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SJUKHUSLÄKAREN GRANSKAR

SKANDALEN PÅ
HELSINGBORGS
LASARETT
– En historia om maktfullkomligt chefskap,
aktiespekulationer, slöseri med skattemedel, jäv,
pseudoutredningar – men framförallt en historia om
hur vem som helst kan förlora jobbet utan att ha gjort
ett enda fel på ett svenskt landstingssjukhus år 2013
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”Det är inte fel på
kirurgutbildningen
utan på länssjukhusen”

Patienter fick tas in för psykiatrisk vård
efter att ha fått cancerbesked på nätet
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Därför får du Sjukhusläkaren
Tidningen
Sjukhusläkaren
ges ut av Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund,
med drygt 18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårdspolitiska frågor.

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

Riskera inte att bli utan
Sjukhusläkaren – anmäl din
nya adress när du flyttar!
Enklast gör du det genom att skicka ett email till: medlem@slf.se
Du kan också skicka ett vanligt brev
med din nya adress till
Medlemsadministrationen,
Box 5610, 114 86 Stockholm
eller ringa Läkarförbundets
medlemsregister. Tel: 08-790 35 70.
Fax: 08-790 33 25

Vi vill skapa debatt, opinion
och belysa sjukhusläkarnas frågor
Sjukhusläkarens reportrar
Christer Bark
t Har varit chefredaktör för tidningen Sjukhusläkaren sedan
2001. Arbetade under många på dagstidningen Arbetet till
och från som reporter, förstasidesredigerare, redaktionssekreterare och nattchef.
Startade nätportalen Ditt Österlen och har i journalistiska
nätverk frilansat åt en rad tidningar och tidskrifter.

Anna-Lena Bengtsson
t Anna-Lena Bengtsson är frilansande journalist sedan 2006.
Var med och startade Dagens Medicin 1994, där hon
arbetade både som reporter och redaktör till 2006. Hon har
arbetat på en rad tidningar, bland annat Norrköpings-Tidningar, Skånska Dagbladet, Katrineholms-Kuriren och Veckans
Affärer. Hon har även varit redaktör för en regeringsutredning
på Socialstyrelsen.

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

2010. Hon har arbetat som reporter och redaktör sedan
1987, med arbetsmiljö som huvudområde. Helene Thornblad
har skrivit flera reportage- och fackböcker om bland annat
ergonomi och ledarskap och har varit fast medarbetare för
tidningen Arbetsliv. Hon har även varit redaktör för tidningen
Författaren.
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Intraprenad gav
större frihet och
ökade engagemanget
PÅ ÖGONKLINKEN
I SKELLEFTEÅ
ÄR ALLA NÖJDA

Margareta Holmlund undersöker
en patient.

”Blir det det
överskott får
kliniken
behålla pengarna”
Fördelarna med
intraprenad enligt
ögonkliniken i Skellefteå:
• Kliniken får behålla pengarna
vilket ökar engagemanget och
kostnadsmedvetandet.
• Större inflytande på verksamheten för personalen
• Större engagemang hos personalen
• Lättare för kliniken att planera
verksamheten

Hårdare jobb men större känsla av frihet, så beskriver ögonläkaren
Margareta Holmlund i Skellefteå att jobba i en intraprenad. Ett
styrelsesätt som går på tvärs med den övriga utvecklingen inom
dagens sjukvård med allt mer centralisering och storskalighet.
Men varje trend har en mottrend.
I Västerbotten heter den intraprenad.
t Sedan 2009 har två av ögonklinikerna
och två vårdcentraler i Västerbotten drivit
sin verksamhet som intraprenader. Det
innebär att de ansvarar för verksamheten vid
kliniken och har eget budgetansvar.
Men på grund av vårdvalsreformen drivs
inte vårdcentralerna längre som intraprenader.
De tre fristående ögonklinikerna i
Lycksele, Skellefteå och Umeå slogs samman
till en länsklinik 2004.
– Men det fungerande aldrig särskilt bra.
Långa geografiska avstånd och långa beslutsvägar gjorde att ledningen för kliniken fick
sitta och köra långt och vi kände inte delaktighet och upplevde det som tungarbetat
och byråkratiskt, en klar försämring,
berättar Margareta Holmlund.

Fick nog
Efter 5 år fick de anställda i Lycksele och
Skellefteå nog och vände sig till politikerna i
landstinget med en ansökan om att få testa
att arbeta i form av intraprenad.
– Vår drivkraft var arbetsmiljöskäl, vi
ville återfå inflytande och delaktighet i verksamheten, berättar Margareta Holmlund.
De styrande socialdemokratiska politikerna var positiva och även den borgerliga
oppositionen och efter 3 år i form av in traprenad är personalens erfarenheter
mycket goda.
– Vi har ansvar både för underskott och

överskott i budgeten. Det har ökat kostnadsmedvetenheten och engagemanget hos oss.
Samtidigt känner vi större ansvar och inflytande, konstaterar hon.

Kliniken får behålla överskottet
Vanligtvis försvinner ett överskott i
budgeten in i landstingets stora kassa. Men i
intraprenaden får kliniken behålla pengarna.
Hälften av en eventuell vinst fonderas för
framtida behov och den andra halvan får
kliniken själv bestämma över.
– Vi har valt att satsa pengar på att
anställa och utbilda nya ögonsköterskor
inför pensionsavgångar så att de har haft
möjlighet att jobba parallellt ett tag. Det
hade varit ogörligt i ett vanligt budgetsystem, säger Margareta Holmlund.
Även om personalen jobbar hårdare idag
för att få behålla sin frihet som intraprenad
så är känslan av självbestämmande viktig
och gör att arbetsmiljön blivit mycket
bättre.
– Friheten grundar sig på att vi håller
budgeten. Det gör att landstinget egentligen inte har något att förlora på den här
formen. För oss är det också viktigt att vi får
behålla de pengar vi lyckats spara, säger
Margareta Holmlund.

Anna-Lena Bengtsson
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”Att reglera sjukvård på öv
– The Swedish mafia, sa någon med ett leende på
läpparna som passerade den ganska stora gruppen av
skandinaver som hade samlats vid lunchen vid årets
UEMS- fullmäktige i Bryssel.

THOMAS ZILLING
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA

”Inte för att jag vill
åldersdiskriminera,
men det måste vara
svårt att lägga en
utbildningsplan för
unga kollegor då
modern teknik som
robotkirurgi och
avancerad laparoskopi knappt var uppfunnet då man själv
gick i pension.”

t Den skandinaviska gruppen utmärker sig
väl genom sin relativa ungdom. Personligen
vill jag tro att detta beror på att de flesta
skandinaver representerade i specialitetsföreningar är yrkesverksamma, medan däremot
fackligt arbete i många andra EU-länder är
något som startar vid pensioneringen och
sedan tycks kunna hålla på i det oändliga.
Detta illustrerades väl då församlingen
höll en tyst minut för en fullmäktigeledamot som gått ur tiden. Han hade då
uppnått den acceptabla åldern av 82 år, men
varit aktiv i organisationen in i det sista.
Inte för att jag vill åldersdiskriminera,
men det måste vara svårt att lägga en
utbildningsplan för unga kollegor då
modern teknik som robotkirurgi och avancerad laparoskopi knappt var uppfunnet då
man själv gick i pension.
UEMS högsta beslutande organ är dess
fullmäktige som består av de nationella
läkarorganisationerna med rösträtt, vilket i
vårt fall är Läkarförbundet.
Förutom styrelsen, som till stor del
består av vänner från tidigare styrelsearbete
i yngre läkarorganisationen European Junior
Doctors, så finns här specialitetsförening-

arna utan rösträtt. De är organiserade i olika
grupperingar med olika status. Finast är att
vara specialistsektion då man kan accepteras
av EU. Sedan kan man vara division som är
underordnat en sektion. Som exempel på
detta kan nämnas att sektionen för kirurgi
har en rad divisioner under sig som colorektaldivisionen, endokrindivisionen, traumadivisionen, HPB-divisionen (lever och
gallvägarnas kirurgiska sjukdomar) med
flera.
Det lägsta ståndet är de så kallade Multidisciplinary Joint Committees (MJC). Hit
räknas ämnen som onkologi, handkirurgi
och akutmedicin m.fl. som anses ha multidisciplinär natur. Så försöker man väva
samman alla särintressen i ett nätverk med
syfte att harmonisera europeisk sjukvård.
Vägen dit går via arbetet med att ta fram
europeiska målbeskrivningar för övergripande europeiska specialiteter som givetvis
skall godkännas av de nationella förbunden i
fullmäktige.
Processen kan vara långvarig då det inte
alltid är så lätt att uppnå majoritet och får
man avslag får man vänta ett år med att
komma tillbaks och göra ett nytt försök.
Annat arbete är att jobba med specialistexamen och att ackreditera fortbildningsevent för ACCME som kurser och kongresser. Det senare kan ge lite klirr i kassan.
Stort grattis till Ulf Kristoffersson från
Lund som efter tio års enträget arbete kunde
föra sin specialitet Klinisk genetik från MJC

Läkare är Du livet ut!
När du fyllt 65 är Du välkommen som medlem i SÄL – Sveriges
Äldre Läkare – en delförening inom Sveriges läkarförbund.
SÄL är en fackligt, medicinskt och kulturellt aktiv förening både
för Dig som fortsätter att yrkesarbeta och Dig som väljer att
sluta jobba.
Besök oss på www.slf.se/sal för information.
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verstatlig nivå är inte lätt”
direkt till den 41:a UEMS-sektionen.
Något som antogs så gott som enhälligt
av fullmäktige och knappast var kontroversiellt.
Vad som är mer kontroversiellt var att
professor emeritus Toni Lerut från Leuven
i Belgien lyckades bryta ut thoraxkirurgin som division ur kirurgsektionen och
bilda en egen sektion och därmed bli en
helt ny fristående specialitet.
Varför är då detta så känsligt?
Mycket av arbetet i sektioner och divisioner sker genom enskilda entusiaster
som brinner för sitt kall. Så är det även
med Toni Lerut som bidragit stort till
utvecklingen av modern esofaguskirurgi
men med bas och fokus från den egna

verksamheten på den egna kliniken.
Men hur överensstämmer Leruts målbeskrivningar i allmänthoraxkirurgi och
specialistexamina med svenska förhållanden där thoraxkirurgin även innehåller hjärtkirurgin?
Problemet är att esofagus-sjukdomar,
där organet visserligen anatomiskt till
större delen är beläget i thorax, behandlas inom en rad olika specialiteter. Så
vill medicinska gastroenterologer gärna
se patienter med gastroesophageal reflux
och dess följdverkningar.
Öron-, näsa-, halsspecialister ser
gärna patienter med esofagusdivertiklar.
Och esofagus-cancerbehandling har i
Sverige helt lämnat thoraxkirurgin för

att behandlas av övre gastrokirurger vid
alla svenska universitetssjukhus.
Med detta exempel vill jag belysa
den enorma komplexitet som råder då
man försöker systematisera och reglera
sjukvård på en överstatlig nivå.
Vad jag saknade i Bryssel var en
framställan från Sveriges läkarförbund
om att introducera svensk AT ute i
Europa.
Engelsmännen hade säkert nappat på
den kroken. Detta hade kunnat skapa en
debatt kring hur man når rätt klinisk
kompetens i yrket istället för en slutskrivning med inlåsningseffekter i enlighet
med gammal tysk ”Statsexamen”.
Thomas Zilling,

Filmkväll

Nu blir det både
roligare och bekvämare
att ligga på sjukhus.
PatientPad® är en lättanvänd surfplatta som ger patienten tillgång
till sjukhusinformation, tidningar,
[]RHUHSLYZWLSÄSTLYYHKPV[LSL
fon, larm och belysning. Allt med
en enkel pekning på skärmen.
Se den på MEDICA EXPO 2013
den 14–15 maj. Få din biljett och
mer information på www.amab.nu.
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Sveket mot demokrati
I januari 2013 rusar aktiekursen dramatiskt för det
medicintekniska lundaföretaget CLS (Clinical
Laserthermia Systems AB) efter att bolaget meddelat
att Läkemedelsverket gett företaget klartecken till en
pilotstudie på Helsingborgs lasarett.
TEXT:
CHRISTER
BARK

I januari 2012 rusar CLS
B-aktie på Aktietorget.

CLS VD Lars Erik Eriksson
på offentliga
företagspresentationer:
– Vår metod inte bara
botar cancer utan
vaccinerar även mot
framtida cancer. Det är
starka ord, men så är
det.…
…Behandlingen tar
bara en halvtimme
sedan kan patienten gå
hem.

t Den 15 januari når aktien sin topp i den
bubbla av förväntningar som skapats. Börsvärdet
uppgår då till en halv miljard kronor för det lilla
företaget, som ännu inte har en
enda produkt på marknaden
och enligt den senast publicerade årsredovisningen bara har
en anställd på mindre än en
halvtidstjänst, plus en handfull
styrelseledamöter som konsultar åt bolaget.
Samma dag som CLS aktien
når sin peak är det stor
dramatik av annat slag på
Helsingborgs lasarett som satts
i förstärkningsläge när ett
100-tal lastbilar och personbilar masskrockar på Tranarpsbron norr om Helsingborg.
Verksamhetschefen och kärlkirurgen Peter
Qvarfordt, som ingår i katastrofstaben, kämpar
under dagen för att ta hand om skadade från
olyckan.
När han lämnar sjukhuset är hans tankar fullt
upptagna med det som hänt.
Att den lilla pilotstudien med 20 personer,
som är tänkt att bedrivas på bröstenheten på
hans klinik vållat spekulationshausse på aktiemarknaden samma dag har han ingen aning om.
Och hade han känt till det hade han inte brytt
sig.
För Peter Qvarfordt vet inte när han beger sig
hemåt att pilotstudien ska få ödesdigra konsekvenser för honom.
Om någon sagt att han om några veckor ska
sparkas som chef med buller och bång och att
sjukhusledningen kommer att sätta ett pris på
hans huvud på åtta månadslöner för att aldrig
mer behöva se honom på sjukhuset, inte ens som
opererande kärlkirurg, hade han tagit påståendet
som ett dåligt aprilskämt.
Foto: André de Loisted
Fortsättning nästa uppslag >>>
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n och Peter Qvarfordt
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Kirurgens ledarskap bäst
i 2012 års medarbetarenkät
på Helsingborgs lasarett.
t Bland de medicinskt producerande verksamhetsområdena
rankades ledarskapet på kirurgikliniken i topp i 2012 års medarbetarenkät. I botten hamade
ledarskapet på Akutcentrum.

”Staten lägger
ner enorma pengar
på att utveckla
kompetens,
men istället för
att ta tillvara den
betalar landstingen
stora pengar
för att slippa den”
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Peter Qvarfordt har vigt sitt liv åt Helsingborgs lasarett och dess patienter. I över
30 år har han arbetat där, förutom några
avstickare i Lund, USA och Paris.
Han har varit med om att bygga upp
kärlkirurgin i Helsingborg och introducerade EVAR-tekniken för behandling av aortaaneurysm som första länssjukhus i Sverige
på 90-talet. Han har tränat många kärlkirurger och suttit med i styrelsen för
Svensk Kärlkirurgisk Förening.
I den senaste medarbetarenkäten var han
den verksamhetschef som var mest omtyckt
på hela sjukhuset. Han har två år kvar tills
han tänkt pensionera sig och har inga som
helst funderingar på att sluta. Han älskar
sitt jobb och stormtrivs på sjukhuset, både
med kollegorna och patienterna. Några av
dem han räddat livet på känner han nu väl.
Men aprilskämtet är sant.
Om några veckor ska sjukhuschefen
Lisbeth Cederwald sparka honom som verksamhetschef sex dagar efter att han berättat
en obekväm sanning för henne.
Han kommer att berätta att Kjell
Ivarsson, hennes biträdande sjukhuschef och
chefen för Akutcentrum, som står som
forskningsansvarig huvudman för den planerade pilotstudien med laservärmebehandling, sitter i CLS styrelse men har inte
deklarerat det jävsförhållandet i ansökan till
etikprövningsnämnden.
Beskedet har Peter Qvarfordt fått av
anställda på kliniken. Han har bekymrat
kollat uppgiften. Mycket riktigt står Kjell
Ivarsson som styrelsemedlem i CLS på
hemsidan.
Men nu är det den 15 januari och Peter
Qvarfordt känner inte till detta och är
ovetande om det förestående kaoset som ska
utbryta. Han är ännu lyckligt omedveten
om de lögner och den vänskapskorruption
han snart ska möta.
Men han kommer att få lära sig. Den hårda
vägen. På rekordtid kommer han att tvingas
tillägna sig samma cyniska insikt som arbetsrättsadvokaten Claes Sandberg besitter efter
många år i yrket; Intresset ljuger aldrig. Det
vill säga att den verklighetsbeskrivning som
är fördelaktig för arbetsgivaren behöver inte
vara den korrekta och kan mycket väl lämnas
mot bättre vetande.
Peter Qvarfordt kommer snart att få
inblick i den intrikata konsten att med
hjälp av pseudoutredningar lägga locket på,
att med lagom mycket kritik gömma undan

www.sjukhuslakaren.se

den verkliga sanningen.
Det spelar ingen roll hur rätt Peter Qvarfordt har och om han handlat rätt eller fel.
Han kommer att anses obekväm av sjukhusledningen och förpassas ut i kylan.
Att regiondirektören i ett mail kommer
att tacka honom ”för att det uppdagades”
ger honom hopp om att det odemokratiska
övergreppet på honom ska rättas till från
högre ort.
Men han kommer att få erfara att en
högre chef aldrig ingriper mot en lägre chef
inom landstingsvärlden i konflikter med
anställda, så länge inte den egna positionen
eller anseendet hotas.
Det är mycket som kommer att förvåna
Peter Qvarfordt de närmsta veckorna.
En som däremot inte förvånas över det
som kommer att ske på Helsingborgs
lasarett är advokaten Claes Sandberg, specialist i arbetsrätt.
Varje år försvarar han cirka 5-6 läkare. (Se
artikel sidan 18). Varje år betalar sjukvården
mellan 5 - 10 miljoner kr av skattebetalarnas
pengar bara till hans klienter för att köpa ut
dem. Det blir många 10-tals miljoner
kronor om man lägger år till år. Vad
summan är för hela landet vet ingen.
Claes Sandberg har aldrig under sina år
som advokat varit med om att en högre chef
inom landstinget ingripit mot en lägre chef.
En lägre chef kan sjunka i kurs och
plockas bort, men det sker då alltid när
rampljuset slocknat och det redan är kört för
den anställde.
Lika illa är att Claes Sandberg bara kan
erinra sig ett enda fall då konflikten handlat
om hans huvudmans professionella handlande. Så Peter Qvarfordt är illa ute om han
retat upp sjukhusledningen.
Men nu har vi gått händelserna i förväg.
Låt oss backa tillbaka och se hur det gick
till då Peter Qvarfordt blev fråntagen rätten
till sitt jobb efter över 30 år i yrket och
kränktes som medmänniska efter att ha
berättat en obekväm sanning.

”Telefonterrorn”
Vi börjar historien den 11
januari 2013 då CLS på sin
hemsida meddelar att ansökan
jan
hos Läkemedelsverket
godkänts och att den tidigare
anmälda kliniska prövningen
vid Helsingborgs lasarett kan påbörjas.
Beskedet och CLS marknadsföring av
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PETER QVARFORDT FÅR ETT
OBEHAGLIGT BESKED
SOM HAN INTE KAN FÖRTIGA
studien blir inledningen till det som bröstenhetens nuvarande chef Per Ebbe Jönsson
kallar ”telefonterrorn”.
Bara några dagar efter att Läkemedelsverkets klartecken till studien offentliggjorts av CLS börjar det ringa på bröstenhetens telefoner. Det är cancersjuka som vill
veta mer om den laserbehandling som ska
genomföras på enheten och det är aktiespekulanter som luskar efter information.
Det finns bara ett stort problem.
På bröstenheten har ingen hört talas om
studien.
En av dem som får ta emot samtal är sjuksköterskan och enhetschefen Karina Sandström. Nu får hon sitta i samtal med cancersjuka personer. För dem får hon förklara att
hon inte känner till att det ska genomföras
någon pilotstudie med laserbehandling.
Karina Sandström tycker att allt är väldigt
konstigt. Om det ska göras kliniska studier
brukar ju personalen informeras i god tid.
Efter en rad förvecklingar får de anställda
så småningom klart för sig att det faktiskt
finns en planerad studie som ska utföras på
bröstenheten.
Som forskningsansvarig huvudman för
pilotstudien står chefen för Akutcentrum
och biträdande sjukhuschefen.
Men han har aldrig varit i kontakt med
Karina Sandström eller någon annan på
bröstenheten, förutom den tidigare enhets chefen som lockats med i studien som den
enda kliniska bröstcancerspecialisten.
Sjukhusläkaren har kontaktat henne,
men hon har avböjt att kommentera det
som hände kring den tänkta pilotstudien i
Helsingborg.
På bröstenheten växer missnöjet och efter
ett stormigt möte den 1 februari tvingas
enhetschefen sluta och ersätts med bröstenhetens grundare professor Per Ebbe Jönsson.
Nu upptäcker någon med intresse för
aktier på kirurgkliniken, som följt det
medicintekniska bolaget CLS äventyr på
Avanza och Nordnets aktiebloggar, att
biträdande sjukhuschefen Kjell Ivarsson
sitter med som styrelsemedlem i CLS. Peter
Qvarfordt får informationen.
Han kontrollerar uppgiften och ser att
den stämmer. Han ställs nu inför ett allvar-

ligt problem. På den etikansökan som han
själv undertecknat, som ytterst ansvarig för
patientsäkerheten på kliniken, har Kjell
Iversson uppgivit att han är medicinsk rådgivare åt företaget, men mörkat att han är
en av bolagets nyckelpersoner och är
styrelsleledamot i CLS.
Peter Qvarfordt beslutar sig för att han
måste ta upp jävsituationen med sjukhus chefen på det inplanerade möte som de ska
ha den 5 februari. Han måste få saken
utredd eftersom han står som medundertecknare i ansökan till den regionala etikprövningsnämnden, men också för att jävsituationen ju kan skada ryktet för forskningen på Helsingborgs lasarett.

Det ödesdigra avslöjandet
När Peter Qvarfordt och
sjukhuschefen Lisbeth
Cederwald träffas på hennes
feb
rum den 5 februari berättar
Peter Qvarfordt att det är en
känslig sak som han måste ta
upp med henne. Han berättar om studien
och att han fått reda på att Kjell Ivarsson
som står som huvudansvarig också sitter
med i ledningen för det företag som studien
ska genomföras med, men att Kjell Ivarsson
inte angivit det i ansökan till etikprövningsnämnden.
Han får då till svar av Lisbeth Cederwald
att Kjell Ivarsson informerat henne om att
han suttit i styrelsen, men att han lämnat den.
Peter Qvarfordt visar då upp en utskrift
från företagets hemsida där Kjell Ivarsson
visas på bild som en av styrelsemedlemmarna.
Sjukhuschefen kallar då Kjell Ivarsson
till mötet. En hetsig diskussion uppstår.
Enligt uppgift från både Peter Qvarfordt
och sjukhuschefen Lisbeth Cederwald
bedyrar Kjell Ivarsson att han lämnat styrelsen för ett och ett halvt år sedan.
Beskedet innebär att Kjell Ivarsson
skulle ha låtit sig väljas in i styrelsen för
CLS den 10 juni 2011, påtänkt som efterträdare till Karl Göran Tranberg, en av
grundarna av CLS, för att bara två månader
därefter lämna styrelsen.
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Plötsligt börjar
det ringa
aktiespekulanter
till bröstenheten

Fortsättning nästa uppslag >>>
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ETIKPRÖVNINGSNÄMNDENS
BERSLUT KAN INTE ÖVERKLAGAS

Den 12 februari skriver Jonas
Rastad i ett mail till Peter
Qvarfordt:
”Hej, studien kommer ej att
bedrivas på sjukhuset, styrelseuppdragets avslutning verifierad
och etisk diskussion inledd.
Återstår kommunikationen på
företagets hemsida som ska
åtgärdas på ett eller annat sätt.
Tack för att detta uppdagades.
Klinikledningsfrågan avser jag
inte interagera i.”
Hälsningar Jo

Kjell Ivarsson lämnar senare ett annat
besked i den utredning som kommer att
göras av Region Skåne. (Se artikel sidan 16).
Till utredaren, Region Skånes förhandlingchef Gösta Rehnstam, säger han att han
gav beskedet att han vill utträda ur styrelsen
den 1 maj 2012.
När Lisbeth Cederwald, Kjell Ivarsson
och Peter Qvarfordt skiljs den 5 februari är
stämningen upprörd.
Peter Qvarfordt känner sig desavouerad
och upplever att sjukhuschefen tror blint på
Kjell Ivarsson och vill lägga locket på. Han
beslutar sig för att ringa CLS VD Lars Erik
Eriksson för att höra hans version.
– När han så småningom kommer fram
till VD:n och ställer den raka frågan om
Kjell Ivarsson sitter i CLS styrelse får han
det korta beskedet att Kjell Ivarsson avgått
för 18 månader sedan. Därefter lägger Lars
Erik Eriksson, enligt honom, på luren.
Beskedet kommer även Lars Erik
Eriksson att ändra senare. (Se artikel sidan
14-15).
Peter Qvarfordts agerande gör att sjukhusledningen och CLS känner att det börjar
brännas under fötterna.

Ivarsson begär sitt
utträde ur CLS styrelse
På CLS hemsida offentligörs att ”styrelseledamot
Kjell Ivarsson har begärt
utträde ur Clinical Laser feb
thermia Systems AB
(publ). Detta med anledning av att Ivarsson inte ska vara jävig i
sin roll som biträdande sjukhuschef på
Helsingborgs lasarett”.
Peter Qvarfordt skriver i ett mail till
regionala etikprövningsnämnden i
Lund att han anmäler att en stark jävsituation har förelegat och oriktiga uppgifter om jäv har lämnats i den tidigare
ansökan och att han önskar kontakt
med ansvarig jurist och att etikprövningsnämnden granskar fallet på nytt.
Han får svaret att enligt lagen om
etikprövning är det endast huvudmannen som har rätt att överklaga beslut
om det går huvudmannen emot. Med
andra ord. Den enda som kan överklaga
om Kjell Ivarsson utelämnat uppgifter och

6

Den 6 februari tillkännager
CLS att Kjell Ivarsson har
begärt utträde ur styrelsen
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vilselett etikprövningsnämden är Kjell
Ivarsson själv om han är missnöjd med
beslutet.
Peter Qvarfordt menar att om etikprövningsnämnden blivit vilseledd måste de
kunna ändra sitt beslut. (Se artikel sidan 18).

Peter Qvarfordt
stoppar studien…
Den 7 februari blir dramatisk.
Peter Qvarfordt mailar
CLS styrelse och meddelar
feb
att han stoppat studien.
I mailet skriver han:
”Pilotstudien är stoppad, dels då jäv förelegat vid etikansökan, dels är studien kontroversiell.…Sjukhusets bröstenhet får ta
emot flera telefonsamtal från oroliga cancerpatienter som önskar få behandling med
laser, även ickepatienter med uppenbart
intresse av börsaffärer ringer och frågar om
studien. Vid telefonsamtal med VD:n Lars
Erik Eriksson den 5 februari förnekade
denne för undertecknad att Kjell Ivarsson
sitter i styrelsen. Dagen därpå lämnar ni ett
pressmeddelande att Kjell Ivarsson lämnar
styrelsen. För mig framstår det som ytterst
ohederligt. I tjänsten Peter Qvarfordt.”
Han skickar också ett mail till sjukhuschefen Lisbeth Cederwald där han meddelar
att han stoppat studien och undrar om
informationen ska ges på sjukhusets
hemsida.
Han får aldrig något svar. Lisbeth Cederwald kontaktar heller inte chefen för bröstenheten, eller någon annan på enheten där
studien ska utföras.

