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Usch, rysligt med februari i Sverige! Gråväder
och snö som kommer och går och slaskar i
söder och kommer och fryser märg och ben i

norr.  Fast rysligare är väl den diskussion som nu
pågår, igen, om influensa och magsjuka som have-
rerar akutsjukvården. 
Känner att jag börjar bli erbarmligt uttråkad av att

samma klyschor slängs ut i media vid samma tid på
året, år efter år. Sjukvården går på knäna, några reserv-
krafter finns inte, varken i form av sängar eller
personal, hur mycket man än vill eller önskar något
annat.

Att då politiker som är valda att förvalta,
utveckla och ha ett långt perspektiv på
vårdens behov (både finansiellt och utrym-
mesmässigt) snabbt meddelar att vården
gjort fel, igen, känns ju betryggande. För det
gjorde de förra året med. Och året dessförin-
nan och dessförinnan och dessförinnan...

Om den senaste tidens mediatryck fortsätter
förutser jag att en rad tjänstemannautredningar
kommer att tillsättas i diverse landsting, igen, för att
komma fram till att det nog är lite snålt om sängar,
igen. Och sedan dör mediastormen ut för att åter-
komma nästa år, igen. 
Vårdens arbetsmetoder står ständigt i skottlinjen

och anses av de som inte jobbar i vården som gammal-
modiga och dåliga. 
Vi som jobbar i vården kan hålla med om att arbets-

moment och saker vi gör inte alltid leder till flöde och
effektivitet, men det är inte vi som har infört Pascal.
Det är inte vi som smeker gamla IT-system som hakar
och hostar i varje sväng. Det är inte vi som sett till att
vi inte kan kommunicera med varandra på annat sätt
än via egna foton av artroskopiskärmar, som vi sedan
tvingas scanna in i bildvisningssystem för att kunna
visa kollegor och patienter vad vi sett.
Nej, försök inte att ta enkla poäng genom att skylla

på oss som utför vården. Det är högre upp som förut-
sättningarna för utveckling av vårdarbetet sätts. Det är
där man ska leta efter de som bär ansvaret för att
sjukvården går på knäna, igen.

I det här sammanhanget måste särskilt nämnas
Pascal. Planen i sig var nog bra och tanken om ett
modernt frikopplat dosordinationssystem helt okey,
men hur går det nu? Många av de problem som fanns
vid införandet har jobbats bort, men fortsatt så finns
det grundläggande egenheter kvar som är direkt
farliga. Som t.ex. att man ska dubbeldokumentera
läkemedel, både i Pascal och i ”sitt” journalsystem.
Kan det verkligen vara så att Socialstyrelsen godkänner
detta förfarande? 
Om alla är överens om att läkemedelslistor, recept,

etc. måste bli tydligare och visa samma information, så
kan ju inte dubbelfel införas, för att ett nytt system
införts?
Pascal visar också på behovet av tydligare reglering

av ansvaret. Alla involverade skyller på varandra och de
som försöker göra något är uppbundna av att det finns
andra som tycker de inget behöver göra. 
Om vi ska ha fungerande, rationella och patient-

säkra nationella lösningar inom dokumentation och
informationsöverföring måste nog tyvärr kommunala
självstyren och andra mer eller mindre revirinskrän-
kande begränsningar lagstiftas bort, för annars
kommer inga nationella lösningar någonsin att kunna
ersätta fax och telefonjakt, vilka kanske är de av
vårdens arbetsmetoder vi alla gärna ser slutet för.

Eligo aliam viam

Mikael Rolfs, 
styrelseledamot i

Sjukhusläkarna 

Så var det dags igen att
skylla på de anställda
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Nu finns chansen att ska   

Nuvarande tjänstepensionsavtal, KAP-KL,
från 2006 blev inte långlivat. Det kunde vi
förutspå redan då det slöts. Men handen på
hjärtat, KAP-KL är inget riktigt bra avtal.
Alltför många fallgropar har lett fram till
att förlorare skapats i ett på ytan generöst
avtal. Detta även om de värsta fallgroparna
täpptes till genom en tilläggsklausul 2007. 

t Men ett system som bygger på att totallönen skall maxi-
meras de sista yrkesverksamma åren är inte sunt. Tillstötan-
dande sjukdom eller önskan om en nertrappning av arbetsin-
satsen på ålderns höst kan leda till stora skillnader i tjänste-
pension på upp till 25 000 kronor per månad, trots liknande
livslön mellan individer.
Pension är ingenting annat än uppskjuten lön där vi som

läkarprofession oftast jobbar betydligt fler timmar per år
jämfört med andra grupper i samhället och också bidrar med
stora summar skattemedel. 
Det är därmed inte orimligt att reglerna för pension är

tydliga och att pensionen är förutsägbar i kronor och ören
innan man väljer att sluta sitt yrkesverksamma liv. 
Med tanke på det stressiga och slitsamma arbete som

ligger i yrkesrollen önskar många en möjlighet till pension

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.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.

  

ORTOPEDI - 201

  

  13

  

NEUROLOGI - 2013

  

-

      

RYGGKIRURGI - 201  

UROLOGI - 2013

ALLERGOLOGI  2013

  

  13 

UROLOGI - 2013

  3

  

OLOGI - 20
NEUROFYSI

EUMATOLOGI - 2013

  

-
  3

  013

    

an friD
s vörfförn3 i10r 2ednU
dnannäpn se erakäl

r im äog sir deköi sVVi s
. ssd oes mnam

r lat hsnjättjärekitkarP
  

s uujer ld stim
olorh uci odeoptm oronl iavddvrås v
ehmaskren va eggyt bts anahe cd

y vn n ny va erelbatt etv ad aaressertnr i

ca otratt stv at aehneraffarg enår l
  

ts u
m sog sir det ge. Dmlohkcoti i Sgo
oitibmh acr oeéda inin dårffritt u ute

drår vön f föemam ront iehmaskrey v

aviivrt i pehmaskrevdråa vvirh dc
  

tsilaicepm s -
. reno

masllil tavd -

m o. Siget r

s m
va

ä L
.ww  w   

å 
e

r pes m
s.egirevslvadrva     

r lat hsnjättjärekitkarP
as hss oom haskrev
artsinimdr aedjubbjure

eriges svt är SertjänstikkertjänsakPrrak
ar sta arbetieägarna själv va arbeak

a dorra dote och medelsmindrre och medels

  
ca otratt stv at aehneraffarg enår l
ragateröffönegv ea atset meu dr da
repxh ecg onireisnan, �dött svita

eneprrenörstrreprt, enaern inom priv  vaonca k konctörsteriges s
agningar öttariga på movvariga på mosanstsamheerkksamheom var s

9 miljarar 8,11 v var 8,0tningen år 2terbolag. Omsätta do

  
aviivrt i pehmaskrevdråa vvirh dc

s tedllätsnn aen det mehirs f frner
tetilavt k kvannd analm bond iötstr

åvvåro- och sjukd och hälsårrd och hälsandvvåren tdrivven tenörs
ernen finns eonct. Inom k  koncer hela landevagningar ö

e varre vtt medarbealetonor och ander kr ronor och an miljar rder kr

  
m o. Siget r

i . V Vi teghgyrs t
. t

0 d där de 2 12rrd där de 2 12
al tontemt f femternen finns e

.00a 8 7ar cirk ka 8 7 v var cirk
m ägot seaglobdråV

  

nedråm vons isv os avirh dcs om äg

  



Ledare 

5

Sjukhusläkaren 1/2013www.sjukhuslakaren.se

    apa rättvisare pensioner

vid en ålder då man förhoppningsvis har några friska år kvar.
Ett stort problem idag är den inlåsningseffekt som
KAP-KL systemet skapar. 

Med nuvarande tjänstepensionskonstruktion finns ingen
möjlighet att jobba med flera arbetsgivare som specialist i
vårdvalet, förutsatt att man önskar en pension att leva på.
För även om det finns en klausul i pensionsavtalet som
skyddar så att man inte blir helt lottlös med dåliga sista nio
år så kommer pensionen att påverkas. 

Omöjligt att få besked om pensionen
Den som vill ha en prognos över kommande pension och inte
varit hos en och samma arbetsgivare de sista 30 åren kommer
att bli förvånad. Skriver man till KAP-KL får man besked att
pensionsprognoser inte ligger på deras bord utan de hänvisar
till senaste arbetsgivaren. 
Kontaktar man därefter senaste arbetsgivaren så är det

inte alltid de vill ta sitt ansvar för hela pensionsberäkningen.
Tvärt om kan det hänvisas till tidigare arbetsgivare och de
samlade beräkningarna blir ofta mer förvirrande än tydliga. 

Riktigt oroande är det att när man kontrollerar om
tidigare arbetsgivare verkligen registrerat alla
tjänsteår så visar det sig att så inte alltid är fallet.

Grekland inte så avvikande som många tror
Hur olika länder gör för att för att trygga försörjningen av
äldre varierar, men en koppling mellan att yngre generatio-
ner betalar till äldre är vanligt. Staten ansvarar oftast för
regelverket med en direkt koppling till samhällsekonomin. 
Ett land som ofta beskylls för att ha tappat kontrollen

över sina sociala kostnader är Grekland med en pensionsålder
på 58 år. Men många greker jobbar lite längre. Även om
grekisk pensionsålder kan tyckas låg, skiljer den sig inte i
någon större omfattning från den faktiska genomsnittliga
pensionsåldern i många andra europeiska länder, som Frank-
rike 58,8, Danmark 60,9, Tyskland 61,3 eller Sverige 63,7.
När vi presenterade det nya tjänstepensionssystemet här i

tidningen 2006 beskrev Nisse Simonson hur pensionsbeske-
det kom som en kalldusch då han insåg att pensionen i hans
fall inte utgjordes av 80 procent av de tio bästa åren utan 80
procent av tio basbelopp. 
I Simonsons krönika finns en ljusglimt i historien då han

som ung kirurg tecknade en pensionsförsäkring i Skandia på
4.000 kronor i månaden men med ett skatteavdrag på 80
procent. Med åren blev det mycket pengar. Men denna möj-
lighet för individen att ta eget ansvar, med uppskjuten
beskattning, för kommande ålderdom har nuvarande
regering täppt till. 
Nuvarande möjlighet till ett skattesubventionerat pen-

sionssparande på 12 000 kronor per år räcker knappast till
att skapa förutsättningar för ett pensionsboende i solen. Nej,
regeringens jobblinje har knappast som mål att erbjuda
några sköna pensionärsår på slutet av en lång läkargärning
om man så skulle vilja.  
I de okomplicerade fallen jobbar man hos en och samma

arbetsgivare de nio sista åren och med förhoppningsvis
ganska hög lön. Årslönen till grund för tjänstepensionen kan
bättras på genom uttag av innestående jourkomp och
övertid. 
Idag får man, beroende på ålder, 55 - 62,5 procent av

medellönen i förmånsbestämd tjänstepension på inkomster
mellan 7,5 och 20 inkomstbasbelopp, beräknad på de sista
nio åren, och mellan 27,5 och 31,25 procent på inkomster
mellan 20 och 30 inkomstbasbelopp. (Inkomstbasbeloppet
2013 är 56 600 kr).
För att få full tjänstepension måste man ha jobbat i 30 år.
(Se Sjukhusläkaren nummer 4/2011 , eller www.sjukhus-

lakaren.se/2011/09/06/se-upp-sa-du-inte-aker-pa-en-
pensions-small/). 
Utöver den förmånsbestämda tjänstepensionen får alla

även en avgiftsbestämd del som ger 4,5 procent av lönen
varje år från första kronan upp till 30 inkomstbasbelopp.
Men systemet missgynnar en del och gynnar dem som

varit en arbetsgivare trogen och orkar arbeta som mest de
sista nio åren.
Vi hoppas nu på, ett för många, bättre tjänstepensions -

avtal när förhandlingarna är klara mellan OFR (Offentligan-
ställdas förhandlingsråd) och SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting). Ett avtal som för övrigt inte berör en majoritet
av tidningens läsare då det nya avtalet tro-
ligtvis bara kommer att gälla födda
1986 och senare.

Thomas Zilling, ordförande
för Sjukhusläkarna

”OHÅLLBART ATT DE SOM
HAR FLER ARBETSGIVARE 
SKA STRAFFAS
MED LÄGRE PENSION”



Det har snart gått ett år sedan Richard Cook
tillträdde som Sveriges förste professor i
”patientsäkerhet”.
Han liknar det svenska hälso- och sjukvårds-
systemet vid en arkipelag av isolerade öar
utan fungerande dockningsstationer. 

t Om vi ska vi arbeta seriöst med patientsäkerhet i hälso-
och sjukvården, måste fokus skifta från magiska lösningar
som checklistor, till åtgärder som kommer åt de djuplig-
gande systemfelen, menar Richard Cook.
Kraftigt försenad på grund av SJ tar jag hissen upp till

avdelningen för patientsäkerhet vid Skolan för Teknik och
Hälsa, STH. Skolan är en del av KTHs verksamhet i Fle-
mingsberg.
”Aha, there you are!” säger Richard Cook och tar mig

med till sitt arbetsrum.
Rummet är avlångt och inte särskilt stort. En fullklottrad

anslagstavla och ett konferensbord upptar större delen av
utrymmet. På den ena sidan av bordet ligger en stor hög med
barrande grankvistar. 
– Det är synd att man måste kasta ut julgranen så snart. I

Chicago där jag har min familj, tar man inte in julgranarna,
de får stå med belysning i trädgården så att man har chans
att njuta av dem en längre tid.

Börjar inte bra
Richard Cook har fått vänta. Kanske är han irriterad. Inter-
vjun börjar inte bra. Richard Cook är artig, men raljant. Han
säger saker som att han är en gammal man och inte lever
något särskilt spännande liv, att intervjua honom är bortkas-
tad tid. Uppmärksamheten har varit stor, intervjuerna
många.
– Det är för många möten, jag säger samma sak om och

om igen. 
Jag försöker med nästa fråga.
Vad tänkte du när du fick veta att du hade fått professuren?
– Det måste vara ett misstag, tänkte jag. Det krävs ett geni.

Jag är ingen trollkarl. Jag är bara en vanlig läkare som forskar.
Det är naturligtvis inte riktigt sant. 
Richard Cook har en bakgrund inom teknologi och sam-

hällsvetenskap vid Ohio State University. Innan han började
studera till läkare och anestesiolog arbetade han i data -
branschen med design av superdatorer och tekniska tillämp-
ningar. 
Richard Cook har ägnat den större delen av sitt yrkesverk-
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”Sveriges sjukvård   
en arkipelag av iso  
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samma liv åt forskning. Han är internationellt erkänd som
en av världens ledande experter inom området systemsäker-
het i vårdorganisationer.
– En av mina stora inspiratörer när det gäller systemsäker-

het är professor David Woods. Han har arbetat inom många
olika områden som kärnkraftsindustrin, försvarsmakten och
hälso- och sjukvårdssektorn. Vi har fortfarande ett nära och
fruktbart samarbete.

Vi har hamnat långt ifrån mina ursprungliga frågeställ-
ningar. Vad är hans uppdrag? Hur ser han på kvalitets- och
patientsäkerhetsfrågorna i svensk hälso- och sjukvård? Vad
krävs för att förebygga och minska skador och dödsfall i
sjukvården?

Eva Nordi
n

möter Richar
d Cook

Foto: Stefan Nilsson

Fortsättning nästa sida >>



Jag testar att utmana honom och säger att jag tycker att
han liknar rollfiguren i filmen ”Välkommen Mr Chance”
med Peter Sellers i huvudrollen. Filmen handlar om en man
som hela sitt liv arbetat som trädgårdsmästare och som efter
olika omständigheter blir personlig och finansiell rådgivare
till USAs president. När jag drar paralleller mellan Mr
Chance metaforiska språk och Richard Cooks sätt att ralje-
rande beskriva händelser och situationer, brister han ut i ett
gapskratt. Han förstår vad jag menar. Han säger också att en
av hans absoluta favoritfilmer är Doktor Strangelove med
Peter Sellers i huvudrollen. 
Efter den befriande skrattsalvan svarar han inlevelsefullt

och med stort allvar på mina frågor. 
Jag tror att Richard Cook definitivt är en person som

Sjukvårdssverige behöver. Frågan är om de som styr idag
vill, eller kommer att förstå honom.
Richard Cook saknar lojalitetsband, kan säga vad han vill

utan att riskera jobbet. Kanske är han för annorlunda. Och
vem ska han liera sig med? Vem i makteliten vågar säga det
han säger och har självdistans nog att låta sig fotograferas
med en mupp på axeln? 
Nu hör jag honom säga att Sveriges största problem är att

vi inte har ett hälso- och sjukvårdssystem. 
Jag studsar till. 
Har inte vi ett hälso- och sjukvårdssystem? Vi har ju en

hälso- och sjukvårdslag som ger alla rätt till lika vård, och
ett nationellt offentligt demokratiskt sjukvårdssystem med
landsting som hålls samman av SKL i tätt samarbete med
regeringen. Vi har tills för några år sedan haft stopplagar för
privata akutsjukhus. Vanligtvis är det vi i Sverige som säger
att USA inte har ett hälso- och sjukvårdssystem. 

Sjukvården i Sverige hänger inte ihop
Richard Cook säger att han tycker att Sveriges sjukvård är
som en arkipelag av isolerade öar. Öar som blir mer och mer
självständiga, mer isolerade och flyter allt längre ifrån
varandra. 
Patienterna tvingas paddla mellan öarna, vissa

kan göra det av egen kraft, andra måste få hjälp.
När de väl kommer fram visar det sig att de
kommit till fel ö och blir iväg skickade till nästa.
Detta måste man förstå om man ska begripa
varför det är så svårt att skapa patientsäkerhet i
det nuvarande systemet. Om Sverige ska lyckas
måste man börja satsa resurser och ansträng-
ningar på att skapa en meningsfull kontinuitet i

Sjukhusläkaren  1/2013 Porträttet 

Björn-Erik Erlandsson, professor och 
vice dekanus vid Kungliga Tekniska högskolan, 
vad var det som avgjorde att ni rekryterade
Richard Cook till professuren?

– Vi var ute i en vid och öppen rekrytering
av personer som hade kvalifikationer och
han sökte och bedömdes av sakkunniga
vara den bäst lämpade. Han är analytisk,
visionär, internationellt erkänd.

Vilka är förväntningarna på professuren?
– Vetenskaplig excellens.
Vilka är de främsta utmaningarna anser du, när
det gäller att förbättra patientsäkerheten i
Sverige?
– Utmaningarna är att få ett systemsäkerhetsperspek-
tiv där många olika professioner och aktörer ska
samverka och samarbeta.

Hans Rutberg, överläkare, professor i utvärder-
ing och hälsoekonomi, särskilt medicinsk
kvalitetsutveckling och patientsäkerhet vid 
Hälsouniversitetet, Linköping. Vilka är Richard
Cooks främsta styrkor?

– Richard har tillfört ett internationellt per-
spektiv på det svenska patientsäkerhets -
arbetet. Richards forskning fokuserar på
faktorer som gör att det inte blir fel, till
skillnad från många andra forskare som

studerar det som har gått fel.
Richard är en mycket bra och inspirerande föreläsare
som tycker om att framföra provokativa åsikter vilket
jag personligen tycker är välgörande.
Vilka är de främsta utmaningarna anser du, när
det gäller att förbättra patientsäkerheten i
Sverige?
– En vårdskademätning av SKL, som publicerades
november 2012 och som omfattade 4 000 granskade
journaler, visade en skadefrekvens på 13,5 procent.

Vårdrelaterade infektioner är det absolut enskilt
största skadeområdet och de förvärras av den ökande
resistensutvecklingen hos bakterier. Två andra
utmaningar är bristen på vårdplatser, samt icke
optimalt fungerande elektroniska journalsystem.
Vilka är de högst prioriterade åtgärderna för att
stärka patientsäkerheten i Sverige?
– SKL har tagit fram evidensbaserade åtgärdspro-
gram som täcker två tredjedelar av de skadeområden
som identifierades vid vårdskademätning. Det är nu
viktigt att fokusera på implementering av åtgärdspro-
grammen, exempelvis för att minska antalet urin-
vägsinfektioner. 

Vi vet vad vi ska göra, men vi gör det inte i tillräck-
lig omfattning. Detta gäller att ytterligare öka led -
ningens engagemang, såväl den politiska ledningen
som ledningen på landstings- och sjukhusnivå. Det
behövs även mer forskning kring de ekonomiska kon-
sekvenserna av vårdskador.
Tycker du att Sverige ska ha en nollvision för
skador och dödsfall i sjukvården?
– Ur patientens perspektiv är något annat än en nollvi-
sion för undvikbara skador, vårdskador, otänkbart. För
att möjliggöra att vi kan följa om vi är på rätt väg bör vi
fokusera på allvarliga vårdskador som lättare kan
mätas.

Jag hör honom säga att Sveriges
största problem är att vi inte har
ett hälso- och sjukvårdssystem.
Jag studsar till.  Det är ju det vi
brukar säga om USA. Nu säger han
samma sak om Sverige.



vården och en sammanhängande vårdkedja, säger
Richard Cook.
Många av de äldre vårdas idag inom hemsjukvården. De

träffar flera olika läkare och sjuksköterskor och besöker både
vårdcentraler och sjukhus. Patienter träffar vårdpersonal som
tillhör olika organisationer och där det i regel saknas struk-
turer och rutiner för att dela information. Det leder till en
otydlig ansvarsfördelning, vilket ökar risken för problem.

Ifrågasätter checklistor 
och ”gurun” Peter Pronovost
Det spelar ingen roll, menar han, hur mycket man än arbetar
med checklistor och andra verktyg för att höja säkerheten på
en enskild klinik eller avdelning, så länge som det inte får
positiva effekter på övriga delar av hälso- och sjukvården.
Han ser en vårdkedja med många svaga och brutna länkar
som inte hänger samman. 
Han fnyser åt tron på checklistor. Checklistor är komplet-

terande redskap, men löser inte de djupt liggande systemfelen.
När jag nämner gurun Peter Pronovost, som fått stor

uppmärksamhet i Sverige för sitt arbete med att reducera
infektioner i USA, blir Richard Cook raljerande igen och
uppmanar mig att läsa Charles Bosks utvärdering av Prono-
vosts arbeten. 

”Sjukvården fokuserar på fel saker”
Richard Cook skakar på huvudet. Han menar att sjukvården
fokuserar på fel saker. 
Han refererar till en debattartikel i Svenska Dagbladet

där författaren och konsulten Gunnar Rundgren möter en
byråkratisk hälso- och sjukvård med ambitiösa kvalitetsled-
nings- och kvalitetssäkringsprogram, men där verklig
empati tycks vara en bristvara: ”Det spelar ingen roll hur
många checklistor och hur detaljerat man försöker styra
verksamheten om inte den rätta kulturen och inställningen
finns”.
– Han har rätt, jag håller helt med honom. Det finns

teorier, och så finns det en verklighet. I Sverige är man
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• Richard Cook med muppen Beaker på axeln.
På en av Richard Cooks tidigare arbetsplatser kallade
man varandra med namn  från den kända brittisk-
amerikanska TV-serien ”Mupparna” som hade premiär
i Sverige 1978.
Richard Cook valde själv namnet Beaker.
”I've always felt a deep kinship with Beaker. 
Dr. Bunsen Honeydew is constantly inventing new
things that he believes will make the world better.
Beaker is always getting blown up by these things.
Most of healthcare safety efforts are 
Honeydew-like and the effects on practitioners are
mostly Beakerish…”



väldigt förtjusta i att anställa byråkrater, jag tror aldrig att
jag tidigare varit i kontakt med så mycket byråkrati som i
Sverige, säger Richard Cook. 
Ett stort och allvarligt problem idag, menar han, är

att finansieringssystemet inte uppmuntrar ansträng-
ningar som syftar till att koordinera vården. Vårdgivare

får inte betalt för satsningar på kontinuitet, utan för
episoder. Och ju kortare mötet blir med patienten, ju
mer pengar sparar vårdgivaren.
– Sverige har ett finansieringssystem som premierar en

arkipelag med öar som inte hänger ihop. 
Richard Cook tycker att det är viktigt att på djupet förstå

de som arbetar i hälso- och sjukvården och vad de brottas
med.

