppsdel i taget. 

Man konstaterar ett fel och sätter in en åtgärd,
men har knappt tid för någon mänsklig kontakt.
Samtidigt vet vi att kontinuitet och mänsklig
kontakt är av största vikt för att främja hälsa hos
både patienter och personal. 

Trots att en stor del av patienterna är äldre är vården inte
anpassad för dem. Många olika korta möten med många
olika människor och snabba beslut gör att de har svårt att
hänga med och delta i egna beslut. Detta trots att vi vet att

patienter som är delaktiga i beslut om sin vård mår betydligt
bättre än de som inte gör det.

Att jobba så långsiktigt som möjligt och att ge tid
till patienterna är de enkla, men samtidigt så svåra
råd hon vill ge till sjukvården i dag. 

Men hon betonar att sjukvården inte kan ta hela ansvaret.
Problemet är politiskt och organisatoriskt och förändring-
arna måste komma i hela samhället.
Vi måste minimera de stressfällor som finns och som

ligger bakom en stor del av sjukligheten ibland annat
hjärt/kärlsjukdomar, betonar hon. 
Hon vill också ge människor möjlighet att vistas i tysta

miljöer. Ljudföroreningar finns överallt i samhället och ökar
på stressen. Många storstadsbor vet knappt hur tystnaden
låter. Redan på förskolan förekommer för höga ljudnivåer och
vi använder ljud i form av musik för att stänga ute andra ljud. 
För mycket ljud gör att frontalloben fokuserar på att

stänga ute det störande ljudet och inte klarar av att ägna sig
åt exempelvis problemlösningar i skolarbetet eller på
arbetsplatsen. Det gör oss som individer stressade och
mindre effektiva.

En förändring av sjukvården till friskvård menar
hon kräver ett övergripande samarbete mellan
många olika aktörer i samhället. Tyvärr motarbe-
tas sådana initiativ av hjärnan. Reptilhjärnan vill
se snabba beslut och motarbetar stora långsiktiga
förändringar. Den uppmuntrar oss dessutom att
undvika ”jobbiga” lösningar och att ta tag i
problem från grunden eftersom det inducerar
obehag. 

Bra ledare kan komma att bli ogillade
– Detta innebär även att de ledare i sjukvården och i samhäl-
let som försöker genomföra förändringar automatiskt kan
komma att bli ogillade, på kort sikt, då de föreslår föränd-
ringar som innebär ansträngningar och ett visst obehag, även
om det innebär en bättre sjukvård på lång sikt, säger
Katarina Gospic. 

Anna-Lena Bengtsson
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”Mer resurser till sjukvården är fel
krav om syftet är friskare patienter” 

Åldringsvården har
mycket att lära när det
gäller hur äldre människor
fungerar
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–Öppet ledarskap
och högutbildad personal
bäddar för konflikter

Att vara chef och ledare i sjukvården
skiljer sig från andra områden
eftersom det arbetar fler kvinnor där
än i andra branscher. De har ett
mjukare förhållningssätt och istället
för att tala om vad de vill frågar
kvinnliga chefer oftare sina anställda
vad de vill. Då uppstår lätt konflikter
om önskemålen inte går att uppfylla,
säger ledarskapskonsulten Kent
Werner.

t En bra utgångspunkt för ledarskapet är istället att
tala om vad man själv vill som chef
och ledare och låta de anställda
reflektera på det, säger han. Kent
Werner (bilden) har sin yrkesmässiga
bakgrund i marinen och har bland
annat tjänstgjort som chef för
Marinens Utbildnings- och
Ledarskapscenter, Marulc. Idag

arbetar han med ledarskapsfrågor och teambildning i
många olika branscher, bland annat i sjukvården med
AT och ST-läkare.

På frågan varför det verkar vara så svårt att
vara chef i sjukvården pekar han på att
kunskapsintensiva organisationer som
sjukvården, som har många specialister,

där vill också många vara med och
bestämma i kraft av sin specialistkompe-
tens och de är inte alltid är lojala mot
fattade beslut. Det menar Kent Werner är
något av en dödssynd. I kombination med
ett öppet ledarskap, bäddar det för konflik-
ter.

– Som del i en organisation och arbetsgrupp har
du ett ansvar mot organisationen. Man ska delta i
diskussionen och tala om vad man tycker innan ett
beslut är fattat. Därefter måste man acceptera det
fattade beslutet och arbeta i linje med detta, annars
fungerar inte organisationen. Kan man inte acceptera
det utan saboterar beslutet kan man inte vara kvar i
organisationen säger han.

– Delvis en myt att 
svenska chefer är så bra
Kent Werner anser att talet om att svenska chefer är
så bra till viss del är en myt.
– De är ofta bra på att coacha sina anställda, men

generellt sett mycket dåliga på instruerande
ledarskap. Ibland behöver medarbetarna inte
coaching eller klappar på axeln utan raka besked om
både vad och hur de förväntas utföra en uppgift och
det är då många chefer inte lyckas matcha sitt
ledarskap mot behovet av ledning. En sådan chef
anser eller tror att han/hon delegerat, men medar-
betena att han/hon abdikerat, säger han
Kent Werner betonar att det är viktigt att

sjukhusen har en planering för tillväxt av ledare, där
utbildning och utmaningar kommer inplanerat i rätt
ordning.

