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När Obama besöker Sverige
så är det en regeringschef som
driver en aktiv politik för att
reformera landets sjukvård.
Om han kommer lyckas eller
ej det får framtiden utvisa,
men han tar ansvar.  

t I Sverige är det alltmer uppenbart att
hälso- och sjukvård är något regeringen,
med socialminister Göran Hägglund i
spetsen, inte vill befatta sig med. I alla
fall inte i den offentliga debatten. I takt
med att protesterna växer, nu senast
med Läkaruppropet som samlat 9 000
underskrifter, väntar man på en kom-
mentar. 

Men tystnaden är total. Därmed visar
man återigen från regeringshåll att man
vill vare sig se eller höra talas om de
problem svensk sjukvård brottas med.

Det går att förstå att våra politiker är
villrådiga. I den officiella internationella
statistiken framstår Sverige som ett
föredöme på område efter område inom
sjukvård. Vi har lägst spädbarnsdödlig-
het i världen, föredömliga resultat
avseende avancerad cancerkirurgi, hjärt-
infarkt- och strokevård. Incidensen av
sjukhusförvärvade infektioner är låg i
internationella jämförelser. 

Vad är det då som är fel i folkhem-
mets sjukvård? 

Sjukvården är tacksam att debattera
för den berör väldigt många och verk-
samheten är svår och komplex. Efter
Maciej Zarembas artikelserie och
Läkarupproret så har det spridit sig en
uppfattning att New Public Manage-
ment (NPM) är något som hunden
släpat in och idag sätter all läkaretik ur
spel. Men verkligheten är inte vit eller
svart. 

För vissa patientgrupper har NPM
haft stort genomslag och betydelse och
hjälpt till att korta köer som ibland
varit orimliga. Å andra sidan har andra
patientgrupper kommit i kläm och

sjukvården har betalat ett pris genom en
allt sämre arbetsmiljö.     

Vad som är intressant idag är vilket
genomslag  Zarembas artiklar haft och
även Läkarupproret, dock utan att på ett
sakligt sätt kunna peka på ett alternativ.
Det ST-läkarna bakom Läkaruppropet
tar upp speglar en extremt dålig arbets -
miljö i kölvattnet till en alltmer finansi-
ellt pressad, ibland havererad, sjukvård
där huvudmännen ofta abdikerat från
att hjälpa till med prioriteringar i
vården när resurser saknats. Men hur
skall vi komma vidare och utveckla
svensk sjukvård?

Redan 2010 skrev Jane Cederqvist
och Ingemar Ihse en debattartikel i
Läkartidningen med rubriken ”Dags att
förstatliga vården”. 

Läkartidningens redaktion ställde i
underrubrik frågan; finns det något
parti som har kraft och vilja nog att ta
sig an så omfattande förändringar som
behövs?

En nationell kunskapsstyrning med
statlig finansiering av vården är också en
långsiktig strategi för Sjukhusläkarna.
Vid våra politiska kontakter på riks-
dagsnivå så har vi hela tiden fått besked
att frågan om förstatligande av vården
på politisk nivå är död och att inget
parti vill ta i frågan. 

Att ifrågasätta det kommunala själv-
styret är uppenbarligen inte något som
främjar den egna politiska karriären och
ingen ifrågasätter organisationen SKL:s
(Sveriges, kommuner och landstings)
suveränitet. 

Men detta kan vara ytterst farligt
enligt Shirin Ahlbäck Öberg och Sten
Widmalm som i ett kapitel i boken
”Patientens Pris” skriver att de partier
som bortser från att diskutera dagens

problem med svensk sjukvård väljer att
överlåta frågan till partier som t.ex. sve-
rigedemokraterna. 

Att Zaremba ska komma med lös-
ningar på hur svensk sjukvård skall
styras är orimligt och är inte heller hans
roll. Man kan inte heller begära att ST-
läkarna bakom Läkarupproret ska sitta
inne med svaret. 

Tanken att lämna dagens system till
förmån för en kunskapsstyrd och värde-
baserad vård är god, men ska den bli
riksomfattande krävs en statlig finansi-
ering och styrning. Det kan vara genom
storregioner, upphandling eller bolagi-
sering, men ansvar och ledning måste
vara tydlig.  