”Läkarna i glesbygden är de stora hjältarna”
Hans hjältar är läkarna som arbetar i glesbygden.
Under en Norrlandsturné i januari träffade han olika

läkare på ett flertal orter, bland annat distriktsläkare på vård-
centralen i Hemavan, samt specialister på sjukhus i Umeå.
– Jag är djupt imponerad av dessa läkare. De arbetar

ensamma och självständigt utan närhet till det stora sjukhu-
set. Varje dag tvingas de göra många och svåra prioriteringar.
De har ett tufft uppdrag. Läkare i Hemavan behöver ställa
helt andra frågor än läkare i storstäderna. Tråkigt nog finns
det en tendens att se ned på läkare som arbetar i glesbygden
och i mindre städer, men i själva verket uträttar de anmärk-
ningsvärda saker.
Richard Cook lyser upp när han berättar om bilresan i ett

kargt landskap och besök i byar där tiden inte går lika snabbt
som i storstäderna.
– Jag älskar norra delen av Sverige. Känner mig väldigt

bekväm där, kanske för att det påminner om mina hemtrak-
ter i norra Wisconsin.

”Patientsäkerhetssatsningar 
har inte haft så stor effekt”
Richard Cook säger att det har gjorts och görs många försök
att förbättra kvaliteten och säkerheten inom vården. Trots
det kvarstår många av problemen. Många saker görs med
goda intentioner, men får inte den effekt vi förväntar oss. 
– De senaste 20 åren har man till exempel arbetat mycket

med att försöka förbättra patientsäkerheten i USA, men det
har tyvärr inte haft så stor effekt. Säkerhet är ingenting
statiskt, vi möter ständigt nya tekniska lösningar och nya
teorier om hur vården ska organiseras. Detta ska människor
förhålla sig till och hantera. Utvecklingen är dynamisk, det
finns inga färdiga lösningar som fungerar för all framtid.
Det finns beräkningar som visar att kostnadseffektiviteten

i hälso- och sjukvården måste öka med 20 procent om vi ska
klara morgondagens utmaningar. Hur detta ska gå till finns
det inga enkla svar på, menar Richard Cook.

Synnöve Ödegård, före detta chef på 
avdelningen för Patientsäkerhet på KTH Teknik
och hälsa. Vilka är förväntningarna på
professuren?

– Det är framförallt att komma i gång med
forskning med ett tydligt systemperspek-
tiv. Professuren är ju inriktad mot system-
säkerhet i vårdorganisationer. Hittills har vi
arbetat med att identifiera och utveckla

kunskapsområdet, vilket vi har gjort genom den 15 -
poängsutbildning som vi har haft sedan 2008.
Vilka är de främsta utmaningarna anser du, när
det gäller att förbättra patientsäkerheten i
Sverige?
– Den största utmaningen är att få dem som har infly-
tande över vårdens resurser och organisation att
förstå och ta sitt ansvar för patientsäkerhetsfrågorna.
Det är hög tid att tillföra området forskningsanslag.
Intresset är stort bland säkerhetsforskare för säker-
heten i vården och det är kunskap som vården
behöver.
Vilka är de högst prioriterade åtgärderna för att
stärka patientsäkerheten i Sverige?
– Det är utan tvekan att förbättra förutsättningarna för
läkare och sjuksköterskor och alla andra som arbetar i
den patientnära verksamheten. Det handlar till
exempel om personalförsörjningen på sikt, anställ-
ningsförhållanden, arbetsmiljöfrågor samt utbildnings-
och kompetensfrågorna som får alldeles för lite upp-
märksamhet. 

Det blir också allt viktigare med kompetens inom
patientsäkerhetsområdet även för dem som arbetar
längre upp i systemet, exempelvis vid upphandling av
såväl varor som tjänster. Dessutom måste naturligtvis
det arbete som pågår och som är mer direkt riktat
mot personalens agerande fortsätta.
Tycker du att Sverige ska ha en nollvision för
skador och dödsfall i sjukvården?
– Självklart ska vi ha en nollvision för allvarliga skador
och dödsfall som hade varit möjliga att förhindra. Noll -
visionen handlar inte om noll fel eller noll skador! Det
handlar om en vision som innebär att de skador som
varit möjliga att förhindra inte ska inträffa och det är
en viktig skillnad.
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”I Sverige är man väldigt förtjusta 
i att anställa byråkrater. Jag tror aldrig 
att jag tidigare varit i kontakt med så
mycket byråkrati som i Sverige”
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Anhöriga får dra ett tungt lass
– Det som har hänt är att en allt större del av kostnaderna
vältrats över på vårdtagare och anhöriga. Ju äldre vi blir,
desto mer beroende blir vi av hälso- och sjukvården.
Anhöriga gör sitt yttersta för att hjälpa nära och kära.
Men vad händer med alla patienter som inte har anhöriga,
eller de som söker sig till vården utan tillräckligt med
kunskap och kraft att navigera rätt. Vi ignorerar att män-
niskor lägger ned så mycket tid på vård av anhöriga. Det
är en oerhört värdefull resurs som vi inte värderar.  

Det finns inga quick-fix-lösningar
Richard Cook arbetar som bäst med att etablera och
utveckla ett forskningscentrum i patientsäkerhet. 
– Många vill att problemen ska fixas. Snabbt. Men

det tar tid och kräver ansträngningar. Det är inte enkelt

det vi gör. Min förhoppning är att vi varje år ska få två nya
phD som fortsätter arbetet som kommer att ta decennier.

”Bemötande är lika viktigt 
som teknik och teorier
Innan vi skiljs åt tar Richard Cook upp frågan om bemö-
tande. Det en viktig del av patientsäkerheten, menar han.
– Hälso- och sjukvården behöver bli bättre på att

behandla patienter som människor. Att som läkare vara
stressad och gå in till en patient och säga att du har bröstcan-
cer och ska genomgå tumörkirurgi, det är inte mänskligt.
Ändå går det till så. Man kan inte starta där. Man måste
etablera en kontakt, skapa ett förtroende. Det är helt avgö-
rande för om vi ska lyckas förbättra kvaliteten och säkerheten
i vården. Allt handlar inte bara om teknik och teorier.

Läs mer om forskning om patientsäkerhet på:
www.ctlab.org

Jon Ahlberg, Chefläkare, Patientförsäk -
ringen LÖF. Vilka är de främsta
utmaningarna anser du, när det gäller att
förbättra patientsäkerheten i Sverige?

– Det finns ett gap mellan våra kun-
skaper om hur vi bör göra och hur vi
verkligen gör. Richard Cook pekar
ofta på hur vi inom våra
specialiteter arbetar med stor
expertis, men lämnar våra patienter

åt sitt öde när de inte längre behöver specialis-
ten.
Vilka är de högst prioriterade åtgärderna
för att stärka patientsäkerheten i Sverige?
– Förbättrad kommunikation över de olika
gränser som finns mellan enheter, vårdinrätt -
ningar och professioner, som också inkluderar
patienten och närstående. Det kan ske genom
träning, en öppnare kultur och återföring av
vårdens resultat.
Tycker du att Sverige ska ha en nollvision
för skador och dödsfall i sjukvården?
– Enligt Wikipedia är en vision ett framtida till-
stånd som man vill uppnå, och behöver inte
uppfylla formella krav på realism, tidsbundenhet
eller mätbarhet. Vilken annan vision än en nollvi-
sion skulle vi kunna ha? Att 1 eller 2 eller 5
procent av våra patienter avlider eller skadas till
följd av fel eller misstag?  Vi kanske aldrig når
noll, men det är den enda rimliga vision vi kan ha
vare sig vi tänker på patienter som grupp eller
står inför de enskild patient.

Ålder: 58 år
Familj: Hustru, tre vuxna barn, sex barnbarn.
Fritid: Mitt arbete. Jag läser mycket, mestadels rör det
mitt arbete, böcker om teknik, vetenskapliga tidskrifter.
Jag gillar också film, speciellt utländska filmer.
Musik: Jag tycker mycket om att gå på jazzklubbar.
Fasching i Stockholm är ett bra ställe.
Drivkraft: Jag vill gärna bredda perspektiven och hjälpa
människor att förändra sin upplevelse av världen.
Det gör mig glad: När jag möter människor där vi i
dialog kan lära av varandra och nå insikter. Alla män-
niskor har svaren inom sig själva, men kan ibland behöva
en guide eller lots. Det är både spännande och 
stimulerande att uppleva dessa möten.

PERSONLIGT



Läkemedelskommittén i Jönköpings län
har tagit beslutet att rekommendera att
nya patienter inte ska starta med ApoDos
som kräver användning av Pascal.

t – Vi har fått input från chefläkare och medicinskt an -
svariga sjuksköterskor om att det finns problem och risker
med Pascal. De kliniska apotekarna har fått många
klagomål. 

Som vi ser det kan vi inte garantera säkerheten
när nya patienter läggs in i Pascal/ApoDos. Det är
inte lätt att ta sådana beslut men ibland måste
man göra det.

– Vi är starkt intresserade i frågan. Vi har beställt en risk-
och konsekvensanalys för att få ett bättre underlag. Medan vi
väntar in den anser vi alltså att nya patienter inte ska starta
med ApoDos. 

Landstinget i Jönköping använder journal-
systemet Cosmic, som inte är integrerat med
Pascal. Dubbeldokumentationen – att behöva
registrera samma uppgifter i två system – är
en riskfaktor i sig, betonar Sören Hansen
(bilden).

– Jag arbetar själv som hematolog på Höglandssjukhuset
i Eksjö. Jag ser själv det här problemet. Går jag in och gör en
ny förskrivning i Cosmic och uppdaterar läkemedelslistan
och upptäcker att min patient även har Apodos så måste jag
in i Pascal och i princip göra om det jag redan gjort.

12
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Under hösten stormade det friskt kring ordinationsverktyget Pascal. 
Framförallt på grund av att systemet var långsamt och krångligt att använda,
och dessutom kantat av driftavbrott. I dag har flera tekniska förändringar
genomförts som gör Pascal mer driftsäkert och mindre långsamt. 

”Lägg inte in nya   
LÄKEMEDELSKOMMITTÉN
I JÖNKÖPINGS LÄN VARNAR
VÅRDEN: ”VI KAN INTE 
GARANTERA SÄKERHETEN”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortsättning nästa uppslag >>
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Men samtidigt har nya patientsäkerhetsrisker uppmärksammats, och ett nytt
orosmoln är under uppsegling. Alla vårdgivare, förutom de som använder 
journalsystemet SYSteam Cross eller VAS, är skyldiga att dubbelregistrera alla
ordinationer i Pascal och journalsystemet. Annars väntar en otrevlig överraskning.

    patienter i Pascal”

Sjuksköterskan Anna
Florén, som arbeter i
landstinget i Jönköpings
län, har fått återgå 
till gamla rutiner med
dosettdelning av 
läkemedel manuellt, trots
att det egentligen saknas
bemanning för det.

Foto: Tommy Hvitfeldt



– Det finns så pass stora risker med Pascal i dags-
läget att det finns risk för att det blir fel i detta
steg. Vi behöver en fullständig integrering mellan
Cosmic och Pascal så att uppgifterna hämtas auto-
matiskt – annars blir det allt för lätt fel. Det är
tveksamt om det fungerar att lappa här och där.
Ann-Sofie Lundström är medicinskt ansvarig

sjuksköterska i läkemedelskommittén i Jönköpings
län. 
– Flera medicinskt ansvariga sjuksköterskor i

länet har upplevt en säkerhetsproblematik med
Pascal, och skrivit till Inera och påtalat problemen.
Till problemen hör att de läkemedel som levereras i
dosförpackningarna inte har stämt överens med vad
som står på det dosrecept som medföljer och bris-
tande tillgänglighet som gör att man inte alltid
kommer in i systemet.

”Inte bemannade för dosettdelning”
Rent praktiskt har beslutet att inte sätta in nya
patienter på ApoDos/Pascal inneburit att sjukskö-
terskorna fått gå tillbaka till dosettdelning av läke-
medel.

– Det är inte heller ett bra alternativ.
Läkarna har uppmärksammat att det blir
dubbeldokumentation i Pascal och
Cosmic, vilket innebär risk för att det blir
fel. Å andra sidan finns det också en risk
att göra fel när man delar i dosett, och den
bemanning vi har i dag är inte dimensio-
nerad för den extra tid det tar. 

Andra nackdelar med återgång till dosettdelning
är att det blir mer kassationer av läkemedel
eftersom förpackningsstorlekarna inte är optimala.
Ann-Sofie Lundström ser också större risker i den
praktiska hanteringen av dosetten, exempelvis
händer det att dementa patienter själva flyttar runt
medicinerna i dosetten eller att dosetten tappas och
läkemedlen faller ut. Rullarna med dosförpackade
läkemedel uppfattas som säkrare.
– Det är varken optimalt eller samhällsekono-

miskt rimligt att inte ha bra datasystem som stöder
verksamheten. Men tyvärr är det bara att konstatera
att bra IT-stöd, det finns inte idag. 

Helene Thornblad
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Även på Capio Cityklinikens enheter i
Limhamn och Bunkeflo-Hyllie i Malmö har
beslut fattats efter samråd med läkargruppen
om att i nuläget inte registrera nya patienter
i Pascal. 

t Förutom de tekniska problemen med ordinationsverktyget
finns även andra faktorer som bidragit till beslutet. 
Det tar tid att lägga in nya patienter i Pascal, särskilt om

patienten har många läkemedel. Dessutom behövs alltid ett
noggrant övervägande huruvida patienten lämpar sig att ha sina
läkemedel dosdispenserade, betonar Ulla Wikström, läkare och
verksamhetschef på vårdcentralen. 

– Det stora dilemmat är att om man lägger in en ny
patient i Pascal så importeras hela årets förskrivning
i systemet. Ur denna lista ska respektive ansvarig
läkare endast dosdispensera de preparat han eller
hon ansvarar för, annars kommer man att stå som
ordinatör till samtliga läkemedel. Namnen på ansva-
riga specialister och kliniker faller bort och patien-
ten tappar sina kontroller. 

Tar alldeles för lång tid
Ulla Wikström bedömer att det tar ungefär en timme att göra
en nyinsättning i Pascal om patienten har cirka 15 läkemedel,
om arbetet ska ske grundligt och patientsäkert. Den tiden finns
långt ifrån alltid. Det är inte heller bra om äldre med många
läkemedel slentrianmässigt får dem dosförpackade, det finns då
en överhängande risk för polyfarmaci, betonar Ulla Wikström:
– Patienten måste ner på ett rimligt antal preparat och vara

stabil i medicineringen innan disdispensering kan vara aktuell. 
Precis som geriatrikern Christina Sjöberg (se artikel på

sidorna 20-21) ser Ulla Wikström risker med att kontrollen
över läkemedlen försvagas när de dosdispenseras.
– Dosdispenserade läkemedel kan delas ut av hemtjänsten.

Risken är då att distriktssköterskan tappar den naturliga kontrol-
len och kontakten försvåras. Utvärderingen kan bli bristfällig. 

– På våra äldre behöver vi ofta göra snabba föränd-
ringar, till exempel vid vinterkräksjuka. Då är
systemet tungrott i och med att personalen måste gå

CAPIO-KLINIKER RATAR PASCAL PÅ GRUND  

”Jag tar inte i nyinsk      
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Det är inte rimligt 
att inte ha 
bra datasystem”
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     AV PATIENTSÄKERHETSRISKER

    krivning av patienter ens med tång”

in i dospåsarna. Risken är då överhängande att
det blir fel.  

Inte bara Pascal utan även dosdispenseringen i sig
behöver genomlysas, menar Ulla Wikström och hänvisar
till resultaten av en avhandling om läkemedelsrelaterade
problem hos äldre gjord av Patrik Midlöv i Lund. I en av

delstudierna som ingår i avhandlingen rapporteras att det
förekom betydligt fler läkemedelsfel bland dospatienter
(fel hos 18 av 26) än bland patienter som inte stod på dos
(en av 9 patienter i studien). 

Helene Thornblad

Anders Hassbring på Capio City -
kliniken i Limhamn anser att den
största nackdelen med Pascal är att den
inte sparar historik över förskrivande
läkare och förskrivningsorsak. 

t ”Om jag som distriktsläkare förnyar ett recept

kommer jag att stå som ansvarig för samtliga läkemedel. 
Utan historiken är det risk för att recepten
förnyas år ut och år in, eftersom jag inte kan
se förskrivningsorsak eller vem som skrivit ut
läkemedlen. 

Nyinskrivning av patienter i Pascal tar vi inte i ens
med tång. Då importeras all förskrivning under ett helt
år, och det finns inte tid och möjligheter att gå igenom
allt ordentligt. Man hinner inte helt enkelt.”
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Vem har det juridiska ansvaret vid en vård-
skada/lex Maria? Samvetsansvaret, vem tar
det?

t Frågorna ställs i ett åtta sidor långt brev om Pascal och
dosdispenserade läkemedel från AnnSofie Sommer, cheflä-

kare, och Caroline Swahn, farma-
ceut i Östergötland. Brevet skicka-
des i december till ansvariga på
Inera, Centrum för e-hälsa och SKL
samt till Socialstyrelsen.
En del av de problem som tas

upp i brevet har åtgärdats. Till dem
hör det paket av åtgärder som
genomförts för att öka snabbheten
och driftssäkerheten i Pascal.
Dessutom infördes i januari den
efterlängtade möjligheten att ändra
ordination i Pascal utan att behöva
sätta ut läkemedlet för att sedan
sätta in det igen. Dock finns en
begränsning som innebär att bara
en framtida ändring kan registreras. 

Fortfarande många problem
Men brevet från Östergötland visar också att det finns flera
kvardröjande problem med Pascal och tjänsten dosdispense-
rade läkemedel som kan påverka patientsäkerheten. 
På flera håll i landet har läkare och annan vårdpersonal

upptäckt att de läkemedel läkaren skriver ut och som visas
på skärmen i Pascal inte alltid stämmer med dosreceptet som
levereras tillsammans med de dosförpackade läkemedlen. I
de uppmärksammade fallen har det funnits rätt läkemedel i

dospåsen men stått fel på dosreceptet. 

Risk att patienter tar utsatta läkemedel
– Sjuksköterskor och personal på särskilda
boenden har uppmärksammat att det inte verkar
stämma. Det är svårt att veta vad som är aktuell
läkemedelsbehandling just nu. En del patienter
som har dosförpackade läkemedel har också andra
mediciner som de tar själva – dessa är alltså inte
förpackade i dospåsen. Om ett sådant läkemedel
har satts ut, finns risk för att patienten ändå fort-
sätter ta det för att det står på dosreceptet, säger
Caroline Swahn.

E-recept raderas
Några andra av de problem som tas upp i brevet är att e-
recept som läses över till Pascal kan hamna under fel rubrik.
För patienter som tas bort ur Pascal, och ska övergå till sed-
vanlig receptförskrivning, raderas automatiskt e-recept om
inte förskrivaren innan förvissat sig om att patienten är helt
borta ur Pascal och dosapotekets register innan e-recept
skrivs. Detta är förskrivare inte alltid medvetna om.

Akuta ändringar kan dröja
Ett annat problem är att akuta statusändringar inte alltid går
igenom så snabbt som det var tänkt. Meddelande om akuta
statusändringar – exempelvis från pausad till pågående – kan
skrivas in i fritextfält i Pascal. Det finns dock flera exempel
på att det dröjt, ibland till nästa ordinarie dosproduktion 14
dagar senare. Bara genom att ringa till dosapoteket kan för-
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Listan över
fallgropar är
fortfarande lång

CHEFLÄKARE:
– VEM ÄR JURIDISKT
ANSVARIG OM
NÅGON VÅRDSKADAS?

Chefläkaren AnnSofie
Sommer är inte nöjd med
Socialstyrelsens svar om
vem som ska ta ansvar.
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skrivaren förvissa sig om att en akut statusändring verkligen
genomförs snabbt.

Stor risk att det blir fel för sällan-användare
Störst risk för att det ska bli fel blir det för sällan-användare
– däribland många sjukhusläkare – som inte använder sig av
Pascal tillräckligt ofta för att lära sig egenheter i systemet. 

Krångligt att registrera nya patienter
Att registrera nya patienter i Pascal är en krånglig
och tidskrävande uppgift, en process i minst 13
steg med inbyggda fallgropar – till exempel kan
man behöva lista ut vilken förkortning Apoteket
använder sig av för patientens särskilda boende. 

Sjukhusläkaren har tagit del av flera exempel på att regi-
streringen av nya patienter i vissa landsting överlåts till
sekreterare eller annan vårdpersonal. Kruxet är att registrer-
ing av patientens samtycke kräver en personlig förskrivarkod
och arbetsplatskod. För att kunna lägga upp en patient och
registrera basuppgifter som personnummer, namn och adress
krävs samtycke från patienten. 
Hos vissa vårdgivare lämnar läkare ut sina förskrivarko-

der.  På andra arbetsplatser har arbetsuppgiften att registrera
nya patienter flyttats från sjuksköterskorna – som ofta har
bäst koll på patientuppgifterna – till läkargruppen. Det
händer också att personuppgifter och ordinationer faxas till
dosapoteket istället för att använda Pascal. 

Ingen tar helhetsansvar
Östergötland hör också till de landsting där chefläkarna
gjort lex Maria-anmälningar som rör Pascal. Chefläkaren
AnnSofie Sommer är inte helt nöjd med Socialstyrelsens
svar:  

– Vi tycker att Socialstyrelsens beslut om Lex
Maria är lite tunna. Det är inte klart och tydligt
vem som ska sköta tillsynen, många aktörer är
inblandade och det är oklart vem som har
ansvaret för helheten. Det finns en tendens till att
varje aktör bara ser till sin egen del och lägger
över ansvaret på andra. Enligt muntlig uppgift
kommer tillsynen att ligga på Läkemedelsverket
framöver.

– Det har skett vissa förbättringar i funktionaliteten i
Pascal, men som vi uppfattar det finns fortfarande problem
som rör patientsäkerheten. 

Ska göra riskanalys
Vi har funderat på att, liksom i Jönköpings län,
avstå från att ansluta nya patienter till dostjäns-
ten, men ska först genomföra en riskanalys. Det är
en svår avvägning, eftersom det finns risker även
med att inte använda Pascal och dostjänsten.
Kommunen måste även involveras i detta arbete.

Helene Thornblad
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Forskning räddar liv, minskar människors
lidande och ger oss fler friska år. Den svenska
hjärt- och lungforskningen håller en mycket
hög internationell nivå och kan bedrivas tack
vare generösa gåvor från privatpersoner och
företag till Hjärt-Lungfonden.

Nu är Hjärt-Lungfondens Stora
Forskningsanslag öppet för 
ansökan under tiden 4 februari
till och med 12 mars 2013. 
Forskningsanslaget är det största i Sverige
inom forskningsområdet för hjärt- och lung-
sjukdomar. Anslaget är treårigt och på hela
15 miljoner kronor till forskare eller forskar-
grupp som är verksam i Sverige.