7

…Lisbeth Cederwald håller
krismöte med CLS VD och ger
själv beskedet att studien kan
fortsätta enligt planen
Istället stämmer hon möte med VD:n
för CLS, Lars Erik Eriksson, på kvällen den
7 februari.
De diskuterar den uppkomna situationen
och Lars Erik Eriksson får beskedet att Helsingborgs lasarett är fortsatt positiv till
studien. I övrigt skiljer sig Lisbeth Cederwalds uppgifter och Lars Erik Erikssons
uppgifter om vad som sades på mötet.
(Se Artikel nästa sida).

www.sjukhuslakaren.se

Skandalen på Helsingborgs lasarett

Sjukhusläkaren 2/2013

KRISMÖTET 7 FEBRUARI MELLAN
SJUKHUSCHEFEN LISBETH CEDERWALD
OCH VD:N I CLS, LARS ERIK ERIKSSON

D

en 7 februari träffar Lisbeth Cederwald Lars Erik Eriksson, VD för CLS, i
Lund. Skälet säger hon är att hon vill
förhöra sig om studien och diskutera
den uppkomna situationen.
Först uppger hon för Sjukhusläkaren att
mötet äger rum på stan, men senare i intervjun, när hon ombeds att beskriva detaljer,
erinrar hon sig att hon faktiskt bjöd in Lars Erik
Eriksson till sitt rum på sjukhuset.
Mötet slutar med att Lars Erik Eriksson får
beskedet att Helsingborgs sjukhusledning är
fortsatt positiv till den omstridda studien och de
båda enas om att studien ska bli av enligt plan.
Men där slutar enigheten om vad som
sades på mötet.
Lisbeth Cederwald säger till Sjukhusläkaren
att Lars Erik Eriksson bekräftar för henne att
Kjell Ivarsson kontaktat honom den 1 maj och
meddelat att han ville träda ur styrelsen, men
att CLS VD glömt bort att avregistrera honom.
Enligt henne är Lars Erik Erikssons förklaring till att han glömt att avregistrera Kjell
Ivarsson att han haft så mycket att göra.

Lisbeth Cederwald säger då till Lars Erik
Eriksson att hon inte fattar hur han kan göra ett
så stort misstag och säger rent ut till honom att
detta tycker jag är inkompetent, tar en
styrelseledamot kontakt med VD:n och säger
att han vill gå ur så ska VD:n kunna hantera det.
Lisbeth Cederwald kräver att Lars Erik
Eriksson skickar henne någon form av papper
som visar att Kjell Ivarsson begärt avträdelse
ur styrelsen.
På frågan hur det skulle vara möjligt när
Lars Erik Eriksson glömt bort avregistreringen
svarar Lisbeth Cederwald att hon ville få hans
anteckningar eller något sådant och att hon
fick löfte om att få det under helgen.
På mötet bekräftar Lars Erik Eriksson även
att Kjell Ivarsson inte deltagit i några
styrelsemöten sedan 1 maj 2012.
Med beskeden att det är Lars Erik Eriksson
som gjort fel, att Kjell Ivarsson inte deltagit i
några styrelsemöten och att hon ska få papper
som visar Kjell Ivarsson oskuld känner sig
Lisbeth Cederwald nöjd och de enas om att
studien ska fortsätta planenligt, eftersom hon

nu var övertygad om att ”Kjell Ivarsson var helt
grön i detta”.
VD:n för CLS, Lars Erik Eriksson, har en
något annan version av vad som sägs på
mötet.
Till Sjukhusläkaren säger han att han fick
beskedet att studien som var planerad att gå
igång i januari skulle genomföras, men att den
kanske skulle få vänta ett tag.
På frågan om han lovade att sända
underlag till Lisbeth Cederwald som skulle visa
att han glömt att avregistrera Kjell Ivarsson
svarar han:
– Var har du fått det ifrån? Hur skulle jag
kunna skicka underlag om jag glömt att avregistrera honom. Det diskuterade vi inte. Vi
diskuterade att jag skulle skicka över en
aktiebok till henne och det gjorde jag.
Lars Erik Eriksson ger också en annan
version när det gäller tidpunkten då Kjell
Ivarsson kontaktade honom och berättade att
han ville lämna styrelsen. Enligt honom blev
han kontaktad av Kjell Ivarsson efter årsstämman i juni 2012.

CLS meddelar att studien fortsätter
CLS går ut med ett pressmeddelande på hemsidan där
företaget meddelar att ”VD:n
Lars Erik Eriksson haft ett möte
feb
med sjukhusledningen den 7
februari och att Helsingborgs
lasaretts inställning till att genomföra studien
avseende bröstcancer är fortsatt positiv och att
avsikten är att fullfölja studien enligt plan”.

8

Lisbeth Cederwall ger Ivarsson order att stoppa studien

9-10
feb

Under helgen håller Lisbeth
Cederwald och Kjell Ivarsson krismöten.
Lisbeth Cederwald har under
mötet den 7 februari begärt försäkringar från CLS VD Lars Erik
Eriksson (Se artikel ovan) som ska
bevisa Kjell Ivarssons oskuld.

När Lisbeth Cederwald inte får
de utlovade underlagen under
helgen, varken lördag eller söndag,
så känner hon att ”det här känns
inte riktigt seriöst” och säger till
Kjell Ivarsson: ”Nu får du ta
kontakt med dom, för jag vill inte
ha kontakt med företaget, och du

får säga till att det blir ingen studie
på Helsingborgs lasarett och det ska
ut på deras hemsida omedelbart.”
Den 11 februari meddelar han
enligt Lisbeth Cederwald bolaget
att studien är stoppad.
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Peter Qvarfordt sparkas

11
feb

Peter Qvarfordt sparkas som
verksamhetschef och får beskedet
att han inte heller är önskvärd som
kärlkirurg på sjukhuset. Han
ombeds ta vägen förbi personalche-

fens rum och får beskedet att sjukhusledningen vill köpa ut honom
och att ”det rör sig om mycket
pengar”.
Peter Qvarfordt kontaktar

fackets representant Anders
Wihlborg.
Lisbeth Cederwald begär en
”oberoende utredning” av juridiska
avdelningen som aldrig blir av.

CLS meddelar att Helsingborgs lasarett
inte har möjlighet att genomföra pilotstudien

12
feb

CLS meddelar att man på
morgonen fått beskedet att
Helsingborgs lasarett inte
har möjlighet att genomföra

den planerade pilotstudien
och att studien kommer att
genomföras på ett annat
sjukhus.

EPILOG
Peter Qvarfordt är ute i
kylan. Mängder av upprörda
och stödjande mail
strömmar. Men under
kommande veckor drabbas
Peter Qvarfordt av sömnlöshet och nedstämdhet.
t Någon tipsar Sjukhusläkaren om att
en läkare kränkts på Helsingborgs
lasarett.
Vi börjar gräva i vad som hänt.
När vi ringer upp Peter Qvarfordt är
det första han säger att han inte vill bli
ihågkommen som en rättshaverist utan
som en duktig kärlkirurg, men att det
som hänt nu ändå är känt bland alla hans
kollegor så då kan lika gärna sanningen
få komma fram.
Peter Qvarfordt, Läkarförbundets
lokala fackliga representant Anders
Wihlborg och personalchefen Anders
Lindahl träffas.
Sjukhusledningen vill inte ha kvar
Peter Qvarfordt på sjukhuset överhuvudtaget. Peter Qvarfordt får beskedet att
man vill köpa ut honom.
12

Peter Qvarfordt svarar att han vill
återgå till jobbet som kärlkirurg som
redan var planerat då hans förordnande
som verksamhetschef skulle gå ut i september. Får han inte det så kräver han
full lön med pensionsersättning de två
åren han har kvar till pensionen.
Man enas om att Peter Qvarfordt får
”gå hem” med full lön till sista april.
Fackets representant Anders
Wihlborg sköter sedan förhandlingarna
med personalchefen Anders Lindahl.
Arbetsgivaren erbjuder Peter Qvarfordt 8 månadslöner för att bli av med

honom. Han avböjer.
Sedan händer något.
Region Skåne omorganiserar och nya
förvaltningschefer ska utses.
Varken Lisbeth Cederwald eller Kjell
Ivarsson får jobbet som chef över Skånevård Sundet där Helsingborg ingår.
Plötsligt finns inget hinder för att
Peter Qvarfordt ska kunna återgå till
jobbet som kärlkirurg.
Förhandlingarna är snabbt avklarade
och den 1 maj återgick Peter Qvarfordt
till sin tjänst som kärlkirurg på Helsingborgs lasarett.
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De märkliga turerna
när Kjell Ivarsson skulle
lämna styrelsen i CLS
Hur gick det till när Kjell Ivarsson sade att han ville lämna
styrelsen och senare även allt engagemang i
medicinteknikföretaget CLS, där han var påtänkt som
efterträdare till grundaren Karl Göran Tranberg?
Kjell Ivarsson har en version och CLS VD Lars Erik
Eriksson en annan. Och bådas versioner är mer än märkliga.

Kjell Ivarsson uppger att han
meddelade CLS VD Lars Erik
Eriksson att han ville lämna styrelsen den 1 maj 2012.
Trots detta blev han omvald en
månad senare på CLS årsstämma. Något som han inte upptäckte förrän ett drygt halvår senare
då anställda på kirurgkliniken
påpekade att han var med på bild
som styrelsemedlem på CLS
hemsida.
Foto: Christer Bark
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t Sjukhusläkaren har varit i kontakt med
Kjell Ivarsson för att höra hans version av
vad som hände i Helsingborg och turerna
kring avgången ur CLS styrelse.
Det är många frågor vi velat ha svar på.
Exempelvis varför angav han inte i sin
ansökan till etikprövningsnämnden att han
satt eller hade suttit i CLS styrelse? Så sent
som i maj 2012 presenterades han som företagets COO (chief operating officer) vid en
nyemission av B-aktier i företaget.
Och vad är hans svar på kritiken att han
försökt föra in pilotstudien om laservärmebehandling ”bakvägen” på Helsingborgs
lasarett och att studien var 80-talsmässigt
ålderdomligt planerad och inte hade kunna
ge de svar som påstods i ansökan.
Men det enda svar vi får är att han inte
har någonting med CLS att göra längre,
inte ens som medicinsk konsult.
I övrigt vill han inte ge några kommentarer och hänvisar oss att begära ut den
utredning som Gösta Rehnstam gjort, där
han lämnat alla uppgifter.
Men vi hade velat ställa frågor även kring
de uppgifer han lämnat där, eftersom Kjell
Ivarsson kommit med motstridiga svar om
när han lämnade styrelsen.
Vi har också velat ställa frågor till honom
om det märkliga scenario som målats upp

om hur det gick till när han lämnade medicinteknikföregat CLS.
Men Kjell Ivarsson vill inte ge några
svar, så vi får hålla oss till de uppgifter som
finns i den utredning som Gösta Rehnstam
gjort om Kjell Ivarssons bisysslor.
Detta har Kjell Ivarsson berättat för
Gösta Rehnstam:
Han och Lisbeth Cederwald enas under
våren 2012, då han får beskedet att han ska
utses till biträdande sjukhuschef, om att
han måste lämna styrelsen för CLS.
Kjell Ivarsson säger att han meddelar
CLS VD Lars Erik Eriksson att han vill
utträda ur styrelsen den 1 maj 2012 och
därefter inte deltar i styrelsens arbete. Han
kontrollerar inte att han avregistreras utan
tar för givet att det görs med automatik.
Först när det blir rabalder om att han står
kvar som styrelseledamot i CLS i februari
2013 upptäcker han att han inte avregistrerats.
Men hur troligt är det att det har gått till på
det sättet?

Omvald på grund av glömsk VD?
Den 7 juni 2012, bara en dryg månad efter
att Kjell Ivarsson meddelat CLS VD Lars
Erik Eriksson att han vill lämna styrelsen,
håller CLS årsstämma. På årsstämman
omväljs Kjell Ivarsson som styrelseledamot.
CLS VD Lars Erik Eriksson ska alltså på
årsstämman inte minnas att han fått
beskedet av Kjell Ivarsson att han inte vill
vara med i styrelsen.
Lars Erik Eriksson är revisor, har ett förflutet som chef inom banksfären, är en av
huvudägarna i CLS via sitt bolag Elano AB,
ett holdingbolag som bedrivit handel med
vin, sten och marmor, fastigheter och nu
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satsar på medicinsk teknik. Lars Erik
Eriksson har haft och har flera bolag. Elano
AB som äger aktierna i CLS ägs i sin tur, i
Lars Erik Erikssons företagskonstruktioner,
av det schewiziska moderbolaget Efast AG.
Lars Erik Eriksson är expert när det gäller
bolagskonstruktioner och aktiebolagslagslagar.
Han skulle alltså sitta på stämman och
helt ha glömt bort att Kjell Ivarsson bara en
månad tidigare meddelat honom att han vill
gå ur styrelsen.
Troligt eller mest otroligt?
En annan fråga är hur Kjell Ivarsson
kunde undgå att uppmärksamma att han
inte var avförd från styrelsen?
Efter den 7 juni publiceras den nya styrelsen i media på nätet och under året
bloggas det friskt om företaget CLS och där
refereras då och då till Kjell Ivarsson som
nyckelperson och styrelsemedlem.
I november 2012 kommer CLS delårsrapport ut. I rapporten står Kjell Ivarsson
fortfarande med som ledamot i styrelsen.
När Sjukhusläkaren frågar CLS VD Lars
Erik Eriksson om Kjell Ivarsson fick kallelser till styrelsemötena under 2012 eftersom
han glömt bort att avregistrera honom
svarar Lars Erik Eriksson:
– Det har han säkert fått utifrån den
aspekten att han har blivit omvald.
Så hur ovetande har Kjell Ivarsson
kunnat vara om att han inte avregistrerats?

Märkliga svar
även från VD:n i CLS
Men även de ansvariga inom CLS är ovilliga
att svara på frågor och även CLS VD Lars
Erik Eriksson lämnar märkliga svar.
När Sjukhusläkaren ringer CLS styrelse ordförande Magnus Bolmsjö för att bringa
klarhet i när Kjell Ivarsson meddelade att
han ville lämna styrelsen svarar han att det
får jag prata med Lars Erik Eriksson om, det
är han som sitter på den uppgiften.
Då jag omformulerar frågan och undrar
när Magnus Bolmsjö fick kännedom om att
Kjell Ivarsson inte ville vara med i styrelsen
lägger han på luren.
När jag ringer igen möts jag av hans
telefonsvarare som meddelar att han inte är
anträffbar. Jag talar in ett meddelande där
jag ber honom ringa upp mig.

Magnus Bolmsjö hör aldrig av sig.
Några timmar senare ringer CLS VD,
Lars Erik Eriksson.
Hans version är att han inte minns exakt
när Kjell Ivarsson meddelar honom att han
inte vill vara med i styrelsen, men att det är
efter årsstämman i juni 2012, annars hade
ju inte Kjell Ivarsson blivit omvald.
Men Lars Erik Eriksson minns inte hur
det går till då han får beskedet och inte
heller vilka skäl Kjell Ivarsson, bolagets
stora nyckelperson, ger då han meddelar att
han vill lämna CLS styrelse.
– Det får du fråga honom om. Jag vet
inte. Han ansåg väl att han inte skulle vara
med i vår styrelse.
På frågan varför han inte avregistrerade
Kjell Ivarsson hos Bolagsverket när Kjell
Ivarsson bad att få lämna styrelsen svarar
Lars Erik Eriksson att Kjell Ivarsson inte
kom in med någon formell begäran.
Sedan tillägger han att han förstår överhuvudtaget inte den här affären och vad som
är problemet. Kjell Ivarsson deltar inte i
CLS längre, överhuvudtaget, inte ens som
medicinsk rådgivare. Punkt slut.

Ingen undrade varför
Ivarsson inte kom till mötena
När Sjukhusläkaren frågar hur de övriga i
styrelsen reagerade när Kjell Ivarsson inte
dök upp på styrelsemötena så svarar Lars
Erik Eriksson att den frågan diskuterade vi
överhuvudtaget inte.
Så ni diskuterade aldrig varför inte Kjell
Ivarsson kom?
– Nej.
Att en nyckelperson inte vill vara med i
styrelsen och inte kommer till mötena ska
alltså inte ha diskuterats i CLS styrelse.
Ett svårsmält svar med tanke på den
information företaget lämnat om styrelseledamöternas unika betydelse på de företagspresentationer som hållits och med
tanke på vad CLS skriver i sitt memorandum
inför nyemissionen av B-aktier i maj 2012.
Under rubriken ”Nyckelpersoner och
medarbetare” går att läsa:
”CLS nyckelpersoner har stor kompetens
och lång erfarenhet inom Bolagets verksamhetsområde. En förlust av en eller flera
nyckelpersoner kan komma att medföra
negativa konsekvenser för CLS verksamhet.”
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Forskningschefen:

– Att Ivarsson
satt i styrelsen
hade inte behövt
vara något hinder
Forskningschefen på
Helsingborgs lasarett Per
Anders Larsson togs med
överraskning när det
uppdagades att Kjell
Ivarsson satt i CLS styrelse.
t Till honom hade Kjell
Ivarsson uppgivit att han skulle
göra studien som en del av
hans gamla avhandlingsarbete
som oberoende forskare.
Men i ansökan till etikprövningsnämnden står det ju att
han är medicinsk rådgivare till
CLS?
– Jo, men inte att han suttit i
styrelsen. När jag hörde det
första gången så frågade jag
honom och då svarade han att
han inte satt kvar styrelsen.
Nu stämde ju inte det och det
är allvarligt. Om det beror på
att han inte haft koll på det är
det allvarligt och har han gjort
det för att vilseleda är det allvarligt.
Men Per Anders Larsson
menar att om man ser på förloppet i efterhand så hade det
ju inte varit något hinder att
genomföra studien även om
Kjell Ivarsson satt i styrelsen,
om han uppgivit det.
– Det är ju fullt tillåtet att göra
prövningar av ny medicinsk
teknik, men då är man inte
oberoende och ska deklarera
det tydligt.
Per Anders Larsson menar att
det dramatiska förloppet
mycket får skyllas på CLS
tidiga och intensiva marknadsföring av studien.
– Vi hade ju bara genomfört
formalia. Ansökan till etikprövningsnämnden och
Läkemedelsverket. Vi hade en
informationsplan för att starta
diskussioner på bröstenheten,
men studien kunde ju stupat
dagen efter om de sagt nej när
de fått informationen. Men nu
hann de ju aldrig få den.…
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Sjukhuschefens
I början av april sänder Lisbeth
Cederwald ut ett mail till ledningsgruppen på Helsingborgs
lasarett där hon skriver att
Kjell Ivarsson friats från jäv i
den utredning som sjukhusledningen begärt från juridiska
enheten vid koncernkontoret.

Foto: Johan Persson

Så här skrev
Lisbeth Cederwald
till ledningsgruppen
Allmän information
Studie - misstänkt jävsförhållande
Ett medicintekniskt bolag initierade en klinisk studie för laserbehandling av tumörer vid Helsingborgs lasarett. Frågan uppkom
om jäv förelegat för biträdande
sjukhuschef Kjell Ivarsson p g a
dennes koppling till bolaget.
Sjukhusledningen begärde därför
en utredning vid juridiska enheten
vid koncernkontoret Region
Skåne. Skånes förhandlingschef
har nu inkommit med sitt yttrande
och kan konstatera att inget jäv
förelegat.
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t Beskedet uppger hon har getts av Region
Skånes förhandlingschef Gösta Rehnstam
som inkommit med ett yttrande.
Men allt är bara en bluff och ett
försök att vilseleda ledningsgruppen.
Sanningen är att det aldrig gjorts någon
utredning om Kjell Ivarsson varit jävig eller
inte, varken av Region Skånes juridiska
enhet eller av förhandlingschefen Gösta
Rehnstam. Och det vet Lisbeth Cederwald.
Däremot har förhandlingschefen Gösta
Rehnstam på Lisbeth Cederwalds och regiondirektören Jonas Rastads uppdrag utrett
och bedömt om Kjell Ivarssons bisysslor ska
betraktas som otillåtna av arbetsgivaren.
Frågeställningen har varit om Kjell
Ivarsson haft bisyssla som skadat förtroendet
för Region Skåne samt om han agerat på ett
sådant sätt att förtroendeskada uppkommit.
Som utredning betraktat en farsartad
historia där ingen annan än de två sjukhus cheferna hörts och där inga av deras uppgifter ifrågasatts, trots att det funnits mängder
med oroande uppgifter som det funnits
stora skäl att kontrollera. I praktiken har de
två sjukhuscheferna fått utreda sig själva.
Gösta Rehnstam kontaktade aldrig
någon på det medicintekniska företaget CLS
för att bringa klarhet i när Kjell Ivarsson
meddelade att han ville lämna styrelsen,
vilket hade varit lätt att göra.
Inte heller forskningschefen Per Anders
Larsson på Helsingborgs lasarett hördes

trots att han själv kontaktade Gösta
Rehnstam och begärde att få lämna upplysningar.
De enda som fick ge sina versioner var
Lisbeth Cederwald och Kjell Ivarsson och
inte en enda av de uppgifter de lämnade
ifrågasattes.
När Sjukhusläkaren ringer upp Gösta
Rehnstam och ställer frågor hur utredningen gått till och om han försökt kontrollerat sanningshalten i Kjell Ivarsson uppgifter bekräftar han att utredningen grundar
sig på sjukhusledningens egna versioner.
– De uppgifter som Kjell Ivarsson och
sjukhusledningen lämnat har varit tillräckliga för mig. Man får ju lita på folk i det här
avseendet, är hans besked.
Lisbeth Cederwald har i ett mail till
ledningsgruppen hävdat att din utredning friat Kjell Ivarsson från jäv,
stämmer det?
– Nej, jag har inte undersökt jävsfrågan,
det har inte varit min uppgift, den frågan
får du fråga Lisbeth Cederwald om. I den
frågan har jag överhuvudtaget inga synpunkter. Jag har gjort en bedömning av den
bisyssloprövning som gjordes 2012 i
samband med att Kjell Ivarsson blev förordnad som biträdande sjukhuschef.

”Jag slarvade”
När Sjukhusläkaren några dagar senare
intervjuar Lisbeth Cederwald och nämner
att Gösta Rehnstam svarat att han inte
utrett jäv medger hon att jävsfrågan inte
utretts. På frågan varför hon sände ut ett
sådant meddelande till ledningsgruppen
svarar hon:
– Det var slarv, det var slarv, några fler
kommentarer till det har jag inte.
Men meddelandet till ledningsgruppen
är långt ifrån slarvigt skrivet. Formuleringarna är tydligt genomtänkta. Först nämns
att det misstänkts jäv, sedan kopplas två
olika utredningar ihop som inte har med
varandra att göra för att stärka påståendet
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blufförsök
att biträdande sjukhuschefen friats från jäv
av juridiska enheten. Slutligen konstateras
att inget jäv förekommit.
I meddelandet till ledningsgruppen
skriver Lisbeth Cederwald: ”Sjukhusledningen begärde därför en utredning vid
juridiska enheten vid koncernkontoret
region Skåne. Region Skånes förhandlingschef har nu inkommit med ett yttrande och
kan konstatera att inget jäv förelegat”.

Opartisk utredning lades ned
Sanningen är att den juridiska enheten
aldrig gjorde någon utredning och det
embryo till utredning som gjordes hade
ingenting med Gösta Rehnstams senare
undersökning och yttrande om Ivarssons
bisyssla att göra.
Från början var det meningen att den juridiska enheten ”som opartisk person” skulle
utreda Kjell Ivarssons koppling till bolaget
CLS och om han varit tillräckligt öppen att
redovisa dessa i samband med att den kliniska
studien förankrades.
I den utredningen skulle förutom Kjell
Ivarsson, forskningschefen Per Anders Larsson
och Peter Qvarfordt höras. Det blev aldrig av.
Den juridiska enhetens första svar betraktade sjukhusledningen som så kryptiskt (se
svaret nedan) att man omedelbart beslutade
att lägga ned den oberoende utredningen,
trots att det kryptiska svaret avslutades med
ett bete att om sjukhusledningen ville så
kunde man gå vidare och utreda jävsfrågan
närmare om frågan blev aktuell.
Men sjukhusledningen högg inte på
betet. Så frågan blev aldrig aktuell för den
juridiska enheten. Men det var kanske inte
heller meningen, menar flera personer som
Sjukhusläkaren talat med, som hävdar att
Lisbeth Cederwald under hela processen
trott blint på Kjell Ivarsson och att begäran
till den juridiska enheten egentligen var ett
medvetet trick för att lägga locket på.
När Sjukhusläkaren frågar Lisbeth
Cederwald om hon aldrig tvivlat på Kjell

Ivarsssons uppgifter, han har ju slirat på
sanningen i ansökan till etikprövningsnämnden, så svarar hon:
– Nej, jag har aldrig tvivlat. Jag har hela
tiden trott på Kjell och det gör jag fortfarande.
Du har inga tvivel trots att frågan är
outredd?
– Nej, jag och regiondirektören har gjort
bedömningen att han kan sitta kvar som
biträdande sjukhuschef.
Hur resonerade ni då?
– Vi resonerade som så att vi tror ju på
Kjell för Kjell är en väldigt bra person,
väldigt kompetent som verksamhetschef för
Akutcentrum, men även kompetent som
biträdande sjukhuschef. Han har jobbat
med viktiga processer, både sjukhusövergripande och regionövergripande, så både jag
och Jonas Rastad har förtroende för honom.
Men det är ju mer en bedömning av
Kjell Ivarssons kvalitet som människa, än
agerandet i den här frågan?
– Svar ja, svar ja, svar ja.
I bedömningen om Kjell Ivarsson haft
förtroendeskadliga bisysslor gjorde sjukhusledningen och regionledningen en generös
tolkning.
Kjell Ivarsson fick kritik för att han inte
vidtagit tillräckliga åtgärder för att se till
att hans uppdrag i CLS bolagsstyrelse
avvecklades officiellt innan han tillträdde
som biträdande sjukhuschef och man ansåg
att planen att genomföra den kliniska
studien i någon mån ansågs ha skadat förtroendet för Helsingborgs lasarett och
Region Skåne.
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Kraven på
bisysslor kan
komma att
skärpas efter
Ivarsson-affären
Efter Ivarsson-affären kan
kraven på bisysslor komma
att skärpas.
t Den 5 april skickade
regiondirektören Jonas Rastad
ut ett direktiv med krav att alla
förvaltningar ska inventera sina
chefers bisysslor.
Där sägs att förbjuden
bisyssla är:
1. Förtroendeskadlig –
bisysslan riskerar att
A. en jävssituation uppstår.
B. Lasarettet (Region Skåne)
får ett dåligt rykte.
2. Om bisysslan är arbetshindrande – Knäcket tar för
mycket tid från Kneget.
3. Om bisysslan är konkurrerande.
Vad gäller Ivarssons
bisysslor så visade utredningen
att han under åren 2011 och
2012 tjänade strax under
100.000 kr på sitt engagemang i CLS, vardera året.
Uppgifterna bygger på hans
egna utsagor.
Mellan Lisbeth Cederwald
och Kjell Ivarsson fanns aldrig
något reglerat skriftligt avtal
om vilka bisysslor de kommit
överens om, utan bara muntliga
överenskommelser.