Anna-Lena Bengtsson
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Mötet mellan patient och läkare är sjukvår-
dens huvudprocess. Läkare är en verk-
samhetskritisk yrkesgrupp. När de förut-
sättningarna är klara, se till att använda
läkarens kompetens rätt. Varje administra-
tiv arbetsuppgift måste prövas; vad kan tas
bort, vad kan förenklas och vad kan utföras
av annan personal? 

t Det sa Erik Bergström, professor i pediatrik i Umeå och
ledare för ett projekt med syftet att minska läkaradministra-

tion, vid Sjukhusläkarnas seminarium den 19 oktober.
Projekt Balans i Västerbottens har haft som huvudsyfte

att minska landstingets kostnader. Men bland omstridda
åtgärder som att dra in ambulanser och sjukstugor i inlandet
fanns också ett delprojekt för att utnyttja läkarresurserna
bättre.
– Antalet läkare har ökat kraftigt, från ungefär 7 000 på

1960-talet till 35 000 på 2000-talet. Det finns flera orsaker
till det, till exempel har vården har blivit mer avancerad och
doktorskrävande och patienternas krav på information har
ökat. Men det beror också på att dokumentations- och admi-
nistrationskraven har ökat, det har skett en reducering av
undersköterskor och vårdbiträden och kraven har ökat på
handledning av ST-läkare, sa Erik Bergström.
Han redovisade en sammanfattning av Socialstyrelsens

utredning ”Omfattningen av administration i vården” från år
2000, som bland annat utmynnade i förslag om att utveckla
IT-system för att underlätta patientdokumentation, ta bort
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Erik Bergström, professor i pediatrik i Umeå, menade att Socialstyrelsens förslag om att utveckla IT-system för att underlätta patientdokumentationen
inte blivit verklighet. Istället har det administrativa arbetet ökat. Foto: Stefan Nilsson

–Alla administrativa
arbetsuppgifter bör granskas



Sjukhusläkarnas seminarium | Sjukvårdens administration

det allmänna signeringstvånget och att ge verksamhetsche-
ferna större frihet att själva bestämma om signering och
dokumentationskrav.

– Det har inte hänt mycket sedan Socialstyrelsen
gjorde utredningen. Det administrativa arbetet har
snarare ökat på grund av dåliga datasystem, in -
effektiv organisation och neddragning av underskö-
terskor, vårdbiträden och läkarsekreterare.

Överdimensionerad administration
Erik Bergström hänvisade till en rapport från Norrbotten,
som i likhet med flera andra undersökningar visar att endast
en tredjedel av läkares arbetstid är tid med patienten, en
tredjedel är patientadministration och en tredjedel övrig
administration och andra arbetsuppgifter. 
– Är detta rimliga proportioner? Är det verkligen det

bästa för patienten?
I projektet i Västerbotten fick Erik Bergström och hans

kolleger landstingsledningens mandat att se över vad som
kan göras för att göra läkares arbete mer effektivt.
– Konceptet rätt använd kompetens (RAK) är viktigt för

att man erkänner att läkare är en verksamhetskritisk yrkes-
grupp och att det är angeläget att få hela vården att fungera
kring läkare och befria doktorer från uppgifter som inte
kräver deras kompetens.
I projektet har en genomgång gjorts av de författningar

som reglerar läkares dokumentation, framförallt Patientdata-
lagen och Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14.

– Tyvärr finns det många måsten i lagstiftningen,
och de har blivit fler. Nu har vi inte bara krav på
diagnoskodning utan även åtgärdskodning. Vad
det verkligen så övertänkt?

Även om mycket är reglerat finns det ändå områden där
det går att nå resultat. Några av åtgärdsförslagen är:

Landstingsnivå
• Förbättrad funktionalitet och användaranpassning i data-
systemen.
• Integrering mellan journal- och laboratoriesystem.
• Omprövning av befintliga administrativa rutiner; konse-
kvensanalys innan nya rutiner införs.
• Sjuksköterska/vårdkoordinator ansvarar för vård -
platsplaceringar.
• Flyttning av patienter mellan klinik/avdelning minimeras.

Basenhetsnivå
• Omfördelning av administrativt arbete.
• Översyn av rutiner för patientkontakter och intygsskri-
vande.
• Sjuksköterska eller sekreterare gör beställning av under-
sökningar och prover; sjuksköterska gör preliminär screening
av provsvar.
• Teamsekreterare svarar för tidbokningar, kallelser, regi-
streringar etc och utgör stöd för läkar-/jourschema, patient-
statistik, rapporter mm.
• Utveckling av PM och beslutsstöd på intranät/internet.
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Nästan en timmes arbetstid skulle kunna
frigöras för varje läkare, varje dag, om IT-
systemen fungerade snabbt och smidigt,
enligt användarrörelsen Users Award.