En internationell bedömningsgrupp granskar
samtliga ansökningar och vid utvärderingen
beaktas särskilt originalitet och sannolik 
klinisk betydelse.

Mer information om detta anslag och 
ansökningsförfarandet finns på vår hemsida
www.hjart-lungfonden.se  
Du kan också kontakta forskningsavdelningen
på telefon 08-566 24 220.

Nu kan du söka 
Hjärt-Lungfondens
Stora Forsknings-

anslag på
15 miljoner kronor.

pg 90 91 92-7
www.hjart-lungfonden.se

VÅRT 90-KONTO KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL



Använder du Pascal? I så fall måste du
också dubbelregistrera förskrivningen i
journalsystemet – såvida du inte använder
Systeam Cross eller VAS, som lagrar ner
ändringar i journalsystemets lokala läkeme-
delslista automatiskt. 
Vårdgivare som inte sett till att allt dub-
belregistreras får en hård nöt att knäcka. 

tMycket hände på en gång när Pascal infördes sommaren
2012. I informationsfloden efter införandet, driftstörning-
arna och felrapporterna var det långt ifrån alla som fick klart
för sig att ordinationer i Pascal också måste registreras i jour-
nalsystemet.
Orsaken är att förskrivningar i Pascal lagras hos Apote-

kens Service i dosregistret i bara 15-18 månader, medan pati-
entjournalen måste sparas i minst 10 år. 

Bryter mot patientdatalagen
Om dubbelregistrering inte görs i patientjourna-
len försvinner all information om ordinationer,
och då uppfylls inte kraven i patientdatalagen,
enligt Karina Tellinger på CEHIS, SKLs beställa-
rorganisation för Pascal. 

Konsekvensen av detta är att dokumentation av patientens
dosläkemedel behöver göras även i journalen. Rutiner för
detta beslutar respektive vårdgivare, säger Karina Tellinger.
Rent praktiskt blir det ingen enkel nöt att knäcka

eftersom endast journalsystemen Systeam Cross och VAS i
dag är integrerade med Pascal och klarar att importera data
därifrån. Men återläsningsfunktionen i VAS är ny och det kan
finnas landsting där lösningen ännu inte implementerats. 

Många ovetande
Sjukhusläkaren har haft kontakt med läkare på
några av de större sjukhusen i Sverige och enligt
dem är kravet på dubbeldokumentation inte väl
känt bland förskrivarna. Det ser alltså ut som att
nya orosmoln är på väg att segla upp för de vårdgi-
vare som inte har sett till att patientdatalagens
krav på lagring av information följs.

Lösning på sikt
– Vi har fått in en del kritik om dubbelregistrering i Pascal
och journalsystem. Många landsting vill genomföra en helin-
tegrering med journalsystemen när NOD* (Nationell Ordi-
nationsdatabas) och en gemensam läkemedelslista för alla
patienter kommer, säger Karina Tellinger. 
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Ny obehaglig överr   
ANVÄNDER DU PASCAL
MÅSTE DU
DUBBELREGISTRERA
ALLA FÖRSKRIVNINGAR
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Bonustema: Konferenser/möten • Sidan 37 Dr Snake • Sidan 6

”Pascal har kallats
djävulens redskap”

Jonas Rastad: Någon måste
stå upp och ta emot 
kritiken när det stormar

Farligt med 
läkare som 
inte fortbildas

Facebookgrupper
stoppade 
ny patientjournal

• Sidan 22 • Sidan 20 • Sidan 3

• Sidan12

”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”

fick en demonstrationSå gick det när vi

Segt, segt, segt och hopplösa utskrifter tycker njurmedicinaren Bengt von Zur Mühlen på Akademiska sjukhuset i Uppsala.

I nummer 5/2012 skrev vi om problemen att förskriva i Pascal. Nu
dyker nya orosmoln upp. Det räcker nämligen inte att du gör din
förskrivning i Pascal. Den måste dubbelregistreras i journalsyste-
met. Annars försvinner informationen när Apotekens Service rensar
ut den efter 15-18 månader, vilket bryter mot patientdatalagen.



  raskning för många
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NOD kommer att erbjudas vårdgivare successivt under
2013. Rent konkret innebär det en möjlighet att helt inte-
grera journalsystemets lokala läkemedelslista med NOD och
den samlade läkemedelslistan där. Till skillnad från dosre-
gistret kommer NOD att juridiskt vara en del av journalen
och nationell patientöversikt, NPÖ. I ett första skede
kommer NOD enbart att lagra ordinationer i öppenvården. 
När NOD integreras i journalsystemen sker

förskrivning/ordination vid ett tillfälle och ingen dubbelregi-
strering behövs för att möta kraven i patientdatalagen.
Beroende på landsting och journalsystem kan integreringen
ta olika lång tid. 

Bråttom
Risken för att tappa information om förskrivning som gjorts
i Pascal kan innebära att det blir bråttom att få ihop NOD
med journalsystemen. Redan under hösten 2013 löper lag-
ringstiden ut hos Apotekens Service för de första förskriv-
ningar som gjordes i Pascal sommaren 2012.
Efter bitvis tuffa inkörningsproblem under hösten 2012

har nu ett batteri av åtgärder genomförts för att göra Pascal
snabbare och driftssäkrare. 
– Pascal är ett fönster mot hela kommunikationskedjan.

När en del i kedjan inte svarar, då har Pascal inte heller
kunnat svara. De åtgärder som genomförts har bidragit till
ökad stabilitet i kedjan och ett snabbare system, säger Karina
Tellinger.
– Vi har daglig kontakt med vårdgivare och begär in inci-

dentrapporter, och mäter även driftstörningar kontinuerligt.
Vi kan se att problemen var som störst under senhösten och
att det nu fungerar betydligt bättre, berättar Ellen Hyttsten,
vd på Inera (SKL:s utförarorganisation).
Förutom åtgärder för bättre driftssäkerhet har bland annat

den efterlängtade möjligheten att ändra ordination införts. 

Dosrecepten stämmer inte
Det finns dock en hel del kvar på åtgärdslistan. Karina Tel-
linger och Ellen Hyttsten är väl medvetna om den kritik som
finns. Ett särskilt bekymmer är att de två utskrifter som kan
göras från Pascal, dosrecept (receptinformation) och ordina-
tionshandling (patientens aktuella läkemedelslista), kan
skilja sig åt i en del fall. Det innebär att dosrecepten, som
levereras tillsammans med dosläkemedlen, då inte stämmer
med de läkemedel som finns i påsarna. 
I de här fallen stämmer  inte det förskrivaren ser på

skärmen i Pascal med innehållet i dospåsarna och ordina-
tionshandlingen – men inte med dosreceptet. Skälet till det
är att Läkemedelsverkets regler kräver att vissa förändringar
godkänns av farmaceut innan dosreceptet kan uppdateras.

– Vi måste få ihop det till en informa-
tionskälla som alltid går att lita på. Grun-
dorsaken till problemet är att Läkeme-
delsverkets regelverk krockar med
sjukvårdens regler och rutiner. Vi vill ha
endast en lista som alltid går att lita på
och har bett Läkemedelsverket att se över
regelverket för dosrecept, säger Karina

Tellinger (bilden). 
Att nyregistrera en patient i Pascal kan vara en tidskrä-

vande uppgift. Inte minst kan det vara svårt att ange vart
dosläkemedlen ska levereras. En stötesten är att det krävs en
personlig förskrivarkod för att göra registreringen. Hos vissa
vårdgivare har en praxis utvecklats att andra personalkatego-
rier får använda läkarens personliga förskrivarkod vid regi-
streringen.
– Självklart tycker vi att förskrivarna ska kunna koncen-

trera sig på att förskriva. Det här tittar vi på hela tiden. Vi
har också kontakter med apoteken om registervård, så att det
ska bli lättare att hantera uppgifter om boenden och apotek,

säger Karina Tellinger.
– Kraven på att personlig förskrivar-

kod ska anges kommer från Apoteket AB.
I övrigt har vi arbetat mycket med den
grafiska presentationen. Den information
som importeras till Pascal när en ny
patient läggs upp är nu enklare och tydli-

gare, säger Ellen Hyttsten (bilden). 
En del av diskussionen om Pascal har också satt fokus på

själva dostjänsten. Hit hör exempelvis frågor som rör hur
akuta ändringar av ordinationer genomförs och om det kan
uppstå ”glapp” när ordinationer utförs i skiftet mellan
dosproduktioner där läkemedel förpackas för förbrukning i
14 dagar. 
– IT-stödet Pascal är en del i helheten, men frågeställ-

ningarna om dosläkemedel är betydligt större, säger Karina
Tellinger. 
– Hur snabbt nya dosläkemedel levereras efter en akut

ändring är exempelvis reglerat i landstingens avtal med
dosapoteken, förklarar Ellen Hyttsten.

Helene Thornblad

*NOD = Nationell Ordinationsdatabas. En för förskrivaren gemensam
informationskälla där uppgifter om varje enskild patients hela
läkemedelsanvändning kan lagras och hämtas. 
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Engagemanget i läkemedelsbehandlingen
sjunker ofta när en patient får dosdispense-
rade läkemedel och ”skyddsnät” mot ordi-
nationsfel försvinner. Övergång till Apodos
används alltför slentrianmässigt i dag,
istället för en individuell anpassning, säger
geriatrikern Christina Sjöberg som nyligen
disputerat på en avhandling om äldres
läkemedelsanvändning.

tHela säkerhetskedjan kring läke-
medel försvagas när en patient sätts in
på ApoDos, menar Christina Sjöberg
(bilden), som är ordförande i Västra
Götalandsregionens terapigrupp för
äldre och läkemedel. Hon är också
medlem i Läkarförbundets arbetslivs-
grupp.
– Om jag skriver en orimlig ordina-

tion reagerar ofta Apoteket eller sjuksköterskan, men det gör
inte dosmaskinen med samma omsorg. Anhöriga slutar ifrå-
gasätta och det sker en försämring av patientens möjlighet
till samverkan med personalen och beslutanderätt när det
gäller den egna vården (patient empowerment). 
Läkaren blir mycket mer ensam när det gäller ordinatio-

ner, vilket kan leda till sämre kvalitet, säger hon.

Engagemanget försvinner
Ofta tystnar diskussionen kring patientens läke-
medel när de kommer dosförpackade, enligt
Christina Sjöberg. 

– Sjuksköterskorna ser efter att det är rätt antal i påsen,
men inte mer. Man ”vet” att det blir rätt och engagemanget
sjunker. Det följer inte heller med bipacksedlar med doslä-
kemedel. Det blir svårare att hitta information, vilket gör att
patienter och anhöriga funderar mycket mindre kring
biverkningar. 
Christina Sjöbergs avhandling visar att patienter som

använder ApoDos oftare har lägre kvalitet på sin läkemedels-
behandling, även om hänsyn tas till att dessa patienter oftare
är äldre, sjukare och oftare bor på äldreboenden. Bristande
engagemang och en svagare säkerhetskedja är delförklaringar
till detta, men också ordinationsverktygen i sig.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Socialstyrelsen har tagit emot omkring 25 lex
Maria-ärenden som huvudsakligen rör Pascal.
Därutöver finns det finns fler, osäkert hur många,
som delvis berör Pascal, enligt Lars Asteborg,
ansvarig för tillsynsutveckling på Socialstyrelsen. 

– Under sommaren 2012 fick vi indikationer om att
dosläkemedel inte kom ut på äldreboenden. Vi besökte
då dosapoteket i Örebro och fick upp ögonen för de
problem som fanns med Pascal. Vi gick då ut med ett
meddelandeblad med rekommendationer om skärpt
beredskap och observans för att undvika patientsäker-
hetsrisker i övergången med Pascal. Vi fick sedan in
synpunkter och klagomål från många håll med anled-
ning av meddelandebladet.
I oktober deltog Socialstyrelsen och de nationella

aktörerna kring Pascal i ett möte för att gå igenom
problem i Pascal och åtgärder för att lösa dem. 
– Vid mötet hade man löst en del problem och alla

jobbade för högtryck för att lösa de övriga. Utifrån det
mötet har vi försökt avsluta ärenden. Flera av lex Maria-
ärendena tog upp samma slags systemfel och de har
också besvarats på liknande sätt av Socialstyrelsen.

Vårdgivaren har ansvaret
Vårdgivaren är ansvarig för att de program som köps in
till verksamheten fungerar. Pascal är inget undantag,
även om det inte köpts in utan breddinförts i all vård
och omsorg.
I svaren på lex Maria-ärendena fokuserar Socialsty-

relsen på vad vårdgivarna gjort för att parera riskerna
med Pascal. 
– Förutom i något fall har landstingen tagit proble-

men på allvar och genomfört de åtgärder som varit
möjliga. De har påtalat risker till övriga aktörer,
skickat vidare synpunkter och följt upp.
I något fall har Socialstyrelsen kritiserat vårdgivaren

för att inte ha genomfört tillräckliga åtgärder. Läkartid-
ningen beskrev i januari ett fall där en patient fått
läggas in på sjukhus med intorkning efter en felaktig
ordination i ett svårt krånglande Pascal som hängt sig
flera gånger under ordinationen och där det var stora
problem att få överblick.
I det fallet riktar Socialstyrelsen kritik mot vårdgi-

varen för att inte ha vidtagit tillräckliga åtgärder mot
bristerna i Pascal.
Man handlar det bara om att vårdgivarna ska

göra allt för att friskriva sig från ansvar? Vem har
då det egentliga ansvaret om det blir fel?
– Det är ett komplicerat ansvarsförhållande. En

förutsättning för att lösa problemen är att alla samarbe-
tar. Tillsynen bygger på att se framåt för att lösa
problem, på att det pågår ett arbete för att lösa problem
och genomföra åtgärder. Och efter mötet med alla
aktörer i oktober fick vi intrycket av att så var fallet. 

Helene Thornblad

Mängder med
lex Maria-ärenden ”Dosläkemed    
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Ordinationsverktygen en bov i drama
– Man måste ta mycket mer hänsyn till förskrivar -
perspektivet när man utformar ordinationssystem.  Det är A
och O att systemen är funktionella. 

– Ordination kräver tid och omsorg, det ska göras
vid ett läkarbesök där man går igenom hela
behandlingen. Samtidigt finns ofta ett tryck på
läkare att förnya dosrecept ”i förbifarten”. 

Många kardinalfel begicks
Christina Sjöberg var med i det pilotprojekt som inledde
utvecklingen av Pascal. 
– Vi som var med i piloten fick hela tiden höra att ”det

ändrar vi till den skarpa versionen”. Men allt blev inte
åtgärdat. Det var gräsligt olyckligt att forcera igenom infö-
randet på så kort tid. Det är också ett kardinalfel att tala om
för sjukvården vad som behövs i fråga om webbläsare och
datorkapacitet, istället för att först fråga vad vi faktiskt har.
Till sjukvården kommer alltid tekniska nyheter sist,
eftersom vi har krav på hög säkerhet i systemen.
Det får inte gå slentrian i att sätta patienter på Apodos,

till exempel när de flyttar till särskilda boenden. Det måste
alltid vara en individuell anpassning, understryker hon. 

”Övertro på läkemedelsgenomgångar”
Christina Sjöberg varnar för att ha en övertro på läkemedels-

genomgångar, där läkaren får hjälp av ytterligare en person
som granskar patientens läkemedelsbehandling. 

Flera stora och kostsamma studier har genomförts
för läkemedelsgenomgångar, men SBU:s rapport
om äldres läkemedelsanvändning visar att de haft
relativt blygsamma resultat. Istället behöver
läkaren ges tillräckligt med tid att hinna utvärdera
patientens läkemedelsbehandling tillsammans
med patienten

– Problemet behöver angripas på flera sätt, till exempel
genom undervisning till förskrivande läkare. Den viktigaste
åtgärd man kan genomföra är att tänka efter innan man
sätter in en behandling så att det blir rätt från början. 

Vill införa kommunöverläkare
– En nyckelfråga är att förbättra samarbetet mellan sluten-
vård, primärvård och den kommunala omsorgen. Kanske går
det att komma någon vart med hjälp av ekonomiska
morötter på det här området. Men det behövs också en
samordnande funktion för alla aktorer, och jag hör till dem
som tror att det skulle kunna vara bra med kommunöverlä-
kare för att ha en ytterst ansvarig som håller i samarbetet. 
– Man behöver också förbättra arbetet kring äldres läke-

medel på ett tidigare stadium – innan patienterna kommit
till särskilda boenden. Då är de oftast svårt sjuka med kort
återstående livslängd. 

Helene Thornblad

del ger sämre behandling”

Foto: Sahlgrenska akademin



Den nya myndigheten för tillsyn av
sjukvården ska bli bättre på att dra slut-
satser och återföra kunskap om de brister
man ser i vården. De sex regionala avdel-
ningarna får ökade resurser och får ansvar
också för enskildas klagomål mot hälso-
och sjukvården förutom Lex Maria som
man hade tidigare.

t Socialstyrelsens gamla tillsynsavdelning får en delvis ny
organisation och inriktning när den övergår i den nya myn-
digheten ”Inspektionen för vård och omsorg” den 1 juni.
Inom framförallt tre områden är det tänkt att verksamheten
ska utvecklas. En viktig del blir den analys- och utvecklings -
avdelning som inrättas och placeras på huvudkontoret. 
– Det finns mycket information att hämta i de beslut som

tas i tillsynsärendena. Vi tycker inte att det är tillräckligt
utnyttjat idag, säger Thord Redman, en av de två utredare
som tillsammans med generaldirektör Gunilla Hult
Backlund arbetar fram den nya myndighetens organisation.

Kunskap ska återföras
Det andra utvecklingsområdet är kunskapsåterföring och
tanken är att analys- och utvecklingsavdelningen ska samar-
beta med de regionala enheterna och utveckla en dialog med
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SJUKVÅRDEN SKA
FÅ ÖKAT STÖD ATT
LÄRA AV MISSTAGEN

UT I LJUSET är måttot. Gunilla Hult Backlund, ny generaldi-
rektör och utredaren Thord Redman, vill synliggöra de misstag som
begås, så att hela sjukvården kan dra nytta av tillsynsmyndighetens
granskningar och analyser. Foto: Stefan Nilsson



De nya myndigheterna
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kommuner, landsting och andra utförare omkring gransk-
ningsresultaten.

– Det är viktigt att den kunskap vi får fram inte
bara går tillbaka till dem som vi granskar utan att
alla i vården kan lära av de fel och misstag som
begås, säger Thord Redman.

De regionala enheterna kommer att förstärkas med kom-
munikationskompetens som ska hjälpa inspektörer och
granskare att bygga upp nätverk och skapa en tydligare
infrastruktur för samarbetet med kommuner och landsting.

Mer råd till de som granskas
Det tredje utvecklingsområdet är råd och vägledning till de
verksamheter som granskas.
– Det är en viktig del för att komma till rätta med otill-

fredsställande system och rutiner, säger Thord Redman.
Regeringens krav på den nya tillsynsmyndigheten är en

starkare, tydligare och effektivare myndighet. 
Thord Redman betonar att granskning är prioritet

nummer ett för Inspektionen för vård och omsorg, men han
pekar samtidigt på att propositionen som ligger till grund
för verksamheten vill se mer av råd och stöd till sjukvården.

Att enskildas klagomål ska utredas regionalt tror

man ska ge handläggarna en mer samlad bild som
de ska kunna dra nytta av, vilket man hoppas ska
effektivisera tillsynen. De regionala tillsynsavdel-
ningarna förstärks med 50 inspektörer i en första
omgång, rekryteringar pågår just nu.

Cirka 500 anställda vid Socialstyrelsen följer med till den
nya myndigheten. 450 av dessa jobbar regionalt och knappt
50 kommer att finnas på huvudkontoret.

Ökade ekonomiska resurser
Myndigheten får ett tillskott på 175 miljoner kronor på
helårsbasis. Det första verksamhetsåret (2013), som bara är
sju månader, får myndigheten totalt 376 miljoner kronor.
2014 får den nya myndigheten 651 miljoner kronor och
följande två år 635 respektive 645 miljoner kronor. Förutom
satsningen på den operativa verksamheten och fler inspektö-
rer pågår rekrytering till exempelvis den nya analys- och
utvecklingsavdelningen, till IT-enheten och personalenhe-
ten. 
– Vi räknar med att kunna göra ytterligare förstärkningar

med inspektörer till den regionala tillsynsverksamheten
under 2014, säger Thord Redman.
Under en övergångsperiod kommer en del av verksamhe-
ten att bedrivas i lokaler som tas över från Socialstyrelsen.
Detta för att det inte ska stå lokaler tomma. Men när
hyresavtalet löper ut hösten 2014 flyttar huvudkontoret
och Region Öst ut till forskningsmiljön i den nya Haga -
staden ute vid Nya Karolinska Universitetssjukhuset. 

Anna-Lena Bengtsson
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Från och med 1 februari kommer klagomål som
inkommer till enheterna för enskildas klagomål att
utredas vid de regionala tillsynsenheterna i landet. 

t Under 2012 har enheterna för de enskildas klagomål till-
sammans med de regionala tillsynsenheterna avslutat cirka
7 000 ärenden, berättar Susanne Gullack-Flyrén,
enhetschef för Enheten för enskildas klagomål 1. 

Men bara under januari har 769 nya klagomålsärenden
kommit till Socialstyrelsen. För närvarande är cirka 5 000
ärenden under utredning. På grund av den lagstiftning som
styr utredningen tar varje ärende minst 5-6 månader att
utreda. Enheterna för enskildas klagomål 1 och 2 som i dag
finns på Socialstyrelsen och tillsammans har cirka 50
anställda övergår vid halvårsskiftet i Region Öst och
kommer att behandla klagomål i Stockholmsregionen när
den nya myndigheten ”Inspektionen för vård och omsorg”
träder i kraft.

Marie Wedin, ordförande i Läkarförbundet
– Jag är orolig att det ständiga omorganiserandet av till-
synsmyndigheten ska göra att högarna av tillsynsären-
den börjar växa igen. 

Att på kort tid först centralisera myndigheten och
sedan decentralisera den gör att man dessutom riskerar
att förlora kompetent personal. 

Vi har alltid fått höra hur viktigt det är att
återföra information till vården, men hittills har
det inte visat sig fungera.
Många ärenden hamnar dessutom helt felaktigt hos

tillsynsmyndigheten och riskerar att blockera de som
verkligen hör hemma där. Informationen om vad man kan
klaga på hos tillsynsmyndigheten måste bli bättre.

Thomas Zilling, ordförande Sjukhusläkarna
– Det finns en risk att man tappar mycket kompetens när
man decentraliserar verksamheten. Det är inte lätt att hitta
kompetens ute i regionerna. Många av tjänstemännen som
finns i systemet i dag tröttnar och vill göra något annat. 

Tar det väldigt lång tid innan utredningarna av anmäl-
ningsärenden kommer till stånd och högarna växer
drabbar det också läkarkåren. Det är svårt att komma
ihåg exakt vad som hände lång tid efteråt. Ärenden ska
behandlas medan de fortfarande är aktuella. Det måste
finnas en långsiktighet i planeringen av den här typen av
verksamhet, annars tappar den sin trovärdighet.

5 000 ärenden 
väntar på utredning

Orolig för att högen av
tillsynsärenden växer igen

Risk att kompetent
personal slutar
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– Jag hade förväntat mig mer av ett hel-
hetsgrepp från regeringen, säger lands -

hövding Stefan Carlsson som
utrett myndighetsstrukturen
inom vård och omsorg. Han
medger att han är lite
besviken över att bara en liten
del av hans förslag nu förverk-
ligas, men menar att man

måste ha respekt för att det handlar om
stora strukturella förändringar.

t De stora förväntningarna på Stefan Carlssons förslag, som
gick ut på att skrota tio myndigheter och ersätta dem med
fyra nya, har följts av en öronbedövande tystnad. 