Juridiska enhetens svar
”I kommunallagen och förvaltningslagen finns
regler om jäv som tar sikte på att t.ex ett beslut
kan bli ogiltigt. Det framgår inte att det i ärendet
gjorts gällande att ansökan till etikprövningsnämnden blivit ogiltig eller i övrigt diskvalificerad.
Denna juridiska aspekt kan dock utredas närmare
om frågan blir aktuell.”
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– Hela sjukvården
är en jäkla sörja
”Lucka i lagen gör
att den med rymligt
samvete kan slira
med sanningen”
– Att det bara är
huvudmannen som kan
överklaga ett beslut av
etikprövningsnämnden är
en lucka i lagen.
t Det menar advokaten i
arbetsrätt, Claes Sandberg.
Han stöder därmed Peter
Qvarfordt i hans kritik.
Även Sjukhusläkarna vill
driva frågan om ett mer
rättssäkert system när det
gäller etikprövningar och forskningsfusk och antog en motion
från Göteborgs Sjukhusläkarförening om detta vid Sjukhusläkarnas senaste fullmäktigemöte.
– Som det är nu saknas en
kontrollmekanism som säkerställer att oriktiga uppgifter i en
ansökan blir föremål för
prövning. Idag kan den som har
lite rymligt samvete få tillstånd
att bedriva forskning som inte
uppfyller kravet på oberoende,
säger Claes Sandberg.
När det gäller Ivarssonaffären tycker han att bollen
egentligen ligger lika mycket
hos Region Skåne.
– Om någon söker etik prövning på ofullständiga eller
oriktiga grunder så borde det
vara ett problem för regionen.
Forskningshuvudmannen måste
ha ett absolut intresse av att de
som företräder forskningshuvudmannen endast har forsk ningshuvudmannens intressen
att ta tillvara och inte har några
egna privatekonomiska
intressen. Fast inget hindrar
nämnden att själv ändra ett
beslut. Det är oreglerat i lagen,
säger Claes Sandberg.
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– Staten lägger ner enorma
pengar på att utveckla kompetens, men istället för att ta
tillvara den betalar landstingen
stora pengar för att slippa den.
Hela sjukvården är en jäkla
sörja!
t Så säger arbetsrättsjuristen Claes
Sandberg i Malmö som varje år får ta sig an
en handfull läkare som hamnat i tvist med
arbetsgivaren där resultatet i stort sett alltid
blir detsamma; att läkaren köps ut.
– Bara när det gäller mina klienter så
handlar det om minst 5 miljoner kr varje år.
Det är ett rent vansinnigt slöseri med
skattemedel.
Hans erfarenhet är att det snabbt blir
prestige och att den högre nivån i stort sett
alltid bara har intresse av att sopa problemen under mattan så fort som möjligt.
– Det händer nästan aldrig att man är
beredd att titta på sakförhållanden.
Jag har just nu ett fall med en verksamhetschef som köpts ut för stora pengar.
Jag kan bara konstatera att vederbörande
har klarat sig väl på andra ställen, men
plötsligt så bedöms personen i fråga som
inkompetent.
Då tycker jag att där borde nästa nivå
vara intresserad, av rent företagsekonomiska
skäl, att skrapa på ytan och fråga sig om det
verkligen är så att en tidigare väl kompetent
person har tappat i kompetens helt plötsligt, eller om det helt enkelt är personliga
motsättningar som kvävs i anklagelserna om
brist på kompetens.
Presumptionen att chefen har rätt är
starkare inom landstingsorganisationerna
och regionorganisationerna än inom det
privata näringslivet, menar Claes Sandberg.
– Även om det inte alltid är så högt i tak
i privata företag så är det i allmänhet betyd-

ligt högre i tak där än inom den landstingsstyrda sjukvården.
Förklaringen till det menar Claes
Sandberg är att det privata företaget inte
kan handskas med pengar hur som helst.
Man ska göra vinst och måste vara försiktigare med pengar.
– I ett aktiebolag så är det aktiebolagslagen som gäller och den innebär att du har
ett ansvar som medför att du i alla delar, i
alla avseenden i ditt agerande, ska sätta företagets bästa i förgrunden.
Som chef kan du då inte så lätt köpa dig
fri från problem utan att det finns solida
sakliga skäl. Det är betydligt svårare att
inför en styrelse eller en bolagsstämma
motivera att man lägger ut stora pengar för
att bli av med folk på dubiösa grunder.

Ansvarslinjerna satta ur spel
Claes Sandberg menar att sjukvårdens organisationer blivit sådana kolosser att ansvarslinjerna satts ur spel.
– Om man skulle jämföra sjukvårdsorganisationen som den ser ut idag med det
privata aktiebolaget så kan man säga att det
är regionfullmäktige som är bolagsstämma
och regionstyrelsen som är bolagsstyrelsen,
men dagens sjukvårdsorganisationer har
blivit en form av kolosser där ansvarslinjerna inte fungerar. Regionstyrelsen har jag
en känsla av reagerar först om det än något
som är politiskt känsligt, annars är det
ingen som bryr sig.
Högre chefer skyddar alltid lägre chefer
inom regioner och landsting, menar Claes
Sandberg och ger ett exempel från ett eget fall.
– Konflikten rörde en rent privat historia
mellan min huvudman som var överläkare
och klinikchef och chefläkaren där chefläkaren iscensatte ett gigantiskt felsökande
kring min huvudman, som ledde till att han
varnades. När vi begärde rättslig prövning
och gick igenom fallet med arbetsgivaren
insåg arbetsgivaren att det inte fanns fog för
minsta lilla del av den kritik som framförts,
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men arbetsgivaren tycke inte att det
fanns plats för bägge två på sjukhuset
och valde att köpa ut min huvudman för
fem årslöner.
Det visar hur ansvarslöst man
hanterar skattemedel inom landstinget.
Hade arbetsgivaren varit rakryggad
och utnyttjat skattemedlen på ett effektivt sätt hade man sparkat chefläkaren.
Claes Sandbergs råd till dig om du
hamnar i konflikt med arbetsgivaren är
att se till att få anklagelserna preciserade
skriftligt så att du har en chans att
bemöta dem och vet vad du tvistar om.
Ta också kontakt med facket så fort
du kan innan det uppstår lojalitetslåsningar som gör att facket inte kan verka
fullt ut.
Claes Sandberg tycker att facket gör
mycket bra, men har ett uppenbart
problem.
– Man sitter många gånger på två
stolar. Å ena sidan har man medlemmen
som begärt fackets hjälp. Å andra sidan
har man medlemmar som sitter i chefs-

ställning. Man har också ett medlemskollektiv där vissa medlemmar kan
tycka illa om personen och står bakom
kraven att vederbörande ska bort.
Så det innebär att oavsett hur facket
agerar kommer man att ta ställning mot
en eller flera medlemmar.
Det är ett problem som de fackliga
organisationerna inte gärna vill erkänna,
men som man inte kan komma ifrån.

”Ta pengarna och gå”
Annars är Claes Sandbergs allmänna råd
att ta pengarna och gå. Har arbetsgivaren bestämt sig för att du ska bort så
ändrar man sig aldrig.
Och priset för den som arbetat i över
tio år är 32 månadslöner.
– Vill arbetsgivaren bli av med en
människa utan saklig grund överhuvudtaget kan arbetsgivaren alltid betala det
priset enligt lagen.
Claes Sandberg är inte helt emot den
lagstiftningen.
– Det behövs en ventil, men som med
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all lagstiftning så förutsätts för att lagen
ska fungera att grunderna respekteras
och inte missbrukas som nu ofta sker.
Slutligen en fråga som ofta dyker
upp. Är det lagligt och ska man
banda de samtal man har?
– Som advokat så ska jag väl egentligen svara att man bör tala om när man
bandar samtal, men finns det anledning
att tro att motsidan inte kommer att stå
fast vid det man säger vid ett visst möte
eller är beredd att dokumentera på ett
korrekt sätt så tycker jag inte att det är
fel att banda ett samtal. Jag kan inte se
att det oetiskt.
Enligt lagen har du alltid rätt att
banda ett samtal som du deltar i utan
att berätta det. Lika lite är du skyldig
att i efterhand berätta eller bekräfta om
du ställs inför frågan om du bandat. Det
är straffritt. Men oavsett om du bandar
eller inte så ska du aldrig ha samtal med
motparten där du är ensam utan någon
vittnesperson, poängterar Claes
Sandberg.
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Metabola syndromet

Den skadliga
stressen
Karolinska
Institutet
bildar nytt
centrum med
AstraZeneca
t Ett nytt samarbete mellan
Karolinska Institutet och
AstraZeneca med forskning
inom kardiovaskulära och
metabola sjukdomar kan
komma att starta i sommar.
Enligt planerna ska centret
drivas under 5 år med 20-30
forskare vid KI och
AstraZeneca.
Förhandlingar om projektet
pågår fortfarande. Hittills har
man skrivit en avsiktsförklaring,
detaljplanerna återstår, säger
Karolinska Institutets dekanus
Hans–Gustaf Ljunggren.
Tanken är att Karolinska
Institutet står för expertis och
lokaler medan AstraZenecas
bidrar med 20 miljoner dollar
per år. Centrumet är tänkt att
placeras på Karolinska Institutet
i Stockholm och beräknas vara i
drift i mitten av 2013
– För KI skulle ett sådant här
samarbete vara mycket värdefullt. Det innebär en förstärkning
inom forskningsområdet och
dessutom en möjlighet att rekrytera nya forskare, säger HansGustaf Ljunggren.
Astra Zeneca och Karolinska
Institutet har samarbetat inom
en rad områden under många
år. Nyligen inleddes ett treårigt
forskningssamarbete inriktat på
regenerativ behandling med vävnadsnybildning vid hjärtsjukdom
och sedan 2006 har KI samarbetat med AstraZeneca inom
PET-området.
Anna-Lena Bengtsson
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Medvetenheten om maten och
livsstilens betydelse för hälsan
har ökat. Idag talar vi allt mer
om riskerna med mycket
socker, stärkelse och ett stillasittande liv. Men stress visar sig
vara en lika viktigt riskfaktor.
t Metabola syndromet är ett samlingsnamn för riskfaktorer för hjärtkärlsjukdomar där övervikt, diabetes och stress är nära
sammankopplade.
Bukfetma står i centrum när man talar
om metabola syndromet. De rekommendationer som gällde för 10 år sedan om högsta
bukomfång för män på 102 cm och 88 för
kvinnor har skärpts till 94 cm för män och
80 för kvinnor.
Övriga mått är stabila över tid när det
gäller blodtryck, blodsocker och blodfetter,
triglycerider och HDL, enligt IDF International Diabetes Federation.
Stress är en faktor som blivit allt mer
intressant när det gäller diabetes och
övervikt. Det är långvarig, kronisk stress
som kan vara skadlig, som ökar halten av
kortisol i blodet och som visat sig öka risken
för övervikt och diabetes.

Skillnad mellan män och kvinnor
Det är dock tydliga skillnader mellan hur
män och kvinnor påverkas av stress. Medan
risken för diabetes ökade för män som är
nedstämda och deprimerade ökar risken för
kvinnor som utsätts för arbetsrelaterad
stress.
Det här berättar professor Claes-Göran
Östenson, läkare och forskare vid Karolinska
Institutet. Sedan 1990-talet har han följt en
grupp på 8 000 personer i åldern 35-55 år i
Stockholm för att se vilka som drabbas av
diabetes.
I dag är hans forskning inriktad på bio-

markörer för diabetes och fetma med
studien som grund. Han är en av de forskare
som sökt pengar för att delta i AstraZenecas
satsning på metabola sjukdomar i ett samarbete med Karolinska Institutet senare i år,
se särskild artikel.
Stockholmsstudien som fortfarande pågår
visar tydligt att stress och depression ökar
risken för typ 2-diabetes.
– Den som har stressigt på jobbet, har
sömnsvårigheter och är nedstämd löper en
2-3 gånger ökad risk att drabbas av
diabetes. Sambandet är lika starkt som
mellan fetma och diabetes, konstaterar han.
När studien inleddes vägdes och mättes
deltagarna, man tog blodtryck och midjemått och noterade kroppsformen. De fick
också svara på en mängd frågor om livsstil,
uppväxt och stress.
– Vi hittade då 500 personer som hade
diabetes utan att veta om det, berättar han.

Det är tydliga skillnader mellan hur män och kvinnor påverkas av stress. Medan risken för diabetes ökar för män som är nedstämda och deprimerade
ökar risken för kvinnor som utsätts för arbetsrelaterad stress, berättar professor Claes-Göran Östenson
Foto: Stefan Nilsson

Det här menar han visar att screening för
diabetes i befolkningen skulle vara en bra
investering.
– Redan för 10 år sedan visade professor
Lars Rydén att två tredjedelar av de som har
sin första hjärtinfarkt visar sig ha diabetes
eller ett förstadie till diabetes utan att veta
om det, berättar han.
När Claes-Göran Östenson 10 år senare
kontrollerade dem som inte hade diabetes
vid första undersökningstillfället så hade
antalet insjuknade ökat kraftigt. Hela 1 500
eller 20 procent hade fått diabetes.
– Vi kunde se att de som hade låga halter
av D-vitamin i blodet och ett förstadie till
diabetes vid första undersökningen, nu hade
utvecklat diabetes, berättar han.
Samtidigt finns det vissa positiva upptäckter i Stockholmsstudien.

– Kaffe minskar risken för typ 2-diabetes
liksom föreningsliv, musik och körverksamhet, berättar Claes-Göran Östenson.
Han har också visat att traditionella örtmediciner kan ge oss nya diabetesläkemedel.
– Effekten är lika bra som vanlig diabetesmedicin, berättar han.
Det är den asiatiska örten Gynostemma
Pentaphyllum, kallad odödlighetsörten som
studerats vid KI. Den används i Vietnamn
för att förebygga Typ 2 diabetes, så kallad
åldersdiabetes och har testats i form av te.
Ytterligare några örter står på tur att
testas.
– Det här kan leda fram till nya läkemedel i framtiden, säger Claes-Görans
Östenson.

FAKTA
Metabola
syndromet
Följande värden gäller för
Metabola syndromet enligt FDI:
Bukfetma:
Över 94 cm för män.
Över 80 för kvinnor.
Glukos
Över 5,6mmol/L
Blodtryck
Över 130/85
Triglycerider
Över 1,7mmol/L
HDL
Mer än 1,3 mmol/L

Anna-Lena Bengtsson
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”Ingen bör äta den väste
Nu ska
diabetesvården
få egna
vårdprogram
Diabetesvården i Sverige ska
bli mer jämlik. Nationella programrådet kommer i höst att
föreslå vårdprogram som ska
omfatta hela landet.
– Idag kan vi se att det finns
stora skillnader i diabetesvården, säger Claes-Göran
Östensson som är ordförande i
nationella programrådet.
SKLs redovisning av vården
i ”Öppna jämförelser” och
diabetesregistret visar att det
är stora skillnader i diabetesvården i både landsting
och kommuner.
Vårdprogrammen kommer
att ta upp vad man gör med
patienter som är dåligt kontrollerade när det gäller blodsocker, kommunal diabetesvård och grupputbildning
av diabetiker.
– En annan viktig faktor som
vi tar upp är framgångsfaktorer
i vården, varför vissa landsting
lyckas bättre än andra, berättar
Claes-Göran Östenson.
Anna-Lena Bengtsson

Högt blodtryck, bukfetma,
högt blodsocker och blodfettrubbningar, allt kan förbättras
med ”riktig mat” det vill säga
mindre kolhydrater, mer fett
och proteiner.

räknar kalorier. De håller sig alltid smala så
länge de är friska. De här stämmer också för
människor menar han.
– Tar man bort den processade
snabbmaten så går människor ned i vikt.
De känner ingen hunger och behöver
inte räkna kalorier och äter sig ändå
mätta på bra mat precis som alla andra
djur.

t Det anser allmänläkaren Andreas
Eenfeldt eller kostdoktorn som han kallas på
nätet där 30 000 besökare varje dag läser
hans blogg.
Sambandet mellan mat och hälsa var inget
som togs upp på ett logiskt sätt under läkarutbildningen, anser Andreas Eenfeldt. De fakta
som presenterade var något som bara skulle
pluggas in. Men genom att själv sätta sig in i
ämnet, läsa böcker och studier om hormoner
och hur naturlig reglering av hunger ska se till
att vi inte blir överviktiga, har han kommit
fram till att det finns ett samband mellan viss
typ av kost och flera folksjukdomar.
Han är övertygad om att den stora
mängd kolhydrater som ingår i den
moderna kosten ligger bakom ökningen av
antalet överviktiga, av diabetes, högt blodtryck och PCOS som orsakar svårigheter att
få barn.

Fascinerande att nästan en
hel värld blundar för fakta

Snabba kolhydrater boven
– Ny vetenskap talar för att det vi tidigare
trott, att fetma är orsak till metabola
syndromet, är fel. Istället handlar det om ett
för högt intag av snabba kolhydrater i form
av rent socker, vitt mjöl och stärkelse, säger
Andreas Eenfeldt.
Att inte alla läkare är lika övertygade,
menar han, handlar om ingrodda föreställningar som är svåra att ändra. Han pekar på
fixeringen vid kalorier in och ut och att mättat
fett är boven när det gäller hjärtsjukdom.
– Man missar de verkliga orsakerna och
rekommenderar istället lättprodukter med
tillsatt socker och stärkelser till överviktiga
istället för naturligt feta produkter, konstaterar han.
Han jämför oss med djuren i naturen
som inte är överviktiga trots att de inte
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Han tycker att det är fascinerande att nästan
en hel värld, läkarkår och experter har
kunnat bli så fast i en föråldrad idé att fett
är farligt och antalet kalorier är allt som
betyder något för viktuppgången.
– Det är konstigt att man inte ens sökt
andra förklaringar som egentligen är mer
logiska och har bättre stöd i moderna
studier. Dessutom finns det ju flera faktiska
bevis som visat gång på gång att människor
går ner i vikt när det äter en kost med mer
naturligt fett och mer proteiner, säger han.
Ständiga sockerdoser till barnen på dagis
i form av mellanmål med sötad yoghurt,
sockrade cornflakes, chips, kakor och tårta
när nåt ska firas underminerar barnen hälsa
menar han. Men han tror att många förskolor blivit mer kostmedvetna och mer försiktiga när det gäller snabba kolhydrater och
rent socker till barnen.
Är man frisk smal och aktiv så kan man
klara sig på väldigt mycket olika typ av mat
och unga tränade män kan ofta äta ganska
mycket utan att gå upp i vikt, före 30 år.
Men sedan visar sig ofta ”synderna” i form
av gubbmage.
Men den västerländska snabbmaten bör
ingen äta. Den, menar han, är ohälsosam för
alla i längden.

Även fullkorn kan vara problem
– Överviktiga, diabetiker och människor
med metabola syndromet bör absolut vara
försiktiga med alla snabba kolhydrater,
också fullkornsprodukter, kan vara ett
problem för den som är känslig, säger
Andreas Eenfeldt.
Idealmaten är vad han kallar riktig mat,

www.sjukhuslakaren.se
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erländska snabbmaten”

bra råvaror i form av kött, fisk, ägg, smör
och grönsaker, som tillagas från grunden. Är
man inte så känslig för kolhydrater kan man

lägga till potatis och rotfrukter men alltid
vara försiktig med bröd och pasta.

30.000 personer läser Andreas
Eenfeldt blogg varje dag.

Anna-Lena Bengtsson
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HÄR GÖRS ALLT FRÅN GRUNDEN

Vid Herlevs sjukhus är mat
2011
inrättades en
forskningsenhet
och idag har sex
”matforskare”
sin bas i köket

– Idag lägger vi pengar på
personal och råvaror istället för
på dyra halvfabrikat. Det säger
Michael Allerup Nielsen
kökschef vid det nordiska
köket på Herlevs sjukhus och
jurymedlem i Sjukhusläkarnas
tävling ”Sveriges bästa sjukhusmat – till sista steget”. Han
är stolt över sitt kök där allt i
dag görs från grunden med
säsongens råvaror.
t Sjukhusköket är specialiserat på det
”nordiska köket” men serverar inte bara den
dagliga maten vid Universitetssjukhuset.
2011 etablerade man en forskningsenhet
som har sin bas i köket. Enheten arbetar för
att måltider och mat ska ingå som en viktig
del i behandlingen på sjukhus. Här är sex
forskare anställda och man har forskningsmässigt fokus på gastronomi, måltider och
kunskap om mat för patienter som ligger i
riskzonen för undernäring.
Forskningschefen Christan Bitz samarbetar bland annat med patientföreningar,
sjukhus och universitet. Han är också en
populär TV-personlighet som varje vecka
medverkar i dansk TV med inslag om mat.
Också dietisterna som tidigare ingick i
olika sjukhusavdelningar, med läkare som
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– All mat som serveras här bygger på den
nordiska matsedeln och den ska också tillhöra
säsongen, säger Michael Allerup Nielsen.

chef, ingår numera i centralköket. Sjukhuset
har också belönats med den Gastronomiska
Akademins pris för sin utveckling av sjukhusmaten.
– Det nordiska köket har blivit en
starkare enhet som har lättare att hävda sig
genom att all kompetens inom mat- och
näringsområdet har samlats här. Jag är nog
den enda kökschef som är chef över en professor, säger Michael Allerup Nielsen och
hänvisar till Arne Astrup professor i nutrition och idrott vid Köpehamns Universitet
och överläkare vid Herlevs sjukhus och
forskningsrådgivande vid kökets forskningsenhet.
– Sjukhuset har gjort en jätteinsatts för
att göra maten mer attraktiv för patienterna. Det har varit ett nära samarbete
mellan experter inom nutrition och kökspersonal där vi till och med tagit in kockar

Fortsättning nästa uppslag >>>
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ten en viktig del av vården

Foto: André de Loisted
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Vid Herlevs sjukhus
serveras varje dag:
Morgonbuffé
Den innehåller exempelvis
havregröt, bacon och ägg,
äggröra med korv, nybakat
bröd, olika sorters ost, mager
kalkon, rökt skinka, korv och
marmelad utan socker och
Galiamelon
Lunchbuffé
Den kan exempelvis innehålla
smörrebröd med hemlagad
leverpastej med syltad lök och
sprödstekt bacon, paté med
rökt lax med spenat och
purjolök, frikadeller med
potatissallad,rostbiff med
majonnäs, sallad av varmrökt
lax rökt ost och bladselleri
Till detta serveras alltid olika
sorters råkost, soppa och risgrynsgröt.
Aftonbuffé
Kan exempelvis innehålla:
Lättrökt laxsoppa, köttbullar i
tomatsås, frikadeller med
stuvad vitkål, panerad torsk
med remouladsås och stekt
potatis, skinka med plommonkompott, svamp och
potatis.
Till det serveras en dessert,
exempelvis:
Youghurtmousse med rosenmussli och rosensirap, spröd
tårta med havtorn, gräddbulle
med lakrits, brownie med nötter
och färsk frukt.
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Måltidsvärden Gitte Jagtmand på onkologen lägger upp några av Herlevs härligheter.

från lyxkrogen Noma, säger Arne Astrup.
Han menar att maten har betydelse på
flera sätt. För det första tror han att maten
kan vara något positivt som uppväger den
traumatisk upplevelse det är för många att
vara på ett sjukhus.
– Det är också en del av behandlingen,
många patienter med allvarliga sjukdomar
är undernärda och har svårt att klara sin
rehabilitering om de inte får tillräckligt
med näring. Slutar man att äta på sjukhuset
kan det vara svårt att komma igång när man
kommer hem, säger han.
En annan patientkategori är de med
övervikt.
– Vi stöttar också överviktiga mödrar
med mat så att de kan gå ned 5-6 kilo inför
förlossningen. Det minskar riskerna betydligt, säger Arne Astrup.

Spännande studier
Just nu pågår flera spännande studier, där
man bland annat tittar på om den så kallade
Fodmap-dieten kan hjälpa IBS-patienter
som har problem med ofta gasiga och uppsvällda magar. Fodmap-dieten innebär att
man plockar bort alla kolhydrater som är
fermenterbara, jäser i tarmen och kan ge
upphov till IBS-symtom som gaser, ballongmage, avföringsrubbningar, smärta och
magknip. Dieten kommer från Monash-universitetet i Australien där man satt samman
en lista på vilka dessa kolhydrater är.
I en annan studie som startar inom kort

följer man mer än 300 blivande mammor
för att se om, och hur, den gravida
mammans diet påverkar barnets framtida
vikt och risk för fetma samt om det påverkar
var och hur man lägger på sig vikt som
vuxen.

Två tidigare souschefer
från världsberömda Noma
utvecklar menyerna
Dagligen serverar köket mat till 1 000
personer, 800 vid Herlevs Sjukhus samt 200
vid den psykiatriska kliniken. Här finns
också eget bageri och egen slaktare. Två
kockar, Torsten Vildgaard och Sören Westh,
tidigare souschefer vid den världsberömda
Köpenhamnskrogen Noma utvecklar
maträtter och menyer vid Herlevs sjukhus.
De årstidsinriktade menyerna byts ut
fyra gånger per år. De två kockarna arbetar
tillsammans med personalen i två veckor i
samband med att de byts inför höst, vår,
sommar och vinter.
Han betonar att arbetsglädjen har ökat
hos kökspersonalen i samband med att man
lagt om arbetet från att värma upp halvfabrikat till att laga all mat från grunden.
– De två kockarna har också bidragit till
att höja matkunskapen hos personalen också
när det gäller detaljer som kryddning och
uppläggning, något som de uppskattar och
är stolta över, konstaterar han.
När vi kommer in i kökets bageri bakar
man just veckans wienerbröd som serveras
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till kaffet två gånger i veckan. Det
doftar himmelsk vilket är en viktig del i
konceptet att få också en riktigt sjuk
patient att bli sugen på att äta.

Patienter som riskerar
undernäring bjuds på
Herlevs härligheter
Maten till de patienter som riskerar
undernäring är inriktad på protein, fett
och grönsaker, berättar Michael Allerup
Nielsen.
Dessa rätter kallas Herlevs Härligheter och är gudomliga små rätter fullmatade med näring och energi som serveras
vackert. Patienterna uppmuntras att
välja flera rätter och beställa ofta.
Det är inga stora portioner som de
bjuds på. Istället satsar man på att göra
dem näringsrika, omväxlande och
oemotståndligt goda. Eller vad sägs om
”Blomkålscreme med rostade nötter”
som med fördel kan ätas med ”Inbakad

Sjukhusmaten
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lax med kål och oliver”, eller ”Förlorad
hare med vitsås och lingon”. Till efterrätt kan man bland annat välja mellan
”Mild fromage med grädde och choklad
eller ”Avocadoglass med färsk frukt”.
Om det behövs följer man också med
patienter hem och lagar mat åt dem för
att vara säker på att de får tillräcklig
näring.
Herlev sjukhus har också planerat att
börja tillämpa den svenska FAMMmodell där fem aspekter på måltiden
ingår. Det är rummet, mötet, produkten, styrsystemet och stämningen. Alla
dessa saker är viktiga för måltiden, konstaterar Michael Allerup Nielsen.
Han berättar att allt bröd och alla
kakor bakas i sjukhusets bageri på ekologiskt danskt mjöl. Köttpålägget till
de danska smörrebröden, leverpastej och
korv produceras av egen slaktare.
– Vi gör dessutom inläggningar av
säsongens rödbetor och gurkor för att ha

under året, så som man gjorde för i tiden.
Det finns också ekonomiska aspekter
på att servera undernärda patienterna
den goda näringsrika maten så att de får
de bästa möjliga förutsättningar att
återhämta sig.
– Att få fler patienter att njuta av
mat i tid kan minska behovet av näringslösning, och kan dessutom göra att
antalet vårddygn minskar, konstaterar
han.
Samtidigt som man slutade med
halvfabrikat i sjukhusköket så ökade
man antalet anställda med fyra personer.
Men det har inte inneburit ökade kostnader, eftersom inköpskostnaderna är
lägre i dag och man tar tillvara maten på
ett bättre sätt.
– Vi har dessutom betydligt mindre
svinn i dag än vi hade tidigare konstaterar Michael Allerup Nielsen.
Anna-Lena Bengtsson

Missa inte chansen att vinna tävlingen
”Sveriges bästa sjukhusmat – till sista steget”
Snart går tävlingsinbjudan ut
till tävlingen Sveriges bästa
sjukhusmat – till sista steget.
Inbjudan går ut till chefläkare
och kostchefer på drygt 100
svenska sjukhus.
t Tävlingen, som arrangeras av Sjukhusläkaren och tidningen Sjukhusläkarna, vill öka
engagemanget för sjukhusmat och nutrition
i samhället och i läkarkåren. Mot bakgrund
av detta går tävlingsinbjudan både till chefsläkare och kostchefer, och ska undertecknas
av chefläkaren.
Tävlingsformuläret är kortfattat och överskådligt, med frågor kring områden som
screening och nutritionsbehandling, måltidsmiljö, valfrihet och kostorganisation
med mera. De som vill delta i tävlingen kan
dessutom komplettera med valfritt material
– allt från policydokument till veckomenyer
och fotografier på måltidsmiljöer.
Förutom de tidigare jurymedlemmarna,

Tommy Cederholm, professor i klinisk nutrition,
Michael Allerup Nielsen, kökschef vid
Herlevs sjukhus i Danmark, Maria Biörklund Helgesson, dietist och fil. dr., samt
Bengt von Zur-Mühlen, njurmedicinare och
vice ordförande i Sjukhusläkarna har juryn
utökats med ytterligare två personer: KC
Wallberg, krögare på Skansen-restaurangen
Gubbhyllan och författare till boken Riktiga
män äter sallad (tillsammans med professor
Mai-Lis Hellenius), och Eva Sundberg, projektledare för Nationellt kompetenscentrum
för måltider i vård, skola och omsorg.
Juryn bedömer inkomna nomineringar
och gör ett urval av sjukhus som sedan
bedöms på plats. Det vinnande sjukhuset får
tre utbildningscheckar à 10 000 kronor till
förtjänta personer i olika personalkategorier.
Frågor om tävlingen besvaras av Sjukhusläkarnas kommunikatör Helene Thornblad på e-post: helene.thornblad@slf.se. Det
går utmärkt att beställa tävlingsformulär
ifall inbjudan av någon anledning inte når
fram.