t Users Awards Vård-IT-rapport visar att alla yrkes -
grupper i sjukvården tillbringar mer och mer av sin arbets-
tid framför datorn. Nästen hälften av läkarna (44%)
använde dator mer än 4 timmar per arbetsdag år 2010, en
betydligt större andel än bland sjuksköterskor (29%
använde dator mer än 4 timmar om dagen) och underskö-
terskor (8%). 
Enligt undersökningen är läkare också den yrkesgrupp

som är mest kritisk till IT-systemen, framförallt för att de
tar tid från mötet med patienten och för att systemen inte
ger stöd för att anpassa vården till patienterna. 
Införande och uppföljning av nya IT-system är enligt

rapporten ett rejält eftersatt område. Endast en femtedel av
läkarna anser att användarnas synpunkter tas tillvara när
nya system införs. Lika få anser att arbetsgivaren följer upp
införandet och att uppföljningen ger resultat.
I genomsnitt tror läkarna att det skulle gå att spara in

56 minuters arbetstid per dag om systemen fungerade som
önskat. 

Framförallt beror tidsspillet på tröga system och
dålig integration mellan system som leder till
många in- och utloggningar. 

Även överdokumentation och krångliga gränssnitt,
särskilt i läkemedelsmodulerna, är tidstjuvar. Sammanta-
get, för alla yrkesgrupper, beräknas all spilltid för lång-
samma och dåligt fungerande system kosta hälso- och
sjukvården motsvara en lönekostnad om minst 5 miljarder
kronor per år.
Vård-IT-rapporten publicerades år 2010. Rapporten

baseras på en enkät som besvarades av drygt 1300 vårdan-
ställda varav cirka 400 läkare. 

Dåliga IT-system stjäl en timmes arbetstid varje dag



Abdikera inte från ansvaret att påverka
journalsystemens utformning. Då får ni det
som ni inte vill ha!
Det var överläkaren Carina Zetterbergs
varnande budskap till åhörarna.

t Tillsammans med juristen Anders Alexandersson repre-
senterade hon Socialstyrelsen.
Carina Zetterberg som är utredare på avdelningen för fack-
språk och nationell informationsstruktur på Socialstyrelsen
varnade också läkarkåren för att göra sig till gisslan.
– Om ni blir överkörda, gör en skrivelse till högsta nivå! 
Carina Zetterberg menade att det är viktigt att hitta

”avvikarna”, individerna bland oss läkare som tycker att det
är kul att engagera sig i datasystemens utformning, och
stötta dem.
Hennes huvudbudskap är att dokumentationen i sjukvår-

den måste struktureras och förenklas.  

– Läkare vill ofta ha sammanfattande sökord och fritext -
anteckningar de kan sätta sin egen prägel på, istället för kalla
fakta. Av flera skäl är det inte en bra dokumentation. Det
blir en tidstjuv och en patientsäkerhetsrisk.
Som exempel visade hon sju olika sätt att beskriva

normala hjärtljud – från det kortfattade ”u.a.” till ”Ingen
arytmi noteras, pulsen har normal frekvens. Inga patologiska
blåsljud auskulteras.” Själv studerade hon 200 operationsbe-
rättelser om hysterektomi för att samla underlag till en
strukturerad dokumentation.
– De var skrivna på elva olika sätt av elva olika doktorer.

Jag gjorde en syntes av alla de sätten, och alla doktorer
tyckte ”precis så skriver jag” när de såg resultatet.
På kvinnokliniken i Örebro är dokumentationen nu

strukturerad och mallad med det nationella fackspråket,
SnoMed, i systemets bakgrund. Mallarna är utformade så att
standardförlopp och normala fynd kan anges genom kryss i
ruta, men det finns också fritextfält för det som avviker eller
på annat sätt behöver kommenteras. 
I bakgrunden länkar ”kryssrutorna” till korrekt kodsätt-

ning som medger automatisk överföring till kvalitetsregister. 
Carina Zetterberg menar att 50-75 procent av all
dokumentation kan göras med kryssrutor i struk-
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”Över hälften av all dokumentation skulle kunn       

Carina Zetterberg berättade att på kvinnokliniken i Örebro är dokumentationen nu strukturerad och mallad med det nationella fackspråket, SnoMed.
Mallarna är utformade så att standardförlopp och normala fynd kan anges genom kryss i ruta, men det finns också fritextfält för det som avviker

Foto: Stefan Nilsson
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turerade journaler. 
– Då får vi också en dokumentation som följer processen

kring patienten, inte kontakttyp eller patientkategori. I dag
tänker vi fortfarande i termer av ”läkarjournal” och ”sjukskö-
terskejournal” och läser inte varandras anteckningar. Det är
livsfarligt, inte minst i dessa tider då barnmorskor utför
aborter och sjuksköterskor gör direktinläggningar på akut-
sjukhus. 
En annan fördel med strukturerad journalföring är att den

kodade informationen behövs för den nationella patientöver-
sikten, NPÖ, och den europeiska motsvarigheten Epsos. Det
senare medger överföring av kortfattad data om patienter
inom EU, till exempel om allergier, medicinska implantat
och nyligen genomförda operationer.   
Juristen Anders Alexandersson från Socialstyrelsen

avslutade med att berätta att det pågår ett arbete med regel-
förenklingar inom Socialstyrelsen. 