– Med tanke på att både kommuner och landsting
var mycket positiva till förslaget i sina remissytt-
randen är jag förvånad att SKL inte varit mer
offensiva i debatten, säger han.

Just nu börjar den nya ”Inspektionen för vård och
omsorg” att ta form. Men Stefan Carlsson menar att reger-
ingen missar en del av vinsterna genom att inte ta in all
tillsyn i den nya myndigheten.
– Jag hade gärna sett att också Läkemedelsverkets tillsyn

över apoteksområdet ingått, så att all tillsyn samlats i en
myndighet, säger Stefan Carlsson.
Förslaget att slå samman Folkhälsoinstitutet och Smitt-

skyddsinstitutet med delar av Socialstyrelsen är beslutad, men
fortfarande under beredning. Både Folkhälsoinstitutet och
Smittskyddsinstitutets nuvarande verksamhet upphör den
sista december 2013, men varken utredare eller generaldirek-
tör är utsedd för den nya myndigheten. Socialdepartementets
enda besked är att frågan fortfarande är under beredning.
I Östersund hoppas man att delar av Folkhälsoinstitutet

ska få finnas kvar vilket knappast var Stefan Carlssons inten-
tion. Han vill ha alla myndigheter samlade i Stockholm. Han
är också kritisk till att nedmonteringen av Socialstyrelsen
sker i etapper istället för som han föreslagit i ett raskt grepp.

– Genom att efter hand plocka ut delar av Socialstyrelsen
gör man de delar som finns kvar i myndigheten mycket
sårbara. De får dessutom jobba med overheadkostnader som
är alldeles för stora för den krympande organisationen, kon-
staterar Stefan Carlsson.

Han menar också att det inte är bra att slå samman
myndigheter. Det är bättre att starta från början
med en ny myndighet. Istället för en nystart är det
annars risk att det blir en kamp mellan de olika
myndigheternas kulturer. 

Arbetet har också påbörjats med samordningen av IT och
Apotekens Service AB, som enligt Stefan Carlssons förslag
ska ingå i Infrastrukturmyndigheten. Men inte heller det
arbetet vill man kommentera från Socialdepartementet.

Den 7 februari utsåg regeringen den före detta
landstings- och regiondirektören Sören Olofsson till
särskild utredare för att genomföra ombildandet av
det statliga bolaget Apotekens Service AB till den
nya myndigheten för hälso- och vårdinfrastruktur.

Allra mest missnöjd är Stefan Carlsson med att inget hänt
när det gäller hans förslag om kunskapsstyrning.
– Jag vill plocka bort all kunskapsstyrning från respek-

tive myndighet och lägga i en ny myndighet. Det skulle
innebära verkligt stora förändringar, säger han.
Men Stefan Carlsson tror att regeringen på sikt har ambitio-

nen att också samordna kunskapsstyrningen och menar att det är
då de stora vinsterna kommer att visa sig genom att vård och
omsorg slipper olika signaler och besked från olika myndigheter.
– Myndigheten blir mer konsekvent och tydligare i sitt

sätt att styra, säger Stefan Carlsson.
Anna-Lena Bengtsson

Så här ser Stefan Carlsson föreslagna myndigheter ut

Kunskapsmyndigheten för hälsa, vård och omsorg föreslås arbeta med
vetenskapliga underlag, rekommendationer, riktlinjer och prioriteringar.
Inspektionen för hälsa, vård och omsorg som utövar tillsyn, föreslås
ge godkännande av läkemedel, tillstånd och legitimationer.
Infrastrukturmyndigheten för hälsa, vård och omsorg föreslås få
ansvar för IT och kommunikation både i vård och mellan övriga myn-
digheter. Där ska dessutom Apotekens Service AB:s verksamhet
ingå.
Myndigheten för Välfärdsstrategi föreslås få i uppdrag att bevaka
och analysera den övergripande utvecklingen av hälsa.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– Regeringen
väljer en farlig väg

ATT SLÅ SAMMAN MYNDIGHETER
ISTÄLLET FÖR ATT STARTA NYA
KAN SKAPA REVIRSTRIDER
TROR STEFAN CARLSSON
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Lägg er i startgroparna för att tävla om
utmärkelsen ”Sveriges bästa sjukhusmat”. 

t God, energirik mat som serveras på ett sätt som stimule-
rar aptiten är något som Sjukhusläkarna vill belöna. För en

svårt sjuk patient kan maten ha avgörande betydelse för hur
en sjukdom utvecklar sig och hur man klarar av att åldras.
För andra patienter är det en positiv upplevelse som under-
lättar tillfrisknandet.
Juryn som ska utse ”Sveriges bästa sjukhusmat – till sista

steget” har startat sitt arbete. Det första mötet skedde i
mitten på februari vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Tävlingsregler, tidsplan och tävlingens utformning diskute-
rades av de namnkunniga jurymedlemmarna. 

26

Sjukhusläkaren  1/2013 Sjukhusmaten

NAMNKUNNIG JURY
UTSER VINNAREN
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Cederholm

Bengt
von Zur-Mühlen

Disputerad dietist vid
Skånes Livsmedelsakademi.

Professor i klinisk nutrition
och överläkare i geriatrik vid
Akademiska Sjukhuset i
Uppsala.

Matintresserad överläkare i
internmedicin och njursjuk-
domar vid Akademiska Sjuk-
huset i Uppsala.

Kökschef vid Universitets-
sjukhuset i Herlev strax
utanför Köpenhamn, som
prisats för att ha startat
utvecklingen mot bättre 
sjukhusmat.
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För att få in så många aspekter som möjligt på hur bra
sjukhusmat ska vara har Sjukhusläkarna valt en jury med
spetskompetens inom området, Tommy Cederholm, profes-
sor i klinisk nutrition och överläkare i geriatrik vid Akade-
miska Sjukhuset i Uppsala, Maria Biörklund Helgesson, dis-
puterad dietist vid Skånes Livsmedelsakademi, Michael
Allerup Nielsen kökschef vid Universitetssjukhuset i Herlev
strax utanför Köpenhamn i Danmark och Bengt von Zur-
Mühlen, vice ordförande för Sjukhusläkarna och matintresse-

rad överläkare i internmedicin och njursjukdomar vid Aka-
demiska Sjukhuset i Uppsala.  
Projektledare är Helene Thornblad, kommunikatör hos

Sjukhusläkarna.
Tävlingen riktar sig till alla Sveriges sjukhus och kommer

troligen att delas upp i två klasser, en för stora sjukhus och
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en för mindre. En inbjudan kommer att skickas ut både till
chefläkare och köksansvariga vid landets sjukhus. 
Vid första jurymötet var alla överens om att sjukhuslä-

karna ska engageras i tävlingen, inte minst chefläkaren. 
– Är sjukhusets läkare stolta över den mat som serveras är

det ett tecken på god kvalitet och att man ser nutrition som
en viktig del av behandlingen och har kontakt med dietist
och den ansvarige för köket, sa Bengt von Zur-Mühlen.
Tommy Cederholm framhöll vikten av att det inte enbart

ska handla om god mat utan att man också måste ta hänsyn
till att det handlar om svårt sjuka patienter som kan ha både
svårt att äta och dessutom inte har någon matlust. Men han
betonade att vällagad mat i trevlig miljö tyder på omtanke
om patienterna.
– Bra mat gör att patienterna äter bättre vilket underlät-

tar läkning och återhämtning. Måltiderna ska vara en positiv
hållpunkt under vårdtiden. Bra sjukhusmat är ett allmänt
kvalitetsmått på vården, konstaterar han.
Juryns danska medlem Michael Allerup Nielsen,

prisbelönt kökschef vid Herlevs sjukhus,menar att det
inte spelar någon roll om maten är god och näringsrik om
patienterna inte äter den. Därför är alla aspekter kring
måltiden viktiga, både miljön runt måltiden och att den
behandlande doktorn visar intresse för vad patienten äter.

– I Danmark talar vi om att den bästa sjukhusma-
ten är den som också når de sista 30 centimetrarna
fram till patientens mun, säger han.

Forskning i framkant
2011 etablerade Universitetssjukhuset i Herlev en
forskningsenhet som har sin bas i centralköket. Här
har man forskningsmässigt fokus på gastronomi,
måltider och kunskapen om mat till patienter som
ligger i riskzonen för undernäring. Sjukhuset har
också fått den Gastronomiska Akademins pris för
att man startade utvecklingen av sjukhusmaten.

Den mat som serveras vid Herlevs Sjukhus har det
nordiska köket som grundstomme. Här finns också eget
bageri och egen slaktare. 

Helheten viktig
Dietisten Maria Biörklund Helgesson betonar också att
alla aspekter på måltiden är viktiga. Det handlar om
rummet där patienten intar sin måltid, hur det ser ut, om
man äter tillsammans med andra och hur maten presenteras. 
Mötet är en annan viktig del som hon betonar. Tillfrågas

patienterna om vad de vill äta och när?
Mat och dryck är en tredje faktor. Hur ser patientens val-

möjligheter ut?  Finns buffé eller brickdukning? Hur ser ruti-
nerna ut och vilka personalkategorier deltar i serveringen?
Alla dessa synpunkter från juryn kommer att resultera i

ett frågeformulär, som man utlovar kommer att vara enkelt
att besvar,  men där man också kan göra egna kommentarer
och bifoga bilder till. 

Anna-Lena Bengtsson
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Årets Visslare
stod inte 
ut längre  
– sade upp sig

De ständiga nedskärningarna tog till
slut knäcken på Stefan Branth.
– Jag står inte ut med att arbeta inom
akutsjukvården längre. Vården har
blivit farlig, det begås allvarliga medi-
cinska misstag.

t Stefan Brandt vittnar om en extremt pressad situa-
tion där han på helgerna fått ronda 80 patienter, samti-
digt som han har tagit emot de patienter som kommit
in till akuten. Helt själv, förutom en AT-läkare. 
– Så mycket har man dragit ner. Tidigare hade vi

stafettläkare, men de sade man upp. Pressen är fruk-
tansvärd. Samtidigt som man ska ansvara för en liten
hjärtintensivavdelning ska man gå bakjour.
Stefan Branth berättar att försökt stå ut och att han

har dåligt samvete för att han nu kastar in handduken.
– Jag vet ju att de få personer som blir kvar i

Enköping får det ännu värre. Men det finns en gräns för
vad man står ut med och hur dålig vården får vara. När
man beslutade att skära ner ännu mer, fast det var över-
fullt på sjukhuset och inte fanns något att skära ner på,
så fick jag nog.
Värst tycker han det är att den högsta ledningen

inte inser problemen. Man skär ner och sedan får man
göra brandkårsutryckningar, vilket blir dyrare på sikt
än att bygga ut så att vården fungerar.
– I  min generation som var ST-läkare på 90-talet

på Akademiska är ingen kvar. Då förstår du att man
totalt misslyckats med arbetsmiljön.
Stefan Branth menar att regionsjukhusen måste bli

statliga. 
– Som det fungerar nu är det ohållbart.

Christer Bark
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Den 5 september förra
året mottog Stefan
Branth priset ”Årets
Visslare” på Malmö
Arena av Sjukhusläkar-
na efter att ha slagit
larm om att vården
blivit farlig på grund av
alla nedskärningar.
Då hyste han fortfaran-
de ett visst hopp om
bättring, men sedan
dess har situationen
förvärrats katastrofalt,
menar han.
– Ledningen saknar
total förståelse för
problemen, så nu ger
jag upp.

Foto: André de Loisted.



Vårdgivaren har ganska stora möjligheter
att göra undantag från de signeringskrav
som finns beskrivna i föreskrifterna SOSFS
2008:14. Det menar Socialstyrelsen som nu
ser över dem. I mitten på mars skickas för-
slaget till revidering ut på remiss. 

t Signeringstvånget upplevs av många läkare som en stor
och frustrerande tidstjuv i vården. Frågan har debatterats i
många år, inte minst av Socialstyrelsen.

För drygt åtta år sedan framförde den förre gene-
raldirektören för Socialstyrelsen, Kjell Asplund,
kravet på att signeringstvånget skulle avskaffas
för andra journaluppgifter än de mest centrala.
Men patientdatautredningen (SOU 2006:82) valde
att behålla kravet att vissa anteckningar alltid ska
signeras.

Vid halvårsskiftet 1 juni 2008 trädde den nya patientda-

talagen i kraft och då skrev Socialstyrelsen om sina föreskrif-
ter om informationshantering och journalföring i hälso- och
sjukvården (2008:14). I de nuvarande förskrifterna finns
utrymme för vårdgivare att göra undantag från signer-
ingskravet på signeringar. 

– Förmodligen har inte vårdgivare riktigt gått
igenom våra föreskrifter och analyserat vad som
absolut behöver signeras och vilka möjligheter
man har till undantag, säger Anders Alexanders-
son, jurist vid Socialstyrelsens avdelning för regler
och tillstånd.

Signeringskrav sedan 1986
Kravet på signering har gällt sedan patientjournallagen
infördes den 1 januari 1986. I juni 1991 gav regeringen upp-
draget åt Socialstyrelsen att redovisa erfarenheterna av kravet
på signering. I en rapport som publicerades i juni 1999
pekade Socialstyrelsen på ett flertal identifierade problem
som till exempel:
• Tekniska problem att få till stånd en säker signering i IT-
journaler.
• Oklarheter om gränsdragningen mellan patientuppgifter
som ska antecknas enligt patientjournallagen och andra slag
av patientuppgifter som också behöver dokumenteras.

År 2000 ville tre av fyra läkare 
ändra eller ta bort kravet på signering
I Socialstyrelsens rapport ”Om administration i vården” från
år 2000 intervjuas läkare som signeringskravet. Hela 76
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Socialstyrelsenseröv

För drygt åtta år sedan ville Socialstyrelsens förre generaldirektör, Kjell Asplund,
minska signeringstvånget till ett minimum – endast centrala uppgifter skulle
signeras. Allt annat skulle avskaffas. Så blev det inte. Istället har signeringskraven, i
dagens digitaliserade journalsystem ökat kraftigt – trots att mycket av det som
signeras inte är absoluta krav, eller ens önskvärda, enligt Socialstyrelsen.

” Förmodligen har inte 
vårdgivare riktigt gått igenom
våra föreskrifter och analyserat
vad som absolut behöver
signeras och vilka möjligheter
man har till undantag”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

4 § Rutinerna för hantering av patientuppgifter ska säkerställa att
väsentliga ställningstaganden som rör vård och behandling,
förhållningsregler enligt smittskyddslagen  (2004:168) samt
epikriser och andra sammanfattningar av genomförd vård
signeras av den som svarar för uppgiften.  
Vårdgivaren får besluta om undantag från kravet på signering
beträffande andra journalanteckningar än sådana som omnämns i
första stycket. Dessa undantag ska framgå av rutinerna för
hantering av patientuppgifter. 

Så säger Socialstyrelsens föreskrifter

Bara väsentliga uppgifter 
behöver signeras
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procent av de tillfrågade ansåg att kravet på signering borde
förändras eller tas bort.

De huvudsakliga argumenten var att signer-
ingskravet saknar betydelse för patientsäkerheten
eftersom ”man i realiteten sällan läser igenom sina
journalanteckningar när man får tillbaka journa-
len efter ett par dagar”.  

Man uppskattade att det merarbete som signeringskravet
gav upphov till på en medelstor klinik i tid motsvarade en
halv sekreterartjänst.
Signeringskravet regleras alltså av patientdatalagen som

medger en viss möjlighet till undantag genom Socialstyrel-
sens föreskrifter. Det som alltid ska signeras är väsentliga
ställningstaganden som rör vård och behandling, förhåll-
ningsregler enligt smittskyddslagen samt epikriser och andra
sammanfattningar av genomförd vård (se faktaruta).
– Om man läser föreskrifterna noggrant så ser man att det

finns ett ganska stort utrymme för vårdgivaren att besluta
om undantag beträffande andra journalanteckningar. Vårdgi-
varen behöver inte vända sig till Socialstyrelsen för att
besluta om undantag, utan har som ansvar att säkerställa att
det finns rutiner för signering av journalanteckningar och för
bekräftelse av åtgärder som rör patientens vård och behand-
ling, säger Anders Alexandersson.
I mitten av mars kommer ett nytt förslag på revidering av

gällande föreskrifter att skickas på extern remiss.
– Vårdgivaren har rätt att besluta om undantag och har

ett stort ansvar här. Nu ser vi över nuvarande föreskrifter där
signeringskravet och möjligheten till undantag finns med.
Jag kan i nuläget inte kommentera de förslag till revidering
som vi kommer att skicka ut på remiss i mitten av mars. Då
har man chans att framföra sina synpunkter, säger Kerstin
Risshytt, jurist på avdelningen för regler och tillstånd.

Eva Nordin

31

Sjukhusläkaren 1/2013www.sjukhuslakaren.se

versigneringskraven

I Socialstyrelsens senaste föreskrifter får sjukvårdens chefer stora möjligheter att göra
omfattande undantag. Men Sjukhusläkarens enkät till läkare från norr till söder 
(Se sidorna 34-37) visar att de styrande inom sjukvården inte utnyttjar möjligheten.
Av 50 läkare som svarade på enkäten var det bara en (!) som uppgav att kliniken tagit
tillvara möjligheten att göra undantag, enligt Socialstyrelsens föreskrifter.

IT / Vitalis

Båtelson undrade vems uppdrag det är att informera patien-
terna om patientdatalagen.

– ”Vården” ska förklara, men vem är det? Jag förmodar att
det är jag. Men får jag den tid avsatt som behövs för att dis-
kutera spärrar i journalen? I vissa fall är det särskilt just den
informationen jag som läkare skulle behöva ha tillgång till.

Maria Jacobsson svarade att information om spärrning är en
ledningsfråga, och att i den mån yrkesutövarna ska stå för infor-
mationen, ska också tid avsättas för detta. 

Perry Göransson, informationssäkerhetschef i Stockholms
läns landsting, hade en viss förståelse för att patienter kan

  
          

           
          
             
 

         
     
        

          
  

          
          

       
       

          

saker ibland behöver signeras 3-4 gånger. Enligt Socialstyrelsens
föreskrifter får vårdgivaren själv besluta om undantag från sig-
neringstvånget, som får begränsas till ” väsentliga ställningsta-
ganden som rör vård och behandling, förhållningsregler enligt
smittskyddslagen samt epikriser och andra sammanfattningar
av genomförd vård”. Men i många fall är signeringstvånget
omfattande och betungande, eftersom landstingen inte tagit
ställning till vad som är nödvändigt.  

– Signering är inte det samma som kvalitet och patientsä-
kerhet. Vissa saker behöver signeras direkt och andra saker
kanske inte alls. Man måste våga titta på om all denna sig-
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Maria Jacobsson, från Socialstyrelsen, menade att informationen till patienten om rätten att spärra uppgifter är en ledningsfråga. Enskilda läkare ska inte få
ökad belastning. Lars-Åke Pettersson berättade att landstinget Östergötland sätter blåslampa på läkare som inte signerar. Magnus Bergström, från Datain-
spektionen, tyckte att det är ett stort problem att teknikutvecklingen inte hänger med lagstiftningen och  Perry Göransson, informationssäkerhetschef  hade
förståelse för patienter som inte vill lämna ut allt till alla läkare. Foto. Magnus Gotander

Karin Båtelson, andre vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen, menade att signering är inte detsamma som kvalitet och patientsäkerhet. Vissa
saker behöver signeras direkt och andra saker kanske inte alls. Det fick Lars-Åke Pettersson att tända till och kontra med att i Östergötland får de
läkare som inte signerar personliga samtal. Foto. Magnus Gotander

Signeringstvång fick 
känslorna att svalla

   

Signeringskraven har varit en het potatis sedan de infördes. Nu ser Socialstyrelsen över sina föreskrifter igen.



Möjligheten till beslut om undantag från
signeringstvånget bör tas på större allvar av
sjukhus- och klinikledningarna. 

t Det menar Erik Bergström (bilden),
professor emeritus vid Umeå universitet.
För ett år sedan presenterade han en
rapport med förslag på att minska admi-
nistrationen för läkare. I Västerbotten
arbetar verksamhetschefer nu med att
implementera förslagen.
I februari förra året lämnades rappor-

ten ”Vårdadministrativa resurser” över
till landstingsledningen i Västerbotten.
Bakgrunden var en diskussion om kom-
petensutnyttjande inom landstinget.

– Nu har landstingsledningen tagit upp rapporten i styr-
direktiven till verksamhetscheferna för att klinikerna ska se
över sina rutiner i 2013 års verksamhetsplaner. Det är därför
lite för tidigt att i nuläget utvärdera vad man har gjort, säger
Erik Bergström, som tidigare har arbetat som verksamhet-
schef vid Barn- och Ungdomscentrum i Västerbotten.  
I rapporten sticker journalsystemet SYSteam Cross ut som

tidskrävande och svårt att hantera. Det beskrivs som använ-
darovänligt. Läkemedelsmodulen beskrivs som svårhanterad

och upplevs som en säkerhetsrisk. Journalerna i
Umeå/Lycksele respektive Skellefteå ligger fortfarande i olika
databaser. Integreringen mellan journalsystemen och lab-
systemen är outvecklad, vilket medför många inloggningar
och att man tvingas hoppa mellan olika system, vilket i sin
tur medför flera signeringsköer att bevaka.
– Det förs ju fram att signeringskravet skulle vara en pati-

entsäkerhetsfråga. Men i verkligheten så görs nog många sig-
neringar rutinmässigt och inte särskilt noggrant, och då
missar man själva poängen. Jag tror inte att själva signer-
ingsmomentet är det avgörande för patientsäkerheten. Det
ligger i själva journalskrivandet och i samspelet mellan
läkarna och kompetenta sekreterare som kan uppmärksamma
tveksamheter och avvikelser.
Vissa journalanteckningar tycker han att man kan

undanta från signeringar. Det är dock upp till varje klinik att
gå igenom vad som behöver och inte behöver signeras, menar
Erik Bergström.
– Hittills har man inte riktigt tagit tag i frågan. Jag

tycker att man från ledningens sida ska arbeta mycket
hårdare med att försöka minska administrationen och signer-
ingarna. Det krävs dock ett systematiskt arbetssätt och att
man bildar lokala arbetsgrupper eftersom alla kliniker och
verksamheter är olika till sin art.

Eva Nordin

Verksamhetschefer i Västerbottens läns landsting
arbetar nu med att försöka implementera de förslag
som framförts i rapporten från 2012. Förutom en upp-
datering av journalsystemet till en mer användarvänlig
version, är förstärkta sekreterarresurser en av de vikti-
gaste åtgärderna för att avlasta läkarkåren.

t – När det gäller signeringskraven har jag läst Socialstyrel-
sens föreskrifter och det står mycket riktigt att vårdgivaren får
besluta om undantag. Chefläkarna har diskuterat detta mycket
ingående och den absoluta åsikten har varit att undantagen
skulle bli så minimala och inte omfatta läkare att vinsterna
skulle bli obefintliga, säger PerErik Sandström, verksamhet-
schef vid Barn- och Ungdomscentrum i Västerbotten.
När det gäller läkarbiten är det i princip inga anteck-

ningar som faller under rubriken ”behöver ej signeras”,
menar han. 
PerErik Sandström kan heller inte vaska fram några sig-

neringar som görs idag och som man skulle kunna ta bort
med bibehållen säkerhet.