Håll utkik efter de här formulären
så du inte missar chansen att
vara med i tävlingen om Sveriges
bästa sjukhusmat – till sista steget.

Helene Thornblad

27

Sjukhusläkaren 2/2013

IT /| Vitalis

www.sjukhuslakaren.se

Patienter i behov av
psykiatrisk vård
efter att ha läst sina
journaler på nätet
”Utvecklingen
av patientens
journal på
nätet går
för fort
och är för
oplanerad”
SAGT PÅ
VITALIS
Emma Spak, ordförande
i SYLF och ST-läkare vid
Hönö vårdcentral:
”Jag lever i forntiden. Ett av
mina viktigaste redskap är
faxen, för det går fortare än
posten.”
Barbro Fridén,
sjukhusdirektör Sahlgrenska
universitetssjukhuset:
”Vi har inte ens tillgång till våra
egna resultat i den utsträckning
vi skulle vilja utan att först göra
en arkeologisk utgrävning.”
Karin Båtelson, neuro fysiolog på Sahlgrenska,
ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT
och medicinteknik:
”Den säkraste läkemedelslistan
är skriven med snirklig stil i
blyerts på en lapp som ligger i
plånboken.”
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Inom några år ska alla invånare
i Sverige kunna läsa sin
patientjournal på nätet. Redan
i höst startar pilotverksamheter
inom fem landsting.
t Modellen följer den webbtjänst som
sedan årsskiftet varit i drift i Uppsala län,
och som kritiserats hårt av Upplands
allmänna läkarförening.
Listan är lång på olösta frågor som rör
patientjournal på nätet. Till dem hör bland
annat barn och ungdomars tillgång till patientjournaler, menprövning (bedömning om
patienten själv eller tredje person kan ta
skada av journalinformationen), om osignerade journalanteckningar ska läggas ut,
säkerhets- och tolkningsfrågor kring
åtkomstloggar, hantering av spärrar och
samtycken samt risk för ”dubbel bokföring”, i och utanför journalen.
Frågorna är komplexa. I Uppsala län,
som haft journal på nätet för alla i länet i ett
halvår, har ett antal patienter, uppskattningsvis 3-4 (mer om detta nedan), hamnat
i akut kris efter att ha fått cancerbesked eller
besked om aggressiv cancerutveckling via
nätet.

Många frågetecken
Men införandet rullar på trots frågetecknen.
Till hösten ska verksamheter i fem landsting
kopplas in i projektet, däribland hematologen på S:t Göran och två Mama Mia-mottagningar i Stockholm, kvinnokliniken på
Akademiska sjukhuset och reumatologmot-

taningar i Norrbotten. Inledningsvis ansluts
journalsystemen VAS, Cosmic, TakeCare
och Obstetrix.
Införandeprojektet ”Journal på nätet”
drivs av landstingsgemensamma Center för
eHälsa i samverkan, Cehis, och är en bit i
ett större pussel som också omfattar personliga hälsokonton för alla invånare.

Ny marknad för apptillverkare
När medborgarna börjar lägga över journalinformation på sina hälsokonton öppnas en
ny marknad för externa app-tillverkare.
Redan i dag är utvecklingen igång med att
utveckla funktioner för att förpacka, presentera och analysera informationen på ett
betydligt mer aptitligt sätt än i journalerna.
På Vitalis-konferensen i mitten av april
presenterade Benny Eklund, IT-strateg från
landstinget i Uppsala, det pågående journalprojektet i länet, där alla patienter sedan
december förra året kunnat läsa sina journaler på nätet. Enligt honom en satsning som
tagits emot väl av patienterna och inte
orsakat så mycket merarbete som befarats.
– Drygt 17 500 patienter har loggat in i
genomsnitt 3,6 gånger var. ”Har använt
journalen och tittat på provsvar, då ej min
läkare kontaktat mig” är ett typiskt svar ur
vår enkät som exempel på orsaken till att
man gått in, berättade Benny Eklund.
– Vi kunde se att många gick in och
kollade åtkomstloggar under de dagar fallet
Nora var aktuellt i medierna. Vi har fått in
tre förfrågningar till oss om själva loggarna.
Uppsalaprojektet har anmälts till och
prövas i flera instanser, däribland Arbetsmiljöverket, Socialstyrelsen, Datainspektio-

nen och Centrala etikprovningsnämnden.
Något Benny Eklund säger sig se fördelar
med.
– Det är en finess att man provar projektet ur alla tänkbara aspekter.
Prövning och dialog kännetecknade
knappast projektet från start. Samverkansprocessen kom igång sent och
Upplands allmänna läkarförening, sju andra
Saco-förbund samt Kommunal och Vision
gjorde en framställan om lokal tvisteförhandling, vilket senare ledde till att landstinget betalade ut ersättning till fackförbunden och huvudskyddsombudet. Landstinget fick senare också backa från den
ursprungliga planen på att lämna ut osignerade anteckningar, detta på grund av att det
inte gick att lösa tekniskt.
Upplands allmänna läkarförening och
huvudskyddsombudet Anna Rask Andersen
har även reagerat på andra inslag i projektet
och står bakom flera anmälningar. Dit hör
risken för ökad hotbild mot hälso- och
sjukvårdspersonal – i synnerhet inom psyki-

atrin – vid utlämning av åtkomstloggar, och
även landstingets insamling av känsliga personuppgifter i en webbenkät. Det kallades
först ”forskning”, men föregicks inte av
etikprövning, och döptes senare om till
”verksamhetsuppföljning”.
Anna Rask Andersen är uppgiven och
besviken i dag. Framförallt för att för att hon
upplever att Datainspektionen och etikprövningsnämnden bollar ansvaret mellan sig.
Hon är också orolig för ökat hot och våld
mot personalen när psykiatrijournalerna
läggs ut.
– Journalerna kommer att läggas ut på
nätet, det går inte att ändra på. Tyvärr leder
det till att journalerna kommer att försämras som arbetsverktyg. Men jag är glad för
att det blir ett nationellt projekt, jag hoppas
att det då kommer att bedrivas på ett bättre
sätt än det gjorts här i Uppsala, säger hon.
Åtminstone inledningsvis är det dock
Uppsala-modellen som blir utgångspunkt

Torbjörn Karlsson och Anna
Rask Andersen, på Akademiska
sjukhuset i Uppsala, är kritiska
till att systemet med direktåtkomst till journaler har
breddinförts utan att organisationen varit förberedd.
Foto: Staffan Claesson

Fortsättning nästa uppslag >>>
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SAGT PÅ
VITALIS
Ulrika Sandén, juris doktor
i medicinsk rätt:
”Bestämmelserna om journalintrång är inte rättssäkra. Det
är inte tillräckligt tydligt när
man börjar och slutar att delta i
vården av en patient. Lagstiftarna har svikit både patienterna och hälso- och
sjukvårdspersonalen.”
Patrik Sundström,
huvudsekreterare i
Socialdepartementets
utredning om rätt information i vård och omsorg:
”Det finns en osäkerhet i både
vård och omsorg om hur man
får följa upp sina patienter.
Man vågar inte göra
tolkningar kring uppföljning och
kvalitetssäkring. Vi vill vända på
kuttingen och besvara frågan
hur vi förväntar oss att Hälsooch sjukvårdspersonalen ska
kunna ta del av information för
att följa upp, kvalitetssäkra och
utveckla verksamheten.”
***
”Samma regler bör gälla i
landsting och kommuner
oavsett vem som utför verksamheten. För huvudmännen är
det omöjligt att ta ansvar för
medborgarnas hälsa om det
finns en sekretessgräns mellan
Akademiska sjukhuset och
Capio-vårdcentralen.”
Karina Tellinger, Cehis,
under programpunkten
Pascal – hur gör vi ”djävulens verktyg” till ett uppskattat IT-stöd?
”Det var
grymma
svarstider i
Pascal
alldeles för
länge. Jag
frågar mig
själv varje
dag varför vi
inte gjorde fler belastnings tester innan det togs i drift.”
Erica Hagblom,
Läkemedelsverket, om
införande av generisk
förskrivning:
”Hellre rätt än fort och fel.”
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även för det nationella införandet. Enligt
det regelverket har föräldrar tillgång till
barnens journaler fram till fyllda 13 år. För
barn mellan 13 och 17 ges ingen direktåtkomst, dock görs undantag för vissa
kroniskt sjuka barn där familjen vill kunna
följa med regelbundet.

Patienten bestämmer
Patienterna kan själva välja om de vill ha
information direkt eller med fördröjning (den
så kallade rådrumstiden på 14 dagar). En
”förseglingsknapp” har införts för patienter
som vill stänga av möjligheten till att journalen läggs ut (kan exempelvis vara aktuellt om
det finns risk för våld inom familjen).
Barn- och ungdomspsykiatrin, klinisk
genetik och enheten för kvinnofrid är i dag
helt undantagna. Så även psykiatrin, men
där ska en diskussion ta upp om att öppna
för journal på nätet. I dag omfattas endast
vidimerat och signerat material, men det
finns planer på att lägga ut även osignerat,
dock markeras då att materialet kan innehålla fel.

Patienter hamnade i kris
när de läste sina journaler
På Vitalis talade även Åsa Cajander, koordinator för forskningsprojektet DOME som
följer införandet av Journal på nätet. I presentationen nämndes bland annat att flera
patienter på onkologen på Akademiska
sjukhuset reagerat kraftigt när de läst sin
journal, fått krisreaktioner och lagts in på
psykiatrisk avdelning på grund av självmordstankar.
– Reaktionerna har till exempel kommit
efter att ha läst om tumörspridning,
berättar hon.
Med anledning av detta har man inom
DOME beslutat att göra ny studie för att
söka kartlägga hur vanligt det är med
liknande starka reaktioner.
I ett annat fall som Sjukhusläkaren tagit
del av hade en kvinna tolkat svaret på ett
rutinprov som att hon hade leukemi och
blivit mycket oroad och uppriven. Det visade
sig att kvinnan själv inte visste om att hon
hade valt att få provsvar utan fördröjning.
Hon hade inte heller sett en upplysande
text om att det är vanligt att analysresultat
ligger utanför referensvärden utan att det
behöver betyda behov av åtgärd. Det visar
att internetvana patienter rutinmässigt kan
”klicka bort” informationstext på nätet, och
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därför inte alltid tar aktiv ställning.
Torbjörn Karlsson, anestesiolog och ordförande i Upplands allmänna läkarförening,
har hört från kolleger att de haft långa krissamtal med patienter sedan de läst sin
journal på nätet.
– De fall jag hört om har rört malignitetsbesked. Jag tycker inte att patienter ska
få svåra besked på det viset utan att ha en
väg ut ur situationen. I samtalet mellan
läkare och patient går det att belysa framtiden och de behandlingsmöjligheter som
finns, det syns inte på nätet, säger han.

”Journalens värde förstörs”
Torbjörn Karlsson är kritisk till att systemet
med direktåtkomst till journaler har breddinförts utan att organisationen varit förberedd.
– Det hade varit bättre att selektera patienter med exempelvis kroniska åkommor
som vill lära känna sin sjukdomsbild bättre.
Då är det av självklart värde och kan bidra
till ökad självkontroll. När allt läggs ut
direkt förstör man journalens värde och ökar
oron snarare än minskar den. Det räcker att
några få drabbats av kraftiga krisreaktioner.
Majoriteten får inte trampa på minoriteten.
Projektet Journal på nätet har också lett
till att journalskrivningen ändrat karaktär,
enligt Torbjörn Karlsson.
– Man får väga det man skriver på
guldvåg och hitta andra kommunikationsvägar, framförallt för att patienter inte ska
behöva ta emot obehagliga besked över
nätet. Vi har också stött på patienter som
inte vågar berätta saker av rädsla för att det
ska hamna i journalen, det har då handlat
om hedersrelaterad problematik. En kvinna
begärde att få tala med doktorn ”off the
record”. Det är klart att journalkvaliteten
försämras av det här.
Den lätta åtkomsten till journalloggarna
är ett problem i sig, enligt Torbjörn
Karlsson.
– Juridiken kring vem som har rätt att
titta i journalen är oklar och snårig. Det
skapar mycket oro, särskilt på ett sjukhus
med utbildningsansvar.
Journal på nätet är en helt avgörande pusselbit i den större helhetsbild som håller på
att läggas kring e-tjänsterna Mina vårdkontakter och personligt hälsokonto. Regeringen
satsade i höstas 240 miljoner kronor på en
teknisk plattform som ska göra det möjligt
att via ”prenumeration” tanka över journalin-
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formation till sitt personliga hälsokonto.
Alla som öppnar konto i Mina vårdkontakter (vilket cirka en miljon invånare
hittills gjort) kommer att kunna ansluta
valfritt antal applikationer till smarta
telefoner, surfplattor och datorer till sitt
hälsokonto för att få informationen presenterad och analyserat på ett åskådligt
sätt.
Redan i dag står intresserade ITföretag på kö för att ge sig in på den nya
marknad som håller på att öppnas. Eva
Leach, projektledare och Henrik
Moberg, e-Hälsoansvarig på Socialdepartementet tar emot hugade utvecklare
varje vecka och karaktäriserade på
Vitalis läget som ”en aggressiv tid” för
IT-företagen. Vinnova har kopplats in
för att ge finansieringsstöd till de
områden som prioriteras av Socialdepartementet – läkemedel, medicinsk information, kronisk sjukdom, MVC/BVC
och hälsodagbok.

Affärsmodellen fri
Valet av affärsmodell är fritt – det kan
exempelvis bli reklamfinansiering för
apparna, engångs- eller månadsavgifter.
Erfarenheter från andra länder visar att
appar som bygger på att individen själv
matar in information ofta blir kortlivade
och sällan är lönsamma. Förhoppningarna är nu att den automatiska överföringen av information från patientjournalerna, via personliga hälsokonton, ska
kunna bidra till en bättre affär.
Eftersom individen själv delar ut
valfri information till olika applikatio-
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ner finns inga juridiska hinder för delningen. Dock ska det finnas spärrar mot
att dela information med exempelvis
försäkringsbolag, och det går inte heller
att återföra information till sjukvården.

Marknadstryck
Det finns alltså ett tryck från marknaden och stora förhoppningar på att patientjournalernas gråa massa av data med
hjälp av appar ska kunna omvandlas till
pedagogisk och överskådlig information
som hjälper patienterna att få mer
kunskap om sina sjukdomar. Grundförutsättningen är att journalerna läggs
ut på nätet. Nästa avgörande steg är att
data i journalerna är strukturerade på ett
sådant sätt att den kan bearbetas av
externa applikationer. Inskannat
material fungerar till exempel inte.
En viss förhoppning finns att även
journalsystemen förbättras när den nya
app-marknaden öppnar sig. Tanken är
att trycket på att kunna bearbeta labbvärden, läkemedelsinformation och
annat elektroniskt blir så stort att även
journalerna så småningom kan få en
uppryckning.
DOME (Deployment of Online
Medical Records and E-health Services)
är ett tvärprofessionellt forskningssamarbete som följer Journal på nätet i
Uppsala och nationellt. Gudbjörg
Erlingsdóttir, lektor i företagsekonomi
vid Lunds Tekniska Högskola ansvarar
för den forskning som riktar in sig på
hur sjukvårdsorganisation och personal
påverkas av införandet.
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– I maj ska vi intervjua 10 läkare på
fem olika kliniker i fyra
landsting/regioner. Tanken är att
jämföra kliniker där Journal på nätet
införts med landsting/regioner där det
inte införts. Vi går även ut med en enkät
till alla läkare i landstinget Uppsala län,
säger Gudbjörg Erlingsdóttir.
DOME är inriktat på aktionsforskning, vilket enligt Gudbjörg Erlingsdóttir innebär att man arbetar nära
införare och kommer att kunna ge input
till det nationella projektet, men även
till fortsatt utveckling inom Uppsalaprojektet. Men hon betonar att forskningsprojektet också har en rent vetenskaplig sida och syftar till konferenspresentationer och vetenskapliga artiklar.
– Att vara en del av införandet
betyder inte att man inte kan vara
kritisk. Vi kan också hjälpa till med
intervjumallar och frågor om ett fackförbund vill göra en egen undersökning
och har redan ett sådant samarbete med
Vårdförbundet.
Inom ramen för DOME genomförs
en masterstudie om hot och våld, med
inriktning på vad som händer när
åtkomstloggar blir tillgängliga på nätet.
DOME har även lämnat in en ansökan
om forskningsmedel till AFA försäkring
om en fördjupad studie av hur arbetsmiljön påverkas av journaler på nätet.
Mer information på
www.it.uu.se/research/hci/dome/index.php

Helene Thornblad

SAGT PÅ VITALIS
Maria Bergdahl, jurist
på Datainspektionen:
”En patient ringde till mig och berättade att hon bokat tid hos en ny vårdgivare. När hon kom in till läkaren satt
han och läste i hennes journal. ’Det är
OK, du får läsa min journal’, sa patienten. ’Men jag ser ju redan allt’,
svarade läkaren. Sannolikt ville
läkaren vara förberedd inför besöket
och gjorde rätt men ändå helt fel.
Vårdpersonalen måste veta vad som
gäller, att patienten först måste ge
sitt medgivande. Det ska inte vara så
att patienten informerar personalen
om lagstiftningen.

Karin Båtelson, neurofysiolog på Sahl grenska, ordförande i Läkarförbundets
råd för läkemedel, IT och medicinteknik:
”Min önskelista för ITsystemen i vården: 1) En
inloggning till allt. 2) En
överskådlig skärm
anpassad till min funktion.
3) Systemen ska ha sökbarhet anpassad till situationen. 4) Det ska gå
snabbt.”

Daniel Carlzon, Läkarförbundets råd
för läkemedel, IT och medicinteknik:
”Nio av tio patienter tror att vi redan vet allt.
’Det där ser du väl redan i journalen’. Men
den kampanj som gick ut när NPÖ infördes
var ’nu kan du spärra din information’ istället
för ’nu har vi tillgång till din information’.
Dick Stockelberg, medicinsk expert på
Cehis och läkare på Sahlgrenska:
”Säkert tror 100 procent av patienterna att vi
redan vet allt, men det gör vi inte. I Danmark
finns det någon som kan säga ’nu gör vi så
här’. I Sverige är det bara de 21 allsmäktiga
som kan besluta, och de måste alla göra
det.”
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SLUTA RAP
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Ni har gjort tillräckligt!
Det finns ungefär 70.000 rapporter i
systemet idag. Hur många behövs?
100.000? Kom igen. Ingenting kommer
att hända om det blir 100.000 rapporter.
Så sluta rapportera!
Rapporteringen har pågått länge nog för
att ledningen skulle ha kunnat lista ut vad
som behöver göras, men de har inte
lyckats.
Rapporteringen är en charad! Den ger bara
ett falskt intryck av att man gör framsteg
Så ni måste sluta rapportera, det bara uppmuntrar dem!
t På scenen på Sjukhusläkarnas seminarium om patientsäkerhet står patientsäkerhetsprofessorn Richard Cook. Han
slår ut med armarna, han höjer och sänker rösten, han skriker
bang! bang! An accident. Thats´s bad!
Han talar om den utbredda tilltron till magiska lösningar.
Han säger: ”By the way” är jag chefen för ”Stoppa rapporteringskampanjen” i Sverige och visar upp ett eget tillverkat
”stop reporting-märke”.
Då kommer applåderna. Orden går rakt in i hjärtat på
publiken.
Hade jag varit Dramatenchef hade jag gett Richard Cook
en gästprofessur.
Hade jag varit sjukvårdspolitiker hade jag lyssnat spänt.
Men så är inte fallet, åtminstone inte enligt honom själv.
– Jag blir sällan inbjuden två gånger, säger han till
åhörarna.
Fortsättning nästa uppslag >>>

32

www.sjukhuslakaren.se

Patientsäkerhet

Sjukhusläkaren 2/2013

PPORTERA!
RICHARD
COOK | DEL 2
I förra numret av
Sjukhusläkaren publicerade vi
en längre intervju med
patientsäkerhetsprofessorn
Richard Cook som menade att
Sveriges sjukvårdssystem är
som en arkipelag av isolerade
öar.
För patienterna innebär det
avsaknad av kontinuitet och
ojämlik tillgång till vård i
motsats till vad hälso- och
sjukvårdslagen säger.
I det här numret återger vi
delar av hans tal under
patientsäkerhetsseminariet
under Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte för en tid sedan.
I talet riktar Richard Cook
stark kritik mot tron på
magiska lösningar och
”meningslös rapportering”.
Säkerhet handlar om folks
förmåga att förstå vad som ska
hända i framtiden. Säkerhet
kan inte kontrolleras fram.
Den idén borde förpassas till
kyrkogården, menar Richard
Cook.

Foto: Stefan Nilsson

33

Sjukhusläkaren 2/2013

Birgitta Rydberg (fp) sjukvårdslandstingsråd i Stockholm och psykiatrikern Christina Spjut lyssnar till patientsäkerhetsprofessorn Richard Cooks tal
under symposiet om patientsäkerhet på Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte.
Foto: Stefan Nilsson

Och att döma av vår fotograf Stefan Nilssons bilder från
Richard Cooks framträdande är nog påståendet mer än en
publikfriande flirt.
När publiken skrattar och ler fångar Sjukhusläkarens
fotografs registrerande kamera in en gravallvarlig Birgitta
Rydberg, sjukvårdslandstingsråd (fp) i Stockholm. Hon har
gjort patientsäkerhet till en egen politisk profilfråga.
Birgitta Rydberg sitter på första bänkraden och ska delta i en
paneldebatt efter Richard Cooks tal. Hon ser inte road ut när
hon lyssnar till det som patientsäkerhetsprofessorn Richard
Cook framför från scenen.

”Sjukvården tror på magiska bönor”
Richard Cook frågar publiken om man känner till historien
om de magiska bönorna.
För den som inte vet förklarar
han att den handlar om idén att
man betalar lite pengar för
magiska bönor med magiska
egenskaper, så löser de alla
problem.
Därefter säger Richard Cook
att det är precis det som sjukvården gör.
– De flesta diskussioner om
säkerhet handlar om att skaffa
magiska bönor. Checklistor är
magiska bönor. Incidensrapporteringssystem är
magiska bönor. Politikerna och administratörerna
säger: Bara vi får mer data, mer kunskap, mer IT,
mer träning, fler datorer, mer data, mer data, mer
data, så blir vården bättre och säkrare. Men alla dessa
saker är magiska böner. De är alla nonsens, men vi
använder dem rutinmässigt i våra sjukvårdssystem.
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Speciellt i våra rapporteringssystem, vilka aldrig
gjort någon som helst skillnad för vården, säger
Richard Cook. För att inte tala om våra säkerhetskampanjer. De är helt värdelösa. De är en
demonstration av vår totala oförmåga att ta itu
med saker och ting. Hade man vetat vad man ska
göra så hade man gjort det, säger Richard Cook
och slår ut med händerna i en uppgiven gest.
Han spänner blicken i publiken och säger med lätt
viskande röst: – Tyvärr finns det inga magiska bönor. Säkerhet
är ingen speciell komponent. Du kan inte gå ner till ICA och
köpa säkerhet från hylla 8 och åka hem till kliniken och
duscha den med en dos säkerhet. Säkerhet uppstår ur interaktioner mellan människor och hur saker och ting fungerar ihop.

”Säkerhet kan inte kontrolleras fram”
– Det går inte att kontrollera fram säkerhet. Det är en
gammal idé från förra århundradet, säger Richard Cook.
Han kallar eran för ”Safety 1” och säger att den är historia.
– ”Safety 1” utgick från våra kärnkraftverk. Det var där vi
försökte utveckla vår säkerhet. Målet var att försöka skapa
tillförlitlighet, stabilitet och kontroll. Vi försökte lära oss
varje aspekt av det. Vi hade massor, massor av dokument, så
många att kärnkraftverken var tvungna att bygga separata
byggnader bara för att lagra dokumenten. Vi gjorde allt detta
för att vara säkra på att kärnkraftverken skulle fungera som vi
planerat. För att klara det tog vi fram incidensrapporter, vi
gjorde riskanalyser och samlade på oss massor av statistik.
– Men ”Safety 1” fungerar inte. Det är som att komma till
en främmande stad. Du har bestämt ett ställe du ska till. Du
tittar på kartan och tar till vänster. Vad du inte inser är att du
utgår från fel plats och att du skulle tagit till höger. Och om
utgångspunkten är fel irrar du bara runt och når aldrig målet.
Så fungerar säkerhetsarbetet inom sjukvården idag i
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Sverige, menar Richard Cook. Man utgår från fel verklighet.
Man tänker ”Safety 1”. Men idag råder en ny era, ”Safety 2”.
Richard Cook gör en konstpaus och låter begreppet
sjunka in hos åhörarna.
Sedan säger han: Ni ska få en utmaning. Gå till en akutmottagning i en relativt stor stad. Ställ er där en timme och
observera vad som försiggår.
Det ni kommer att få se är kaos. Totalt kaos.
Där finns ingenting av tillförlitlighet, stabilitet och
kontroll, men där finns massor av dynamik. Händelser
kommer och går. Aktiviteter ändras. Ni kommer att få se
aktiviteter som demonstrerar motståndskraft och en rad av
händelser som folk försöker påverka. De kontrollerar inte.
Kontroll är omöjlig. Det som fungerar i den här världen
är inte regler och kontrollmekanismer.

”Säkerhet är att ha förmågan
att se vad som ska hända”
Säkerhet handlar om framtiden, säger Richard Cook.
– Det som krävs är förmågan att förutse vad som kommer att
hända, att du är beredd att ändra saker som du gör och kunna
hantera de skeenden som pågår. Du behöver en del kunskap för
att kunna räkna ut vad som hänt och vad som då krävs och du
behöver övervaka systemet konstant, minut för minut och
reagera på det som händer. Det är ”Safety 2”, säger Richard
Cook och fäller överkroppen mot publiken. Han sveper med
ögonen över bänkraderna för att se om orden nått fram. Sedan
rätar han på ryggen, tar några steg tillbaka och säger:
1900-talets säkerhetstänkande handlade om att
försöka ta reda på varför olyckor hände. Under
2000-talet tänker vi mer på varför olyckor inte
händer. Alla som arbetat i skarpt läge på sjukhuset
vet att det överraskande är inte varför vi har så
många olyckor utan varför vi har så få.
Alla ni som fortfarande går nattjour vet hur känslan är att
gå ut från sjukhuset på morgonen. Hur lättad du är att slippa
det fruktansvärda stället och hur glad du är att ingenting av
det som kunde hänt hände. För sjukvård är farligt. Det vi gör
är riskfyllt. Varje dag involverar faror. Att ta hand om sjuka
och skadade människor är en farlig sak. Det är bara verkningslösa mediciner som är ofarliga, nej förresten inte ens de
är ofarliga, säger Richard Cook.
– Säkerhet handlar om professionens förmåga att i en
kaotisk situation komma undan med så få olyckor som
möjligt. Det som är användbart för ledningen är att kunna
analysera hur arbetet fungerar och hur personalen reagerar i
olika situationer,
Richard Cook berättar att det man nu gör på Kungliga
Tekniska Högskolan, där han är professor, är att undersöka
hur folk klarar osäkerhet, hur man agerar när saker och ting
kommer i konflikt med varandra, vilka val de anställda gör.
”För allting handlar om ”trade offs”, säger han.
Han och hans medarbetare undersöker professionernas
motstånd, hur läkare och sjuksköterskor ser till att inte
passera säkerhetsmarginalen så att olyckor sker.
– Vi tittar på hur folk planerar, anpassar sig, och håller
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koll på läget i ert sjukvårdssystem. Det är sådana saker som
avgör hur patientsäker vården är, menar Richard Cook.
– Vi undersöker det ingen annan gör. Just nu tittar vi på
en del olyckor som skett nyligen i Sverige, för jag har inte
kunnat hitta några djupa studier av olyckstillfällen i Sverige.
Alla undersökningar av olyckor har gjorts av de människor som orsakade dem.