– Regelverket är för detaljerat, komplex och
föråldrat. Vi ska försöka göra det så enhetligt som
möjligt och minska antalet föreskrifter.

Genomgående drag i de kommande förändringarna är,
enligt Anders Alexandersson, att detaljreglera mindre och
istället lägga över ansvaret på vårdgivaren. 

– Det är ibland svårt för oss som jurister att förstå logisti-
ken i vården. Ett exempel är hur verksamhetschefen delar
ansvar med en medicinskt ansvarig. Det blir en slags mängd-
lära som är svår att reglera juridiskt.
Anders Alexandersson klargjorde att man inom sjukvår-

den har relativt stora möjligheter att i varje verksamhet
bestämma över hur arbetet ska organiseras och hur rutinerna
ska se ut, till exempel genom att göra detaljerade arbetsbe-
skrivningar. När det gäller dokumentation och rapportering
är lagkraven dock fler och friheten mindre.
– Men man kanske inte behöver ha läkarens underskrift

på allt i journalen, det kan vara möjligt att i arbetsbeskriv-
ningen ange att andra namngivna personer verkställer en viss
läkares anteckning.
Socialstyrelsen kan ge möjlighet till dispenser om

moment i det administrativa arbetet blir alltför betungande. 
– Det kommer fler dispensmöjligheter i våra författ-

ningar, vilka kan komma till användning i exempelvis pan-
demisituationer.

Helene Thornblad
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      na göras i kryssrutor i strukturerade journaler”

Man kanske inte behöver ha läkarens underskrift på allt i journalen, det kan vara möjligt att i arbetsbeskrivningen ange att andra namngivna personer
verkställer en viss läkares anteckning, sade Anders Alexandersson, jurist på Socialstyrelsen. Foto: Stefan Nilsson



Utbildningssituationen för medicinska
sekreterare har lösts. Det finns nu en
tvåårig högskoleutbildning och
yrkeshögskoleutbildning. Det innebär att
dagens brist på medicinska sekreterare
snart kommer att vara löst.

t Det berättade Anna-Lena Danielsson, medicinsk sekreter-
are och ledamot av Visions förbundsstyrelse.
– Men när de nyutbildade kommer ut får de arbeta med

vad sekreterarna gjort i urminnes tider. De får inte utnyttja
sin kompetens.
Många rapporter om effektivisering av vårdens administ-

ration har tagits fram de senaste åren. Anna-Lena Danielsson
visade exempel ut några av dem.
– Landstinget i Östergötland har tagit fram en jättebra

rapport, Projekt 106. ”En av sjukvårdens främsta utmaningar
är att frigöra administrativ tid” står det där. Men trots alla
rapporter och utredningar tror jag att tiden för patientdoku-
mentation snarare har ökat. 
Anna-Lena Danielsson framhöll att vårdadministration

ska ses som en egen profession, ett hantverk som ska utföras
av dem som har kompetens för det och tycker att jobbet är
roligt.
– Vi tror inte på skrivcentraler, man gör mer nytta ute i

verksamheten. Det måste också finnas en administrativ
samordning för att få bort dubbelarbetet, som när läkare och
sjuksköterskor dubbeldokumenterar. 

Helene Thornblad
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Dagens brist på medicinska
sekreterare är snart löst

Anna-Lena Danielsson, medicinsk sekreterare och ledamot av Visions förbundsstyrelse, hoppades på en förändring inom sjukvården så att de nyutbil-
dade får utnyttja sin kompetens och slipper arbeta med det som sekreterare gjort sedan urminnes tider. 



Dagens sätt att ”kongressa” har sina rötter i
industrisamhället med uppradade åhörare
som lyssnar på faktaredovisningar. Det som
lockar besökare i framtiden är möten där
konferensdeltagarna är mer än passiva
åhörare. 

t Det visar en studie av ”mötets roll i människors liv” som
omvärlds analytikern Jens Lanvin gjort som kommit fram till
att det storskaliga, industriella sättet att mötas är på väg ut
till förmån för mer personliga och engagerande möten.
Studien som genomfördes för två år sedan och bekostades

av bland annat Stockholmsmässan har gjorts både lokalt och
globalt och bygger bland annat på expert intervjuer i tolv
internationella städer. 
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Fortsättning nästa uppslag >>>

På väg att dö ut?

Storskaliga sätt att mötas är på väg ut menar omvärldsanalytikern Jens Lanvin och organisationskonsulten Calle Karneryd. Illustration: Myran
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Jens Lanvin visar att vårt sätt att mötas inte förändras så
ofta. Normen för dagens konferenser och kongresser går fort-
farande tillbaka till industrisamhället där ledorden är
struktur och effektivitet. 
Det definieras i studien som ordning och reda, tider,

agenda och vem gör vad. Men det som vi är bra på vid
privata möten, som processer som skapar engagemang och
dialog och ger ett mer personligt möte, det saknas ofta helt
vid dagens konferenser och kongresser.
Jens Lanvin tror att för att lyckas med framtida konferen-

ser och möten måste struktur och effektivitet kombineras
med engagemang och process. 
Han har också identifierat fem nyckelord som vi svenska

mötesdeltagare använder för att bedöma hur lyckat ett möte
varit. Det är förtroende, förståelse, engagemang, trygghet
och spontanitet. Det här menar han är värdeord som gäller
både för små och stora möten.