– Rapporten som kom för ett år sedan är öppen för diskus-
sion på våra ledningsmöten då vi bland annat tar upp administ-
rativa rutiner utifrån RAK-modellen, (rätt använd kompetens).
Tyvärr, menar han, är de största problemen bristfälliga

och dåligt koordinerade IT-system. Trots alla intentioner om
att användarna ska vara med i utveckling och upphandling,
så sker inte det.
– Inom projektet har vi dock anställt vårdkoordinatorer

som slussar patienter till rätt vårdnivå. Vi har också inrättat
sekreterarteam som arbetar länsövergripande och som skapar
bättre strukturer och effektiviserar skrivköerna. I min egen
verksamhet har jag dragit igång ett provsvarshanteringspro-
jekt i syfte att skapa patientsäkrare och effektivare rutiner. Vi
arbetar även med utveckling av elektroniska PM och besluts -
stöd. På våra ledningsmöten diskuterar vi listan på förslag
som framförs i rapporten från 2012 och vi försöker nu identi-
fiera vad vi kan lägga över på medicinska sekreterare av det
som inte kräver medicinsk kompetens. Det är vårt fokus.

Eva Nordin
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– De styrande inom sjukvården bör ta
möjligheterna till undantag på större allvar

Chefläkare: ”Färre signeringar ger obefintliga
vinster – Det stora problemet är dåliga IT-system”



Peter Olsson är distriktsläkare vid Jokkmokks vård-
central. Han tillbringar en allt större del av sin arbetstid
framför datorn med administrativa uppgifter.
Från början av 90-talet fram till 2012 har antalet regi-
strerade patientbesök minskat från 9000 till under 5000.
Förra året var antalet 1 100. Ett viktigt skäl, menar Peter
Olsson, är byråkratiseringen kring läkarbesöken.

t I 23 år har Peter Olsson (bilden) arbetat
som distriktsläkare och specialist i allmän-
medicin vid vårdcentralen i Jokkmokk. 
Tiden han lägger på administration,

där signeringar är en betydande del, har
minst tredubblats, menar han.
– Administrationsbördan har exploderat

under de senaste åren. Mina arbetsdagar har blivit längre och
mer och mer tid går åt att titta in i skärmen och klicka. En
sak hade väl varit om det känts viktigt och meningsfullt,
men mycket upplever jag vara trögt utfyllnadsarbete. Jag har
kollegor som inte reder ut detta, även om de får hjälp. Vissa
slutar, andra lever med en osignerad börda, vilket inte är
särskilt patientsäkert, säger Peter Olsson.

– Registreringen i samband med varje besök tar
mycket längre tid än själva samtalet med patien-
ten. Ett enkelt rutinbesök kan ge upphov till tio
olika poster som jag ska signera. Sedan har vi har
en åldrande befolkning med ökande krav på
undersökningar, remisser, labprover med mera,
säger Peter Olsson.

– På min signeringslista finns många olika poster för varje
patientkontakt. Personligen tror jag inte att det här systemet
ökar patientsäkerheten. När jag frågat mina kollegor på
läkarmöten så säger de flesta att de inte läser så noggrant det
som de ska signera. Är det långa textmassor så litar vi i regel
på att sekreterarna gjort rätt. Många gånger är det en ren for-
malitet att vi sitter där och klickar. 

Det finns inte en rimlig möjlighet att på reglerad
arbetstid hinna läsa allt noggrant och samtidigt
hinna med arbetsuppgifterna, menar han. 

– Jag har kollat i loggen. En vanlig arbetsdag kan jag
tvingas hantera cirka 900 skärmdumpar, jag bedömer att
majoriteten rör signering, registrering och administration,
säger Peter Olsson.
En stor källa till irritation och onödig tidsåtgång är de

bristande funktionerna i IT-system. Det medför att de olika
arbetsmomenten tar onödigt lång tid.

IT-systemen tillåter inte undantag
– Det går inte att arbeta effektivt i de system vi har. Socialsty-
relsen påstår att vi kan göra undantag från signeringskraven,
men de IT-system vi har tillåter inte riktigt att vi gör avsteg.
Sedan har vi en paradoxal utveckling med flera parallella data-

baser där information lagras vid sidan av patient journalerna.
Det kan vara anteckningar som inte behöver signeras, till
exempel EKG-undersökningar. Får jag ett akutbesök där ett
EKG tas så signeras det inte in i vårt system, vilket jag tycker
är högst märkligt med tanke på patientsäkerhetskraven.

Bättre att fokusera på det som avviker
Peter Olsson tror inte att patientsäkerheten skulle
bli lidande om man helt avstod från att signera.
Istället skulle han vilja se ett system där den som
hanterar ett patientärende, fokuserar på det som
är avvikande.

– Mycket administration och stress skulle minska om vi
också samlar ihop all information kring en patient på ett och
samma ställe i IT-systemet. I dag hamnar exempelvis jour-
naltexten, anteckningar från sjuksköterskan, resultat från
urinprov, blodtryck på olika ställen och allt ska signeras. Det
är en stressande faktor att detta inte är samlat på ett ställe.
Peter Olsson skulle också vilja se två olika journalföringar,

dels en enkel systematisk journalföring med nödvändiga
uppgifter om patienten, dels en journalföring där ansvarig
läkare skriver personliga anteckningar.
– Om man skiljer dessa åt skulle man förenkla mycket.

Det som jag skriver ned i löpande text är det ingen som
hittar och kommer att läsa. Det viktigaste är att skapa en
journal med systematiskt ordnade faktauppgifter om patien-
ten som är överskådligt och lätt att läsa. Och om patienten
får tillgång till journalen skulle kommunikation om bedöm-
ningar och provsvar betydligt kunna underlättas, säger Peter
Olsson.

Eva Nordin
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– Administrationsbördan har
fullkomligt exploderat under senare år

Många läkare, fokuserar mycket på signeringstvånget som en
av de viktigaste delarna för att minska administrationen. Men
det är som att sila mygg och svälja kameler. Det finns så
mycket viktigare saker som rör den administrativa bördan. 

t Det menar Jonas Ekström, överläkare och resultatområdeschef på
Sala sjukhus.

– Ta till exempel hopplösa Pascal. I början av min tolvåriga karriär
som läkare kunde jag ringa ned till det lokala apoteket och prata med
en apotekare för att diskutera olika frågor kring patienters Apodoser.
Det var enkelt och okomplicerat. Sedan kom kravet att vi skulle faxa,
sedan kom e-dos och nu Pascal. Det som tidigare tog mig ett telefon-
samtal på kanske två minuter, tar nu upp till en kvart. Det är ett av
många stora problem idag, inte signeringstvånget, säger Jonas
Ekström.

Jonas Ekström tar även upp intygen till Försäkringskassan, som
han menar kräver mer och mer tid och som blir alltmer detaljerade.

– Det är ett under för mig att läkare ska fortsätta med detta. Ingen
skulle vara lyckligare än jag om vi läkare fråntogs det ansvaret. Hela
den här funktionsbedömningsdelen och om man kan arbeta med det
ena eller andra är ju något som jag som läkare inte är rätt person att
bedöma, säger Jonas Ekström.

”Det finns värre saker
än signeringstvånget”
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AV CHRISTER BARK

År 2000 tyckte tre av fyra läkare att kravet på signeringar borde ändras eller tas bort
i en undersökning gjord av Socialstyrelsen. Vad tycker läkarkåren idag. Är signer-
ingar ett stort problem? Sjukhusläkaren mailade ut fyra frågor till kliniker från söder
till norr. 50 läkare svarade och svaren visar att även om fyra av fem tycker att signer-
ingar är ett administrativt problem, främst på grund av dåliga IT-system, så är det
många som tycker att de ändå är nödvändiga.

Så skulle
signeringen
fungera bättre
1. Den digitaliserade journalen
borde lyfta fram osignerat.
2. Det borde ske aktiva påminnelser
från journalsystemet.
3. De viktigaste posterna som ska
signeras borde lyftas fram.
4. Snabbare utskrifter av diktat.
5. Om man själv är inloggad och
skriver borde det leda till en auto-
matisk signering.
6. Slopa dubbelarbete, som att man
måste signera inscannade dokument
som redan är signerade.
7. Analoga signeringar, till exempel
tillfälliga läkemedelsordinationer,
skulle kunna göras av vilken legiti-
merad läkare som helst.
8. Vissa signeringar borde kunna
automatiseras.
9. Journalanteckningar borde
signeras aktivt innan de syns i
systemet.
10. Vissa journalanteckningar
skulle inte behöva signeras alls.
11. Färre signeringar.
12.Normala prover skulle automa-
tiskt signeras och svar skickas auto-
matiskt.
13. Bättre IT-system med färre
klickningar.

NÅGRA FÖRSLAG
UR ENKÄTEN

Det har blivit mycket värre 
sedan vi fick Cosmic
t Färre signeringar vore bra. Idag görs dubbelsigneringar
och på flera ställen. Det har blivit mycket värre sedan man
införde datajournal, Cosmic. Tidigare behövdes inte alla
daganteckningar med mera signeras. Idag ska allt signeras
och ibland även vidimeras, listan är mycket längre nu än
tidigare. Förr gjordes fler undantag.
Jan-Oof Svärd, kirurg Eksjö.

Signeringskorgen ger falsk säkerhet, det
är omöjligt att hitta det viktiga i bruset
t Det går att förbättra administrationen kring signeringar,
men inte digitalt med journalsystemet Melior som används
här. Melior saknar vettig prioritering av signering, dvs
viktiga och oviktiga signeringar läggs i samma ”korg”.
Därför blir korgen snabbt överfull och ett säkerhetsproblem. 
Vissa av oss, jag inkluderad, har helt slutat signera jour-

nalanteckningar. Det görs massor av onödiga signeringar!
Signeringen tar en massa onödig tid. I signeringskorgen
samlas stort som smått; brevremisser, remissvar och rekvisi-
tioner som ändå ska skrivas ut och därmed signeras på
papper, alltså dubbelarbete.
Förutom allt extrarbete innebär dessutom signerings -

korgen en falsk säkerhet i tron att inget fel ska slinka
igenom, men det är omöjligt hitta det viktiga i bruset. 
Röntgensvar, odlingssvar och PAD signeras alltid på

papper, dvs läggs i ett fysiskt brevfack. Om vederbörande är
borta läggs papperet i en annan kollegas fack för kontrasig-
nering. Vi har inte funnit ett patientsäkert digitalt system
för signering av viktiga undersökningsresultat.
Henrik Wallander, ortopedläkare, 
landstinget Gävleborg.

Så tycker läka     
50 LÄKARE SVARADE PÅ  
SJUKHUSLÄKARENS ENKÄT 
OM DAGENS SIGNERINGSKRAV
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Av de 50 läkare som svarade på Sjukhusläkarens enkät var det bara en som svarade
att kliniken gjort undantag från signeringskraven, vilket är tillåtet enligt Socialsty-
relsens föreskrifter. På frågan om administrationen kan förbättras svarade två tredje-
delar ja, medan en tredjedel menade att det nog var svårt. Högst upp på förbätt-
ringslistan står färre signeringar, ett digitalt journalsystem som sållar ut det som är
osignerat, att bli av med dubbelsigneringar och att slippa växla mellan journal-
system och labsystem. Här är ett axplock av svaren.

Vi ställde följande frågor:
1. Är signeringar ett administrativt problem?
2. Kan administrationen av signeringar förbättras?
3. Tycker du att det görs onödiga signeringar?
4. Socialstyrelsen menar att det finns stort utrymme
för vårdgivaren att göra undantag från kravet på sig-
nering så länge det inte går ut över patientsäkerheten.
Har det gjorts några undantag på din klinik?
Vi bad dessutom om motiveringar och tips 
på förbättringar.

Det stora problemet är Melior
t Det stora problemet med all signering är att Melior, data-
journalsystem inte fungerar bra. De som jag tycker är
problem är därför kopplade till den datajournalens bristfäl-
liga funktion.
Det vore bra om samtliga labsvar, alltså ej bara kemlab,

utan även mikrobiologi, immunologi, vävnadstypning etc
kom in i datajournalen för direkt signering och inte krävde
att man går in på resp lab för att se och signera svaret.
Ett liknande problem med remissvar, som man inte får se

direkt utan kräver att man går ur signeringsmodulen och går
in på den klinik patieten remitterats till, läser remissvaret,
går tillbaka in i signeringsmodulen, anger lösenord, signerar
= omständigt och tidskrävande.
Normala provsvar som ej kräver åtgärd skulle kunna

signeras av annan än doktor till exempel sjuksköterska.
I övrigt tycker jag inte att det görs onödiga signeringar.
Eva Edlund, barnläkare, Ängelholm.

I realiteten signeras det i blindo
t Tyvärr har vi en fördröjning vad gäller utskrift av diktat.
Remisser och epikriser på patienter utskrivna från avdel-
ningen läggs i en avdelningslåda och där förväntas tjänstgö-
rande läkare på avdelningen som aldrig deltagit i vården
signera remisser och epikriser på patienter de aldrig träffat.
Detta trots att ansvarig kollega kan vara i tjänst, men på
annan position just den veckan.
I realiteten signeras det i blindo, eftersom den tid som

krävs inte finns för att studera ett vårdtillfälle som man inte
varit med om och försäkra sig om att allt stämmer.
Normala prover kan man snabbt signera av, men för varje

patologiskt prov måste man gå ur labdatasystemet, skriva in
personnumret i datajournalen för att läsa på patienten, logga
in i patientens labbild, kanske finna att det var ju i och för
sig lite patologiskt, men inte sämre än förra gången, kanske
ändå logga in i patientadministrativa systemet för att se när
patienten ska komma på återbesök, och sedan logga in igen i
labsystemets signeringsfunktion för att signera. DETTA
TAR OERHÖRT MYCKET TID. Tidigare sköttes detta bra
av kunniga sjuksköterskor som gjorde bra bedömningar av
vilka prov de ansåg läkaren måste titta på! MYCKET
läkartid skulle kunna frigöras om vi återfick denna sållfunk-
tion! Sedan kan samtliga prover signeras i samband med
återbesöken
Christina Hedén-Ståhl, 
specialist intermedicin, Sahlgrenska, Göteborg.

t Idag kan jag inte på något smidigt sätt få fram vad
som är osignerat. Det vills säga, jag känner inte till
om jag signerat eller inte i detta flöde av patienter.
Hans Ericson, psykiater, Sundsvall.

  are från norr till söder

Borde vara ett krav att det anslås tid
t Medicinska sekreterare kan säkert avlasta och rensa bort
sådant som inte behöver läkarsignering. För den signering
som blir kvar bör det vara ett krav att det anslås tid för
administrativt arbete så att man får tid att göra detta på ett
bra och patientsäkert sätt.
Ett problem är att det som är viktigt försvinner i den

stora ”massan”. Jag tycker mycket av all signering är onödig
och tar tid i anspråk som jag inte har.
Marie Ackelman Sundqvist, landstinget Sörmland.
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Fungerar bra i Take-care
t Vi använder Take-carejournalen sedan snart ett år. Att
signera journalanteckningar, labsvar mm i den fungerar bra.
Att signera är inget stort administrativt problem. Det går
snabbt och lätt och känns bra att läsa igenom vad jag skrivit.
Däremot finns en del ”barnsjukdomar” i Take-care-journa-
len. Idag ska vi signera allt som scannas in i journalen trots
att vi måste signera alla papper som scannas in före inscan-
ningen. Ett meningslöst dubbelarbete således.
Styrbjörn Hartwig, överläkare 
på öronklinken på Falu lasarett.

t Det borde ske aktiva påminnelser från systemet, 
i de flesta fall Cosmic i Kalmar.
Kalmar: Björn Flodmark, överläkare på länssjuk-
huset i Kalmar (anestesi/intenvvård).

t Signeringar bör avskaffas vad gäller 
journalanteckningar.
Gösta Ullmark överläkare på 
ortopedkliniken på sjukhuset i Gävle.

Riktlinjer saknas för vem som 
ska signera för vem vid frånvaro
t Det stora administrativa problemet är vid ledigheter.
Vem signerar? Hur ofta? Tid avsatt?  Några direkt onödiga
signeringar tycker jag inte utförs. 
Ett problem som drabbar mig och andra ST-läkare är att

vi på akuten har samjour (ortoped och kirurg). De polikli-
niska undersökningar som begärs ställs jag som svarsmotta-
gare på och får således svar på kirurgpatienter som jag ibland
har svårt att värdera och vidarehandlägga. Detta tar mycket
tid att omdirigera och ta ställning till.
Inga officiella undantag har gjorts. På min klinik finns

det dessutom inte riktlinjer för vem som signerar för vem
vid frånvaro. Detta är ett patientsäkerhetsproblem,
Jonas Welam, ST-läkare, 
ortopedkliniken, Värnamo sjukhus.

t Minska antalet signeringar genom undantag på
kliniken. I tidigare pappersjournaler fanns undantag,
men inte i nuvarande datajournal.
Många journalanteckningar behöver inte signeras.
Bengt Asking,  överläkare, kirurgen Jönköping.

Finns åtta signeringsköer 
att hålla koll på dagligen
t Som det nu är har vi i Västerbotten tre olika signer-
ingsköer i journalen (anteckningar, lab och remisser). 
Kön för inremissbedömning gäller specialister. Vidimer-
ingskön gäller överläkare. Därutöver ska det signeras i ope-
rationsplaneringsprogrammet ORBIT samt ROS (centrala
kemlabmodulen). 
Vi har också en bevakningskö som ska kontrolleras

dagligen där sekreterarna, etc lägger meddelanden till oss.
Det kan röra odikterade journaler, patienter som önskar
kontakt, etc. Sammanlagt är detta upp till 8 olika köer som
helst skall kontrolleras dagligen. 
Det är svårt att sortera i köerna, väsentlig information

blandas med till exempel vikt och längd på patienten. Om
man kunde sortera ut de viktigaste posterna (i första hand
röntgen och PADsvar, i andra hand sådant som ska vidare till
annan vårdgivare) skulle man påtagligt underlätta och san-
nolikt också förbättra patientsäkerheten. 
Då allt blandas huller om buller är det lätt hänt att man

missar något viktigt bland det som är mindre viktigt.
Allt är inte lika viktigt att det kontrolleras av en doktor.

Jag kan inte se varför jag ska signera till exempel rutinlab på
en inneliggande patient. Personalen är tillräckligt kompe-
tent för att kontakta en doktor om det avviker. Det som jag
tycker ska signeras är epikriser, PAD-svar, röntgensvar och
remissvar till/från annan klinik.
Cecilia Nordenson, överläkare på kirurgkliniken på
Norrlands universitetssjukhus.

Signeringstvånget har ökat den
administrativa bördan utan
att patientsäkerheten förbättrats
t Signering skapar mycket extraarbete. Denna tid tas som tur
är huvudsakligen från fritiden. Signering hinns inte med varje
dag. Detta gäller även labprover, eftersom man inte har några
patientpärmar som innehåller labprover. Det var rutin tidigare
och då kunde man se i dem när man gick rond.  Detsamma
gäller för medicinlistor. Signeringstvånget har ökat den admi-
nistrativa bördan utan att öka patientsäkerheten.
Datoriseringen har lett till att patientsäkerheten gradvis

försämrats!  Jag tycker att man ska avskaffa alla signeringar
utom när det gäller remisser och brev till patienter som bör
undertecknas.
Herbert Franzén, docent, överläkare i ortopedisk
kirurgi, Aleris Ortopedi, Ängelholms sjukhus.

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

Läkare är Du livet ut!
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t Signering är inget stort problem, det görs få
onödiga signeringar, men normala prover skulle auto-
matiskt signeras och svar skickas automatiskt.
Sten Östenson, specialist 
i kardiologi och fysiologi, Skåne.

t Journalanteckningar bör signeras aktivt innan de
syns i datasystemen – detta för att våra patienter
med direktaccess inte ska behöva läsa rena felaktig-
heter, eller ta emot information som inte bör lämnas
utan närvaro av läkare
Torbjörn Karlsson, 
docent anestesi/intensivvård, Uppsala

Signeringar bör göras tidigare
t Tiden mellan diktering och signering måste förkortas.
Kanske skulle en sekreterare kunna sålla ut det som verkli-
gen behöver signeras. Signering är ett administrativt
problem och det görs onödiga signeringar. Man skulle inte
behöva signera en massa listor från op, hälsodeklarationer
från patienter som redan är opererade till exempel. 
Vidare kräver vårdboenden att patienten ska ha en

signerad slutanteckning innan patienten får flyttas från sjuk-
huset. Om det inte finns kommer en avvikelserapport mot
avdelningen, som i sig genererar administration.
Edvard Lekås, Urologi, Växjö.

t Vi har olika domäner i Melior för olika
kliniker. En gemensam domän minskar signer-
ingssvaret. Signering är väldigt viktigt ur patient-
säkerhetssynpunkt, men idag är den mycket tids -
ödande med dålig följsamhet som följd. 
Per Wessén, chefläkare, division 
Medicin-Psykiatri, Landstinget Gävleborg.

t Signering borde gå att göra med färre ”klick-
ningar. Kan jämföra med Swedstar, vårt gamla
system, där man signerade på löpande band under
ronden, med färre klickningar.
Iuliu Tutuianu, specialistläkare, Medicin,
Hallands sjukhus Varberg.

Skulle vi börja signera allt skulle
hela klinikens verksamhet hotas
t På min klinik har det så länge jag har varit här (13 år)
aldrig funnits tillräckligt med tid att signera sina journal -
anteckningar, och det har bara blivit värre med datajournal
och större patientgenomströmning, samt flera journalsystem
med signeringskrav.
Jag har absolut ingen tid avsatt som skulle räcka att

signera mina anteckningar, och jag tror de flesta av mina
kollegor på kliniken har gett upp för länge sedan, som jag.
Personligen signerar jag endast det som råkar passera

mina ögon exempelvis vid återbesök, och så försöker jag
signera lab-svar (vi tar ganska lite prover på min klinik). 
Det finns en oro och osäkerhet bland mig och mina

kollegor dock, att man ska missa viktiga provsvar /labsvar. 
Om vi på min klinik skulle få tid för att signera allt

såsom lagen kräver, så skulle vi ägna enormt mycket tid bara
åt detta, och tiden för patientarbete skulle bli skrattretande
liten. Vi är dessutom underbemannade...
För mig är signeringskravet, om inga undantag görs,

något som hotar hela verksamheten på min klinik om vi
skulle få för oss att börja signera allt, på arbetstid, och det är
för mig en större patientsäkerhetsrisk än att inte signera. 
Det behövs ett helt annat system för signering, allt kan

nog inte signeras utan kanske skulle man välja ut det vikti-
gaste (lab, brev, remisser...).
Tyvärr har vi inga undantag, eftersom arbetsgivaren

(åtminstone klinikchefen) är medveten om att ingen/mycket
få av läkarna klarar att signera det som ska signeras. Istället
fortsätter vi som tidigare, och arbetsgivaren sticker huvudet
i sanden. Hör vad vi säger, men gör inte något åt det.
Ögonspecialist i Västra Götalandsregionen.