Konstant ekonomisk press
ökar risken för olyckor
Enligt Richard Cook råder det en konstant ekonomisk press
som förflyttar det han kallar ”the operating point”*, mot
olycksgränsen.
Det kan handla om sparkrav, färre vårdplatser, eller effektivitetskrav som ökar arbetsbelastningen. Dessa krafter ökar
olycksrisken.
– Det enda som hindrar dessa krafter från att passera säkerhetsmarginalen och skapa en olycka är en motkraft och motkraften är de anställda som känner pressen, säger Richard Cook.
Han höjer armen och pekar länge, länge med pekfingret
mot publiken för att understryka vikten av det han sagt.
– Det är de anställda som är motkraften. Det är ni som
lever med pressen varje dag. Ni bedömer konstant var ”the
operating point” är så att den inte förflyttar sig utanför
säkerhetsmarginalen. Det är en delikat och ibland dödlig
balans för att hitta rätt nivå, men det är ett dynamiskt
system, inte något statiskt, säger han, samtidigt som hans
utsträckta pekfinger trummar in budskapet.
– Det handlar inte om att definiera fler regler, eller göra
säkerhetsmarginalen tydligare. Det handlar om att förstå när
vi kommer ut till säkerhetsmarginalen, när vi passerar den
och hur vi kommer tillbaka, säger Richard Cook.
– Ibland går vi över gränsen. Ibland använder läkaren det
sista operationrummet, trots att det är en risk, för att det är
massor av människor runt i kring som är på väg att sluta sina
scheman. Läkaren bedömer att det är bättre att få jobbet
avklarat så att han eller hon inte riskerar att tvingas göra
operationen själv under natten, utan back-up. Så läkaren gör
något som kanske verkar som ett brott mot reglerna för de
som skapat dem, men i själva verket har han valt det säkaste
alternativet för patienterna.
– Säkerhet handlar om folks förmåga att under
press förstå var man befinner sig i förhållande till
olycksgränsen. Varför har vi inte olyckor jämt och
ständigt? Svaret är: Vi skapar oss ett utrymme för
fel, en felmarginal som vi inte ska passera. Vad är
utrymmet gjort av? Det är gjort av våra professionella bedömningar, våra överenskommelser med
varandra hur vi ska utföra arbetet, hur vi i praktiken implementerar våra policys, osv osv.
Det är vårt sätt att säga. Gå inte längre. Säkerheten är i
fara och när det händer försöker vi ta några steg tillbaka. Ni
Fortsättning nästa uppslag >>>
* Nuläget för läkaren, sköterskan eller organisationen.
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”Frågan politikerna ska ställa sig är
varför vi inte har olyckor hela tiden”
har alla själva haft de erfarenheterna. Ni vill ha den bufferten.
– Så frågan är; varför skapar vi då inte ett sådant
säkert system med extra resurser och inbyggda
buffertar från början. Det vore ju perfekt. Tyvärr,
det kommer aldrig att hända utanför Hollywood.

”Så fort det sker en förbättring
tänjer vi gränserna
Varje system arbetar alltid med full kapacitet. Det är en lag.
Så fort det sker någon förbättring, så fort det kommer fram
ny teknologi så tänjer vi gränserna.
Låt mig ställa en fråga säger Richard Cook och
kisar med ögonen.
– Senast det byggdes ett sjukhus, byggdes det
ett extra operationsrum bara utifall att du skulle
behöva det? Nej. Och det kommer aldrig att ske.
Så fort vi utvecklar ny kunskap så utvecklar vi ny
teknik och nya användingsområden för kunskapen.
Låt mig ta ett exempel. Känner ni till ”pediatric living
related liver transplantation” (LRT), där vi söver modern
och tar bort änden av levern och ger den till barnet? Det är en
ganska farlig operation. Vet ni vad dödligheten var 1970,
jämfört med donerade levrar?
När Richard Cook inte fått något svar av publiken efter
tio sekunder säger han med ett förtjust leende.
– Svaret är att vi utförde inga levertransplantationer på
barn 1970! Naturligtvis inte, det var alldeles för farligt. Det
var inte förrän på 1980-talet som vi blev galna.

”Politiker reagerar bara på politiskt tryck”
Under frågestunden efter talet är Richard Cook kritisk även
mot sjukvårdens anställda som han tycker varit usla på att
informera politiker och administratörer om sjukvårdens
verklighet, hur mycket ansträngning som krävs och var
gränserna går för vad sjukvården faktiskt kan åstadkomma.
– Läkare och sjuksköterskor har också sålt in idén om den
magiska bönan och de teknologiska undren inom sjukvården, säger han.
På en fråga av Anna-Rask Andersen, professor och överläkare på Akademiska sjukhuset i Uppsala, vad man ska göra
när ledningen inte bryr sig trots att man larmat och larmat
svarar Richard Cook:
– Ni måste predika utanför kören. Ni måste predika för
befolkningen, ni måste involvera dem på något sätt. Ni måste
samarbeta med andra, det är nyckeln. Politiska människor
reagerar på politiskt tryck och politiskt tryck kan bara åstadkommas om ni är aktiva och får med er samhället, säger Richard Cook.
Så lite ledare är han trots allt.
Själv har han gett upp hoppet om politiker och administratörer framgår det av svaret på en fråga av Mikael Rolfs,
nybliven chef på Astrid Lindgrens barnsjukhus, som undrar
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om Richard Cook fått någon som helst respons från de som
leder hälso- och sjukvården när det gäller hans åsikter att
rapporteringen inte leder till kvalitet.
Richard Cooks korta svar blir nej. Sedan berättar han att
han tidigare brukade tänka att han skulle locka in administratörer och politiker i sin värld för att få dem att se hur komplicerad sjukvården är, men att han slutat med det.
– Det var inte värt det. De skapade alltid mer problem än
nytta, så nu försöker jag få dem att gå på fler möten istället
för att minimera risken att de kommer in och förstör något
för mig. Sanningen är tyvärr att ingen egentligen är intresserad av patientsäkerhet. Alla är bara intresserade av att
spara. Det har faktiskt inte skett någon noterbar förändring när det gäller säkerheten under de senaste 5-10 åren.

”Jag har kommit till Sverige
för att sätta myror i huvudet på er”
Richard Cook säger att han kallats till Sverige för att sätta
myror i huvudet på oss svenskar.
Men just den här dagen tror jag att han kan ha underskattat publiken. Jag ser inga förvirrade reaktioner av hans
budskap, istället hör jag igenkännande skratt när Richard
Cook sänder ut sina myror i lokalen. Det verkar som myrorna
i publikens huvuden redan har hört tongångarna och är formerade för marsch.
Richard Cook har inlett sitt tal med att rekommendera
publiken att läsa DN-journalisten Maciej Zarembas uppmärksammade artikelserie om hur svensk sjukvård kidnappats av
bokhållare. Artikelserien har öppnat en dammlucka. 1.000tals mail har strömmat in till DN-journalisten Zaremba,
många av dem kommer från läkare som känner maktlöshet.
Och det är också det jag hör när åhörarna ställer frågor till
Richard Cook efter hans tal.
Jag reflekterar över att tidningen Sjukhusläkaren till och från
blir kontaktad av läkare som ser tidningen som en ventil där det
går att lufta sin kritik och tipsa om missförhållanden som man
vill att tidningen ska skriva om. Efter Maciej Zarembas artiklar
verkar något ha hänt. Nu ringer läkare till tidningen och ber oss
inte bara att gräva fram reportage. Man vill att vi ska ställa oss i
bräschen för ett nationellt upprop med kravet att bokhållarna
som kidnappat läkaryrket släpper läkarna fria.
Så det finns de som är redo för marsch. Frågan är bara vart de
ska marschera? Till riksdagshuset? Till landstingshusen? Ut på
gator och torg? Eller ska de stanna kvar i stacken och göra civilt
motstånd? Försöka hålla politiker och bokhållare utanför så långt
det går. Eller ska de göra båda delarna? Men vem ska leda dem?
Richard Cook kommer inte att ställa sig i ledningen.
Hans uppgift är bara att visa hur svenska systemet
fungerar, säger han. Att vara sanningssägare, inte att tala om
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Frågan är: Får jag den vård jag behöver
i Region Skåne på en skala 1-5?
för oss svenskar hur sjukvården ska organiseras.
– Om du kommer till mig och säger att vi ger inte dialys till
personer över 70 år så är det okey för mig. Jag bryr mig inte om
hur mycket sjukvård ni får i Sverige. Det är ert beslut som ni
som samhälle måste bestämma. Det som jag inte tycker är
acceptabelt är att sjukvården låtsas göra en massa saker som
man inte gör. Låtsasleken upprör mig, säger Richard Cook.
Samtidigt säger han att han är chef för ”stop-reportingkampanjen” och uppmanar publiken att sluta rapportera.
Men hur ska det gå till? Vem ska ta ett sådant beslut? Ska
sjukvården införa någon form av ”Svanen-märkning” eller ett
system där adminstrativa pålagor röd, gul, grön-märks? Röd:
Ska inte rapporteras! Gul: Gör som du vill. Grön: Ska rapporteras. Men vem ska besluta om en sådan märkning?
Verksamhetschefen? Administrationskommittér på sjukhusen? Socialstyrelsen? Nationella eller lokala administrationskommissioner?

…eller är Richard Cook en
sjukvårdens Clint Eastwood?
Eller har Richard Cook inte uppmanat åhörarna att sluta rapportera? Har han bara provocerat för att sätta myror i
huvudet på dem. Försökt få dem att känna egenansvar? Tuffa
till sig mot bokhållarna som rånar dem på deras profession.
Kanske vill han vara en sjukvårdens Clint Eastwood som
rider in in det svenska sjukvårdssamhället, ingjuter mod i
professionen för att sedan rida bort i fjärran.
Hemkommen från bevakningen av seminariet blir jag

Richard Cooks lästips
Maciej Zarembas artikelserie i DN
• På vilken prislista står din njursvikt
www.dn.se/kultur-noje/pa-vilken-prislista-stardin-njursvikt
• Vad var det som dödade her B
www.dn.se/kultur-noje/vad-var-det-som-dodadeherr-b
• Hur mycket bonus ger ett benbrott?
www.dn.se/kultur-noje/debatt-essa/hur-mycketbonus-ger-ett-benbrott
• Hur mycket oro tål en människa?
http://www.dn.se/kultur-noje/hur-mycket-oro-talen-manniska
Francis-rapporten
www.midstaffspublicinquiry.com/report.
En rapport som handlar om hur sparkrav och
nedskärningar ledde till total katastrof där
mellan 400 -1 200 patienter avled till följd av
brister vid Stafford Hospital i Staffordshire i
Storbritannien åren 2005 - 2008.
Både nuvarande premiärministern David
Cameron och tidigare premiärministern Gordon
Brown har bett om ursäkt för det inträffade.
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sjuk och uppsöker min vårdcentral.
Och som ett brev på posten får jag erfara att bokhållare och administratörer kidnappat det svenska
samhället. En vecka efter vårdcentralbesöket
ligger det ett frågeformulär i brevlådan på 55!
frågor från SKL om hur jag upplevde det 10
minuter långa besöket.
Allt från frågor om läkaren lyssnade på mig, om jag kände
oro eller ängslan över mitt tillstånd, till om det fanns tidningar och leksaker i väntrummet (!). Och två veckor
därefter ringer en ung dam från ett undersökningsinstititut
från Göteborg. Hon genomför en telefonundersökning åt
Region Skåne. Uppdraget är att kartlägga hur skåningarna
upplever sjukvården i regionen.
De 55 frågorna om besöket på vårdcentralen svarar jag
aldrig på. Men jag låter mig intervjuas av undersökningsföretaget. Jag är nyfiken på hur Region Skånes administratörer
går tillväga för att förbättra min vård.
Det visar sig att jag på en skala 1-5 ska gradera en rad
påståenden som var och en inrymmer mängder med alternativa svar. Ett påstående är: Tycker du att du får den sjukvård
du behöver på en skala 1-5? Vad svarar man på det? Vårdcentralen fungerar dåligt (2 på skalan?), fast å andra sidan upptäckte en skicklig läkare snabbt min struplocksinflammation
så att intensiven i Lund kunde rädda livet på mig för några år
sedan (5 kanske?). Men man missade min bältros. (Nere på
1?). Å andra sidan var undersköterskan som tog emot mig
senast mycket trevlig. (Så kanske 2). Reumatologen har ingen
tid (1?), men canceroperationen gick bra till slut (5?). Ögonkliniken i Malmö var bra senast, men den i Ystad var inget att
hänga i julgran när jag sent om sider fick tid (4 och 1, vad blir
det, 2,5? Fast det alternativet fanns visst inte.) osv, osv, osv.
Så vad blev summan av kardemumman?
Tycker jag att jag får den vård jag behöver i Region
Skåne? Jag klämde till med 3. Hoppas att det hjälper administratörerna och Region Skåne att förbättra vården. Nu när
de vet att jag tycker 3!
Men jag har trots mitt klara besked att ge en 3:a ändå lite
dåligt samvete, för om jag ska vara ärlig blev jag kanske lite
väl positiv ju längre samtalet led. Det kändes faktiskt riktigt,
riktigt, riktigt trist att höra sig själv sitta och gnälla i luren
för en främmande människa. Dessutom ung och glad. Så nu i
efterhand skulle jag nog vilja ångra mig och sätta en 2:a.
Å andra sidan, mitt positiva tänkande kanske kan medföra
någon form av altruistisk placeboeffekt. Kanske kan mina
2:or som blev 3:or och ibland till och med 4:or hjälpa någon
annan. Men för undersökningens skull hoppas jag att Region
Skånes statistiker byggt in en ”gubbeffekt” i undersökningsverktyget. En korrigerande koifficient, vi kan kalla den
”g50”, som drar av x antal poäng per år för alla män över 50
år, eftersom det är ett känt faktum att äldre män alltid gör sig
till och framhäver sina positiva sidor inför yngre damer.
Christer Bark
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ANN SÖDERSTRÖM,
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR I VÄSTRA GÖTALAND

”Jag tror inte att vi kan
styra så mycket som vi tror
med ersättningar”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

New public management, kvalitetsersättningar, ledningens betydelse, fortbildning, IT-system, vårdplatsbrist, brist
på allmänläkare, kvalitetsregistrens uppbyggnad, patientens medverkan och journalsystem.
t Paneldebatten under Sjukhusläkarnas patientsäkerhetsseminarium kom att spänna över nästan alla sjukvårdens
aktuella frågor.
Dessutom på två språk. Först på engelska innan någon i
publiken påpekade att huvudtalaren Richard Cook lämnat
salen för ett annat möte och undrade om debatten inte kunde
föras på svenska.
Något som fick Birgitta Rydberg, landstingsråd (fp) i
Stockholm, som just då kämpade med att hitta rätt ord och
rätt meningsbyggnad på engelska, att dra en lättnadens
suck.

Pyttipanna av åsikter och förslag
Men efter den något lustiga inledningen blev det allvarligare.
Birgitta Rydberg höll i sitt inledningsanförande med
Richard Cook om att det svenska sjukvårdssystemet består
av en rad isolerade öar och att det påverkar patientsäkerheten, men menade att det finns många andra viktiga saker
att ta itu med och framförde ett potpurri av åsikter och
förslag som i korta drag lät så här:
Eget rum på akuten. Bättre primärvård. Låt patienten
välja doktor, inte bara klinik. Använd patientens egen
förmåga att identifiera risker och styrkor. Förbättra
följsamheten till vårdprogrammen med e-instrument. Bli
bättre när det gäller vårdrelaterade infektioner. Försök att få
lägre personalomsättning. Kommunicera bättre. Våga föra
”no-blame-diskussioner” som lyfter fram det som inte
fungerar.
Efter Birgitta Rydberg var det det socialdemokratiska

landstingsrådet i Gävleborg, Tommy Bergers tur.
Han höll med Richard Cook om att samordningen mellan
kommunerna och landstingen, framförallt när det gäller de
äldre, fungerar dåligt och måste förbättras.
– Men vi måste också vara rädda om våra ”öar” så att vi
inte i ivern blir så patientfokuserade att vi kastar ut barnet
med badvattnet.
Ann Söderström (bilden), hälsooch sjukvårdsdirektör i Västra
Götaland, menade att viktigast är att
tala om kvalitet och patientsäkerhet i
samma rum som man talar om ekonomi
och andra frågor. Hon höll med Richard
Cook om att det finns tillräckligt med
registreringar idag och att det skulle gå
att ta en paus och använda det som är
registrerat.
– Men jag köper inte Richard Cooks åsikt att vi inte ska
registrera någonting.

Var är alla läkare?
Ann Söderström undrade också i sitt inledningsanförande
var alla läkare håller hus.
– Jag träffar väldigt få läkare. Jag måste utmana er att ta
på er jobbet att finnas i rätt forum.
Därefter kom debatten in på ”new public management”
och att styra sjukvården med kvalitetsersättningar.
Birgitta Rydberg tyckte att ”new public management”
är bättre än det budgetsystem som fanns tidigare och att
kvalitetsersättningar fungerat bra i Stockholm.
– På måndag öppnar vi en ryggkirurgisk avdelning där
man får bättre betalt om resultatet blir bättre. Vi har prövat
med höft och knäplastik tidigare och det har gett resultat.
Ann Söderström hade inte samma tilltro till kvalitetsersättningar:
– Det svåra är att mäta hälsa. Vi har ett system där vårdepisoder ersätts, men ibland kanske det bästa är att inte
operera patienten. Jag tror inte vi kan styra så mycket som vi
tror med ersättningar. Jag tror att man lurar sig väldigt
mycket. Det är inte de sjukhus som har mest pengar som har
Fortsättning nästa uppslag >>>
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”Kvalitetsregistren håller inte koll på den dagliga vården”
de bästa resultaten. Jag tror mer på att visa data. Alla vill
göra rätt. Om jag ser att jag har sämre resultat än andra
ändrar jag mig. Kvalitetsersättningssystem kan vara farliga.
Får man lägre ersättning för komplikationer finns det risk
för underrapportering.
Birgitta Rydberg: – Det går alltid att diskutera vilket
incitament som är bäst, men det finns ju andra saker man
kan lägga in i sjukhusavtalen än pengar för att påverka
beteenden, till exempel att strokepatienter ska vårdas på
strokeavdelningen.
Evita Zoucas, kirurg i Malmö och ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, tog upp frågan med
kvalitetsregister och menade att de inte
är konstruerade för att följa den dagliga
sjukvården utan är framtagna ur forskningssyfte för att mäta trender.
– Det register jag rapporterar till för
det mesta är kolorektalregistret. Det har
i tio år haft en komplikationsfrekvens
på 20-30 procent, men alla har likadant
och därmed behöver vi inte göra något åt det, även om det
inte är acceptabelt.
Jag tror att ni får fokusera på det.
På det svarade panelen:
Ann Söderström: – Vi behöver ett helt annat vårdinformationssystem. Vi lappar och lagar i alla landsting, men det
behövs ett riktigt vårdinformationssystem med automatisk
överföring av de kvalitetsdata vi vill ha. Drömmen är att jag
skriver in i min journal och så får jag ut allting som jag
behöver i realtid utan dubbelinmatning.
Birgitta Rydbergs svar blev lite mer utsvävande: – Jag
tycker inte att det är okey att säga att det är okey bara för att
man ligger likadant som alla andra. Man ska sikta på den
som är i topp, det sjukhus som är internationellt i topp. Att
ligga i mitten är inte okey. Det är en grundförändring vi
behöver ha i vår inställning, sedan är det en aspekt som jag
inte tycker att vi tagit upp och det är patientens medverkan,
god compliance i behandlingen. Patienten som medaktör
påverkar ju också vårdresultatet, hur kan vi agera för att
patienten också ska göra sin del rätt, det handlar ju inte bara
om läkemedel, även om läkemedel är en ganska stor del.
Tommy Berger:
– De här registren som är forskningsbaserade har haft
andra bevekelsegrunder när de upprättats än att följa upp
och styra den dagliga vården, det gör att de är onödigt komplicerade. Vi har infört pacemaker-information som går
direkt från patienten via datorn in i journalen. Det underlättar verkligen arbetet och måste naturligtvis kunna göras på
flera områden.
Shokoufeh Manouchehrpour, ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse, från Göteborg tog upp bristen på vårdplatser
och att man bara på hennes klinik stängde 14 vårdplatser
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förra året på grund av dålig ekonomi.
Moderatorn Thomas Zilling tog upp tråden och frågade
Ann Söderström.
– Hotas patientsäkerheten när ni stänger vårdplatser på
Sahlgrenska?
– Ja, det tror jag, blev hennes raka svar. Just nu tror jag
att vi balanserar på en väldigt slak lina.
Bengt von Zur-Mühlen överläkare, på Akademiska
Sjukhuset i Uppsala, menade att den viktigaste faktorn för
ett bra patient-läkarmöte är att patienten får möta en läkare
med rätt kompetens och undrade vad man gjort i debattörernas landsting för att förbättra fortbildningen.
Birgitta Rydberg svarade att det är en fråga för respektive verksamhetschef och sjukhusledning. Vi på beställarsidan går inte in och tittar på vad som händer inom respektive
specialitet när det gäller utbildningsdagar.
Ann Söderström: – Vi har väldigt mycket fokus på att
klara kompetensförsörjningen, det vill säga att attrahera fler
ST-läkare. Jag tror vi missar den kontinuerliga fortbildningen. Där bör vi satsa mer, men jag tror också att vi kan lära
mycket av varandra, både inom regionen och Sverige. Varför
har vissa bättre resultat än andra? Sedan har vi diskussionen
vad läkemedelsbolagen betalar och inte betalar och där är det
ju ett glapp.
Tommy Berger: – När vi tog budgeten avsatte vi pengar till
30 extra ST-tjänster. När det gäller själva fortbildningen tar
fullmäktige ett blockbeslut om resurserna till hälso- och
sjukvården, sedan sker fördelningen längre ner i organisationen.
Därutöver debatterades länge hur primärvården ska
stärkas och vem som är bäst lämpad att styra sjukvården.
När det gällde att stärka primärvården påpekade Ann
Söderström att landstingen borde bli lite smartare och ta
bättre hand om de utlandsutbildade läkarna som Sverige fått
gratis.
Tommy Berger (bilden) dementerade ryktet att man i Gävleborg inte vill
ha läkare som chefer.
– Tvärtom. Vi vill ha fler läkare på
chefspositioner.
Slutligen frågade Thomas Zilling
de tre debattörerna i panelen vilket
”take-home-message” de hade till
Sveriges sjukhusspecialister.
Birgitta Rydberg: – Det är så många saker, men det viktigaste är kanske att vi har en dialog och lyfter patientsäkerhetsfrågorna lika högt som andra frågor.
Ann Söderströms svar blev kort: – Ge inte upp!
Tommy Berger: – Det är många saker på många
områden, men ”ge inte upp” var bra formulerat, det skulle
jag också vilja understryka.
Christer Bark

Patientsäkerhet

n

Sidekicke

Så tyckte patientsäkerhetspionjären
Sjukhusläkaren bjöd in Synnöve Ödegård, pionjär inom
patientsäkerhetsarbetet i Sverige till Sjukhusläkarnas patientsäkerhetssymposium. Vad tyckte hon? Har politikerna tagit till sig
den forskning som finns om patientsäkerhet? Och vad menar
egentligen Richard Cook?

OM RICHARD COOKS
BUDSKAP
t Jag uppfattar att hans måltavla för
t.ex. ”stoppa rapporteringen” egentligen riktar sig till dem som är ansvariga för alla dessa system, dvs
både vårdgivare, Socialstyrelsen och
Läkemedelsverket.
Hur använder de informationen,
vilka övergripande analyser gör de.
Vilka resurser tillsätter man för att
analysera materialet, vilken kompetens kräver man för analyserna.
Det finns exempel där man skickat
in händelseanalyser till Socialstyrelsen
utan att den som ”begått misstaget”
blivit intervjuad.
En av de viktigaste kriterierna för
ett lyckat rapporteringssystem är att
de som ska rapportera känner tilltro till
systemet och att det upplevs menings-

OM BIRGITTA RYDBERG
t Bengt von Zur-Mühlen, en av
åhörarna, ställde en mycket viktig
fråga när han undrade vad man gjort
aktivt under senaste året i respektive
landsting för att stärka specialistläkarnas behov av fortbildning.
Birgitta Rydbergs svar att det är en
fråga för respektive verksamhetschef
och sjukhusledning var beklämmande
för en politiker som säger sig ha
särskilt intresse för patientsäkerhetsfrågor.
Frågan hade varit viktig att
diskutera i ett systemperspektiv. Hur
ser den långsiktiga strategin ut?

OM ANN SÖDERSTRÖM
t Ann Söderström tog upp den övergripande frågan att patientsäkerhet
måste diskuteras i samma rum som
ekonomi och andra frågor.
Det är mycket viktigt eftersom vi
hela tiden tänjer på gränserna till

fullt att rapportera. Men hur många
upplever det? Och hur används egentligen all information?
Ett annat problem med avvikelsehanteringssystemen – ett förfärligt och
dessutom ologiskt begrepp – bara
ordet i sig leder tanken fel. För det
första är det omöjligt att rapportera alla
avvikelser, för det andra avser man så
gott som alltid bara negativa avvikelser.
I klinisk verksamhet vet man att det
många gånger är tack vare att man
faktiskt avviker från den vanliga rutinen
som gör att man räddar situationen.
Här kommer man in på det som
Richard Cook kallade ”Safety 2” – att i
större omfattning fokusera på det som
går rätt. Det är dessa situationer vi
behöver identifiera i större omfattning.
I patientsäkerhetslagen finns
dessutom inte begreppet avvikelse.
Där talas om händelser som medfört

eller hade kunnat medföra risker för
vårdskador.
Vi behöver omvärdera vad som ska
rapporteras och sluta prata om
avvikelser och ledningen måste börja
intressera sig för informationen genom
att avsätta resurser för aggregerade
analyser och återföra informationen i
förbättringsarbetet. Om det görs
skulle mycket vara vunnet och motståndet och ifrågasättandet av rapporteringen skulle troligen minska.
I den efterföljande debatten
nappade tyvärr inte politikerna på
Richard Cooks provokationer om rapportering, säkerhetskampanjer och
följsamhet till vårdprogram, som han
kallade ”magiska bönor”.
En fråga jag saknade med tanke på
Richard Cooks presentation var hur informationen från rapporteringssystemen
används av politiker och tjänstemän.

Inom fortbildnigs/kompetensområdet finns många viktiga frågor
som i hög grad berör säkerheten.
Speciellt viktigt eftersom frågorna inte
heller berörs i patientsäkerhetslagen,
trots att det, i en verksamhet som
sjukvård, är något av det mest
centrala för en säker vård.
Kommentaren om ”no-blame” och
att vi måste våga lyfta fram det som
inte fungerar kändes inte up to date,
speciellt med tanke på Richard Cooks
budskap att vi faktiskt måste börja
fokusera på det som fungerar.
Tyvärr kunde jag inte höra
någonting från Birgitta Rydberg om
långsiktiga frågor och strategier. Vad

gör man åt systemfelen och vilka systemfel har politkerna identifierat? Lite
självrannsakan hade varit på plats i en
så viktig konferens som denna.
Birgitta Rydberg talade om att
påverka människors beteenden med
olika incitament – men hur är det med
politikernas beteenden – hur ska vi
ändra dem?
Birgitta Rydberg menade att man
kan lägga in i sjukhusavtalen annat än
pengar, till exempel att strokepatienter
ska vårdas på strokeavdelningen. Det
lät ju fint, men det är väl en typisk fråga
där problemen bottnar i politiska beslut
om neddragningar och kanske bristande analys av möjliga konsekvenser.

acceptabel nivå. Talar vi inte om
patientsäkerhet och kvalitet i samma
rum riskerar vi att inte uppmärksamma
att vi börjar närma oss eller t.o.m.
passerar gränsen.
Ann Söderström tog också upp den
viktiga frågan om ett helt annat
vårdinformationssystem.