Brytningstid
Organisationskonsulten Calle Karnerud pekar också på att vi
är inne i en brytningstid vad det gäller möteskultur.

– Mycket av konferenser och kongresser är fortfa-
rande av det traditionella slaget där mötesdelta-
garna sitter och lyssnar på föredragningar. Men
tendensen är väldigt tydlig att möten numera
inbjuder till mer dialog och delaktighet. Det gäller
speciellt möten som handlar om förändring och
utveckling, säger Calle Karnerud.

En sådan enkel sak som hur rummet möbleras visar vad
man förväntar sig av konferensdeltagarna. En biosalong sig-
nalerar kunskapsinhämtning medan ett möblemang i form
av öar där mötesdeltagarna kan se varandra inbjuder till
dialog.
– Vi jobbar också aktivt med vad vi kallar ”work out” vid

vissa möten. Det innebär att deltagarna tillsammans löser
någon form av problem för att komma igång med den
process man är inne i som kan handla om en utmaning eller

omprövning av en arbetsprocess.
När det gäller sjukvården menar Calle Karnerud
att det är viktigt för konferensarrangörerna att
hitta skärningspunkten för det som är gemensamt
för olika grupper i sjukvården, för att göra det
möjligt att skapa en dialog och hitta lösningar på
gemensamma problem.

Big business för tidningar
Behov av nya sätt att träffas och diskutera gör att traditio-
nella kongresser som Riksstämman för läkare möter konku-
rens från möten i mindre format, dels i form av specialistför-
eningarnas egna konferenser, men också av andra aktörer som
tidningen Dagens Medicin som är en flitig arrangör när det
gäller både att diskutera sjukvårdspolitiska frågor och
utvecklingen inom specialistområden.
– Ännu så länge omsätter tidningen mer pengar men

mötesverksamheten är definitivt den del av vår verksamhet
som växer snabbast, konstaterar chefredaktör Mikael
Nestius.
I dag är man uppe i cirka 50 konferenser under ett år,

inräknat Almedalen. Totalt deltar mellan 100 och 250
personer i varje möte. Ambitionen är att tillföra kunskap och
vara en mötesplats där olika aktörer i sjukvården kan träffas.
Mikael Nestius menar att Dagens Medicin inte är något

hot mot Rikstämman. Att de tappat besökare menar han
snarare handlar om att specialitetsföreningarna bestämt sig
för att ha egna vetenskapliga mötesveckor. Han betonar att
Dagens Medicins konferenser har sitt fokus i ett bredare
sjukvårdspolitiskt perspektiv med undantag av några konfe-
renser med mer medicinsk inriktning.
– Men då handlar det mer om att sätta in det medicinska i

en samhällskontext, konstaterar Mikael Nestius.
Några planer att arrangera också mer vetenskapliga kon-

ferenser, säger han att tidningen inte har för tillfället.

Anna-Lena Bengtsson

OPTIMERING AV VÅRDPLATSER

Överbeläggningar kan undvikas
– nya metoder för korta väntetider och lägre kostnader

www.conductive.se

konferens i stockholm 5-6 december

Konferenser har blivit big business
för tidningar när annonsmarknaden viker
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Februari
Stroke. International Stroke Conference. American
Stroke Association.

Mars
Radiologi. ESR. European Society of Radiology.
Allergi. AAAAI Annual Meeting. American Academy
of Allergy, Asthma and Immunology.
Urologi.Annual EAU Congress. European Association
of Urology.

Mars/april
Kardiologi. ACC Annual Scientific Session.  American
College för Cardiology.

April
Psykiatri. European Congress of Psychiatry.  Associa-
tion of European Psychiatrists
Kardiologi. Kardiovaskulära vårmötet. Svenska Kar-
diologföreningen m fl.

Maj
Psykiatri. APA Annual Meeting. American Psychiatric
Association.
Gynekologi-obstetrik. ACOG Annual Clinical
Meeting.American College of Obstetricians and Gynecolo-
gists.
Lungmedicin. ATS. American Thoracic Society.
Gastroenterologi. DDW (Digestive Disease Week).
The Am Assoc for the Stuy of Liver Disease. 
Urologi.AUA Annual Meeting. American Urological
Association.

Juni
Onkologi. ASCO Annual Meeting. American Society of
Clinical Oncology.
Diabetes. ADA Scientific Sessions. American Diabetes
Association.
Allergi. EAACI. European Academy of Allergology and
Clinical Immunology.
Aterskleros. EAS. European Atherosclerois Society.
Reumatologi. EULAR. The European League against
Rheumatism.
Högt blodtryck. ESH Scientific meeting. European
Society of Hypertension.

Juli
Alzheimer. ICAD. Alzheimer's Association.

Augusti
Hiv/aidsInternational AIDS Conference. Interna-
tional AIDS Society.
Radiologi. Röntgenveckan. Svensk förening för medi-
cinsk radiologi.