Epikrisen används i första 
hand som ett ekonomiskt underlag
t I nuläget är jag tvungen att kontrasignera alla anteck-
ningar som AT-läkare gör på akuten under tiden jag är
bakjour. Detta känns mindre meningsfullt. 
Jag är också tvungen att signera allt som går in i journa-

len, till exempel varje gång en undersköterska matat in
längd eller vikt på en patient på avdelningen. 
Enligt det system som vi har så går epikrisen när den är

utskriven först till kodare (läkarekreterare). Dessa sätter
koder som ligger till grund för DRG poäng, sedan går
epikrisen till underläkaren som dikterat den och först kanske
en månad efter vårdtillfället till mig för slutlig signering.  
Jag tycker att systemet är mycket dåligt, man använder

epikrisen i första hand som ett ekonomiskt underlag och
först i andra hand som det medicinska dokument som det är
avsett att vara. Det riskerar att stå fel i en epikris i flera
veckor innan den kommer till mig för signering.
Daniel Victor, Specialist internmedicin och neurologi,
Region Halland.
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Att följa utvecklingen av nya läkemedel
är ingen enkel syssla man gör på en efter-
middag. En grupp professionella spanare
utgör i dag landstingens främsta utpost
och scannar in nyheter på
läkemedelshimlen.

t Två regioner och två landsting samarbetar om att
försöka se vilka läkemedel eller nya indikationer som
kan bli godkända i framtiden. Det kallas Horizon scan-
ning och är en form av omvärldsanalys för att lands-
tingen tidigt ska kunna hantera nya läkemedel och in-
dikationer. 
– Totalt är man fyra-fem aktiva spanare i gruppen och

företräder Region Skåne, Stockholms läns landsting,
Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergöt-
land.
Arbetet har pågått sedan 2009 och syftet är att på ett

strukturerat sätt samla information om nya substanser
och indikationer och försöka komma fram till vad som
kan få störst inverkan på vården. Sedan hösten 2010 har
Sveriges alla landsting tillgång till materialet via ett sa-
marbete med NLT- gruppen vid SKL, Sveriges Kommuner
och Landsting som arbetar med nya läkemedelsterapier.
Vi använder oss av en mängd olika källor och spanar

kontinuerligt, berättar apotekare Linda Staaf vid Läke-
medelsenheten i Skåne, som är koordinator i arbets-
gruppen. Gruppen träffar också läkemedelsföretagen
en gång per år för att de under 45 minuter ska kunna
presentera vad de har på gång, det vill säga produkter
som genomgår fas III-studier eller redan är under regi-
strering.
De cancerområden där de kommer flest nya preparat

är prostatacancer, malignt melanom och bröstcancer.
Läkemedelsbolagen fortsätter att satsa på immunbe-
handling, målsökande molekyler och förebyggande
behandling, visar Region Skånes prognosrapport för
2012-2013.
Informationen samlas i en databas och var tredje

månad görs en genomgång av materialet för att se vad
som är värt att gå vidare med.
– Validerade kriterier med ursprung i Storbritannien

används i detta arbete och varje år filtreras samman-
lagt cirka 20 nya substanser/indikationer fram som vi
arbetar vidare med, berättar Linda Staaf.
Det aktuella kunskapsläget för dessa 20

substanser/indikationer redovisas i en så kallad ”Tidig

bedömningsrapport” som beskriver verkningsmekanis-
mer, effekt, säkerhetsaspekter, existerande behandling-
sriktlinjer samt ekonomiska och organisatoriska konse-
kvenser för vården. 
– Målet är att dessa rapporter ska vara färdiga cirka

sex månader innan ett beräknat godkännande och an-
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Linda Staaf, koordinator för ”spanargruppen”, som är på jakt efter framtidens läkem                    
Whiss och Morgan Edström, Landstinget i Östergötland.    



vändas för läkemedelsstrategiskt arbete i landstingen.
Det kan handla om att utbilda personal, skapa riktlinjer
och inte minst förbereda budgeten, säger Linda Staaf.
Hon betonar att en viktig del i arbetet är att använda

sig av expertorganisationernas kunnande, inom läke-
medel och tillfråga de som arbetar kliniskt, både i

filtreringsprocessen och vid rapportskrivning. 
I pipeline ligger allra flest nya läkemedel inom områ-

dena onkologi och neurologi. 

Anna-Lena Bengtsson
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   nten efter nya läkemedel

           medel. Övriga i gruppen är: Anna Bergkvist-Christensen, Region Skåne, Anna Lindhé, Västra Götalandsregionen, Marie Persson, Stockhlms Läns Landsting,  Ulrika
       Foto: André de Loisted.
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De många nya cancerläkemedlen som är
på väg ut på marknaden är bara effektiva
för en liten grupp patienter och innebär
dessutom stora kostnader. Problemet är
att vi ännu inte vet vilka patienter som
har verklig nytta av dem då det saknas
markörer för de flesta läkemedlen.

t Det säger Roger Henriksson professor i experimentell
onkologi och chef för Regionalt cancercentrum Stock-
holm-Gotland.
Under många år har läkemedelsindustrin och akade-

min talat om de nya
individanpassade
cancerläkemedlen.
Men ännu har man
inte riktigt lyckats
leva upp till våra
stora förväntningar,
menar Roger Henriks-
son (bilden). 
Han konstaterar att

det sker både en
över- och under -
användning av de nya
cancerläkemedlen,

mycket på grund av osäkerheten för vilka patienter de
nya läkemedlen är verksamma. Den stora utmaningen
för läkemedels industrin, menar han, är att skräddarsy
läkemedel med större precision än i dag. Först då blir
det riktigt användbara.
Roger Henriksson  hoppas att en gemensam läkeme-

delsgrupp för alla landsting ska göra att patienterna i
hela Sverige snabbare ska få tillgång till de läkemedel
som godkänns och dess utom bidra till en mer rättvis och
jämlik sjukvård.

– Att alla cancerpatienter inte får tillgång till nya
mediciner är inte bara en fråga om ekonomi utan
handlar lika mycket om att undvika en onödig be-
handling och onödigt lidande för många patienter.
Men för att vi ska kunna göra det valet måste vi veta
för vilka de är verksamma, säger Roger Henriksson. 

Han pekar på att flera nya läkemedel mot t ex prosta-
tacancer och mot malignt melanom tillhör gruppen
läkemedel där markörer saknas.

– Det blir rena lotteriet, vi kan inte ge dem till alla

patienter och hoppas att de ska ge effekt, säger
Roger Henriksson.

Han betonar dock att det finns några läkemedel där
man mer eller mindre säkert vet för vilka patienter de
fungerar. Det gäller exempelvis antiöstrogen, som funnits
länge på marknaden. Där kan man plocka ut de bröstcan-
cerpatienter som uttrycker östrogenreceptorer. Det gäller
också det nya läkemedlet Herceptin vid bröstcancer, Gli-
vec vid leukemi och Zelboraf vid malignt melanom. 
– Där kan vi plocka bort stora grupper av patienter

som inte ska ha dessa mediciner. Men de har ändå inte
tillräckligt bra markörer. Bara hälften av patienterna

BONUSTEMA: Den nya onkologin
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med markör för Herceptin svarar exempelvis på
behandlingen, berättar Roger Henriksson.
Lågprisalternativet acetylsalicylsyra i lågdos som en möj-

lig räddare mot död i cancer menar han inte är tillräckligt
utrett ännu. Visserligen finns det studier som kan tala för
att acetylsalicylsyra i lågdos minskar risken att drabbas av
cancer och att de kan bidra till en bättre behandlingsef-
fekt. Men studierna har inte haft tillräckligt hög kvalitet
menar Roger Henriksson. Han betonar också att det inte
heller här kan bli fråga om någon massbehandling. 
– Den målmolekyl som acetylsalicylsyra verkar på

finns inte i alla tumörceller, vilka kan man ännu inte se

av de studier som gjorts, säger han.
Egentligen tycker han att läkemedel fått för myck-
et fokus i förhållande till all annan cancerbehand-
ling som strålbehandling, kirurgi och omvårdnad.

Roger Henriksson pekar också på att livsstilen, mo-
tion och lagom mycket mat och att undvika rökning
inte bara är viktig för att undvika cancer. 
– En optimal livsstil efter att man drabbats av cancer

påverkar också utgången av behandlingen, konstaterar
Roger Henriksson.

Anna-Lena  Bengtsson
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En betydligt snabbare introduktion av
nya cancerläkemedel med stöd av en ge-
mensam, läkemedelsgrupp för alla lands-
ting. Så vill den projektgrupp som arbetat
med en samordning av synen på nya can-
cerläkemedel förebygga ojämlikheterna
mellan landstingen i dagens cancervård. 

t Tanken med den nya modellen är att en grupp av
beslutsfattare, sakkunniga, etiker och representanter
för patienter och läkemedelsbranschen ska ta ställning
till nya cancerläkemedel inom 30 dagar efter att ett
läkemedel godkänts av EU-kommissionen. 
I den föreslagna modellen ingår också att följa upp

de cancerläkemedel som introducerats .
Projektgruppen som kommit med förslaget har arbetat

på uppdrag av Sveriges landstingsdirektörer. De har under
drygt ett år arbetat med ett förslag på hur landstingen
kan få en mer enhetlig syn på de nya cancerläkemedlen. 
Under flera år har kritiker pekat på att Sveriges

sjukvård blir alltmer ojämlik, inte minst när det gäller
vården av cancerpatienter. I ett landsting används det
senaste läkemedlet medan patienterna i ett annat
nekas samma behandling. 

Jan Liliemark (bilden) är professor,
projektledare och ordförande i Natio-
nella arbetsgruppen för cancerläkeme-
del vid SKL. Gruppen har till uppgift
att granska förutsättningarna för mer
enhetliga beslut.
Tanken är att skapa en samverkans-

struktur, som snabbare än i dag kan
arbeta fram både underlag och tydliga rekommenda-
tioner för användning av nya effektiva, men även kost-
samma läkemedel.
Bakgrunden till arbetet är den nationella cancerstra-

tegin. Där betonas betydelsen av att skapa en transpa-
rent och likvärdig cancervård i hela landet. 

Med den som utgångspunkt har arbetsgruppen
bland annat granskat prissättningen av läkeme-
del. Målet är att skapa en modell som gör att pri-
set stämmer bättre överens med den effekt man
får vid behandling. Det hoppas man ska driva en
utveckling där patienterna får nya effektiva läke-
medel snabbare än i dag samtidigt som mindre
effektiva läkemedel inte används.

TLV är den statliga myndighet som tar beslut om vilka
läkemedel och tandvårdsbehandlingar som ska omfat-

tas av patientens högkostnadsskydd. Men om TLV tagit
ett beslut att ett läkemedel inte ska ingå i förmånen
kan det ändå vara värdefullt för patienten till rätt pris
och då kan landstingen förhandla om rabatter för att
använda läkemedlet i slutenvården.
– Arbetsgruppen har haft tre mål. De är att bidra till en

mer jämlik vård, bättre resursanvändning och att landsting-
en ska avstå från läkemedel som inte är kostnadseffektiva,
berättar Jan Liliemark.
Han betonar att det fortfarande är landstingen som kom-

mer att fatta beslut om vilka läkemedel som ska användas.
– Vi föreslår inte någon ny myndighet som ska
fatta beslut åt landstingen. Men under den här
tiden som vår arbetsgrupp har jobbat med frågan

BONUSTEMA: Den nya onkologin
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har vi uppfattat att landstingen verkligen vill ha
stöd och råd för att fatta beslut.

Rapporten om hur en bättre samverkan kan ske när
det gäller införandet av nya cancerläkemedel blev klar i
månadsskiftet januari/februari. Jan Liliemark tror inte
att en gemensam läkemedelsgrupp för landstingen
automatiskt kommer att ta bort alla olikheter.
– Vissa olikheter kommer att bestå, kanske främst i hur

snabbt man börjar använda de nya cancerläkemedlen. Med
det decentraliserade system vi har i svensk sjukvård kan det
aldrig bli exakt lika i alla landsting, konstaterar han.
Jan Liliemark är kritisk till många debattörer som han

menar gör det enkelt för sig och inte ser hur komplex
frågan är. Inte minst menar han att man undviker frågan

om att landstingen har begränsade resurser och måste
göra aktiva val när det gäller vård och behandling.

– Många aktörer ser bara sin egen del och saknar
kunskap som rör helheten. Alla läkemedel är inte
värda sitt pris, inte ens om de är livsförlängande.
Betalar vi för högt pris för nya läkemedel med mått-
liga effekter så tvingas vi skära ner på något annat,
som är mer prisvärt och effektivt, konstaterar, han.

Det arbete som genomförts på cancerområdet kom-
mer även att ligga till grund för ett större arbete inom
SKL som ska beröra läkemedel inom samtliga vårdom-
råden men också andra behandlingar. Även detta arbe-
te kommer att ledas av Jan Liliemark.

Anna-Lena Bengtsson
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    er likvärdiga läkemedel

           e när det gäller vilka läkemedel patienterna får. Foto: Stefan Nilsson
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Det krävs ett omfattande samarbete med
specialitetsföreningarna för att vi ska klara
av bedömningarna av alla nya, dyra läke-
medel. Det säger Anders Hallberg, ordfö-
rande i den arbetsgrupp, förkortad NLT,
som granskat nya läkemedelsterapier, på
uppdrag av landets landstingsdirektörer.

t Under tre år har NLT-gruppen som består av läkare
och apotekare från olika landsting gjort systematiska
bedömningar och rekommendationer av nya läkemedel
på väg ut på marknaden åt landstingen. I många fall
har det handlat om cancerläkemedel. 
Uppdraget förlängs med ytterligare ett år. Därefter

är det meningen att en permanent grupp ska göra alla
granskningar och bedömningar till landstingen.
– Vi har inte all kunskap inom alla områden i gruppen

utan har anlitat experter när det behövts, berättar An-
ders Hallberg.
Han framhåller Svensk förening för Hematologi som

ett föredöme. När ett mycket dyrt läkemedel mot ben-
märgssjukdomen PNH kom på marknaden nyligen sa-
marbetade NLT-gruppen med hematologerna som på
eget initiativ startat en expertgrupp och skrivit ett na-
tionellt vård-PM om hur läkemedlet ska användas. På
NLT-gruppens uppdrag har specialistgruppen därefter
dubbelgranskat varje patient som kunde vara aktuell
för behandlingen.
– Så här skulle jag vilja att vi samarbetar med alla

specialitetsföreningar. Jag tror att det måste finnas na-
tionella behandlingsrutiner i fall där det rör sig om ex-
tremt dyra behandlingar och små patientgrupper, kon-
staterar han.
Peter I Johansson, hematolog och överläkare vid Sahl-

grenska Universitetssjukhuset och Uddevalla sjukhus
som ledde arbetet i specialistgruppen håller med om
att det är ett bra sätt att jobba på.
– Det är viktigt att specialitetsföreningarna, som har

hög anslutning av specialister och kunskap inom sina
områden, är aktiva aktörer när det gäller nya läkeme-
del, säger han.
Peter I Johansson menar att det ideala vore att 3-4

specialister bildar en arbetsgrupp när det kommer ett
nytt läkemedel inom deras specialområde och bistår
den centrala NLT-gruppen med sin kunskap. På det viset

får man också inflytande över hur snabbt läkemedlen
kan börja användas.
Sedan NLT-gruppen började sitt arbete 2010 har man

gjort knappt tjugo rekommendationer. I arbetet kan
också ingå att komma överens om prislöften, som An-
ders Hallberg kallar det. I klarspråk handlar det om att
få de läkemedelsföretag som fått nobben att ingå i
förmånen av TLV, att sänka priserna och hålla samma
pris till alla landsting.
– Officiellt bedrivs inga förhandlingar och inga avtal

sluts. Vi får ett prislöfte och tar i hand på en prismodell
och procentsats som ska gälla när företagen sedan för-
handlar med varje landsting, berättar han.
Företagen kräver som regel sekretess runt de över-

enskomna prismodellerna, men NLT-gruppens medlem-
mar står som kontaktpersoner och landstingens
förhandlare som också omfattas av sekretess kan vända
sig till gruppen för att kolla att de får rätt pris.
– Det har aldrig hänt, vad jag vet, att ett företag gått

ifrån den uppgjorda modellen, det skulle vara förödan-
de för dem.
Anders Hallbergs bedömning är att en gemensam

permanent NLT-funktion för alla landsting i framtiden
kommer att kräva betydligt mer resurser än vad projek-
tgruppen har i dag. 
– Vi behöver ett riktigt kansli och stöd med både

etiska och juridiska frågor. Dessutom kan det vara bra
att skapa en särskild upphandlingsgrupp som tar hand
om läkemedelsföretagens förfrågningar direkt.
”Klinikläkemedelsprojektet” på initiativ av regering-

en gör att NLT-gruppen just nu får stöd av TLV som ge-
nomför hälsoekonomiska bedömningar också på rekvi-
sitionsläkemedel som används på sjukhus. 
– Det är självklart att alla läkemedel bör genomgå en

hälsoekonomisk bedömning oavsett om de hämtas ut
på apotek eller ges på sjukhus. Det här är ett steg i rätt
riktning. Läkemedel som företagen inte låter genomgå
en hälsoekonomisk bedömning kommer inte att rekom-
menderas av NLT-gruppen, konstaterar Anders Hallberg.

Anna-Lena Bengtsson
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FOTNOT: I NLT-gruppen ingår:
Anders Bergström, Norrbotten,  Anders Hallberg, Värmland

(ordförande), Linda Staaf, Region Skåne, Anna Lindhé, Västra

Götalandsregionen, Lars Lööf, Västmanland, Peter Höglund,

Region Skåne, Stefan Back, Gävleborg, Sören Hansen, Jönkö-

ping,  Sven-Åke Lööv, Stockholm, Bo Claesson, SKL, Gunilla

Thörn wall, SKL och Jan Liliemark, SKL.
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År 2008 införde landstinget i Östergötland
en ny befattning – universitetsöverläkare,
en tjänst där 30 procent av arbetstiden ska
avsättas för forskning. En efterfrågad
befatt ning, även om det i praktiken är svårt
att freda forskningstiden när det kliniska
arbetet pockar på.

t Nina Nelson Follin (bilden) är
professor och chefläkare med FoU-
ansvar vid Landstinget i Östergöt-
land, och ansvarig för sats ningen på
universitetsöverläkare. Hon berättar
att intresset varit stort för befattning-
arna. Satsningen har nu utvidgats till
att omfatta även andra yrkesgrupper i
landstinget, som sjuksköterskor och
biologer. 

– Det här är uppskattat. Många läkare upplever att de blir
”utslängda” från forskningen efter disputationen, och att
man sugs upp i jourande. Även professorer imponeras av
forskningstiden i de här befattningarna, de kan själva ha
svårt att avsätta 30 procent av arbetstiden för forskning,
säger hon.
Universitetsöverläkare är en tidsbegränsad tilläggs -

befattning till en överläkartjänst som löper på tre år med
möjlighet till tre års förlängning. 
– Nya och små universitet som Linköping måste vara

kreativa och hitta vägar att effektivisera systemet, för att på
sikt få fler forskningskompetenta handledare och seniora kom-
petenser. Universitetsöverläkarna är en pusselbit i det pro-
grammet, som vi i Linköping kallar ”Från student till docent”.
Egentligen är universitetsöverläkare en något missvisande

benämning, menar Nina Nelson. Det finns inget krav på
anställning på universitetssjukhuset, även läkare på
Vrinnevi sjukhuset har denna befattning. Universitetet bidrar
inte heller till finansieringen. Forskningsdelen i tjänsten, 30
procent av heltid, betalas till lika delar av landstinget och
läkarens egen klinik. 

– Den delade finansieringen är en smart lösning, i
och med att verksamhetscheferna betalar hälften
hoppas vi kunna skapa lojalitet med syftet. Vi tror att
det då blir lättare att värna om den tid som är avsatt
för forskning. Jag har ett intryck av att verksamhets -
cheferna är angelägna om att det ska fungera.

Budget för 25 tjänster
I dag har landstinget avsatt en budget för 25 universitets -
överläkartjänster, varav åtta har fått förlängning och nu är
inne på sin andra treårsperiod. 
– Bara en har nekats förlängning på grund av brist på

progress. Resultatet är gott, sedan 2008 har sju av universi-
tetsöverläkarna blivit docentkompetenta och två har blivit
adjungerade professorer.
Nina Nelson är medveten om att det kliniska arbetet

ständigt tenderar att ta över hela arbetstiden för överläkarna
och mer därtill. Därför pågår nu en utvärdering gjord som en
kvalitativ intervjuundersökning. 
– Vi försöker få klarhet i om det har gått att få ut forsk-

ningstiden. 
Lennart Nilsson, docent och överläkare på Allergi-

centrum i Linköping har haft en befattning som universitets -
överläkare sedan 2008. 
– Tidigare har utbildning och forskning varit något man

ska sköta på sin fritid. Är man då som jag intresserad av
forskning och utbildning så blir det lätt alldeles för mycket.
Kliniken konkurrerar ut det mesta eftersom det finns
alldeles tillräckligt av uppgifter inom sjukvården.
Befattningen som forskningsöverläkare har för Lennart

Nilssons del inte inneburit att all forskning nu kan skötas på
ordinarie arbetstid. 

– Visst är det så att jag ibland åker in och jobbar
extra med forskningen om kvällarna. Det är ju ett
roligt arbete. Men med befattningen som universi-
tetsöverläkare har jag fått bättre acceptans för att
forskning och utbildning är en del av tjänsten. Jag
har inte dåligt samvete på samma sätt som tidigare
utan hinner oftare med både klinik och forskning.

– På Allergicentrum är behoven omättliga på kliniksidan.
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MEN FORTFARANDE STJÄL
KLINIKARBETET MYCKET
AV FORSKNINGSTIDEN

Universitetsöverläkare
en eftertraktad tjänst
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De forskningsprojekt vi nu har på Allergicentrum tror jag berikar det kliniska arbetet väldigt mycket, säger Lennart Nilsson som haft en befattning
som universitets överläkare sedan 2008. Foto: Lasse Hejdenberg



Vi försöker hinna med alla barn som kommer på remiss, men
ett problem är hur vi ska få rätt patienter så att vi inte
drunknar i allt arbete. Vi vill kunna göra ett bra arbete med
de barn som verkligen behöver våra resurser.

Har gett nytta i det kliniska arbetet
Med universitetsöverläkarbefattningen i ryggen kunde
Lennart Nilsson avsätta tid för att, tillsammans med en sjuk-
sköterska, åka ut till vårdcentralerna i länet och över en lång-
lunch informera om nyheter på allergiområdet och om vilka
barn som behöver universitetssjukhusets insatser och vilka
som kan handläggas i primärvården.
– Remisserna under det året och året därpå har legat

stabilt och vårt intryck är att vårdcentralerna har utvärderat
mer än tidigare vilka barn som verkligen behöver en remiss.
En sådan satsning hade varit svår att genomföra om man inte
hade haft tid att sätta av.

Att avsätta fasta tider varje vecka för forskning
och utbildning har varit svårt, enligt Lennart
Nilsson. Men det finns en acceptans för att mer än
tidigare sätta av tid till annat än kliniskt arbete.
Exempelvis kunde han åka på konferens till Lille i
Frankrike angående ett nasalt kikhoste vaccin och
allergiprevention, vilket ledde till att han nu
skickat in en ansökan om att vara med i ett
gemensamt EU-projekt på området.

Underlättat handledningen
Handledning till kolleger fungerar också lättare, både inom
klinik och forskning. 
– Jag har klinisk handledning för två underläkare var till

varannan vecka, och det är möjligt att träffas. 
Lennart Nilsson är lite tveksam över vilka krav på vetenskap-

lig progress som krävs för universitetsöverläkarbefattningarna.