Man kan ju fråga sig hur det
kommer sig att vården ligger så långt
efter när det gäller IT-frågor.
Är vi för dåliga beställare? Saknas
det typ det gamla SPRI som tog ett
nationellt grepp över många frågor, på
gott och ont….
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SKL:s utredare vill
ha ny kirurgutbildning
för länssjukvården
DEBATT
– Det råder
ingen
revirstrid
t Man kan i Thomas Zillings
ledare i Sjukhusläkaren nr
6/2012 få intrycket att det i
Sverige föreligger en revirstrid,
vad gäller thyreoidea- och
parathyreoideakirurgi, mellan
endokrinkirurger och ÖNHläkare.
Vi vill från SFEKs styrelses
sida förtydliga att så inte är
fallet och att den här typen av
halskirurgi i huvudsak sköts av
endokrinkirurger i Sverige.
Dock finns det platser som
utgör undantag och där ÖNHläkare i bästa samförstånd av
tradition och pga lokala förutsättningar ansvarar för denna
typ av kirurgi.
Det nya nationella vårdprogram för thyreoideacancer som
håller på att sjösättas är ett bra
exempel på att det råder god
grannsämja mellan specialiteterna då representanter
från båda specialiteterna har
varit delaktiga i arbetet med att
utarbeta detta vårdprogram.
Någon revirstrid likt den
Thomas Zilling antyder med sitt
exempel från Danmark vill vi
inte kännas vid i Sverige.
Däremot håller vi med om att
det är mycket viktigt att våga ta
i frågorna som berör högvolym
kontra lågvolym samt nivåstrukturering av den högspecialiserade sjukvården.
Styrelsen, SFEK (Svensk
förening för endokrin kirurgi).
Läs Thomas Zillings
svar nästa uppslag >>>
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I framtiden kan det komma att
behövas en speciell och bredare
utbildning för kirurger som ska
jobba inom länskirurgin. Det
menar Anders Thulin, kirurg
och projektledare inom SKL:s
arbete till följd av nationella
cancerstrategin.
t Han leder också den arbetsgrupp för
nivåstrukturering som arbetar med att koncentrera den mest högspecialiserade cancervården.
– Avsikten är att höja kvaliteten på sällsynta och komplicerade vårdinsatser, och att
skapa bättre förutsättningar för utbildning,
klinisk forskning och utveckling inom detta
område, berättar han.
Koncentrationen av komplicerad
cancerkirurgi kommer att fortsätta

Det här menar han innebär att alltmer
högspecialiserad kirurgi blir centraliserad
och enbart kommer att utföras av kirurger
inom region/universitetssjukvården och
ibland endast vid ett fåtal universitetssjukhus i landet.
Inom länssjukvården har detta redan i
dag inneburit svårigheter att ersätta de
kirurger inom mag-tarmområdet som gått i
pension.
I förra numret av Sjukhusläkaren
uttryckte Karsten Offenbartel, verksamhetschef inom kirurgin vid Höglandssjukhuset
i Eksjö under närmare 10 år, sin oro över att
centraliseringen inom cancerkirurgin har
utarmat länssjukvården. Han får medhåll av
Anders Thulin, som dock anser att koncentrationen av den mest komplexa cancerkirurgin kommer att fortsätta.

– Det vi måste fundera över är om
utvecklingen kräver bredare utbildning för
kirurger som ska arbeta i den framtida länssjukvården, säger han. En alltför subsektionerad kirurgi inom länssjukvården kommer
att skapa stora problem bland annat med
rekrytering och jourbemanning. Det
innebär i sin tur problem för länskirurgin
att klara sin kärnuppgift.
Det nationella nivåstruktureringsarbetet
är inriktat på sällsynta cancerdiagnoser och
cancer som kräver mycket komplicerade
vårdinsatser. Under våren 2013 kommer tre
”pilotdiagnoser”: peniscancer, retroperitoneala sarkom och matstrupscancer att handläggas. För var och en av dessa cancerdiagnoser opereras cirka 100-150 patienter i
botande syfte årligen i Sverige.
Förslag kommer att lämnas, till styrgruppen, Regionala cancercentrums samverkansgrupp, på de cancerdiagnoser där
vårdinsatsen, framförallt kirurgin, är
lämplig att koncentrera till färre än sex vårdgivare i landet. I slutändan är det huvudmännen som har att ta ställning till en
bindande överenskommelse
– Det är viktigt att betona att det
handlar om regionövergripande nivåstrukturering av enskilda vårdinsatser. Ansvaret
för vårdprocessen som helhet för patienterna
finns till stora delar kvar inom den lokala
vården nära patientens boendesäger Anders
Thulin.
Anna-Lena Bengtsson

Anders Thulin tror att det kan bli aktuellt att ta nya
steg när det gäller kirurgutbildningen för
länssjukvården, men hans förslag sågas helt av
Agneta Montgomery, ordförande i Svensk kirurgisk
förening.
Läs hennes svar på nästa uppslag >>>

Foto: Stefan Nilsson

Sjukhusläkaren 2/2013

Kirurgutbildningen

www.sjukhuslakaren.se

”Inget fel på
kirurgutbildningen
Det är länssjukvården
som är problemet”
DEBATT
”Jag insinuerar
ingen revirstrid”
t Jag tackar styrelsen i Svensk
Förening för Endokrin Kirurgi (SFEK)
för kommentaren till min ledare med
titeln ”Danmark ett föredöme för
högspecialiserad vård”.
Ledaren har inte för avsikt att
insinuera någon eventuell revirstrid
mellan svenska specialiteter utan
debatten avser vinsten av centralisering för högspecialiserad eller
lågfrekvent kirurgi. Vidare att belysa
de specifika problem som byggts in
i svensk sjukvård genom att vi inte
har en statligt finansierad vård och
effekten av kommunalt självstyre.
Jag delar helt SFEK:s styrelses
uppfattning att när professionen
själv kan fördela verksamhet mellan
sig utan inblandning av annan part
så finns bara vinnare.
Som tidigare mångårig facklig
fadder till öronkliniken i Lund så
håller jag med om att öron-, näsa-,
hals-specialiteten varit duktig på att
fördela verksamheten mellan olika
enheter för att kunna erbjuda en
god vård. Så fick till exempel lundakliniken i princip alla cancerpatienter inom ÖNH-området från
regionen sig tillsänt.
Inom kirurgin har det inte alltid
varit lika självklart att fördela patienter mellan små och stora sjukhus
som beskrivs i ledaren och debatteras här intill.
I Danmark har man valt att där
professionen inte själv skapat förutsättningar så styr man med stark
hand.
Thomas Zilling,
ansvarig utgivare.
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Kirurgiutbildningen är reformerad att möta den förändrade
sjukvården. Det finns ingen anledning att ändra kirurgutbildningen. Den har reformerats och förändrats för att passa det nya
sättet att arbeta. Istället kanske vi borde se över antalet länssjukhus som har svårt att hålla kvaliteten upp. Det säger Agneta
Montgomery som är ordförande i Svensk kirurgisk förening.
t Agneta Montgomery förkastar helt
Anders Thulins förslag om en speciell
kirurg utbildning för läkare i länssjukvården. Hon menar att den äldre generationens
läkare är uppväxta med att vara generalister
och har svårt att släppa tanken på att jobba
på det sättet.
– Men det fungerar inte i dag, subspecialisering, kraven och kvaliteten är helt
annorlunda jämfört med för 20 år sedan,
konstaterar hon.

Länssjukvården ska
inte operera allt
Länssjukvårdens uppgift är inte att kunna
operera allt under dygnets alla timmar.
Istället menar Agneta Montgomery att man
måste ha kunskap om olika sjukdomstillstånd och behärska damage control, det vill
säga att patienten är i bästa skick till dess
man får tillgång till adekvat specialistvård.
– För länssjukvården är det viktigt att ha
ett etablerat nätverk med sjukhusen runt
om så att man kan ge patienterna den specialistvård som man själv inte har kompetens
för, säger Agneta Montgomery.

hålla kompetensen.
– De 2,3 miljarder kronor som gick
till hyrläkare för att klara av att driva
alla sjukhus, under förra året, kunde ha
använts på mycket bättre sätt i sjukvården, säger Agneta Montgomery.
Hon konstaterar att den nya kirurgutbildningen är anpassad att möta ett arbete i
länssjukvården. Både målbeskrivning och
utbildningsbok är helt nya och mycket
stränga krav ställs på de klinikchefer, som
ska ansvara för att man erbjuder den utbildning som ska ingå.
– Under ST-utbildningen lär man sig
basen för hela kirurgin och får också med de
högspecialiserade delarna som ingår i
grund utbildningen till kirurg. Efter det är
det dags att nischa sig, att jobba inom länssjukvården eller att gå till ett specialistteam. Det är där utbildningen att serva och
hantera patienter börjar. När man som
kirurg kommit så långt att man specialiserat sig på esofagus - eller peniscancer har
man som regel 10-15 år i yrket, säger
Agneta Montgomery.
Anna-Lena Bengtsson

För många sjukhus i Sverige
Hon är kritisk till att man fortsätter att
driva sjukvård vid så många sjukhus i
Sverige trots att man har svårt att upprätt-

Anders Thulins åsikter speglar en förgången tid,
tycker Agneta Montgomery.
Foto: André de Loisted
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Vingelpelle, eller
världsförbättrare?
in
Eva Nord ders Wijkman
n
möter A

Fakta: Anders Ivar
Sven Wijkman
Ålder: 68 år
Aktuell: Ordförande för
Upphandlingsutredningen som
i mars lämnade slutbetänkandet.
Familj: Hustru, tre vuxna barn
och fyra barnbarn mellan 1
och 10 år.
Bor: I Stockholm och i Gnesta
Längtar efter: Att läsa mer
skönlitteratur, lyssna mer på
musik och vara mer tillgänglig
för min familj.
Ålder: 68 år
Aktuell: Ordförande för
Upphandlingsutredningen som
i mars lämnade slutbetänkandet.
Familj: Hustru, tre vuxna barn
och fyra barnbarn mellan
1 och 10 år.
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H

an har kallats
politisk
vingelpelle.
Själv
upplever han
att de val han
gjort i livet
varit konsekventa och styrts av ett djupliggande
engagemang för frågor om ekonomisk,
ekologisk och social hållbarhet.
Efter två mandatperioder som EU-parlamentariker för kristdemokraterna blev
Anders Wijkman utsedd till särskild
utredare i Upphandlingsutredningen. I
mars lämnades slutbetänkandet med
förslag som många välkomnar.
Äldreomsorg i kris, otjänlig sjukhusmat och oseriösa vårdföretag som pressar
priser på bekostnad av kvalitet, säkerhet
och service; kritiken mot offentliga upphandlingar är omfattande.
Med tanke på hur stora pengar som står
på spel, kan det verka märkligt att politiker så länge väntat med att reagera på de
brister som länge påtalats i upphandlingar
av offentliga tjänster. Det handlar om
gigantiska belopp; mellan 15 till 20
procent av den ekonomiska omsättningen
i Sverige, eller cirka 550-600 miljarder
kronor. Det ställer höga krav på beställare;
är upphandlingar illa skötta, vilket många
är, kan lösningarna bli både dyra och av
låg kvalitet.
– Det finns brister i den nationella
samordningen, vilket har lett till en fragmentisering av upphandlingspolitiken.
Man utnyttjar inte upphandlingens fulla
potential som politiskt styrmedel. Med

ökad styrning och mer av strategiskt
tänkande, kan man uppnå betydande
effektiviseringar och påverka samhällsutvecklingen i en mer hållbar riktning.
Genom bättre upphandlingar skulle
resurser motsvarande minst tio miljarder
kronor kunna frigöras, pengar som bland
annat kan satsas på kvalitet, säger Anders
Wijkman.

Storknade i riksdagen
Vi ses på Kulturhuset i Stockholm.
Klockan är strax efter ett och den värsta
lunchrusningen är över. Anders Wijkman
beställer en vegetarisk böngryta och vi slår
oss ned vid ett fönsterbord med utsikt
över Sergels torg.
Han tittar sig omkring och nickar
igenkännande. Han var 26 år då han blev
riksdagsledamot för moderaterna. Många
möten och överläggningar ägde då rum i
provisoriska lokaler på Kulturhuset. Det
var i samband med tvåkammarriksdagens
avskaffande 1971 som riksdagsledamöterna blev hänvisade till Kulturhuset i
samband med riksdagens ombyggnad.
– Jag lämnade riksdagen 1978 för att
jag höll på att storkna. När jag började
ifrågasätta det konventionella tillväxtbegreppet var det som att tala till en vägg.
Jag kände att jag inte kunde vara kvar. Jag
behövde bredda perspektiven och var
borta från politiken i över tjugo år. Jag
lärde mig massor under de här åren, säger
Anders Wijkman.
Från riksdagen gick han till Röda Korset
och uppdraget som generalsekreterare. I tio
Fortsättning nästa uppslag >>>

Foto: Stefan Nilsson
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RÖSTER OM
ANDERS
WIJKMAN
Bo Ekman, grundare och
ordförande för Tällberg
Foundation:
nders Wijkman är en
sökande människa. Han
rör sig över vida fält och
är en människa som genuint
vill bidra till utvecklingen av
rättvisa, kunskap och vänskap.
Han har konkret bidragit på
många sätt, till exempel
genom skapandet av Noaks
Ark under sitt arbete för Röda
Korset.
Under sin tid som Europaparlamentariker initierade han
den diskussion och debatt
som ledde fram till EU:s
direktiv om energieffektivitet.
Exemplen speglar Anders
personlighet: omsorg om människor och miljö.
Ett gott råd till Anders skulle
vara att tänka på att framtiden
aldrig blivit som det var tänkt.
Hoppet ligger i den erfarenhet
och kunskap som vi ännu inte
har.

A

Lars Pettersson,
generalsekreterare för
Famna, bransch organisation för idéburna
aktörer inom vård och
social omsorg:
nders Wijkman har ut hållighet och förmåga att
fokusera på de viktiga
frågorna över lång tid.
Han såg bland annat till att
öka de förebyggande insatserna inom Röda Korsets
humanitära bistånd och tog
tidigt initiativ till stöd till människor drabbade av hiv/aids
och deras anhöriga.

A
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år arbetade han för organisationen och engagerade sig i såväl nationella som internationella aktiviteter kring prevention och
hiv/aids.
Han har kallats hoppjerka, en politikens vingelpelle. Han var bland annat
föreslagen som efterträdare till partiledaren Ulf Adelsohn 1986, men tackade nej
på grund av partiets bristande miljöpolitik. Knappt tio år senare fick han en förfrågan om att efterträda Bengt Westerberg
som partiledare. Påståendet att han skulle
vara en politisk hoppjerka slår han ifrån
sig. Anders Wijkman skärper tonen och
lutar sig över bordet.
– Jag fick frågan, men jag var aldrig
folkpartist. Jag var smickrad över att bli
tillfrågad och tänkte en kort stund att jag
kanske kunde föra in en annan syn på
ekonomi och ekologi. Jag hade möten med
Ann Wibble som var ekonomisk talesman.
Men hade jag haft svårt att komma överens
med Gösta Bohman, så inte var det enklare
med Ann Wibble. Så jag tackade nej.
Efter Röda Korset valdes Anders
Wijkman till generalsekreterare i Naturskyddsföreningen, därefter blev han chef
för Styrelsen för u-landsforskning,
SAREC. I mitten på 90-talet blev han
utsedd till biträdande generalsekreterare i
FN och fick huvudansvaret att integrera
sociala och miljömässiga hänsyn i FNs
utvecklingsprogram UNDP.

Han har kallats Sveriges
svar på Al Gore
Inför valet till Europaparlamentet 1999
var Anders Wijkman plötsligt toppkandidat för kristdemokraterna till EU-parlamentet. Kritikerna skrockade och många
undrade hur mycket Anders Wijkman
fick kompromissa med sina värderingar
och övertygelser? Kristdemokraternas syn
på familjepolitik, abort och homosexualitet står långt ifrån Anders Wijkmans.
– Javisst fick jag kompromissa, särskilt
på hemmaplan. Men i Europaparlamentet
sysslade jag inte med dessa frågor och
behövde inte delta i omröstningar. Jag
fick erbjudandet att syssla med Europapolitik och såg min chans att vara med och
påverka i frågor som jag brinner för. De
som inte känner mig beskyller mig för att
ha bytt åsikt. Men jag har de senaste 35
åren haft samma åsikt i klimat- och miljö frågorna.
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Under sina två mandatperioder var
Anders Wijkman en av de drivande i EU:s
utveckling av en klimathandlingsplan,
och i satsningarna mot att begränsa hivoch aidsepidemin i Afrika. Han skrev även
en tung rapport om vikten av att övergå
till en cirkulär ekonomi.
Många beundrar Anders Wijkmans
mångåriga och tålmodiga engagemang i
miljö-, klimat- och sociala frågor. Han har
kallats Sveriges svar på Al Gore och rekryterats till flera internationella topposter.
För drygt ett halvår sedan blev han vald
till ordförande för Rom-klubben; den
grundades 1968 och är en global politisk
tankesmedja som 1972 blev känd världen
över för sin rapport ”Tillväxtens gränser”.

”Det finns en förbannad
kortsiktighet och
brist på ansvar”
Budskapet var att med konventionell
tillväxt kommer det att gå käpprätt åt
skogen med världen. Rapporten som
såldes i miljontals exemplar i 30 länder
och mottogs med stor oro, har med åren
kritiserats av vissa grupper som menar att
Rom-klubben är en politisk elitgrupp
som sprider domedagsprofetior.
– Det är helt absurt att inte ta de hot vi
står inför på största allvar. Vi kan inte
fortsätta med konventionell tillväxt som
hittills, av miljö-, klimat- och resursskäl.
Vi måste bryta klimatförnekelsen och
sluta betrakta naturen som en konstant
resurs.
Faktum är att hur mycket pengar vi än
har kan vi inte ersätta de fiskebestånd som
är utfiskade eller hindra glaciärerna på
Grönland från att sluta smälta. Det finns
en förbannad kortsiktighet och brist på
ansvar. Marknaden fokuserar på nästa
kvartalsrapport och politikerna blickar
mot nästa val. Efter tjugo år av förhandlingar ökar klimatutsläppen snabbare än
någonsin, säger Anders Wijkman.
Han har varit med vid de stora internationella klimatkonferenserna sedan 1986.
Vid senaste klimatmötet i Rio de Janeiro
fanns varken Obama eller Merkel på plats.
Och de krav som formulerades vara både
otydliga och oskarpa. Hur behåller man
engagemanget och lusten att vilja fortsätta i en till synes dyster utveckling?
– Det tog lång tid att avskaffa slaveriet,
det tog lång tid att införa demokrati. Man
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”Det tog lång
tid att avskaffa
slaveriet, det
tog lång tid att
införa
demokrati.
Man måste
utrusta sig
med tålamod.”

Arrogant, elitens man, domedagsprofet?

måste utrusta sig med tålamod. Utvecklingen är inte linjär, det har historien många
gånger visat. Plötsligt händer något och så
förändras allt.
Uppfattningarna om Anders Wijkman är
många och starka. Kritikerna beskriver
honom som arrogant; en maktens och elitens
man utan större kontakt med gräsrötterna.

Foto: Stefan Nilsson

Vissa menar att han saknar självdistans.

Väcker starka känslor
Anders Wijkmans skarpa kritik av bankoch finanssystemet och hans envisa argumentering för att skrota BNP-begreppet
Fortsättning nästa uppslag >>>

49

Sjukhusläkaren 2/2013

RÖSTER OM
ANDERS
WIJKMAN
Johan Kuylenstierna,
VD för Stockholm
Environment Institute:
an har en enorm bredd
och erfarenhet från
många olika områden.
Det ger honom en unik
analyskapacitet.
Han har både hög trovärdighet vad gäller substanskunskaper och fingertoppkänsla genom sina politiska
erfarenheter, inte minst genom
arbetet inom Europaparlamentet.
Han är retoriskt mycket
stark – övertygande utan att
bli arrogant. Hans arbete
genom Romklubben och hans
ständigt pågående arbete för
att få till mer genomgripande
förändringar inom exempelvis
synen på rådande ekonomiska
system är viktigt.
Ibland önskar jag dock att
han var mindre alarmistisk –
viktigt för att hålla ett positivt
synsätt som kan stimulera till
förändring. Om jag skulle ge
något råd är det att fortsätta
arbeta – men kanske än mer
fokuserat så att hans unika
kompetens verkligen används
på bästa sätt”.

H
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som mått på tillväxt provocerar och har
gjort honom impopulär inom närigslivet
och finansiella kretsar.
Många menar dock att han är modig
som ihärdigt vågar ifrågasätta och utmana
rådande maktstrukturer och peka på grava
missförhållanden.
– Jag är besviken på politiken och det
politiska systemet. Vi har tekniken, vi har
möjligheterna, ändå görs så lite. Jag
känner många enskilda politiker som
försöker leva upp till ansvaret. Men det
stora flertalet av partierna, hårt toppstyrda, har satt pragmatismen i högsätet.
Efter tio år i Europaparlamentet återvände Anders Wijkman till Sverige 2009.
Drygt ett år senare blev han utnämnd av
regeringen till särskild utredare för Upphandlingsutredningen. I början av mars
lämnade han över slutbetänkandet. Steget
från Europaparlamentet till utredare av
offentliga upphandlingar är inte så stort
som man i förstone kan tro, menar han.
– Först fick jag en förfrågan av förre
finansmarknadsministern Mats Odell att
titta på miljöaspekterna av offentliga upphandlingar. Sedan breddades uppdraget.
Till en början var jag nog inte klar över
hur stort och komplext det var och tänkte
att jag nog tagit mig vatten över huvudet.
Men när jag åkte runt i landet och träffade
leverantörer och representanter för
kommuner, landsting och regioner lärde
jag mig massor. Och jag insåg vilket
kraftfullt verktyg upphandlingar är för att
påverka utvecklingen i en hållbar riktning
och att förbättra samhälls- och välfärdsservice, säger Anders Wijkman.

”Upphandlingar kan vara
ett kraftullt verktyg
för samhällsförändring”
Regeringens motiv att tillsätta utredningen var flera. Ett var att ta hänsyn till
den utbredda kritiken som fanns mot
gällande upphandlingslagstiftning och
hur den tillämpades. Ett annat var att få
underlag till den då förestående översynen
av EU:s upphandlingsdirektiv.
I november 2011 lämnades det första
delbetänkandet av utredningen. På nära
500 sidor görs en kritisk genomgång av
ett upphandlingsregelverk som fått
omfattande kritik. Det handlar bland
annat om att många anbudsgivare anser
att det är komplicerat och tar lång tid att
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vara med i en upphandling. De anser
också att irrelevanta krav är vanliga och
att de krav som ställs sällan följs upp.
Konsekvensen blir att mindre seriösa
företag kan få kontrakt, trots att de inte
har för avsikt att leva upp till kraven.
Kritiken handlar också om att offentlig
sektor saknar helhetssyn och att kortsiktiga perspektiv med stuprörstänkande
hämmar utvecklingen. En av konsekvenserna är att låga priser prioriteras, på
bekostnad av kvalitet och säkerhet, och att
kostnaderna på längre sikt många gånger
blir högre.
– Man måste börja se kompetens som
en investering. Höjer man kompetensen
får man sannolikt ett mycket bättre
resultat och en högre kvalitet. För att
ansvara för offentliga handlingar i en
kommun, region eller vid en myndighet
krävs idag ingen formell utbildning, även
om det skulle behövas. Den akademiska
kompetensen behöver stärkas.
Vi vill tillsätta professurer inom offentlig förvaltning och utöka anslagen till
forskning på området, säger Anders
Wijkman.
Utredningen stödjer också förslaget på
att en ny upphandlingsstödmyndighet bör
inrättas. Syftet med myndigheten är att ge
stöd i form av information och vägledning
kring upphandlingsjuridik, ekonomi samt
miljö- och sociala hänsyn. Stödet bör även
arbeta med strategiska frågor, organisation
och resurser. Verksamheten ska vända sig
till både upphandlande myndigheter och
leverantörer.
– Det krävs ökad kunskap, samlat stöd
och att myndigheternas ledningar blir
mer insatta och aktiva i upphandlingsfrågor. Man har länge sett upphandlingar
utifrån ett strikt juridiskt perspektiv. Men
i grunden handlar det om att göra goda
affärer. Då är det många fler aspekter som
behöver tas med som exempelvis
ekonomi, teknik, miljö, kunskap om
marknader, kommunikation och socialt
ansvarstagande, säger Anders Wijkman.

Jakten på lägsta pris ett hot
Kvalitet lyfts fram som ett centralt
begrepp i utredningen. Jakten på lägsta
pris, låga kvalitetskrav och bristfällig
uppföljning har framförts som ett allvarligt hos mot en kvalitetsdriven och kunskapsstyrd hälso- och sjukvård.
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I Västra Götaland vann det danska
riskkapitalbolaget Transmedica upphandlingen av ortopedi genom att erbjuda
mottagningsverksamhet för en krona per
patient. Upphandlingen har skarpt kritiserats och ifrågasatts.

Upphandlingen av
S:t Görans sjukhus
ett gott exempel
Upphandlingsutredningen lyfter fram
goda exempel på upphandlingar där man
skapat incitament att förbättra kvaliteten
under kontraktstiden.
Linköpings kommuns upphandling av
vårdbostäder visar hur man kan ställa krav
på att anbudsgivare har kvalitetssystem
som berättar hur man arbetar med avvikelserapportering, kompetensutveckling
av personalen och kvalitetsutveckling.
Upphandlingen av S:t Görans sjukhus
lyfts fram som ett annat gott exempel.

Porträttet

– Om alla ställde samma kvalitetskrav
och tillämpade det på sina verksamheter,
så skulle mycket kunna bli bättre. Att
bara titta på lägsta pris är att skjuta sig
själv i foten. Det krävs ett strategiskt tänk
och att man tydligt definierar målen, där
är kvalitet en viktig del. Sedan måste man
regelbundet följa upp och utvärdera målen
och ständigt ha en debatt om hur upphandlingar fungerar, både nationellt och
lokalt.

Ökad valfrihet i framtiden

Sjukhusläkaren 2/2013

Anders
Wijkman
vill tillsätta
professurer
inom
offentlig
förvaltning

Upphandlingsutredningens slutrapport
var tänkt att presenteras i juni 2012, men
datumet fick flyttas fram i väntan på EU:s
nya upphandlingsdirektiv. Utredningens
huvudsekreterare Åsa Edman har varit
Sveriges representant i förhandlingsdelegationen i EU.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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”Drömmen
är att få
leda en grupp
som på allvar
får i uppgift
att lägga om
kursen så att
vi inom 20 år
har ett system
som är hållbart”

Porträttet

– Hon har följt arbetet på nära håll och
vissa frågor har vi drivit hårt och kunnat
påverka. Jag tycker att Sverige haft en stor
påverkan på direktivens utformning, bland
annat när det gäller begreppet livscykelkostnad och miljöhänsyn. Direktiven
innebär även en större flexibilitet och skapar
större utrymme för förhandling och dialog i
samband med upphandlingar. Det ska gå att
ställa krav på funktion, utan att låsa sig vid
detaljerade förfrågningsunderlag.

Ökad makt för individen
Utredningen föreslår också, inom ramen för
EU-direktiven, att mycket större hänsyn tas
till enskildas behov vid upphandlingar av
varor och tjänster. Enskilda ska själva kunna
göra ett avrop i samband med ramavtal. Om
förslaget går igenom kommer det att vara
tillåtet för enskilda och för den som
bedömer enskildas vård- eller omsorgsbehov, att avropa varor eller tjänster som den
enskilde har särskilt behov av.
– Det är en slags valfrihetsreform där förslaget innebär en maktförskjutning från
politiker och tjänstemän till enskilda. När
det gäller exempelvis färd- och måltids tjänster har den enskilde hittills varit
hänvisad till de leverantörer som rankats
högst i upphandlingen. Men med förslaget
får den enskilde möjlighet att välja leverantörer som är lägre rankade och kan tillsammans med exempelvis sin läkare välja hörapparat och andra hjälpmedel mer fritt. Förslaget pressar leverantörer till konkurrens
där kvalitet är ett viktigt medel. En ökad
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valfrihet hoppas vi också ska underlätta och
möjliggöra valfrihet för enskilda som bor i
glesbygd där LOV fungerat mindre väl,
säger Anders Wijkman.