September 
Onkologi. ESMO. European Society for Medical Oncology.

Augusti
Kirurgi.Kirurgveckan. Svensk kirurgisk förening.
Gynekologi-obstetrik. SFOG-veckan.  Svensk förening
för gynekologi och obstetrik.

September 
Kardiologi. ESC. European Society of Cardiology.
Bröstcancer. Breast Cancer Symposium.  American
Society of Clinical Oncology.
Lungmedicin. ERS. European Respiratory Society.
Diabetes. EASD Annual Meeting. European Associa-
tion for the Study of Diabetes.

Oktober
Medicinsk teknik. Medicinteknikdagarna. 
Svensk förening för medicinsk teknik och fysik.
Infektionsmedicin. IDSA Annual Meeting.
Infectious Diseases Society of America
Neurologi. ANA Annual Meeting. American Neurolo-
gical Association
Lungmedicin. SLMF hösmöte. Svensk lungmedicnsk
förening.
Gastroenterologi. UEGW. United European Gastroen-
terology Federation.

November
Kardiologi. AHA Scientific sessions. American Hearth
Association.
Reumatologi. ACR Annual Meeting. American Colle-
ge of Rheumatology.
Radiologi. RSNA. Radiological Society of North America.
Sexualmedicin.ESSM. European Society for Sexual Medicine.
Riksstämman. Riksstämman. Svenska Läkaresällskapet.

December
Allergi.World Allergy Congress. World Allergy Orga-
nization.
Hematologi. ASH Annual Meeting. American Society
of Hematology.

Här är några tips på konferenser under 2013
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BONUSTEMA: Konferenser/Möten

Generella diskussioner och utmaningar
som påverkar hela sjukvården är framti-
den för den årliga läkarstämman. Det
menar Nils Conradi, avgående riksstäm-
mogeneral som i år leder sin sjätte och
sista stämma. 

t Den ökande specialiseringen och subspecialiseringen
inom läkarkåren gör att Riksstämman är viktigare än
någonsin som samlingsplats för att diskutera omvärlds-
faktorer som påverkar sjukvården och läkaryrket, menar
Nils Conradi.

Att Försäkringskassan
deltar som arrangör för flera
symposier är därför ett
medvetet strategiskt val.
Sedan några år tillbaka deltar
också sjuksköterskor och sjuk-
gymnaster med egna inslag
vid Riksstämman.
Nils Conradi är medveten

om att specialitetsföreningar-
nas egna konferenser och lands-
tingens ekonomistyrning är
några av de främsta hoten mot
Riksstämman, som minskat

antalet besökare kraftigt de senaste 10 åren. Men han
konstaterar samtidigt att Riksstämman fortfarande har
fler allmänläkare som besökare än vad SFAM:s egen kon-
ferens har. Trots manfallet menar han att behovet av
mötesplatser för läkare är viktigare än någonsin.
– Jag skulle vilja att vi hade fler samlingsplatser, som

Riksstämman, där vi kan diskutera processer och orga-
nisation inom sjukvården med patienten som utgångs-
punkt, säger han.
Det som oroar honom mest är att läkarkåren vänder

sig mer inåt, blir mer introvert genom den ökande speci-
aliseringen och därmed förlorar i inflytande i sjukvården.

De konferenser och möten som Läkartid-
ningen och Dagens Medicin anordnar menar
han inte är tillräckligt övergripande utan
riskerar att späda på fragmentiseringen av
sjukvården.

Når få utanför den egna kretsen
– Där deltar en liten grupp som åker runt och träffas och
tar upp enstaka frågor, men diskussionen når inte ut i
större grupper och får därmed inte någon verklig bety-
delse, säger Nils Conradi.
Årets tema för Riksstämman är ”Framtidens hälsa

och hälsofrämjande arbete” något som Nils Conradi ser
som en bristvara i den svenska sjukvården. 
Han påpekar att behandling av hypertoni, diabetes

och höga lipidvärden handlar om förebyggande vård.
Men menar att det finns mycket kvar att göra. Inom
cancerområdet där Nils Conradi själv är verksam talar
man om att det är möjligt att minska antalet fall av
cancer med hela 30 procent med en ändrad livsstil som
rökstopp, ändrade kostvanor och mindre alkohol och
mer motion.
– Med förebyggande arbete kan vi minska behovet av

sjukvård men det måste ske med en specialsatsning. Det
krävs friska pengar, vi kan inte ta pengar till det från den
akuta sjukvården. Det är ett långsiktigt arbete där resulta-
tet kommer att märkas först efter ett tag, konstaterar han.

Kaiser Permanente 
har visat värdet av friskvård

En organisation som Nils Conradi hade velat
ha med på Riksstämman, men som inte hade
möjlighet att medverka, är den amerikanska
hälso- och sjukvårdsorganisationen Kaiser
Permanente som för många är en förebild för
hur man kan organisera och effektivisera
sjukvården. 