Med dagens 21 olika huvudmän med
rötter i 1600-talets svenska stormakts-
tid kommer vi aldrig att kunna se en
fungerande nationell IT-strategi. Ej
heller uppnå en fungerande styrning av
högspecialiserad vård eller nationell
strategi för patientsäkerhet. Som läget
är nu kan vi aldrig leva upp till hälso-
och sjukvårdslagens krav om lika vård.  

Hur tar vi tillvara kraften i
Läkarupproret?  Läkarupproret pekar på
en allt sämre arbetsmiljö för landets
sjukvårds personal och dålig vård för
stora patientgrupper. Detta är en fråga
för Läkarförbundet, dess delföreningar
och skyddsombud. Jag tror att det är
dags att nu en gång för alla väcka frågan
om att skrota landstingen.  

Våra 21 landsting med rötter i 1600-talets
stormaktstid har tjänat ut sin tid

THOMAS ZILLING
ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA

Sverige behöver
en statligt finansierad
sjukvård för att klara
framtidens krav och
målet om en jämlik vård



N
u är det äntligen visat att
viss typ av dataspel både
kan föryngra hjärnan och
motverka sjukdomar som
depression och ADHD.
Denna hoppingivande

forskarrapport slog nyligen ner som en efterläng-
tad bomb till stor glädje för många. Landets ut -
arbetade psykiater ser också en ljusning för alla
de patienter som under senare år fått den lite mer
diffusa diagnosen ÅDH (Åt det hållet).

Att beakta de positiva effekterna av hjärn -
stimulans är förstås även värdefullt för vården
eftersom alla som jobbar där verkar deprimerade. 

Ledningen har ju också i flera år bedrivit ett
intensivt arbete i försök att stoppa den otrevliga
strömmen till Norge. Men eftersom detta arbete
(trots att de menar så väl) mötts av en hel del
kritik så kunde inte den aktuella rapporten
kommit lägligare. Hemligheten med
föryngringen  via dataspel är enligt forskarna
nämligen just kombinationen av press och
prestation, vilket alltså passar utomordentligt väl
in med akuta och kritiska situationer på
sjukhuset och den briljanta idén med
medarbetar träningen Gömma nyckeln.

Ja, nu är det ju inte den gammaldags leken
Gömma nyckeln som medarbetarna ska ägna sig
åt utan en digital variant som heter Gömma
lösenordet. För alla olika program på olika
datorer på olika avdelningar som läkarna behöver
logga in i alla dagar för att kunna rädda patienter
till ett nytt och rikare liv, och även rädda sin egen

självkänsla att de faktiskt gör något på
jobbet, så har man alltså infört olika
lösenord. 

Och här visar de ansvariga prov på
en imponerande fantasirikedom.

Ibland krävs ett sexsiffrigt
lösenord, ibland fyrasiffrigt,
ibland åtta tangenter med

blandade tecken man tidigare aldrig
använt.  Ibland får man hitta på själv
(inom angivna ramar förstås) ibland
får man en ny utmanande kombina-

tion tilldelad. Av och till måste också
tjänste kortet användas, men bara ibland

(ingen logik, det gäller att hålla huvudet på
skaft!). Ofta måste man logga in flera gånger
även inne i programmet så att man inte riskerar
att somna och göra fel. 

Sedan tillkommer ytterligare en finurlig
finess. Dessa sinnrika och stimulerande lösenord
ska dessutom bytas med jämna mellanrum! Man
vill verkligen inte att det berömda muskelmin-
net ska ta över och konkurrera ut träningen för de
små grå. Nej, lösenorden ska förnyas var tredje
månad, dock förstås inte samtidigt och förstås
inte alla.  

Och skam den som försöker sig på att återan-
vända ett välkänt lösenord bara för att visa vilket
flott minne man har, nähä du den gubben går
inte, utan nya kombinationer efterfrågas ständigt
av den sluga maskinen. 

Datorn är också förutseende och börjar varna
för kommande lösenordsbyte (vid varje tangent-
tryckning) i god tid, åtta veckor i förväg. 

Från ledningen ser man alltså att resultatet
blir en fantastisk stimulerande miljö för en allt
yngre och gladare läkarkår. Dessutom är det
knappast någon som vågar vara ledig en dag av
rädsla för att man dagen därpå inte ska komma
ihåg hur man tar sig in i maskinerna. 