Flitigt anlitad debattör
Efter två år som utredare går Anders
Wijkman vidare med nya uppdrag i egen
regi. Tillsammans med Johan Rockström,
chef för Stockholm Resilience Center, har
han skrivit ett flertal böcker. Den senaste
”Bankrupting Nature”, som översatts till
ett flertal språk, genererar föreläsningar
både i Sverige och utomlands.
Han är även en flitigt anlitad paneldebattör och kommer att vara på plats under
sommarens Almedalsvecka. Han skulle
önska att han kunde ta det lugnare, inte
minst för familjens och barnbarnens skull,
men som den pliktmänniska han är har han
svårt att slå dank och leva ett traditionellt
pensionärsliv.
– Det finns mycket Luther i mig. Och
jag tycker att jag har en viktig uppgift och
ett ansvar. Det vore fantastiskt att leda en
grupp som på allvar fick i uppgift att lägga
om kursen så att vi inom 20 år har ett
system som är hållbart.
– Tyvärr, finns det en bred uppfattning i
samhället och inte minst i politiken, att det
är förenat med stora kostnader att ta hänsyn
till miljön och klimatet, vilket ju är absurt.
Miljö- och klimatfrågor är för mig välfärd.
Om ekosystemen kollapsar och naturen inte
längre kan leverera, då har vi ingen välfärd i
framtiden.

De viktigaste förslagen i upphandlingsutredningen
Här är de viktigaste förslagen i
utredningen ”Goda affärer – en strategi
för hållbar offentlig upphandling”.
• En självständig myndighet för upphandling
inrättas.
• Anslagen till forskning om offentlig upphandling utökas med 10-15 miljoner kronor
årligen. Tvärvetenskapliga projekt ges
prioritet.
• Tre professurer inrättas inom offentlig
upphandling med inriktning på juridik, ekonomi
och samhällsvetenskap.
• Offentlig upphandling, med fokus på

52

ledarskap och strategi integreras i
kompetensutvecklingen av ledare i staten.
• Kvalitetsfrågor vid upphandling av varor och
tjänster som är strategiska för välfärden, bör
prioriteras på nationell- och myndighetsnivå.
• Incitament som stimulerar till ytterligare
höjning av både kvalitet och effektivitet under
kontraktstiden bör byggas in i ersättningen till
leverantörerna.
• EU:s nya upphandlingsdirektiv ger stöd för
att öka utrymmet för olika former av dialog
och förhandling.
• Beloppet för direktupphandling höjs till
600 000 kronor inom LOU.

• Öka möjligheterna att inom ramen för ett
upphandlingsförfarande, införa valfrihet för
varor och tjänster som rör exempelvis
hjälpmedel, färdtjänst, måltidstjänster.
• Upphandlingsmålen koncentreras till tre förvaltningsrätter och en kammarrätt.
• Direktupphandling får användas temporärt när
en upphandling blivit föremål för överprövning.
• Regeringen tar initiativ till ett utökat och mer
formaliserat nordiskt samarbete kring
utformning och uppföljning av miljökriterier
och sociala kriterier.
• En nationell statistikdatabas för offentlig
upphandling inrättas.
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– SE REKOMMENDATIONER SOM
EN HJÄLP ATT ANPASSA BEHANDLINGEN
”Man tager, om man så hafva kan”
t Cajsa Wargs ofta felciterade uttryck från 1755 i
”Hjelpreda i hushållningen för unga fruentimber” har
faktiskt en del att göra med kunskapsstöd. Inte så att
jag menar att kunskaps- eller beslutstöd är kokboksmedicin utan snarare tvärtom.
Det ofta felciterade uttrycket ska tolkas som att
man ska ta det som behagar en – eller om man så vill
att man ska se receptet som en utgångspunkt för
individuell anpassning och inte som ett slutligt svar
på hur måltiden ska tillagas och smaka.
Varför kallas riktlinjer och rekommendationer så
ofta för nedsättande tillmälen som ”kokboksmedicin” av läkare? Varför är vi så dåliga på att följa dem?
Det finns förstås många mänskliga tillkortakommanden som kan förklara det. Ett är att vi som människor är dåliga på att förändra oss om vi inte måste.
Vi är tröga. Det är i sin tur en naturlig försvarsstrategi i en situation där vi överöses av krav på beslut
och av information som kan vara motstridig. I det
läget är det ofta ganska bra att inte hoppa på varje ny
vagn som dundrar förbi. Ett annat skäl är att vi
läkare är individualister. Vi har svårt att ta order. För
vi vet att situationen ofta är mer komplex på durken
än uppifrån kommandobryggans perspektiv.
Vi lever i en föränderlig värld. Inte nog med att det
kommer ny kunskap som kan vara svårvärderad hela
tiden. Vi måste också rensa ut gammal kunskap och
gamla sanningar. Men om vi inser allt detta, varför
vänder vi inte det till vår fördel?
Det är just det som riktlinjer och rekommendationer kan handla om men inte alltid gör det. Evidensbaserade rekommendationer framtagna av kliniska
kollegor kan hjälpa oss se hur ny kunskap kan och bör
omsättas i vårdens verklighet. Rekommendationer
som baseras på evidens och de problem som vårdens
vardag består av borde vara till nytta.
Varför påverkar då inte ens väl genomarbetade
och verklighetsbaserade rekommendationer mer?
Det är nog en kombination av två saker. Bristfälligt
utformade och motiverade rekommendationer samt
våra egna mänskliga tillkortakommanden. Hittills
har det ändå löst sig när rekommendationerna inte
varit bra för vi har kunnat strunta i lappen i rockfickan eller pärmen på hyllan där rekommendationerna stått. Men nu förändras spelplanen snabbt.
I elektroniska journalsystem finns information om
patienten samlad och strukturerad. En av förhoppningarna kopplad till detta är att använda informationen för
att hjälpa vårdgivaren fatta bättre beslut inte bara

genom att presentera informationen om patienten,
utan även ge ett bättre kunskapsstöd inför läkarens
beslut genom att koppla informationen om patienten
till beslutsregler (eller rekommendationer om du vill).
Det finns många överlappande termer som beskriver detta ur olika perspektiv. Ska du googla, sök efter
”clinical decision support”. Det finns många definitioner. Själv gillar jag ”clinical decision support systems
link health observations with health knowledge to
influence health choices by clinicians for improved
health care”. Särskilt gillar jag det tillåtande ordet
”influence” istället för något mer imperativt.
På gott och ont kommer rekommendationer vara
synliga på ett helt annat sätt i din framtida arbets miljö och därigenom styra ditt arbete i mycket högre
grad än idag. Det är något som inte bara teknisk
utveckling utan även patienters krav på sjukvården
kommer att leda till. Men det är du som bestämmer
om du vill se rekommendationer som ren kokboksmedicin/kommandomedicin eller om du – som jag –
vill se dem som en utgångspunkt för individuell
anpassning av behandlingen av en enskild patient.
För att det senare ska fungera så måste vi ställa andra
och tydligare krav inte bara på att en rekommendation rekommenderar utan även att skälen till detta,
evidensen om du så vill, presenteras.
Rekommendationerna eller behandlingsriktlinjerna måste gå från att alltför ofta vara rangordnade
alternativ till att förklara varför det här alternativet är
bäst i den här situationen. Och när kartan inte
stämmer överens med verkligheten för att patienten
inte stämmer överens med de förutsättningar som
rekommendationerna utgår från så måste de ge en
utgångspunkt – inte för att följa rekommendationen –
utan för att enkelt kunna motivera varför du inte gör
det i det här fallet. Det är nämligen den information
som andra kollegor som tar ansvar för patienten
behöver för att de ska förstå varför du gjorde som du
gjorde.
Hur blir då rekommendationer bättre? Jo,
genom att du engagerar dig i det arbetet och ställer
krav på att få reda på hur rekommendationerna är
tänkta att fungera för att hjälpa dig att anpassa
behandlingen till patientens behov, inte för att
likrikta den. Då sysslar vi med behovsanpassad vård
och inte kokboksmedicin. Ett råd från en kokbok
från 1700-talet kan alltså vara ett bra recept för
2000-talets elektroniska patientjournaler. Men det
förutsätter att du citerar kokboken korrekt och inte
fel, eller om du så vill att du använder rekommendationen på rätt sätt.

Mikael Hoffmann,
läkare, specialist
i klinisk
farmakologi och
iinfektionssjukdomar, samt chef för
stiftelsen NEPI –
Nätverk för
läkemedels epidemiologi.

53

Sjukhusläkaren 2/2013

Läkarutbildningen
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”Stor utmaning för
landets lärosäten”
Fakta
Exempel på färdigheter
som ska krävas
för läkarexamen:
• Fördjupad förmåga till
professionellt bemötande
gentemot patienter och deras
närstående med respekt för
patientens integritet, behov,
kunskaper och erfarenheter.
• Visa såväl bred som djup
kunskap inom det medicinska
området.
• Förmåga att självständigt
diagnostisera de vanligaste
sjukdomstillstånden och i
samverkan med patienten
handlägga dessa.
• Förmåga till ledarskap och
interprofessionellt samarbete,
såväl inom hälso- och sjukvården som med professioner
inom andra delar av samhället.
• Förmåga att initiera,
medverka i och genomföra förbättringsarbete samt visa
sådan färdighet som fordras
för att delta i forsknings- och
utvecklingsarbete.
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Förslaget till genomgripande
förändringar av läkarutbildningen har väckt debatt.
Agneta Ekman och Henrik
Sjövall, företrädare för läkarprogrammet i Göteborg, ser
flera styrkor i betänkandet.
Samtidigt är de bekymrade
över det tunga ansvar som nu
flyttas över till lärosätena. Det
finns också en besvikelse över
att utredningen inte tar upp
kopplingen till specialistutbildningen.
t I mitten av mars överlämnade utredaren
Stefan Lindgren betänkandet ”För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning”. Förslagen innebär i korthet att läkarexamen
utökas till tolv terminer, att AT slopas och
att utbildningsmålen för AT istället integreras i läkarexamen. Utredningen föreslår
flera nya och modifierade examensmål, och
betonar i större utsträckning än tidigare
kraven på vetenskaplig kompetens, samt
förmåga till medicinskt beslutsfattande.
– En av de stora utmaningarna har varit
att komma överens om vilken kompetens
framtidens läkare behöver. Utredningen har
vid sidan av vetenskapligt förhållningssätt,
lagt ett stort fokus på kompetenser, som
exempelvis förmågan att kommunicera,
socialt ansvarstagande, samarbetsförmåga
samt delaktighet i forsknings- och utvecklingsarbete. Vi har även lyft fram begreppet
hälsa. Den framtida läkarrollen handlar inte

endast om att tillgodose sjukvårdens behov.
Ett ökat fokus kommer att vara på hälsofrämjande- och sjukdomsförebyggande
arbete, säger Stefan Lindgren, professor i
medicin vid Lunds universitet.

Första linjens sjukvård
blir central i utbildningen
Betänkandet fäster stor vikt vid den första
linjens hälso- och sjukvård.
I olika delar av landet pågår en utveckling mot att i större utsträckning använda
första linjens sjukvård i samband med
undervisning och lärande i vården. Primärvården och akutsjukvården kommer att bli
allt viktigare arenor för studenterna i deras
träning att uppnå de centrala målen i examensbeskrivningen.
I många utredningar, såväl nationella
som internationella, finns det en bred
samsyn, menar Stefan Lindgren, kring hur
hälso- och sjukvården på ett bättre sätt än
idag, ska kunna fungera med bästa tillgänglighet och inom rådande kostnadsramar.
– Vi kan inte bygga en hälso- och
sjukvård med små specialiserade enheter där
var och en arbetar inom sitt smala område.
Vi ser dessutom en utveckling där alltmer
flyttas över till öppenvården. I vårt förslag
lyfter vi fram ett så kallat systemperspektiv
där helheten betonas framför delarna, säger
Stefan Lindgren.

Oro för att ”Lundamodellen”
ska spridas
Förslaget till ny läkarutbildning i Sverige
har väckt en omfattande debatt. I Läkartidningen framför Karl Axel Lundblad, läkarstudent, samt Hannes Jansson, tidigare
läkarstudent i Lund, skarp kritik mot läkarFortsättning nästa uppslag >>>
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Agneta Ekman och Henrik Sjövall, företrädare för läkarprogrammet i Göteborg är positiva till förslaget om ny läkarutbildning. De ser heller inget hinder i förslaget som ska hindra Göteborg från att behålla den nuvarande ämnesstrukturen.
Foto: Magnus Gotander
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helt eget
system”
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programmet i Lund.
De vänder sig emot att man har minskat
på undervisningen i basvetenskaper samt
integrerat kurser, ämnen och institutioner
utan att slå vakt om ämneskompetens eller
akademisk kvalitet. Farmakologi till
exempel, förekommer som få, enstaka och
utspridda föreläsningar. Den lärarledda
undervisningen inom prekliniska ämnen har
kraftigt minskat och lärare har reagerat på
studenters bristfälliga baskunskaper. Det
finns nu en oro, menar Hannes Jansson och
Karl Axel Lundblad, att ”Lundamodellen”
ska bli en nationell måttstock och spridas
över landet om förslaget till ny läkarutbildning antas.
– I utredningen har vi angivit en rad
centrala principer för hur en modern
läkarutbildning bör läggas upp, men utan
tvingande styrning.
De förslag vi har lämnat har bred förankring i internationell litteratur och utgör inte
på något sätt någon modell formad i Lund.
Mitt ansvar för läkarutbildningen i Lund
upphörde för övrigt 2005, säger Stefan
Lindgren.
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– Vi har mycket medvetet valt att
bevara ämnesstrukturen. Vi räknar
med att vi ska kunna fortsätta med
det, även om förslaget till ny
läkarutbildning antas. Det är
viktigt, tror vi, att ha ämnesbaserade kurser i början av utbildningen, och att det finns starka
ämnesföreträdare på fakulteten.
– Risken är annars att det på sikt blir
svårt att rekrytera och utbilda forskare och
lärare. Att ha en ämnesstruktur tidigt i
utbildningen där studenterna får tillfälle att
fördjupa sig i olika ämnen, tror vi kan fånga
upp forskningsintresserade, säger Agneta
Ekman.
Läkarprogrammet i Göteborg satsar på
att rekrytera framtidens lärare och forskare
genom ett amanuensprogram där studenter
får prova undervisning och forskning. Det
finns även en särskild antagning till basvetenskapliga doktorandplatser. Man antar
dessutom tio redan disputerade biomedicinare till läkarprogrammet för att på sikt
stärka svensk medicinsk forskning.

Anpassning till en ny omvärld
Göteborg behåller
sin ämnesstruktur
Företrädare för läkarprogrammet i Göteborg
välkomnar förslaget till ny läkarutbildning
och ser flera styrkor i betänkandet.
– Vi är positiva till förslaget om längre
kliniska placeringar, det är inte bra om studenterna får sin utbildning i alltför många
fragment. Tanken med att det ska finnas en
progression genom utbildningen är också
bra, det vill säga att varje moment av
läkarutbildningen ska bygga vidare på de
delar som studenterna redan har gjort. Det
framgår också tydligt i förslaget att utbildningsplanen ska vara resultatfokuserad, det
vill säga studenten ska kunna uppvisa sin
dokumenterade kompetens och färdighet
vid examenstillfället. Vi tolkar det som att
lärosätena kommer att få stor frihet att
lägga upp sin utbildning så länge som den
färdiga legitimerade läkaren uppnått målen
i utbildningsplanen, säger Agneta Ekman,
programansvarig för läkarprogrammet samt
ordförande för läkarprogramkommittén vid
Sahlgrenska akademin.
Till skillnad från Lund, har Göteborg
valt att behålla ämnesstrukturen. Studenterna läser de basvetenskapliga ämnena före
de kliniska, samtidigt som klinisk träning
startar redan på termin ett.

Henrik Sjövall, professor och biträdande
prefekt vid Institutionen för medicin, samt
ledamot i läkarprogramkommittén vid
Sahlgrenska akademin, ser förslaget till ny
läkarutbildning som en anpassning till en
ny omvärld.
– Jag har noga läst utredningen
och ser inte att den kritik som
framförts om att det skulle finnas
ett motstånd till ämnesbaserad
undervisning, och att förslaget är
forskningsfientligt, har någon
förankring i utredningsförslaget.
Det står inte en rad om att man ska
dra ned den prekliniska undervisningen. Jag ser snarare utredningsförslaget som en modernisering av
läkarrollen och anpassning till en
ny spelplan.
Henrik Sjövall ser flera styrkor med
utredningsförslaget och lyfter fram harmoniseringen med Europa.
– Sverige kan ju inte som enda land i
Europa ha ett helt eget system. Sedan har
läkaryrket ändrat karaktär, faktakunskaper
är en förutsättning, men det räcker inte. Vi
lever i en ny tid som ställer nya krav på
exempelvis teamarbete och förmåga att
initiera, medverka i och genomföra förbättringsarbete, säger Henrik Sjövall.

Han ser även fördelar med förslaget att
ansvaret för läkarutbildningen ska vila på en
huvudman; lärosätena får det fulla utbildningsansvaret för studenterna fram till läkarexamen.
– Det ställer krav på att vi inte släpper
igenom elever som inte har den kompetens
och kunskap som krävs utifrån fastställda
mål. Tycker även att det är positivt att det
blir inskrivet i högskolelagen att sjukvården
blir skyldig att hjälpa till med undervisning. Vi har haft stora problem i Västra
Götalandsregionen på grund av att sjukvården inte haft pengar och därför inte kunnat
ta emot studenter.
Henrik Sjövall tycker även att det är bra
att vetenskapligt förhållningssätt och kunskaper om kvalitets- och förändringsarbete
är tydligare inskrivna i utbildningsmålen.
– Det handlar om en akademisk utbildning som ska förbereda studenterna inför en
okänd morgondag. Det är så mycket framtidens läkare måste förhålla sig till till som
genus, etnicitet, socioekonomiska bestämningsfaktorer för hälsa. Jag tycker att utredningen är genomarbetad och långsiktig,
säger Henrik Sjövall.
Förslaget till genomgripande förändringar av läkarutbildningen, ställer höga
krav på utbildningsorterna. Utmaningen
ligger i att enas om vad som bör prioriteras
för den blivande läkaren, och att fokusera på

lärande med inriktning på kompetens, förståelse och sammanhang. Lärosätena har
tillsammans med hälso- och sjukvårdshuvudmännen nu ett stort utvecklingsarbete
framför sig, menar Agneta Ekman.
– Det är osäkert om vi har den kompetens just nu som krävs inom universitetet
för att leva upp till de nya utbildningsmålen. Vi kommer att behöva utbilda våra universitetslärare. Det är viktigt att vi också
fångar upp den kompetens som finns hos
AT-studierektorerna som i dag är verksamma i sjukvården, den kompetensen
måste in på universitetet för att vi på bästa
sätt ska kunna utbilda kliniskt duktiga
läkare.
Universitetet måste också se till att det
finns system för att kvalitetssäkra den
kliniska utbildningen för studenterna.
– Vi måste kunna säkerställa att våra studenter har den kompetens och kunskap som
krävs under sina kliniska placeringar, det är
grunden för deras legitimation. Vi kommer
att behöva lägga ned mycket tid och kraft
på att utveckla ett bra system och på examinationerna som ju ska vara lika över landet.
Utbildningstiden är också kortare, vilket
ytterligare är en stor utmaning, säger
Agneta Ekman.

”Brist att
det inte finns
en koppling
till specialistutbildningen”
En stor brist i utredningen,
menar Agneta Ekman, är att den
inte täcker studenternas väg
fram till färdig specialist.
– Hur kopplingen mellan legitimation och specialistutbildning
är tänkt är i nuläget högst oklart.
Det är väldigt förvånande att
man inte gav utredaren ett
sådant uppdrag. Nu blir det
dubbelarbete och vi förlorar tid,
säger Agneta Ekman.

Eva Nordin
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”Sverige bör begära dispens fö
Utredaren Stefan Lindgren
anser att dagens AT har tjänat
ut sin roll och vill istället integrera utbildningsmålen för AT
i grundutbildningen.
Ett förslag som möter starkt
motstånd från Sjukhusläkarna,
som vill att Sverige ska söka
dispens för att behålla AT.

”Stor
risk att
framtidens
läkare har
sämre
färdigheter
när de
examineras”
Kenneth Lindahl, ledamot i
Sjukhusläkarnas styrelse,
spolar Stefan Lindgens förslag.
– Det vore bättre att höja
kraven på dagens AT-utbildning, tycker han.
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t Enligt utredningen bör nuvarande krav
på minst 18 månaders allmäntjänstgöring
(AT) efter läkarexamen tas bort. Istället ska
utbildningsmålen för AT integreras i den 12
terminer långa grundläggande utbildning
som leder fram till behörighet som läkare.
– Vi menar att AT tjänat ut sin roll. Den
kliniska träningen bör introduceras tidigt i
utbildningen och på allvar integreras med
de teoretiska utbildningsmomenten. I dag
fungerar det inte särskilt bra. Studenterna
får inga sammanhängande perioder och tilldelas inte heller egna roller och arbetsuppgifter.
– I vårt förslag vill vi att de får längre
perioder på varje utbildningsställe och att
studenterna får ett eget ansvar och blir delaktiga i arbetet. Morgondagens läkare ska
också kunna arbeta och forska såväl i Sverige
som i andra länder, säger utredaren Stefan
Lindgren, professor i medicin vid Lunds
universitet.
Han menar att de viktigaste principerna
för en läkarutbildning är att den bygger på
tydlig progression och fokus på livslångt
lärande. Studenterna bör få ett ökat ansvar
att identifiera problem och erövra relevant
kunskap och sedan använda den för att
hantera nya problem.
– Ska man verkligen arbeta konsekvent
med det man kallar progression behöver vi
se till att varje del av läkarutbildningen
bygger vidare på de delar som studenterna
redan har gjort. Det handlar om att succes-

SJUKHUSLÄKARNA
HÅLLER INTE MED
STEFAN LINDGREN
OM ATT AT
TJÄNAT UT SIN ROLL
sivt fördjupa och öka komplexiteten. Gör vi
detta kan vi nå slutresultat som kommer att
vara på en betydligt högre nivå än idag.
Sedan sätter självklart studenternas egna
ambitioner standarden, säger Stefan
Lindgren.

Vill ha dispens
för att behålla AT
Det finns en överhängande risk att framtidens läkare har sämre färdigheter när de
examineras om AT slopas. Det menar
Kenneth Lindahl, överläkare vid kirurgkliniken på Västmanlands sjukhus i Västerås,
samt ledamot i Sjukhusläkarnas styrelse.
– Det är jag helt övertygad om. Förslaget
innebär att man i utbildningen ska trycka in
mer av eget arbete och fler ämnen som kommunikativ förmåga, ledarskap och interprofessionellt samarbete. Det kommer att bli
en stor utmaning att få tiden att räcka till.

Förslaget
kräver ny infrastruktur
– Sedan måste vi hitta utbildningsorter.
Det krävs en helt ny infrastruktur med
kliniska lärare på varje litet sjukhus i
landet som brinner för att undervisa och
att det finns ett bredare fokus än att
bara producera sjukvård. Det gäller att
landstingen är med på banan, säger
Kenneth Lindahl.
Det svenska systemet med AT efter fem
och ett halvt års grundutbildning har med
få undantag fungerat väl, menar han.
Kenneth Lindahl anser att Sverige bör
begära dispens för att behålla den svenska
modellen med 18 månaders AT före legitimation.
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ör att få behålla AT”
– Det finns brister i den modell vi har
idag och mycket kan göras bättre. Jag
tycker att det finns vinster med att behålla
den modell vi har idag, men att man höjer
kraven på studieorterna. Vi har till exempel
Öppna jämförelser när det gäller AT och det
har hjälpt till att förbättra standarden. Man
skulle också kunna tänka sig att Socialstyrelsen inspekterar studieorterna för att se
om de har kompetens och tillräckliga
resurser för att bedriva AT. Möjligheten att
begära dispens för att få behålla den svenska
modellen med AT borde prövas, säger
Kenneth Lindahl.

Förespråkar kliniska
utbildningsavdelningar
Emma Furberg, ordförande för Medicine
Studerandes Förbund, MSF, tycker att det är
positivt att vägen till legitimation blir
snabbare, utan den flaskhals som idag finns
mellan grundutbildning och AT.
– Dagens läkarutbildning, som bygger
på ett lärlingssystem, tenderar att innebära
inslag av så kallad svansning, vilket begränsar den professionella utvecklingen. Det kan
dock finnas fördelar med att AT till viss del
förläggs i ett introduktionsblock för alla
nylegitimerade, inte minst de som studerar
till läkare utomlands och sedan återvänder
till Sverige. Det får dock inte innebära fler
flaskhalsar, vilket är viktigt att i så fall ta
hänsyn till vid dimensioneringen av sådana
introduktionsblock.
Emma Furberg förespråkar att fler
kliniska utbildningsavdelningar (KUA),
införs, så att läkarstudenter redan under sin
utbildning ska kunna erövra viktiga
kliniska färdigheter och kunskaper i en
autentisk miljö.
Just nu råder en otydlig ansvarsfördelning mellan universiteten respektive landstingen fram till avslutad AT. Förhoppningen, menar Emma Furberg, är att universiteten som ensam huvudman för utbildningen fram till legitimation, tydligare ska
förstå och leva upp till de krav som ställs
och att den generella kvaliteten på de legitimerade läkarna ska öka.

– Självklart är detta en stor utmaning för
universiteten som kommer att behöva
tydliga riktlinjer och en nationell samordning för ett så bra resultat som möjligt.
Det finns dock en stor risk att förslaget
om det antas, leder till en klar ekonomisk
försämring då utbildningen förlängs till sex
år, vilket kräver fler terminer med studiemedel.

Ekonomisk smäll om inte
trygghetssystemen ses över
– Våra egna undersökningar visar att en hög
andel av läkarstudenterna inte har studiemedel under hela utbildningen. Trygghetssystemen skulle behöva en ordentlig
översyn, det är oacceptabelt att så pass
många studenter står utanför dessa, säger
Emma Furberg.
Emma Furberg ser en styrka med att den
svenska läkarutbildningen blir internationellt gångbar och harmoniseras med andra
europiska läkarprogram.

”Gott om tid att titta
över ST-utbildningen”
Stefan Lindgren menar att den svenska
modellen med delat huvudmannaskap för
utbildningen fram till läkarexamen och
behörighet får allt färre motsvarigheter på
andra håll i Europa och världen.
– Det finns många andra starka skäl för
att AT bör upphöra, vilka utvecklas i betänkandet. Och jag delar uppfattningen att vi
bör ägna starten av specialiseringstjänstgöringen särskild uppmärksamhet. Men det
finns flera svåra frågor att ta ställning till
och dessutom gott om tid fram till 2022 att
utreda den frågan.
Jag har därför inte lämnat några specifika
förslag i det avseendet. Vi föreslår också att
möjligheten att få studiemedel ska utökas
ett halvår för studenter med en så lång
utbildning som läkarutbildningen, säger
Stefan Lindgren.
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”Läkarförbundet
står bakom
förslaget om
sex års
utbildning och
slopad AT
– Läkarförbundet har efter
många och långa diskussioner de senaste åren, tagit
ställning för en 6-årig
läkarutbildning som leder till
legitimation, säger Marie
Wedin, ordförande för
Sveriges Läkarförbund.
t – Samtliga nordiska länder
utom Sverige och en stor
majoritet av de europeiska
länderna har nu sexåriga utbildningar som
leder till legitimation.
Norge och
Finland har
nyligen ändrat
sina system,
liksom Polen.
När den
svenska utbildningen är elva
terminer och examen inte leder
till legitimation, så innebär det
att den svenska läkarexamen
inte är gångbar utanför Sveriges
gränser, och de svenska nyexaminerade läkarna måste stanna
i Sverige tills de har genomfört
AT och fått sin legitimation,
säger Marie Wedin.
Dagens svenska system gör
det också svårt för de som har
en läkarexamen från ett annat
EU/EES-land, att komma in rätt
på den svenska arbetsmarknaden, menar hon.
Både svenska ungdomar
som får läkarexamen och primärlegitimation i andra EU/EESländer och invandrare som
kommer till Sverige med en
läkarexamen och legitimation
från EU/EES, är idag utestängda
från AT, samtidigt som de i
realiteten inte anses tillräckligt
meriterade för att få ST-tjänster.

Eva Nordin
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Vad gäller när den
pensionerade läkaren
gör ”frivilliga”
läkarinsatser?
.