Organisationen består av två delar. Den ena är försäk-
ringsbolaget Kaiser med närmare nio miljoner patienter,
som är försäkrade antingen som privatpersoner eller som
anställda via ett företag. Den andra är läkarorganisatio-
nen Permanente, som är ansluten till försäkringsbolaget.
Kaiser Permanente fungerar som en enhet, och organisa-
tionen äger alla sina sjukhus.

Oklokt av läkarkåren att svika R
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Nils Conradi tycker att
Riksstämman är viktigare
än någonsin.



41

Sjukhusläkaren 5/2012

Nils Conradi berättar att eftersom patien-
terna samtidigt är försäkringstagare
strävar man efter att ha så friska patienter
som möjligt. Därför inriktas vården
mycket på preventivt hälsoarbete med
bland annat screening och hälsocoacher.
Likaså jobbar man förebyggande mot till
exempel rökning och fetma. 

– Man har insett att det är mest kostnadseffek-
tivt att upptäcka sjukdomar så tidigt som möjligt
och att man har en integrerad vårdkedja, berättar
Nils Conradi.
Läkarna har också tillgång till ett välutvecklat

IT-system med all information. När patienten söker
för en åkomma ser läkaren samtidigt om de före-
skrivna rutinkontrollerna för en person i den åldern
genomförts. Om inte, så görs testen omedelbart,
förutsatt att personen ifråga samtycker till det. 

Ett hinder för att effektivisera sjukvården
i Sverige, som borde diskuteras mer
menar Nils Conradi är de skilda penning-
påsarnas politik. 

– Investeringar som skapar effekter på ett ställe
ses som kostnader inom andra områden. Höftleds-
och starroperationer kostar exempelvis bara en
bråkdel av hemtjänsten. Ändå är det svårt att flytta
över pengar från kommunerna till sjukvården.
Nils Conradi efterlyser en organisation där man

kan se både kostnader och vinster och menar att det
krävs en samordning mellan försäkringskassa, soci-
altjänst och sjukvårdskostnader.
Den här typen av frågor menar han är viktigt att

Riksstämman är forum för också i framtiden.
– Oavsett vilken specialitet man har som läkare

är det här frågor som angår oss alla och som vi
borde diskutera och engagera oss i för att förbättra
sjukvården, säger Nils Conradi.

Anna-Lena Bengtsson

Fotnot. Medicinska Riksstämman är Sveriges största
tvärvetenskapliga möte och pågår tre dagar, den 28-30
november. Program se
http://www.sls.se/Riksstamman/Om-kongressen/

     Riksstämman

Ingela Nilsson Rehmal, neurolog
– Jag åker gärna på Svenska Neurologföreningens Vårmöte.
Därefter till mitt specialområdes konferens, European
Headache and Migraine Thrust International Congress och
på en allmän neurologkonferens: American Academy of
Neurology. Dock inte varje år! 
Kajsa Giesecke, anestesiolog
– Nej tyvärr. Jag tycker inte om att åka på konferenser eller
kongresser!
Mikael Rolfs, anestesiolog
– Jag har ingen favorit. Den enda konferens jag varit på mer
än en gång är ESCIM, European Society of Intensive Care
Medicine. Sedan har jag bland annat varit på ASA, American
Society of Anesthesiologists.

I Europa hålls de flesta kongresser i Paris med London
som god tvåa. I Sverige gäller främst Stockholm och
Göteborg. 

t Globalt omsätter kongresser över 500 miljarder kr varje
år och i USA är det den del av turismen som ger mest
pengar.
En kongress varar vanligtvis mellan fyra och fem dagar

och har generellt fler deltagare än en konferens. Det är inte
ovanligt med tusentals deltagare från många länder. 
Planeringstiden för en kongress ligger på mellan 1-3 år

medan en konferens ofta tar 3-4 månader.
Ordet kongress kommer från latinets ”congressus” och

betyder kort och gott sammanträde, medan konferens
betyder sammanföra. 

Anna-Lena Bengtsson

Kongresser en 
– internationell miljardaffär

Har du någon
favoritkongress?

Glöm inte synintrycket
när du talar
t Många års kognitiv forskning visar samma tydliga
resultat. Nästan 90 procent av all information som vi
kommer ihåg har en visuell koppling. 
Synintryck gör att vi minns saker bättre. Vill du att ett

budskap ska fastna i åhörarnas minne, fundera på hur du ska
förstärka ditt budskap med hjälp av visuella medel. Det kan
handla om foton, grafer, ritningar eller annat som symbolise-
rar presentationens viktiga punkter. 