– Man ställer höga krav på sig själv i varje forskningspro-
jekt, men det blir ju inte alltid något extraordinärt resultat. 
– Det är mycket tungt administrativt arbete som krävs för

att få igång ett forskningsprojekt, som ansökningar och etik-
prövning. Till det har vi alla andra administrativa krav som
kommer från olika håll. Man blir frustrerad över hur lång tid
dessa administrativa uppgifter tar, och är inte nöjd med sin
arbetsdag om man inte både hunnit med tillräckligt både på
kliniksidan, samt på utbildnings- och forskningsdelarna. 
En lättnad för det administrativa arbetet har varit LARC,

Linköping Academic Research Centre, en stödenhet för aka-
demisk klinisk forskning. Enheten hjälper till med etikpröv-
ningsansökningar, statistik och viss annan forskningsadmi-
nistration utan kostnad för kliniken. 
– En sådan enhet gör att man orkar med även tyngre

ansökningar såsom ansökan till Läkemedelsverket.
Lennart Nilsson tror att många läkare gärna skulle forska

om inte det kliniska arbetet tog all tid.
– De forskningsprojekt vi nu har på Allergicentrum tror

jag berikar det kliniska arbetet väldigt mycket. Vi bör vara
en kunskapskälla för hela regionen.

”Svårt få tid till forskning”
Cecilia Gunnarsson är universitetsöverläkare sedan 1,5 år
tillbaka och nybliven docent i klinisk genetik. Liksom
Lennart Nilsson har hon funnit det svårt att avsätta fasta
tider för forskningen, trots att 30 procent forskningstid
ingår i befattningen. 

– Jag har haft en forskartjänst tidigare och ville
försöka ha kvar min förankring i forskningen.
Men jag tillhör en bristspecialitet och det kliniska
arbetet pockar hela tiden på uppmärksamhet.
Patienter ringer, kolleger ställer frågor… Det är
svårt att få tiden att räcka till och man har ständigt
dåligt samvete gentemot kollegerna.

Cecilia Gunnarsson gjorde forskar-AT och lärde sig under
den tiden att ta vara på även korta stunder för sin forskning,
men trots det har det varit svårt att ta ut forskningstiden.
– Jag började tappert och satte av vissa dagar till forsk-

ning. Det gick sådär. När man inte anställer någon annan på
de procent jag ska avsätta till forskning så blir det svårt. 
Kravet på att visa progress för att få förnyad befattning

som universitetsöverläkare förpliktigar:
– Jag har nyligen haft min docentföreläsning. Det gäller

att man kan visa att man gjort något under de här åren, det
är den som har tjänsten som kommer i kläm även om fokus
ligger mer på att få verksamheten att flyta runt.
Cecilia Gunnarsson har nu fått klartecken för en utlands -

placering för att lära sig mer om kardiogenetik, den nya
inriktning hon valt efter disputationen.
– Det är trots allt en väldig möjlighet att jag kan göra

min resa tack vare att jag kan lägga samman de timmar jag
inte kunnat ta ut tidigare. 

Helene Thornblad

48

Sjukhusläkaren  1/2013 www.sjukhuslakaren.seKlinisk forskning 

t I början av 2000-talet fördes i flera landsting en diskussion om att
skapa nya befattningar som då kallades forskningsöverläkare. 

På Danderyds sjukhus skapades fyra sådana befattningar år 2005,
finansierade av klinikernas FoU-budgetar. 

Den finansieringsmodellen har enligt vad Sjukhusläkaren erfar varit
en akilleshäl – konkurrensen om medlen i de små forskningsbudgetarna
har varit hård och det har varit svårt att fortsätta avsätta pengar till
forskningsöverläkare. 

Universitetsöverläkarsatsningen i Linköping är i dag det mest
livskraftiga resultatet av den diskussion som initierades under 2000-
talets första år. Östergötlands läkarförening har kommit överens med
landstinget om att universitetsöverläkarna i sina löneuppgifter ska ha
ansvarskoden F, som i det här fallet står för uttalat övergripande funk-
tions-, specialist- och/eller ämnesansvar eller uttalat forskningsansvar.
Det innebär att man i lönestatistiken kan följa upp löneutvecklingen för
denna grupp.

Vid Sahlgrenska universitetssjukhuset förekommer utnämning till uni-
versitetssjukhusöverläkare, vilket kan jämföras med en hedersutnämn-
ing, och har en annan konstruktion än befattningar som forskningsöver-
läkare/universitetsöverläkare. 

Fakta: Forskningsöverläkare/universitetsöverläkare



Klinisk forskning 

Vid hälsouniversitetet i Linköping finns en
särskild stödenhet som gör livet lättare för
alla som bedriver klinisk forskning: LARC,
Linköping Academic Research Centre. Här
kan forskare få hjälp med ansökningar, bio-
banksanmälningar, statistik och annat, helt
utan kostnad. 

t Den kliniskt verksamma läkare som vill börja med klinisk
forskning har ofta höga trösklar framför sig. Ansökningar ska
skrivas, biobanks- och personuppgiftsanmälningar ska göras,
och många känner tveksamhet om det egna statistikkunnan-
det räcker till. 

– Vi kan hjälpa till under
hela forskningsprocessen. Men
vi gör inte hela arbetet år fors-
karna, det är hjälp till själv-
hjälp, säger Eva Swahn, pro-
fessor och överläkare i kardio-
logi, och föreståndare för
LARC.
Embryot till stödenheten

för klinisk forskning var en
liten ideell grupp som bildades
2004 under namnet Tekla för
att förbättra det organisato-
riska stödet till forskare. En av
de drivande krafterna var den
medicinska fakultetens dåva-
rande dekanus, Mats Hammar.
Under 2009 tog verksamheten
fart, sedan landstinget och uni-

versitetet anslagit medel för att främja klinisk och translatio-
nell forskning.

Omfattande stöd
LARC erbjuder rådgivning och stöd, från planering av
studie design till datapresentation och bemötande av kritiska
synpunkter från granskare för vetenskapliga tidskrifter.

Enheten har expertis på flera områden, som god klinisk sed
för läkemedelsprövningar, epidemiologi, bioinformatik och
statistik samt i juridiska frågor om exempelvis personupp-
giftslagen och biobankslagen. 
Det finns även möjligheter att diskutera forskningsidéer

redan i ett tidigt skede med ett vetenskapligt forum som
består av erfarna forskare från olika områden.
– Vi involverar också experimentella labforskare och

skapar möjligheter för utbyte mellan klinisk och experimen-
tell forskning. 

Kurser för verksamhetschefer
Förutom direkt rådgivning via e-post och telefon och forum
för idéutbyte arbetar LARC också med kortkurser, ofta
riktade till verksamhetschefer.

– Nya verksamhetschefer har många gånger i dag
tyvärr inte själva en vetenskaplig skolning, och
förstår kanske inte behovet av klinisk forskning
eller behovet av en stödjande organisation. Därför
är de här kurserna viktiga.
– Det kliniska arbetet kommer alltid att ta över-
handen helt om ledarskapet inte ser till att priori-
tera forskningen. Man måste kunna sätta av tid för
forskningen, och sluta att tala om den tiden som
”forskningsledigt”. Det är ett prioriterat arbete.

LARC finansieras till två tredjedelar av landstinget och
till en tredjedel av Hälsouniversitetet i Linköping.

Helene Thornblad
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Arbetet på LARC är roligt och
ger mycket positivt tillbaka,
framhåller Eva Swahn.
– Som när vi har gett råd om hur
någon ska skriva en ansökan,
och så får vi höra att den har
blivit godkänt. Det är jätteroligt. 

LARC – forskarnas
räddare i nöden

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

LARC erbjuder 
doktorander speciellt stöd

t På LARC finns idag fyra speciella arbetsplatser som
doktorander kan få använda gratis under en tids -
begränsad period.  Varje arbetsplats har tillgång till
internetuppkoppling (LiO/LiU), skrivare och lunchrum.
Som doktorand måste du dock ta med dig din egen
dator.
Tidvids finns även en statistiker tillgänglig i samma
korridor.
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En kväll på 
akutmottagningen
Text/Musik: Henrik Widegren

Jo, doktorn. Jag vet att det är
sent
Men det här är inte illa ment
Jag söker dig nu helt akut
På grund av svåra smärtor i min
buk
Ja, du får gärna känna. Nej,
det gör inte ont
Och inte där och heller inte
där
Men… Jag har mycket hög
smärttröskel
Jag är inte som dom andra
Det kan jag lova er
Jag har hög smärttröskel
Undersök mig mer
För doktorn. Här är min
konklusion
Jag har en en dold inflammation
I tio dar har jag haft feber
Om kvällen är jag varm som en
Weber
Ja, mät min temp’ratur. Ja, mät
den var du vill
Jaså, bara trettisex och fem?
Men… Jag är lågtempare
Jag är inte som dom andra
Det kan jag lova er
Jag är lågtempare och
Jag har hög smärttröskel
Undersök mig mer
För doktorn, jag känner mig så
svag
Och yr och orkeslös och vek
Jag tynar långsamt bort dag för
dag
Ser ni inte att jag är för blek
Ja, ta och mät mitt blodvärde
Det är jättelågt
Jaså, mitt Hb är normalt?
Men… Jag har precis kommit hem
från ett höghöjdsläger
Jag är inte som dom andra
Det kan jag lova er
Jag har vart på höghöjdsläger
Jag är lågtempare och
Jag har hög smärttröskel
Undersök mig mer
För doktorn, ibland så är jag
less
Och då och då, så kan jag känna
stress
Ibland har jag svårt att somna
in
Ibland kryper oron i mitt skinn
Jaha, det verkar inte som en
depression?
Och inte utbränd? Inte ens en
kris?
Men doktorn, i vanliga fall är
jag en väldigt positiv människa
Jag är inte som dom andra
Det kan jag lova er
Jag är alltid positiv och
Jag har vart på höghöjdsläger
Jag är lågtempare och
Jag har hög smärttröskel
Undersök mig mer
Vad sa ni doktorn? Att jag
måste gå?
Att ni har inget mer att bjuda
på
Och ni vill inte ta nån
röntgenbild?
Förresten, vet ni om att jag är
skild?
Jaha? Ni undrar varför som jag
säger det?
Okej. De’e nåt ni inte vet
Jo, doktorn. Jag är förälskad.
I er
Jag är inte som dom andra
Jag är kär i er och
Jag är alltid positiv
Jag har vart på höghöjdsläger
Jag är lågtempare och
Jag har hög smärttröskel
Och jag vill träffa er
Jag älskar när ni ler
Snälla ni, jag ber
Undersök mig mer!

Hur känns det Henrik
Widegren?
– Mycket kul! Det kan ju dock tolkas

som att läkare har för lite att göra på
jobbet. Å andra sidan kan videon kanske
kvala in som fortbildning. Ett CME-
poäng per titt?
Har du fått några reaktioner?
Absolut. Många glada hejarop. Och

kollegor börjar spontant komma med
låtuppslag, typ: ”Henrik, kaffeautomaten
på operation är trasig igen. Kan du inte
skriva en sång om det?”
Vad har du på gång för tillfället?
Jag har ett band, Verklighetens Folk,

med bland annat en handkirurg från
Malmö, Jerker Brandt. Just nu har vi
släppt vår första EP, Villapop, på Spotify
och iTunes. Lyssna gärna!
Nu är det dags för en ny video på

Sjukhusläkaren.se kallad ”En kväll på

akutmottagningen”. I den samarbetar
du med Louise Wester. 
– Ja. Louise är en gammal spexarkollega

från Lunda spexarna. Hon började inom
forskningen på Astra, men växlade om till
att arbeta med strategisk kommunikation
och visualisering. Jag frågade henne om
hon ville illustrera ”En kväll på akutmot-
tagningen” och jag tycker att hennes enkla
och tydliga gubbar blev väldigt bra.
Kan du berätta något om hur ”En

kväll på akutmottagningen” kom till?
Hundratals nattjourer på ÖNH-

akuten i Lund har gett inspiration till ”En
kväll på akutmottagningen”. Vi har alla
träffat oroliga patienter som är lite hypo-
kondriskt lagda och inte litar på våra
undersökningar och prover. De vill ju
dock aldrig illa...

Christer Bark

Succé för Henrik
Widegrens sjuka sånger
På bara ett par dagar fick musik videon ”När jag gjorde AT” 1 000-tals visningar på
Sjukhusläkaren.se och idag har över 10 000 personer sett videon på nätet.

Ny musikvideo

på Sjukhusl
äkaren.se!
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Svaret ”varje gång” på danska får nog flera av oss att
tänka på Storm P:s välkända bild av luffaren Perikles.
Men i framtiden kanske tankarna far till danskarnas

försök att se till att läkemedelsexpeditionen ska vara säker
”hvergang”. 
Danskarna försöker med sitt fælles (gemensamma) medicin-

kort ta steget från enkelriktade pappersrecept med en osäker
hantering till fortlöpande och alltid aktuella ordinationer.
Tanken är att såväl patient och anhöriga, läkare, sjuksköterska
och expedierande farmaceut med patientens medgivande ska se
patientens alla aktuella ordinationer och utifrån detta kunna
bidraga till en säker och effektiv läkemedelsbehandling.
Men, invänder vän av ordning. Det är väl det som Nationell

ordinationsdatabas ska fixa? Och fungerar det inte så redan nu
vid dosexpedition av läkemedel??  Ja och nej. Tankarna finns
nog i båda verksamheterna, men det som saknas är en djupare
förståelse och ett ansvarstagande från oss i vården. 
Ta exemplet dosläkemedel. En bra tjänst för patienten

med flera läkemedel och en någorlunda stabil läkemedelsbe-
handling. En tjänst som jag som privatperson gärna skulle
vilja betala för om jag skulle behöva ha flera läkemedel även
om jag skulle klara av att plocka ihop tabletter själv. Men är
den säker ”hvergang”? 
Lite raljant kan man säga att det farligaste steget i läke-

medelskarriären nog kan vara när man inte längre kan klara
av sina mediciner och det plötsligt införs en hjälp som
innebär att jag som patient får i mig alla läkemedel som
vård givare och apotek trodde att jag tagit sedan tidigare. 
För att vara lite mer allvarlig så pågår en livaktig diskus-

sion just nu om vilken evidens som finns för att dosläkeme-
del – så som det hittills hanterats – är bra för patienterna. 
Läkemedelsverket har i en remissversion av en rapport

som skall slutredovisas i månadsskiftet februari - mars dragit
den preliminära slutsatsen att det är oklart om dos förbättrar
följsamheten och patientsäkerheten samt att den övergång
till dostjänsten kan innebära risker för patienten vad gäller
konservering av läkemedelsbehandlingen. 
Sveriges farmacevtförbund ifrågasätter slutsatsen. Men i

en avhandling från Sahlgrenska akademin, som Christina
Sjöberg försvarade i februari, dras slutsatsen att patienter
som använder dosläkemedel har sämre kvalitet på sin läke-
medelsbehandling. Det gäller även om det tas hänsyn till att
patienterna är äldre, sjukare och oftare bor på äldreboenden. 
Men det handlar kanske inte så mycket om dostjänsten i

sig utan även till en del hur vi som läkare använder den? 
Redan innan elektroniska patientjournaler var vanliga så

uppstod frågan om hur ordination av dosläkemedel skulle
journalföras. I och med de elektroniska journalernas intåg
blev frågan ännu mer akut. En ordination av dosläkemedel i
tidigare e-Dos och nu i Pascal är inte och har aldrig varit en
journalhandling. 

Men det är inget nytt. Det krävdes faktiskt dub-
beldokumentation redan på den tiden när både
journalen och ordination av dosläkemedel fördes

på papper men följdes dåligt redan då! 
Hade vi läkare tagit striden kring detta då så hade vi san-

nolikt haft en bättre lösning för dosläkemedel idag. En bra
och en dålig sak med IT är att IT-systemen tvingar oss att se
och förhålla oss till felaktiga rutiner, regelverk och arbetssätt.
Vi läkare måste alltså på något sätt dokumentera dosläke-

medel i journalen. Det är klart att journalsystemen redan
borde ha varit integrerade med dostjänsten. SYSteam Cross
och VAS är det, åtminstone delvis. 

Cosmic hade en färdig och mer fullständig integ-
ration som inte införts eftersom de kommunika-
tionsprotokoll den krävde förändrades när de
regionala dosregistren överfördes till ett natio-
nellt. Det, åtminstone, hade alltså inget med
Pascal att göra. 

Jag skulle vilja ställa tre frågor till dig som i ditt arbete
har ansvar för patienter som i hemmet har dosläkemedel. I
dag är det 185 000 personer som ofta har behov av sjuk-
husvård som får dosförpackade läkemedel. Frågorna är:
1. Finns det en rutin för hur dosläkemedel ska ordineras, eller
hur det ska dokumenteras att patienten fått dosläkemedel i
ditt landstings/sjukhus journalsystem? T ex hur du ska göra i
samband med utskrivning av en patient med dosläkemedel.
2. Om den finns: Går den att följa?
3. Slutligen: Följer du den rutinen?

Det är så enkelt att om varje läkare hittar på sin
lösning, då blir dosläkemedel osäkert för patien-
ten. Och om ditt landsting/sjukhus inte har en
sådan rutin – eller om den finns men är så dålig att
den inte följs – då blir dosläkemedel också osäkert
för patienten. Det gäller oavsett om ett IT-stöd
finns eller ej. 

Så vad kan du göra idag för att dosläkemedel ska bli om
inte så säkert som det borde kunna vara, utan åtminstone
säkrare än det är för de patienter du möter idag? Ska vi göra
som på tiden då vi hade samma problem med dubbeldoku-
mentation i pappersjournal och ordination av dosläkemedel
på papper – blunda och göra fel för att vi tycker ”systemet”
är dåligt? Kanske sluta använda dosläkemedel? Arbeta ihjäl
oss? Eller försöka finna en arbetsform över en övergångspe-
riod som innebär visst merarbet,  men är säkert för de patien-
ter som får dosläkemedel? 
PS. För dig som nu inte känner till Perikles så var alltså

”Hvergang!” svaret på frågan ”Du Perikles - ka' Du sige mig
– hvornaar smager en Tuborg bedst?” Jag ber om ursäkt för
att jag återvänder till ämnet öl i min krönika men när jag nu
ändå är inne på det så kan jag väl få tipsa om
nya framsteg inom gentekniken:
http://korta.nu/beerfoam

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

”Hvergang!”



Inom vården är chefernas
utbildning i rekrytering ofta
begränsad och personalspecialis-

ter ofta inte involverade utöver annonser-
ingsförfarandet, om det inte rör sig om
chefs- eller särskilda tillsättningar. 
Rekryteringsbeslutet tas oftast med en

ostrukturerad intervju, cv med personligt
brev och referenser som underlag, om
inte sökanden är känd sedan tidigare.
Detta var också praxis vid Helsingborgs
akutmottagning, som i januari 2011 stod
inför omfattande nyrekryteringar av
läkare. 
Vid den tidpunkten hade akutmottag-

ningens egen läkarbemanning problem.
De femton ST-läkarna i akutsjukvård
befann sig mest på sidotjänstgöringar på
andra kliniker och endast en ST-tjänst
hade tillsatts de senaste tre åren. 
Schemaraderna på akuten fylldes

därför huvudsakligen av olegitimerade

underläkare som ville meritera sig inför
allmäntjänstgöring. Trots att de vikarie-
rande underläkarna inte var blivande spe-
cialister i akutsjukvård, bidrog omsätt-
ningen till en föreställning om att vem
som helst fick anställning som blivande
akutläkare och att ingen stannade kvar.
Handledarbördan på mer erfarna läkare
från andra kliniker var tung.
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t I boken Kompetensbaserad personal-
strategi (M Lindelöw, Natur & Kultur 2008)
finns en sammanställning över olika rekry-
teringsmetoders validitet, dvs förmåga att
förutse hur personen presterar i arbetet
den anställs för.

Metodernas förmåga anges med ett
värde mellan 0 – 1. Vid 0 finns inget
samband mellan det urval metoden ger och
hur personerna sedan presterar. 1 är ett
idealiskt perfekt förutseende, som inte
finns i praktiken.

1,0 Perfekt förutsägande av personens 
prestation

0,54 Arbetsprover
0,51 Färdighetstest och strukturerade 

intervjuer
0,38 Ostrukturerade intervjuer
0,26 Referenser
0,18 Yrkeserfarenhet i år
0,10 Antal utbildningsår
0,0 Slumpmässigt samband mellan urval 

och prestation

Fortsättning nästa uppslag >>

Anders Eriksson, före detta enhetschef för akutmottagningen på Helsingborgs lasarett, 
ligger bakom ett nytt sätt att rekrytera personal som visat sig framgångsrikt. 

Akuten i Helsingborg
testar nytt 
sätt att rekrytera

Så kan sjukvården bli ”så mycket bättre”
Skriv ett eget inlägg,
eller tipsa Sjukhusläkaren

Under 2013 kommer vi, under vinjetten ”Så mycket bättre”, att presentera förslag som kan
göra sjukvården bättre.
Här ger vi plats till dig som vill skriva ett eget inlägg om något, stort som smått, som du
tror kan förbättra sjukvården, eller bara vill tipsa oss.
Skriv till redaktionen@sjukhuslakaren.se eller christer. bark@sjukhuslakaren.se
Först ut är Anders Eriksson, specialistläkare i akutsjukvård och anestesi/intensivvård, 
som på följande sidor beskriver ett nytt sätt att rekrytera personal på akuten i Helsingborg.

Specialistläkare i
akutsjukvård och
anestesi/inten-
sivvård. Före detta
enhetschef för
akutmot tagningen
på Helsingborgs
lasarett.

Av Anders Eriksson”Referenser, yrkeserfarenhet
och antal utbildningsår  
är otillförlitliga mått





För att vända detta beslutades att tio ST-tjänster skulle
tillsättas och eventuella ledigheter eller avhopp ersättas, och
det var avgörande att rekryteringen blev rätt. 
Vi behövde läkare som snabbt kunde bli välfungerande på

akutmottagningen, och som ville bli specialister i den nya
specialiteten akutsjukvård. För detta krävdes akutmedi-
cinska kunskaper, förmåga att strukturera och avgränsa sitt
arbetssätt, förmåga att kommunicera med patienter och sina
bedömningar med kollegor, och förmåga att ta emot och ge
återkoppling för ständigt lärande. 

Metod
Enhetschef för akutmottagningen, det vill säga underteck-
nad och studierektor Cornelia Härtel, vi är båda specialister i
akutsjukvård, utvecklade följande rekryteringsmetod. 
1.En begränsad strukturerad intervju på 15-20 minuter där
följande frågor fanns med under samtalet:
a.Varför vill du arbeta med akutsjukvård?
b.Varför vill du arbeta just på akutmottagningen i Helsing-
borg?
c.Beskriv en stressande arbetssituation som du varit med
om? Hur agerade du då?
d.Hur ser du på att vi arbetar oregelbundna tider?
e.Hur ser du på att akutsjukvård är en ny specialitet med få
färdiga specialister?
2.Färdighetstest i 90 minuter där den sökande får handlägga
två akutmottagningspatienter.
3.Summering och frågestund i 10 minuter.
Två personer är med under samtliga steg. Oftast enhets -

chef och studierektor. Av praktiska skäl har vi begränsat
rekryteringsprocessen till två timmar. 
Färdighetstestet fungerar delvis som en medsittning. Vi

väljer en akutpatient med en vanligt förekommande
sökorsak, som inte inkommer på larm. En av oss följer med
in och är hela tiden med inne hos patienten, som också infor-
meras om förfarandet. 
När den sökande anser sig vara klar med anamnes och

status, kompletterar medsittande läkare konsultationen
direkt om det behövs. På så sätt har den sökande all informa-
tion när den sedan får rapportera patienten till den bedömare
som inte träffat patienten, föreslå differentialdiagnoser,
handläggning, följt av en kort diskussion om fallet. 
Därefter får den sökande återkoppling på sin insats och

förändringstips inför nästa patient, vilket ger oss bedömare
möjlighet att observera hur återkopplingen tas emot. Sedan
byter vi medsittare till nästa patient så att den av oss som
träffat patienten kan handlägga denne färdigt.
Under summeringen får den sökande möjlighet att ge

återkoppling till oss på hur förfarandet upplevts.