AV LENNART RINDER
t Sekreterare i föreningen
Sveriges Äldre Läkare. Lennart
Rinder är docent och legitimerad
läkare, men är kanske mest känd
som mångårig chef för Socialstyrelsens Tillsynsavdelning.
Lennart Rinder har också suttit
i en rad statliga utredningar och
även arbetat inom Socialdepartementet, bland annat som ansvarig
för Hälso- och sjukvårdspropositionen 1983/84.
Åren 2000 och 2005 var han
konsult åt Ministry of Health i
Vietnam.
Artikeln har tidigare varit
publicerad i Sveriges Äldre
Läkares tidning SÄLbladet.
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L

ite lagom nervös tar jag
bussen ut till Lilla
Essingen där en del av
den stora myndigheten
huserar. För idag är det
omvända roller som
gäller: förr i tiden var
intervjuaren (som chef
för Socialstyrelsens tillsynsavdelning) den
som bestämde över bl.a. Anders och nu är
det alltså Anders som står för ”bestämmandet”. För säkerhets skull har jag med mig
ett par vaniljbullar (knappast muta?) för att
komplettera det statliga (välsmakande)
kaffet och allmänt förgylla intervjusituationen i den spartanskt inredda och diminutiva kontorscellen.

Grundläggande principer
Basala begrepp i den styrande lagstiftningen (Hälso- och sjukvårdslagen,
Patientsäkerhetslagen m.fl.) är t.ex. att
man ”tillhör hälso- och sjukvårdspersonalen” och ”meddelar vård och behandling”,
för då gäller ganska stora krav. Faktum är
att om man är ”kvacksalvare” så har man
ganska stora friheter i Sverige, dvs sysslar
med ”alternativ medicin” och liknande
som faller utanför begreppet ”vetenskap
och beprövad erfarenhet”.
Ett vanligt missförstånd är att om

man bara inte tar betalt ”så är det
inte så noga med formalia”. Men
så är det absolut inte, samma
regler gäller vid vård mot betalning som vid ”frivilliginsatser”.
Om man begränsar sig till ”förstahjälpen-insatser”, dvs sådana enkla
åtgärder som envar kan utföra, t.ex. ringa
efter ambulans, lägga en medvetslös i
framstupa sidläge eller ge basal hjärt-lungräddning så gäller inga specifika krav. Det
är förstås inte alldeles lätt att bedöma var
den exakta gränsen går mellan sådan första
hjälp och professionella medicinska
insatser som förutsätter utbildad hälsooch sjukvårdspersonal, t.ex. en legitimerad
läkare.
Men om det handlar om mera tydliga
professionella hälso- och sjukvårdsinsatser
för en enskild patient – diagnostik och
specificerad rådgivning-behandling – är
det lika klart att vissa grundläggande krav
ska vara uppfyllda, som gäller också för
den sedan kanske länge pensionerade
läkaren, som inte längre har någon tydlig
huvudman/arbetsgivare.

Detta krävs

1. Du ska vara vårdgivare. Rätt enkelt,
det räcker att via Socialstyrelsens hemsida

VAD GÖR DU OM...
Passagerare
faller ihop
i flygkabinen

Du ombeds
att ge råd i TV
Grannen vill
ha remiss
för röntgen

Du griper in
vid svår
trafikolycka

Barnbarnet hostar
och behöver recept
på hostdämpande

ha anmält sig till vårdgivarregistret.

2. Du ska utse någon, rimligen dig
själv, till verksamhetschef för den verksamhet som är anmäld till vårdgivarregistret och iaktta det allmänna regelverk som gäller för verksamhetschefer i
hälso- och sjukvården.

3. Du ska ha ett dokumenterat kvalitetssystem i enlighet med Socialstyrelsens föreskrifter. Detta är tämligen så
jobbigt att fixa till.

4. Du ska ha en patientförsäkring. Här
erbjuder bl.a Salus Ansvar en försäkring
för fritidspraktiker för några hundra lappar årligen.

5. Du ska dokumentera (dvs journalföra) dina patientkontakter. I och för sig
kan det nog räcka med att anteckna i ett
kollegieblock eller så. Men det ska
förvaras mycket säkert, t.ex. i ett någorlunda brandsäkert kassaskåp, så helt lätt

är det inte att uppfylla just detta krav.
(”Det finns inga doktorer med kontoret
på fickan”).

Du kan bli kontrollerad
av Socialstyrelsen
Man står förstås under Socialstyrelsens
tillsyn, både i egenskap av vårdgivare
och för att man tillhör hälso- och
sjukvårdspersonalen, och kan därför bli
föremål för t.o.m. inte föranmäld
inspektion och kunna skicka in dokumentation, t.ex. journalkopior.
Om det föreligger rena ”nödsituationer” kan bedömningarna bli mera
knepiga och kraven i praktiken minska
väsentligt.
Efter genomgången av dessa mera
generella principer ber jag Anders Alexandersson att kommentera några typsituationer som den pensionerade läkaren
kan bli engagerad i.

Bordsgranne
ber om
medicinskt råd

att Kalle, 5 år, har skrällande hosta
sedan tre dagar, men ingen feber.
Mycket stressigt på svärdotterns jobb,
maken utomlands i tjänsten, så ingen
kan vabba och Kalle bara måste vara på
dagis.
Svärfar förhör sig noga om symtomen
och bedömer att det handlar om vanlig
faryngobronkit på virusbas, som snart
spontant ger sig och knappast är
smittsam längre, men lite hostdämpande skulle underlätta för Kalle och
ringer telefonrecept på Cocillana-Etyfin
(läkaren har s.k. pensionärskod för subventionerad förskrivning av läkemedel).
Anders Alexandersson: Detta är
hälso-och sjukvård, hela regelverket
måste tillämpas.

>> Gratiskonsultation
vid middagsbordet
Läkaren lyssnar på sin bordskavaljer som
beskriver tryck över bröstet vid

>> Barnbarnet är hostigt
Svärdottern ringer och är bekymrad för

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Frivilliga insatser

ansträngning och ber om åtgärdsråd.
Läkaren bedömer det hela som ofarligt
och förespråkar expektans.
Anders Alexandersson: Läkaren
använder sin medicinska kompetens för
diagnos och gör ett medicinskt ställningstagande. Det är därför hälso-och
sjukvård och hela regelverket, t.ex. journalföring, är tillämpbart.
– Skämtare brukar säga att den rätta
repliken vid en middagsbordskonsultation alltid är: ”Ni gjorde nog klokt i att
söka läkare”! Och då behöver man ju
inte tänka på att journalföra middagssamtalet….

>> Grannen vill ha
remiss för röntgen
Grannen sedan 40 år i villan bredvid ber
om en röntgenremiss för sina knäledsbesvär och läkaren tycker att det kan man
väl villfara.
Anders Alexandersson: Att skicka
själva remissen är endast en förfrågan hos
annan, särskilt sakkunnig läkare och
därmed i sig inte hälso- och sjukvård
enligt ovanstående regelverk. Normalt
görs dock en medicinsk bedömning före
remissen. Socialstyrelsens föreskrifter om
remisshantering gäller, och då blir det
hälso- och sjukvård med dess regelverk.
Men observera att det kan bli
dyrt för ”patienten” om man
inte har vårdavtal (och det har
man nog inte) som innebär att
landstinget (motsvarade) står
för kostnaden för undersökningen.

>> Läkarmedverkan vid
idrottstävling
Läkare som själv varit duktig inom
idrotten i fråga ställer upp, utan ersättning, som tävlingsläkare för att kunna
primärt handlägga t.ex. frakturer och
mera djupgripande sårskador.
Anders Alexandersson: Det lutar
åt att detta i regel är hälso-och sjukvård,
där hela regelverket ska tillämpas och
alltså går längre än den första-hjälp som
envar lekman bör kunna klara av. Socialstyrelsen för diskussioner med några
riksorganisationer för att finna praktiska
organisatoriska lösningar för just ”tävlingsläkare” och likartade situationer
där det krävs att man är vårdgivare etc.
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Eventuellt kan förslag till lösning
komma under 2013.

>> I flygkabinen
Långresa många timmar. Medpassagerare
faller ihop i stolen bredvid. Flygvärdinna
vädjar om medicinsk hjälp och tillhandahåller stetoskop och blodtrycksmanschett. Läkaren tar puls och blodtryck
och hjärtauskulterar. Passageraren vaknar
upp och kan kommunicera en hygglig
anamnes på engelska. Läkaren bedömer:
svimningskaraktär, ej livshotande, kan
avvakta planerad landning om cirka 7
timmar, då lämpligen ny bedömning av
flygplatsläkare.
Anders Alexandersson: Frågan är
svårbedömbar juridiskt. Planet kan
befinna sig över svenskt, internationellt
eller annat luftrum. Dessutom kan
planets nationalitet vara avgörande för
under vilket lands regelverk åtgärden ska
bedömas. Det finns flera internationella
konventioner som reglerar civil flygfart.
Den vård som ges på planet kan därför
komma att bli bedömd efter den nationalitet som planet är registretat på eller var
planet befinner sig i luftrummet.
Som grundprincip gäller dock att på
svenskt luftrum eller i ett svenskregistrerat plan gäller svensk lagstiftning
om läkaren använder sin medicinska
kompetens, och då gäller hela regelverket enligt ovan. Om det bedöms vara
en nödsituation gäller samma resonemang som i fallet med trafikolyckan vad
gäller dokumentation etc.

>> Trafikolycka med svårt
skadade/döda
Läkare i bil ser frontalkrockade bilar,
uppenbarligen hänt nyss och läkaren är
först på plats. Ringer omedelbart 112,
försöker därefter dra fram ett par som
verkar vara oskadade, påbörjar vid behov
hjärt-lungräddning, lägger medvetslösa
i adekvata lägen, värmer med filtar etc.
Senare anländer ambulans och
helikopter och tar över.
Anders Alexandersson: I nödsituation som denna kan brister i dokumentationen eller åtgärderna bedömas som
försvarbara. Läkaren kan dock ställas till
ansvar om han eller hon förfarit felaktigt.
Det kan dock beroende på situation förväntas att läkaren lämnar
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över någon form av information i
den mån detta är möjligt (muntligt)
eller dokumentation på de åtgärder
som vidtagits till den personal som
tar över fortsatta bedömningar och
åtgärder (ambulanspersonal, motsv.)

>> Råd i TV
Jag påpekar att läkare som uppträder i
TV-program inte sällan ger ganska specifika råd och uppmaningar till personer
som mejlat eller ringt. Anders säger att
man inom Socialstyrelsen diskuterat
detta ingående.
En svårighet är att identiteten inte
alltid är säkerställd, eller att frågan kan
gälla någon tredje person. I kontakt
med specifik juridisk expertis har framförts att yttrandefrihetslagens bestämmelser blir gällande i massmedia och då
blir frågan särskilt svår att bedöma.

Enklare att vara
”kvacksalvare”
Till slut undrar jag om den legitimerade
läkare, som kanske tycker att regelverket verkar lite jobbigt, kan ”komma
runt det” genom att avsäga sig legitimationen och verka som ”kvacksalvare”.
Och visst kan man det, dock med
väsentliga inskränkningar som att inte
behandla barn under åtta år, diabetes
och en hel del annat.
Det är mycket strängare samhällskrav på oss som juridiskt tillhör hälsooch sjukvårdspersonalen, och lite extra
på oss som har legitimation, än på
”kvackarna”.
Kanske är någon förvånad över att de
formella kraven är så långtgående även
när man rent ideellt och utan ersättningskrav, mera som ett ”kall”, vill och
kan tillhandahålla sin medicinska kompetens och bl.a. avlastar den offentliga
sjukvårdsapparaten en hel del arbete.
Det är dock troligen få av ovan exemplifierade situationer som prövats mera
ingående rättsligt, men intill Högsta
förvaltningsdomstolen (f.d. Regeringsrätten) slutligt prövat ett ärende så att
man fått fram prejudikat gäller förvisso
förvaltningsmyndigheten Socialstyrelsens tolkningsföreträde vad avser
bestämmelserna i Hälso- och sjukvårdslagen, Patientsäkerhetslagen m.m. och
uttalanden i förarbetena till dessa.
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JAG VILL VARA
EN STROLLING BOSS

S

å har jag valt att ta en annan väg
(cliffhanger från förra
krönikan;=). Sedan april är jag
första-linje chef inom sjukvården. Fackligt sett innebär det
att jag inte längre sitter med i
styrelsen för Sjukhusläkarna och att jag
kommer att avgå från alla mina uppdrag nu
under våren.
Hur är det då att vara chef? Svårt att
säga, det verkar vara väldigt många möten.
Möten för att stämma av ekonomi, möten
för att stämma av organisation och möten
för att räkna ut varför det som ska göras inte
kan göras. Redan nu känns kanske en del
möten som om de bara fortsätter, slentrian
att kalla alla till allt, och oro för att om man
inte går så är det just på det mötet som det
man vill försöka åstadkomma som chef tas
upp.
En annan sak som verkar vara i kraftig
uppgång är antalet mail. Redan innan har
jag känt mig lätt dränkt i mail som medarbetare, dels kommer de ibland direkt till
mig, dessutom finns det en eller flera som
självpåtaget vidarebefordrar allt så man får
det i triplikat. Tja jag måste säga att det
kanske till och med är mer sådant som chef.
Och ”svara alla”-funktionen borde i min
mening avskaffas, om man var tvungen att
varje gång manuellt fylla i alla mailadresser
så kanske man skulle reflektera om det man
skrivit som svar verkligen måste gå ut till
alla?
Nu började jag medvetet om de sidor
som kanske inte helt gör mig glad. Men
finns det något som jag tycker är bra då? Ja,
faktiskt! Det är mer i den vågskålen än den
andra. Dels har jag efterträtt en kollega som
har haft full koll på hur det är att börja som
ny chef.
Hon har röjt undan en massa administration i förebyggande syfte och jag är henne
evigt tacksam för det. Sedan har jag fått mer
tid avsatt så att jag kan prioritera in att
vandra i korridorerna – jag tror detta ibland
är underskattat, kanske framförallt när det
beskrivs för högre chefer. Men att vara med
på morgonmöten, försöka passera runt på så

många ställen som möjligt under dagen
känns som det servar två syften – dels så får
jag lite motion och känsla för vad dagens
stämning är, och dessutom så ser kollegor
och alla andra medarbetare att jag faktiskt
är där och därför kan man få tag på mig
med. Det är bra.
Jag känner kanske att det fortfarande
finns en omogenhet i en så stor organisation
om hur man introducerar nya chefer, viss
introduktion har varit bra, men nästa äkta
chefsintroduktionskurs går tidigast i höst,
det är ju en bit dit!
En del system och frågeställningar som
dykt upp har jag känt att detta borde finnas
en enkel lathund för hur man gör. Det
kändes som ett oöverstigligt problem
häromdagen när jag skulle räkna ut vart och
HUR jag ska fylla i en rekvisition för terminalglasögon till en medarbetare, det tog ett
tag. Först hittade jag en gammal blankett,
så där ödslade jag en timme på att gnugga
min panna över att det inte var logiskt.
Sedan fick jag hjälp att hitta rätt blankett
och då tog det 30 minuters gnuggande för
den var snäppet mindre ologisk.
Jag tror att man som chef måste både
kompromissa och inse att det man vill och
det man kan inte möts i alla delar, men samtidigt försöka hålla sin inre kompass rätt
inriktad. Patientsäkerhet, arbetsmiljö, professionell utveckling och god vård måste
komma främst!
Hittills får man kanske säga att jag varit
förskonad från de riktigt svåra besluten som
säkerligen kommer, och jag hoppas då att
jag ska kunna förklara mina beslut på ett
sådant sätt så att jag fortsatt känner att
mina kollegor har samma förtroende för mig
som de ger uttryck för idag.
Kollade just i mitt latinskåp på nätet,
tänkte underteckna detta med ”den vandrande chefen” på latin men det heter visst
”Errantem princeps” och det låter mer som
något som är fel, så jag tar engelska denna
gång och hälsar till er alla från ”The strolling boss”.

MIKAEL ROLFS
GÖR DEBUT
SOM KRÖNIKÖR
FRÅN
ANDRA SIDAN
Sjukhusläkarens läsare känner
väl till Mikael Rolfs, mångårig
styrelseledamot i Sjukhusläkarna och Läkarförbundets
centralstyrelse.
Som nybliven chef på Astrid
Lindgrens barnsjukhus lämnar
han nu sina fackliga uppdrag,
men Sjukhusläkaren har glädjen
att meddela att Mikael Rolfs
fortsätter som krönikör i
Sjukhusläkaren.
Det ska bli spännande att
följa hans vandringar från
”andra sidan”.

Mikael Rolfs
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SJUKHUSLÄKARNA:

Kommunerna bör ta ett
ökat ansvar för patienter
som färdigbehandlats
Överbelagda sjukhus är ett stort arbetsmiljö- och patientsäkerhetsproblem.
t I takt med att vårdplatsantalet stadigt sjunkit på sjukhusen måste något göras åt att vårdplatser blockeras av
utskrivningsklara patienter.

Därför vill Sjukhusläkarna att tiden som kommunerna har
att ordna plats justeras ned. Fem dagar för somatisk vård och
30 dagar för en psykiatrisk patient är otidsenligt långa
perioder, menar föreningen.
Sjukhusläkarna vill också att kostnaderna som kommunerna ska ersätta landstingen justeras upp så att de motsvarar
den faktiska kostnaden för en vårdplats.

SÅ TYCKER REGERINGENS ÄLDRESAMORDNARE

”Tror inte på lagstiftning som
ökar kommunernas avgifter”
Vi måste se till den
enskilde äldres bästa,
inte bara räkna vårdplatser och flöden i
vården. De äldre får inte
bli någon form av Svarte
Petter som bollas runt.
t Det säger Eva Nilsson-Bågenholm, regeringen äldresamordnare. Hon tror inte på lagstiftning
som ökar kommunernas avgifter
eller ytterligare begränsar möjligheter till betalningsfria dagar för
medicinskt färdigbehandlade
patienter.
De äldre patienterna är inte
antingen kommunen eller landstingets ansvar, det är ett gemensamt ansvar menar Eva NilssonBågenholm och pekar på att det
faktiskt fungerar bra på flera
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ställen i landet och menar att det
går att lära av förebilder.
Det kan handla om team som
möter patienten i hemmet och
både ordnar mat, provtagningar
och läkarbesök, som i Ronneby
och Mölndal.
Hon hänvisar också till de 19
försöksprojekt som pågår och som
stöds av SKL och Socialdepartementet.
- Att lagstifta menar hon inte
alltid är den bästa lösningen.
Istället handlar det om förmågan
att tillsammans ge sammanhållen
vård och omsorg som fungerar för
äldre patienter.
Hon betonar att det inte finns
en lösning på problemet.
Kommuner och landsting har
frihet att göra vad de vill, bara de
gör det på ett bra sätt för de äldre.

Anna-Lena Bengtsson
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Sjukhusläkarna vill att chefläkarna
ska få en mer oberoende ställning
Ge chefläkarna en mer oberoende ställning gentemot
sjukhusledningarna och
omvandla chefläkarrollen till
att mer bli en fristående
värnare av patientsäkerhet.
t Det kravet från Sjukhusläkarföreningen i Uppsala fick stöd på Sjukhuslä-

karnas fullmäktigemöte som beslöt att
verka för en ny chefläkarroll centralt.
Sjukhusläkarna oroas över utbildningen när universitetssjukhusen töms
på rutinfall.
– Ann Hermansson berättade att på
kirurgen i Lund kan man idag inte ha några
ronder med kandidater på grund av att det
inte finns tillräckligt många inneliggande
patienter.
Fullmäktigemötet beslutade att

stödja motionen från Lund och att Sjukhusläkarna i sitt centrala arbete verkar
för att universitetssjukvården i Sverige
har en tillräckligt stor patientbas för att
klara sina uppdrag för forskning, specialistutbildning och läkarutbildning.
Sjukhusläkarna vill också att aktörer
som etablerar sig i samband med
vårdval åtar sig ett utbildnings- och
jouransvar i samråd med universitetssjukvårdens företrädare.

SJUKHUSLÄKARNAS STYRELSE

MIKAEL ROLFS
AVTACKADES PÅ
FULLMÄKTIGEMÖTET

Sjukhusläkarnas informatör
Helene Thornblad överräcker en
avskedsgåva till Mikael Rolfs.
t Mikael Rolfs, mångårig
styrelseledamot i Sjukhusläkarna
som tackat ja till att bli chef på
Astrid Lindgrens barnsjukhus,
lämnar nu Sjukhusläkarna.
Han efterträds av
Torbjörn Karlsson
från Akademiska
sjukhuset som gör
come back i Sjukhusläkarnas styrelse.
Sjukhusläkarnas styrelse från vänster till höger: Anna Sjöström, neurolog, Thomas Zilling, ordförande,
kirurg, Kenneth Lindahl, kirurg, Evita Zoucas, kirurg, Lars Nevander, barnpsykiater, Christina Spjut, psykiater, Bengt von Zur-Mühlen, vice ordförande, invärtesmedicinare, Shokoufeh Manouchehrpour, onkolog,
Anders Dahlqvist, kardiolog. Torbjörn Karlsson, överläkare anestesi- och intensivvård, som gör come back
är inte med på bilden.
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Nytt dubbelkrysset och ny chans
att vinna thrillern Turkanarapporten
Kan förknippas med skimmer.

A

En smaksak.

B

Tur i augusti.

C

Östergök är tröstergök.

D

Innehåller fransk barnuppfostran.

E

Kan man göra med högläsning.

F

Förordade icke-våld.

G

Illdåd i det fördolda.

H

Kunde gamla leva på förr.

”Om inte du sticker, så sticker jag”, tänker nog en -.
Ofta med brak.
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J
K
L
M

Måste den som vill sluta röka.

N

Ska bli stora och feta .

O

Firas i enlighet med kalendern.

P

Verksamhetsområde för Hans Blix tidigare.

Q

Kallades väl en med psykisk insufficiens förr.

R

Inte helt tättslutande.

S

Tjänstebeteckning.

T

Har ofta juridisk utbildning.

U

Vi efterlyser en diktstrof
Så här gör du: Lös ut krysset. I varje ruta finns en siffra. Siffran
anger bokstävernas placering i diktstrofen. Bokstaven i rutan med
siffran 1 är den första bokstaven i diktstrofen. Bokstaven i rutan med
siffran 2 är den andra bokstaven i diktstrofen, osv. Du får också en
ledtråd om du kan poetens namn och diktens titel. Bokstäverna i den
första rutan i de vågräta raderna A till U bildar uppifrån och ner
poetens namn och diktens titel. Lycka till!
De fem först öppnade rätta lösningarna belönas med thrillern
”Turkanarapporten” av läkaren Christian Unge, som skänker allt
överskott från boken till Läkare utan gränser.
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52

I

Revyinslag.
Jag är ! , du är våghalsig, han är dumdristig.

6

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

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

Smått & gott
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Dags för ny överraskande video av
Henrik Widegren på sjukhuslakaren.se!
Äntligen är det dags för en
ny Widegrenare! Men den
här gången blir det en rejäl
överraskning.
t I videon har Henrik Widegren lagt
gitarren på hyllan och ryktet går att han
ska avslöja en världsnyhet. Vad är det du
kokat ihop Henrik?
– Vetenskap är viktigt! Allt för
mycket av det vi gör är baserat på gamla
traditioner och ”beprövad” erfarenhet.
Så jag har försökt att dra mitt strå till
stacken. Vi får aldrig hejda vår jakt på
evidensbaserad vård. Även ifall det

innebär mycket jobb idag, så kommer
framtida generationer att tacka oss för att
vi har fört forskningsfronten framåt!
Dessutom älskar jag powerpointar,
som innehåller gulliga djur.
Jo, gulliga djur är gulliga, absolut.
Vad har hänt sedan sist?
– Jo, jag uppträdde på Sjukhusläkarnas ”fullmäktigemiddag”. Det blev
faktiskt schottis också.
Så det går att anlita dig om man vill
höja stämningen även i sådana sammanhang, utan spotlights och ridåer?
Absolut! Om man har en kongress,
inspirationsdag eller klinikfest och
önskar en stunds sång och skratt om

vården, så får man gärna höra av sig till
mig. Om man har en romantisk tête-àtête, så passar dock Lill Lindfors bättre.
Christer Bark

Rätt lösning på förra numrets korsord
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D

et lilla barnet på akuten
började gråta när den
fula farbrorn kom in på
undersökningsrummet.
Barnet var säkert på att
han just klivit ur farmors
gonattsaga. Nej då,
tröstade mamman.
Doktorn är inte naken. Kläderna är bara genomskinliga.
Ja, kläder är ett ständigt ämne för strid för
stridiga medarbetare. Kan man inte sluta fred kan
man undra… I Uppsala blev ledningen så överraskad av kritik mot nya personalkläder så man
beställde 30 000 plagg till. På Gotland är det
däremot bättre påpekas det. Där har åtminstone
vaktmästarna läkarrocken kvar.
På akuten beskrivs det också som en annan strid
skulle pågå. Den alltmer nischade läkarkåren som
numera behöver bakjoursskola för att kunna vara i
arbete, möter de alltmer pålästa och påstridiga
patienterna som anses kunna allt.
Även dessa allvetande patienter ska förstås
bemötas med respekt och bejakande. En vanlig
kommentar till en orolig akutsökande medmänniska är därför numera:
”Du har inte ett enda symtom som stämmer med
den sjukdom du tror du har och det betyder garanterat inte att du inte har den”. Och så kan man
trösta vidare att ”Och det finns sjukdomar man kan
ha länge utan några som helst symtom”.
Patienter kunde dock i ärlighetens namn även
förr vara på krigsstigen och tycka sig vara insatta i
sin problematik. En äldre man sökte en dag för ett
tjugotal år sen med smärtor i buken till akutkliniken på sin lilla ort. Han berättade att han fram tills
detta tillfälle inte varit i kontakt med sjukvården
sedan typ spanska sjukan men att nu var det dags.
När det onda hade satt in i magen hade han
nämligen slagit i Bonniers Läkarbok, förklarade han
vänligt för de som tog emot honom, och i denna
förträffliga bok hade han förstått att det som flera
dagar besvärat både honom och hans matlust
stämde väl överens med en ”akut inflammation i
gallblåsan”.
Alltså ”akut cholecystit”, förtydligade han, för
säkerhets skull för sköterskan som han tyckte såg
lite oförstående ut. Denna term hade han också läst

sig till i den utmärkta boken och eftersom hon
verkade så avvaktande tyckte han det var bäst att
prata så att hon begrep. Han förklarade vidare att då
det i boken angetts att man vid detta tillstånd omedelbart skulle sluta äta, kontakta läkare och få
dropp så var han nu här med nedpackad tandborste
och rena strumpor.
Mannen bemöttes med vänligt överseende av
personalen men han fick förstås komma in. Senare
blev han undersökt av jourhavande läkare som efter
att ha lyssnat på mannens historia och undersökt
mannens mage gav mannen rätt (ej maträtt, he) och
dropp.
Men dagens yngre medborgare har andra förutsättningar. I sitt möte med sjukvården behöver de
inte strida alls. De kommer vara säkra på att de
garanteras läkarbesök efter att ha haft ont i näsan i
tre minuter och är ovetandes om att de sannolikt
kommer få föda i en skrubb. De kan gå till apotek
som är fyllda med smink och huvudvärkstabletter
och som har generösa öppettider men inga mediciner.
Nej, de yngre utkämpar istället en helt annan
mer behjärtansvärd strid som ligger närmare deras
unga hjärtan. Den om allas vår jord.
Uppfostrade med devisen ”Vi ärver inte jorden av
våra föräldrar utan lånar den av våra barn” utkämpar
de istället striden mot global uppvärmning för att
rädda miljön. Deras föresats att helhjärtat viga sina
unga liv till att bevara våra ändliga resurser består i
att delta i Earth Hour.
Den årliga återkommande timman som förväntas
genomlevas utan elektricitet fyller allas hjärtan med
tårögd förväntan flera veckor i förväg. Det gemensamma engagemanget för jordens framtid en lördagkväll under vårvintern inleds således bildligt
med pukor och trumpeter och bokstavligt med en kopiös mängd stearinljus.
Och så kommer så stunden då alla
lampor släcks över nejden och alla
de tusentals levande ljusens stillsamma sken sveper in hela samhällen i trolsk 1800-talsromantik. I
vajande skuggor under mörka himlavalv avslutas sedan timman med ett
ungdomligt unisont: Tack Gud att
skiten är ÖVER.
Dr Snake