Sedan Ersta Sjukhus vunnit upphandlingen
om mobilt ultraljud i Stockholms läns
landsting för tre år sedan har verksamheten
i det närmaste upphört. Istället för att
läkare kommer hem till de svårt cancer-
sjuka patienterna får patienterna, istället ta
sig till Ersta för att göra ett ultraljud.

t Det är upprörande tycker Mali Hedenby, geriatriker som
arbetar med palliativ vård av svårt cancersjuka patienter vid
landstingets enhet för avancerad hemsjukvård i Nacka.
– Jag tycker att patienter som vårdas i livets slutskede ska

ha det så lindrigt som möjligt. Det borde vara lättare för en
alert röntgenläkare att ta sig hem till patienten än för en

svårt cancersjuk patient att ta sig till dem, säger hon.
Hon berättar att hon nästan alltid får nej på sin förfrågan

om ultraljud idag. 
– De frågar om patienten inte kan komma till dem

istället. Men varför la de ett bud om de inte klarar verksam-
heten, undrar hon.
Före upphandlingen berättar Mali Hedenby att det fanns

en väl fungerande verksamhet. Då anlitade man doktor
Jaroslava Lander, pionjär inom mobilt ultraljud. Hon kunde
komma inom 24 timmar och göra ett ultraljud hemma hos
patienterna. 
– Hon är dessutom en läkare som har stor vana att tala

med patienter i deras hemmiljö, säger Mali Hedenby.
Det krävs, menar hon, eftersom ultraljudet ibland kan

visa på allvarliga förändringar. Vanligtvis används ultraljud
för att se om de sängliggande cancersjuka patienterna
behöver tappas på vätska från buken eller för att upptäcka
proppar. Alla åtgärder sker i hemmet. Det är bara vid ultra-
ljud som patienterna nu tvingas ta sig till Ersta, berättar
Mali Hedenby.
– När ska uttrycket patienten i fokus, bli verklighet

undrar hon och suckar.
Hon berättar att man tidigare ofta diskuterade en vidareut-
veckling av verksamheten att gälla också äldre patienter. 

Hon vill se ett jourläkarsystem med hembesök hos
de äldre multisjuka patienterna där också ultra-
ljud ingår för att kontrollera patienter med
hjärtsvikt, vatten i lungorna och äldre patienter
som är förstoppade.

– Det skulle förhindra att de hamnar på akuten och
minska antalet inläggningar, säger hon.
Men efter upphandlingen finns inga sådana tankar. Mali

Hedenby berättar att hon inte gärna ringer till Ersta om
ultra ljud längre eftersom de inte är intresserade av att utföra
tjänsten.
– De kommer endast i undantagsfall, säger Mali Hedenby.
Vid flera tillfällen har patienterna nu istället fått ta sig till

Nacka sjukhus för att få ultraljud eftersom Ersta inte kan
klara det inom 24 timmar, berättar Mali Hedenby.

Anna-Lena Bengtsson
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Varför får inte de svårt cancers    
Geriatrikern Mali Hedenby
är upprörd över att 
tjänsten upphandlats, 
men sällan utförs

På landstinget är hela upphandlingen höljd
i dunkel. Carl-Erik von Platen, på den
centrala upphandlingsavdelningen berättar
att ingen där känner till upphandlingen av
mobilt ultraljud.

t Idag ligger upphandlingen av mobilt ultra-
ljud på Nikolaos Dimitriadis, nyanställd vid
landstingets sjukvårdsavdelning. Han säger sig
inte känna till hur upphandlingen genomförts
och vilka uppföljningar som gjorts av den. 
– Vanligtvis ska vi göra en uppföljning en

gång per år för att se att den upphandlade verk-
samheten fungerar. Men det är viktigt att de
som är missnöjda hör av sig så att vi känner till
kritiken. Jag ska naturligtvis titta närmare på
det här, säger han.

Landstingets nye
upphandlare:
Jag ska titta närmare
på vad som skett
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     sjuka mobilt ultraljud längre?

Geriatrikern Mali Hedenby: Tidigare talade man till och med om att utvidga verksamheten, men nu finns inga sådana tankar. Foto: Stefan Nilsson

Lott Bergstrand, verksamhetschef för röntgenklini-
ken vid Ersta sjukhus vill inte kommentera kritiken
utan hänvisar till sjukhusets chefläkare Margareta
Danelius. 

t Margareta Danelius säger sig inte känna till att det finns
ett missnöje mot Erstas sätt av hantera det mobila ultralju-
det bland läkare inom den avancerade hemsjukvården.
Hon hänvisar till sjukhusets egen statistik som visar att
man genomfört 29 mobila ultraljud ute hos patienter

sedan februari i år.
– Vi har inte fått någon kritik från vare sig patienter,

remittenter eller beställare, säger Margareta Danelius.
Hon berättar att sjukhuset hade en diskussion med

landstingets beställare 2011 för att verksamheten då inte
fungerade.
– Vi hade flera möten med landstinget och interna dis-

kussioner. Det ledde fram till ändrade rutiner och efter det
har våra beställare varit väldigt nöjda, säger hon. 

Anna-Lena Bengtsson

”Känner inte till något missnöje sedan vi ändrat rutinerna”



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

Sök medel ur
Sjukhusläkarnas 

fonder

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

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

klaration bifogas.
Vid frågor går det bra att kontakta 
Madeleine Blomquist på 
Sjukhusläkarnas kansli, tel 08-790 34 50. 
Särskild ansökningsblankett samt riktlin-
jer för fondutdelningen kan rekvireras från
Sjukhusläkarna på telefon 08-790 34 50 
eller per e-post till 
madeleine.blomquist@slf.se eller hämtas
på http://www.slf.se/Foreningarnas-startsi-
dor/Yrkesforening/Sjukhuslakarfore-
ningen/Fondmedel/
Sista ansökningsdag är den 15 december.