Resultat
På ett och ett halvt år har vi genomfört 28 intervjuer. Ingen
sökande har motsatt sig eller ifrågasatt tillvägagångssättet
när vi inför intervjun beskrivit det. Tio sökande har inte gått
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1. Vad är bra med tillvä-
gagångssättet i Helsing-
borg?
Bra är kombinationen av
datakällor (intervju och arbets -
prov) samt att intervjun är
strukturerad och att alla
sökandes arbetsprover
bedöms utifrån samma
standard.
2.Vad är mindre bra eller
direkt dåligt?
Kan inte komma på något som
är direkt dåligt med metoden,
en fara (som även nämns i
materialet) kan vara att två
arbets prover är ett relativt litet
empiriskt underlag och frågan
här blir vilken vikt som läggs
vid arbetsprovet respektive
intervjun när det samman-
vägda beslutet ska fattas. 
3. Hur gör ni?
Inom den akademiska världen
baseras rekryteringsbesluten i
stort sett uteslutande på CV.
Där listas formella meriter och
behörigheter, sedan bedöms
antalet och kvaliteten på
redovisade publikationer
(motsvarande arbetsprover),
samt i enstaka fall genomförs
arbetsprover i form av
provföreläsningar.
4. Vilka är fallgroparna och
vilka är succéfaktorerna
vid en rekrytering?
En av de vanligaste fall-
groparna vid rekrytering är att
beslutsfattarna väger in sub-
jektiva bedömningar i beslutet

(magkänsla, egen förmåga till
personbedömning, stereo-
typer etc) i stället för att
neutralt förlita sig på en statis-
tisk eller matematisk modell
för sammanvägning av den
information som de olika
datakällorna genererat. 

Dvs. att rekryterarna gör
kliniska sammanvägningar av
materialet istället för
mekaniska. Alla studier som
tittat på detta i samband med
rekrytering, drar slutsatsen att
mekaniska modeller för sam-
manvägning av information har
en högre validitet i jämförelse
med kliniska metoder.
5. Hur skulle du göra om
du var chef på akuten i
Helsingborg?
Då skulle jag kontakta någon
som mig själv för att genom-
föra en kontrollerad studie av
metoden för att (1) belägga
dess evidens, samt för att (2)
publicera resultaten veten-
skapligt.

Martin Hardenberger

Sjukhusläka   
Sjukhusläkaren lät två rekryteringsexperter,
från två olika ”världar”, titta på 
rekryteringsmetoden i Helsingborg. 
Har det tips på ytterligare förbättringar?
Ser de några fallgropar? 
Här är deras omdömen.

Fortsättning nästa uppslag >>

Johnny Hellgren, docent och universitetslektor 
vid psykologiska institutionen, Stockholms universitet.

”Jag skulle bygga på med 
en studie av metoden”



 

arens second opinion

”Så mycket bättre”
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Håkan Wahlfrid, management -
konsult och delägare i konsult -
företaget Lisberg.

1. Vad är bra med tillvägagångs -
sättet i Helsingborg?
Bra är att man dels gör en strukturerad
intervju som bygger på förutsättningar
och förhållanden på den speciella
arbetsplatsen, exempelvis hur man
hanterar stress. Man frågar också
varför de sökande vill arbeta med just
akutsjukvård. 
Det Helsingborg kallar färdighetstest

kallar vi arbetsprov eller assessment,
dvs, den sökande får hantera några spe-
cifika och typiska situationer som inträf-
far i arbetet. 
Detta har visat sig ha högre validitet

än andra metoder. Naturligtvis är det
också så att fler verktyg plussar på och
ökar validiteten. Personlighetstest,
begåvningstest, strukturerad intervju
och arbetsprov sammantaget ger en
högre validitet, det vi kallar assessment
(Se Kahlke & Schmidt 2002). 
Det är något som vi alltid använder på

våra slutkandidater, som en del av vår
kvalitetssäkring.  Det ger också en
väldigt bra input till den nya arbetsgiva-
ren som får information om var stöttning
och coachning behövs.
2.Vad är mindre bra 
eller direkt dåligt?
Mindre bra är att man inte vet vad man
bedömer eftersom man inte har något
jämförelsematerial, det är olika fall från
gång till gång och man har inget att
jämföra med. 
Kanske hade det varit bättre med

spelade fall med fejkade symptom som
är lika från kandidat till kandidat. Då kan
man jämföra hur rätt man ställer
diagnos och om personen följer upp
med följd frågor, lyssnar på patienten
och så vidare. 
Kanske hade det också varit bra att

krydda med en ”besvärlig” patient, för
att se hur den arbetssökande hanterar
situationen. Just att kunna se hur någon
ställer frågor, lyssnar in och är intresse-
rad av patienten måste vara oerhört
viktigt och också en viktig egenskap
och kompetens hos en läkare, inte
minst en akutläkare. 
Frågor i sammanhanget är också: Hur

poängsätts prestationen på färdighets-
testet? Finns det tydligt definierade kom-
petensskalor för ratingen? Detta är
viktigt för objektiviteten och internreabili-
teten (att olika bedömare kommer fram
till samma sak). 
Sedan låter två timmar för att göra en

kvalitativ bedömning som något kort.
Att göra en strukturerad intervju på 15-
20 minuter låter också kort. Det är
viktigt att även intervjua personerna om
erfarenheter och vad man gjort tidigare,
att lära känna dem som personer och
blivande kolleger. Vi gör alltid en hel-
dagstest på våra slutkandidater.

3. Hur gör ni?
I vår heldagstest ingår personlighets-
testet ”Basprofil” som är granskat och
rekommenderat av STP (Stiftelsen för
Tillämpad Psykologi).
4. Vilka är fallgroparna och vilka är
succéfaktorerna vid en rekrytering?
Fallgroparna i rekrytering är ofta att man
vill ersätta en person och därför söker
en likadan. Då får man inget tillskott till
avdelningen. Man ska istället försöka
leta efter den som tillför något och som
kan bidra med något till gruppen och
verksamheten. 
Många gånger är man också ”rädd” för

att rekrytera någon som är bättre än
chefen, man söker gärna efter någon
som är lik en själv, vilket ju inte heller
alltid innebär att man tillför kompetens
som bidrar till nytänkande och utveckling.
5. Hur skulle du göra om du var
chef på akuten i Helsingborg?
Vore jag chef på akuten i Helsingborg
skulle jag absolut fortsätta på den
inslagna vägen, men också ta hjälp från
någon som kan hjälpa till att göra verkty-
gen ännu vassare, göra klart vad man
vill mäta och hur. 
Jag skulle också följa upp och inter-

vjua efter sex, respektive tolv månader
för att kontrollera om det man mätte
stämde och att man är på rätt väg. 
Sedan får man inte glömma att fokus

måste vara på att attrahera rätt kandida-
ter, dvs. de bästa. 
Ett bra urvalsförfarande gör att man

hittar de bästa kandidaterna bland de
sökande, men urvalsförfarandet gör
knappast bra kandidater av dåliga! 

Så att vara en intressant arbets -
givare, ge möjlighet till utveckling och
intressanta arbetsuppgifter, men också
att använda olika rekryteringskanaler är
viktigt för att ha motiverade kandidater
att välja mellan.

Martin Hardenberger

”Kanske hade
det varit bättre
med spelade fall”

”Glöm inte att vara en intressant arbetsgivare
– bara då kan du kan locka till dig de bästa”



vidare till provanställning eller vikariat. 
Effekterna har varit positiva på flera sätt. Bland de
som anställts har vi fått spontana kommentarer att
det känts bra att chef och studierektor faktiskt
bedömt yrkeskompetens och inte bara litat på
formella meriter.

Även en del av dem som inte fått anställning har uppskat-
tat att de fått visa vad de kan, och att tydligheten i återkopp-
lingen inneburit ett lärotillfälle för dem. 
Sökande som utbildats utomlands har förefallit ha större

vana vid att bli kliniskt bedömda och från dem har flera
gånger förvåning uttryckts att metoden inte är standard. 

Från kollegor vid andra kliniker på sjukhuset fick vi för
oss överraskande starka reaktioner initialt. 

Kritik tystnade
Tidigare kommentarer om att vem som helst fick anställning
på akuten tystnade snabbt och ersattes av en nyfikenhet och
en och annan försiktig undran om de själva skulle få tjänst-
göra på akuten om de nyrekryterats idag. 
Det är vår bedömning att förfarandet i sig har förbättrat

läkargruppens tidigare låga status på sjukhuset.
Rekryteringsmetoden vid Helsingborgs lasaretts akut-

mottagning är ett försök att bättre bedöma de sökandes
kompetens genom att se hur de utför arbetet där det ska ske,
och hanterar återkoppling av dem de ska arbeta med. 
Vi har i denna pilotstudie visat att det är relativt lätt att

implementera en ny rekryteringsmetod för läkare. Vidare så
fick vi starka indikationer från de som sökte att förfarandet
upplevdes som professionellt och engagerat. 
Eftersom det är en liten studie utan kontrollgrupp och

uppföljning så kan vi inte föra i bevis att rekryteringarna
blev bättre än om tidigare standardförfarande hade använts.
Som bedömare var förfarandet värdefullt och bidrog till ett
mer gediget beslutsunderlag. 

Flera fördelar
Intervjufrågan om hur individen agerat i en upplevd stressitu-
ation är mycket värdefull. Den förmedlar att stressreaktioner
inte är tabu och svaren blir mindre tillrättalagda när den inter-
vjuade får beskriva en konkret situation. Övriga frågor syftar
främst till att den sökande ska förstå tjänstens förutsättningar. 
Arbetsprovet har i flera fall gett avgörande information,

som inte framkommit vid intervjun. Som test av medicinska
kunskaper är validiteten begränsad med endast två patient-
fall. Men det ger en bild av hur den sökande resonerar, rap-
porterar och beter sig mot patienter och personal i autentiska
situationer och i autentisk miljö. Vi såg också hur personen
hanterade att få återkoppling. 

Ett mål var att rekryteringsmetoden skulle bidra
positivt till utvecklingen av den undervisningss-
kultur vi ville bygga. Som medicinskt ansvarig
chef har jag fått en bättre bild av nya medarbeta-
res kompetens och utvecklingsbehov.  

Inom vården är detta ett nytt sätt att se på rekrytering
som vi hoppas rekryterande kollegor finner värdefullt och i
ett nästa steg så skulle detta kunna göras i större skala och
utvärderas mer systematiskt.

Fotnot: Anders Eriksson slutade som enhteschef för akuten i Helsing-
borg i slutet av förra året och flyttade tll Stockholm på grund av
familje skäl. Han arbetar för närvarande som biträdande överläkare på
anestesin och intensiven på Södersjukhuset. Den nya rekryteringsme-
toden används fortfarande på akuten i Helsingborg.
– Vi tycker att den fungerar fantastiskt bra, säger studierektorn
Cornelia Härtel. Jag använde metoden senast idag. Alla vi anställde
2010 jobbar kvar, vilket ju visar att metoden fungerar.
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”

Inge Hesselius, Uppsala, avled den 31 januari
2013 efter en kort tids akut sjukdom.
Han skulle ha fyllt 79 år den 7 mars.

t Inge var ordförande i Överläkarföreningen (nuva-
rande Sjukhusläkarföreningen) under åren 1987 –
1996. Han hade dessutom flera tunga Läkarförbunds -
uppdrag.  Bland annat var han vice ordförande under
en tid.
Inge drev aktivt och framgångsrikt framförallt

frågor om ledarskap, sjukvårdsorganisation och fort-
bildning.
Genom sitt arbete lade han grunden för Överlä-

karföreningens moderna inflytande inom och utom
Läkarförbundet, samt internationellt.
Inge tog initiativ till och startade tidningen Över-

läkaren (nuvarande Sjukhusläkaren) 1989. Detta för-
stärkte kraftigt föreningens inflytande internt inom
Läkarförbundet, men gav också föreningen möjlighet
att påverka omvärlden genom aktiv information.
Många är det som med gläjde minns hur Inge

framgångsrikt organiserade och genomförde förenin-
gens 100-årsjubileum 1995.
Det var alltid lika lärorikt, stimulerande och

glädje fyllt att arbeta med Inge. Bengt Ehrenberg

Pionjären Inge Hesselius
har avlidit
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Här  sitter tre envisa män. Utan dem hade
tidningen Sjukhusläkaren inte funnits idag
och förmodligen inte heller Sjukhusläkar-
föreningen. 

t Leif Gustafsson, Bengt Ehrenberg och Inge Hesselius
var tidningens första redaktionskommitté och det tog
dem ett år att producera det första numret, men de fun-
derade aldrig på att ge upp.

Meningen var att tidningen skulle kommit ut våren
1988. Det  visade sig dock vara betydligt svårare att vara tid-
ningsmakare än de anat, så deadlinen fick skjutas upp, gång,
på gång, på gång…

Så när det 16-sidiga premiärnumrets 9000 exemplar
lämnade tryckpressarna i Helsingborg i februari 1989
innehöll den referat från Överläkarföreningens fullmäktige-
möte i mars året innan och 10 månader gamla intervjuer om
decentraliseringen av sjukvården i Göteborg. (Se sidan 28)

Men de hade lyckats med det stora målet att ge Överlä-
karföreningen (nu Sjukhusläkarföreningen) en egen tidning
och idag kan vi med facit i hand konstatera att det räcker
långt att göra sitt bästa och att de tre männen med det hårda
virket inte bara var envisa utan även visa. Deras vågspel gick
hem och deras beslutsamhet påverkade Läkarförbundets
historia.

Idag är Sjukhusläkarföreningen en faktor att räkna med i
den sjukvårspolitiska samhällsdebatten och sjukhusläkarna
har ett eget språkrör och debattforum.

Men på 80-talet var Överläkarföreningens framtid oviss.
Leif Gustafsson, Överläkarföreningens kanslichef under

27 år (1976 – 2003):
– Läkarförbundet ville satsa på lokalföreningarna istället

för yrkesföreningarna och Läkartidningen tog inte in vårt
material. Allt vi skrev refuserades. Så då sade vi att då får vi
starta en egen tidning. 

– Hade vi inte lyckats med det hade inte yrkesför-
eningarna inom Läkarförbundet funnits kvar
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Fortsättning nästa uppslag >> 

Tre envisa män påverkade historien

När Sjukhusläkaren firade 20 års-jubileum år 2009 möttes de
tre pionjärerna bakom tidningen, Leif Gustafsson, Bengt 
Ehrenberg och Inge Hesselius för att minnas hur tidningen kom
till. Inge Hesselius sitter längst till höger på bilden.



Vårdval

– Det var ingen illvilja mot cancerpati-
enter, högspecialiserad vård eller snävt
ekonomiskt tänkande som gjorde att jag
höll emot centraliseringen av den övre
gastro kirurgin fram till år 2004-2005. 

t Det säger kirurgen Karsten Offenbartl som ett svar på
Thomas Zillings ledare i förra numret av Sjukhusläkaren.
Tvärtom menar han att det var av omtanke om läns-

sjukvårdens helhetskoncept som akutsjukhus och om de
specialister som jobbade där, att deras kompetens skulle
komma patienterna till del också på andra sätt.
– Kirurger specialiserade inom övre gastro har alltid stått

för den breda kirurgin och akutsjukvården inom läns-
sjukvården. Idag, när centraliseringen slagit igenom ser vi
att återväxten inom övre gastrokirurgi saknas inom läns-
sjukvården, säger Karsten Offenbartl, som varit verksamhet-
schef vid Höglandssjukhuset i Eksjö under åren 1995-2004.
– När jag flyttade till Eksjö var det väldigt gott om

duktiga kirurger med såväl akademisk som teknisk kom-
petens och vi byggde upp en rätt stor verksamhet kring
övre gastro, konstaterar han.
Han menar att spin-off effekten av centraliseringen är

att det idag inte finns någon återväxt som kan ersätta den

generation läkare inom specialiteten som går i pension
nu och inom några år. 

– Enstaka cancerpatienter har haft nytta av
centraliseringen, men den övre gastrokirurgin
och länssjukvården har inom detta område
hamnat i kris, säger han.

Det här menar Karsten Offenbartl, som tagit fram kon-
ceptet för bakjoursskolan, får stor negativa effekter på
jourkompetensen ute i länssjukvården.
Sjukhusläkarnas ordförande skrev i sin ledare i förra

numret av Sjukhusläkaren att centraliseringen har råkat i
konflikt med den egna autonomin och tog som exempel
Karsten Offenbartl, som han menar stod bakom centrali-
seringstänkande inom pancreaskirurgin när han arbetade
i Lund, men ändrade sig när han flyttade till Eksjö och
Höglandssjukhuset.
– För det första tillhör inte Eksjö samma område som

Lund, vilket gjorde att vi självfallet inte skickade patien-
ter dit utan till Linköping, för det andra var jag inte
inriktad på pancreascancer som kirurg i Lund och deltog
inte i den centraliseringsdebatten. Thomas Zilling hade
säkert kunnat hitta ett betydligt bättre exempel för att
illustrera sin ledare, säger Karsten Offenbartl.

Anna-Lena Bengtsson
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Debatt 

”Jag höll emot därför att centraliseringen
försämrade jourkompetensen inom länssjukvården”

– Varför ska lagen göra det svårare för pati-
enten att söka sig till ett sjukhus i en annan
del av landet än till ett sjukhus utomlands? 

t Så säger Håkan Tenelius, näringspolitisk chef hos Vårdfö-
retagarna.
Den 31 januari överlämnade patientmaktsutredningen

sitt delbetänkande till en ny patientlag, som ska stärka pati-
entens ställning, till socialminister Göran Hägglund.
Utredningen föreslår bland annat fritt vårdval över lands-

tingsgränserna när det gäller öppen specialistvård. 

Men Vårdföretagarna vill gå längre och ge patienten fritt
vårdval till all slutenvård.
– Vi vill ge patienten möjlighet att välja sjukvård också i

de fall som hon eller han behöver ligga kvar på sjukhuset.
Vi beklagar att patientmaktsutredningen inte tar steget fullt
ut, säger Håkan Tenelius.
– Det innebär, paradoxalt nog, att lagreglerna för den

europeiska patientrörligheten blir mer långtgående än pati-
entens rätt att söka slutenvård över landstingsgränsen i
Sverige.

Christer Bark

Vårdföretagarna vill ha fritt 
vårdval även inom slutenvården
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”Den nyinköpta klädkollektionen "Kejsaren", designad av HC. Andersen, räddar budgeten
på Akademiska sjukhuset i år". 
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Rätt lösning på dubbelkrysset
t Diktstrofen som efterlystes var
tagen ur Ragnar Jändels dikt ”Det
regnar” och lyder:
Sträck dina armar ut och känn hur
ljuvligt svala dropparna tätt ur molnen
dugga. Känn – lev in, min älskade, djupt
i jordens tack till himmeln!

t Det var många som lyckades lösa ut
diktstrofen. 
De fem först slumpvist dragna rätta
lösningarna kom från:
Curt Rune, Kålsängsgränd 6 D, 75319,
Uppsala.
Kerstin Werner, Fläckebogatan 22,
72343, Västerås.
Lars Ysander, Östra Vallgatan 38,
43241, Varberg.
Undis Englund, Mariehemsvägen 33A,
90652, Umeå.
Peter Smith, Drottninggatan 26 B,
80311, Gävle.

t Anna Levin, Ala Bjärges 907
623 71, Katthammarsvik.
Samtliga belönas med boken 
Turkanarapporten av författaren och
läkaren Christian Unge. 
Grattis!

Vinnare krysset

Vinnare bildtexten

 

 

Anna Levin skrev fyndigaste bildtexten 
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Dags för en ny utmaning! Den här gången har vi valt en annan typ av kryss. Även den här gången kommer de fem först slumpvist
valda rätta lösningarna att belönas med boken ”Turkanarapporten” av läkaren och författararen Christian Unge. 
Sänd lösningen till Christer Bark, Herrebergavägen 117, 275 64 Blentarp.
Du kan även att maila din lösning till christer.bark@sjukhuslakaren.se Lycka till!



Sjukvården diskuteras ständigt. Man väntar
sig inte mycket och blir aldrig besviken,
säger läkarna som nu för tiden väntar mest
på pensionen. 

t Historiskt sett har ju läkare aldrig velat sluta vara läkare
utan bara levt för glädjen över att livslångt få bota, lindra
och trösta.  
Men icke, säger läkarna nu trosvisst, och påstår att efter

pensionen kommer dom bara att vila och njuta. Man drar till
och med parallellen till den gamla tävlingshästen som på
ålderns höst nöjt ligger i hagen utan att få nervöst samman-
brott för att nån idiot har tagit bort alla hinder. Då glömmer
dom förstås att hästar inte ligger i nån hage längre. Dom
ligger i lasagne.
Anledningen till läkarnas förändrade attityd är flera. En

är paradoxalt nog att läkarnas makt fortfarande  är fast och
orubbad. Eller rättare sagt, receptets ohotade ställning som
den största botgöraren lyfts dagligen i debattartiklar inte
bara i obskyra tidskrifter utan även i riktig dagspress. Men
den gula lappen ska numera absolut inte användas för tråkiga
tabletter och sjukdomar, och framförallt inte för antibiotika,
hu, fy, och skäms på den gammalmodige som vågar skriva
något sånt. 
Nej, på receptet skall istället förskrivas dosering av fysisk

aktivitet, terapier mot rökning och nu till och med kultur
och detta ska inspirera medborgaren till hälsa, evig ungdom
och ett långt och lyckligt liv!
Läkarkåren som tyvärr har den tråkiga egenheten att vara

bevandrade i såväl naturvetenskap som medicin är förstås
motsträviga och påpekar dystert att åldrandet börjar i
samband med befruktningen och att evig ungdom bara
innebär att man har alla besvikelser kvar. Sen ställer de sig
surt frågan om de ens mot depression får skriva ut något
annan än en skrattsalva. 
Samma tanke ligger bakom införande av Pascal, nu förres-

ten omdöpt till Scandal, ja, alltså inte att fler läkare ska gå i
pension vilket mer har setts som en bieffekt, utan att

systemet ska vara så omöjligt att använda så att man helst
inte skriver ut några läkemedel alls. 
Men då det finns många bakåtsträvare som anser att pati-

enter av och till behöver just läkemedel och gärna i rätt dos,
så har systemet inte mottagits stillatigande. Den upprörda
kritiken från landets alla hörn har till och med nått det
ansvariga departementet där man bekymrat noterat klago-
målen och de upprörda känslorna på olika håll i landet. 
I ett försök att hitta möjliga lösningar på problemet

skickade de därför välmenande ut en enkät till alla berörda
och ansvariga med formuleringen: ”Säg din ärliga åsikt om
en bra lösning på bristerna i Pascal i sjukvården”.
Tyvärr blev resultatet av enkäten obegripligt. Den

inhyrda konsultfirman brydde länge och väl sina små grå i
försök att komma underfund med vad som var problemet. 
En noggrann efteranalys av de inkomna svaren visade att

det berodde på flera faktorer som var och en för sig var nog så
betydande för att komplicera faktainhämtningen.  
Det visade sig nämligen att alla respondenter hade bety-

dande kunskapsluckor.
Ansvariga politiker visste inte vad ”ärlig” betydde. 
Sjukhusledningarna förstod inte ordet ”åsikt”.  
Administratörerna kände inte till formuleringen ”bra

lösning”. 
Läkarna hade svårt att förstå ordet ”brist”.  
Och de IT-ansvariga hade aldrig hört talas om ”sjukvår-

den”

Dr Snake

60

Pascal, Scandal

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

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se