Men det finns dom som klagar högljutt,
förstås inte de skarpaste knivarna i lådan eller de
vassaste indianerna i kanoten, och som anser att
detta tar mycket tid och kan bli patientfarligt.
De påstår att räddningen för den moderna
sjukvården är post-it-lappar och den dåliga städ-
ningen. 

Några vill också hävda att de stackars IT-
avdelningarna borde ha annat å göra än att bli
nedringda av oföryngrade läkare som ska söva och
inte kommer åt patientens läkemedelslista. 

Och de med helt otränbara hjärnor går ännu
längre. De tycker att man ska leta upp den som är
ansvarig för alla dessa lösenord och skicka honom
till de nu tömda arbetslägren i Sibirien. Där kan
han sitta och begrunda sina lösenord.

Men en sak som är bra är att patienter inte
längre behöver tveka om vem i personalgruppen
som är läkaren. Det är den person som sitter
framför en extra stor dataskärm. Ena halvan är
nämligen täckt av post-it-lappar.
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FÅGEL, FISK,
ELLER MITT EMELLAN?



Anställda i privat offentligfinansie-
rad vård, skola och omsorg ska få
samma meddelarskydd som
anställda i offentlig sektor. Förslaget
läggs av en statlig utredning under
hösten.

t Kristian Karlemon, sekreterare i
Utredningen om meddelarskydd för pri-
vatanställda i offentligt finansierad
verksamhet, berättar att utredningen
kommer att föreslå en helt ny lag som
avgränsas till vård, skola och omsorg.

– Den nya lagförslaget hänvisar till
yttrandefrihets- och tryckfrihetslagstift-
ningens bestämmelser om meddelar-
skydd. Samma meddelarskydd, inklu-
sive repressalieförbud och efterforsk-
ningsförbud, föreslås gälla för all offent-
ligt finansierad vård, skola och omsorg.

Undantag görs dock för personer i
ledande ställning.

Skyddet för att lämna uppgifter till
medier gäller även för företagshemligheter.

Helt privatfinansierad verksamhet
kommer inte att omfattas av den nya
lagen.

– En övervägande del av all verksam-
het i vård, skola och omsorg, jag skulle
tro 99 procent, omfattas eftersom den är
helt offentligfinansierad eller har någon
form av blandad finansiering.

Parallellt med Utredningen om med-
delarskydd för privatanställda i offentligt
finansierad verksamhet arbetar en utred-
ning om stärkt skydd för visslare, ledd av
justitierådet Per Virdesten. Utredning-
arna har samordnat sitt arbete.

– Förutom att båda utredningarna
berör företagshemligheter har vi inte

haft så många beröringspunkter. Vi har
diskuterat arbetsrätten och nått en
samsyn där vi förklarar hur vi tolkar
Arbetsdomstolens praxis.

Utredningen har även diskuterat
frågor som rör lojalitet mot arbetsgivaren.

– Gränsen går vid att hitta på saker
och sprida lögnaktiga uppgifter. Det
kan inte anses vara illojalt att lämna ut
riktiga uppgifter.

Utredningen kommer inte att föreslå
ändringar av annan lagstiftning, som lex
Maria eller lex Sarah.

Utredningen om meddelarskydd för
privatanställda i offentligt finansierad
verksamhet har fått utredningstiden
förlängd till den 30 november för att
hinna med samordningen med utred-
ningen om skydd för visslare

Helene Thornblad
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Statlig utredning föreslår ny lag som ger anställda
i offentligt finansierad vård meddelarskydd

Din framtid ser ljus ut

 Läs mer på 
  www.vardvalsverige.se  

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och sjukvård i Sverige. A�ärsmodellen är unik 
med 2 100 aktieägare som själva är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Omsättningen är cirka 9,2 
miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 760. Inom koncernen ingår även femton dotterbolag.
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D
et pågår en omfattande
screening och registrering
av riskfaktorer i både hälso-
och sjukvården och den
kommunala äldreomsorgen.

Här några exempel: 
Osunda levnadsvanor: Primärvården

får ”prestationsbaserad ersättning” om man
screenar och registrerar ”osunda levnadsva-
nor” i form av tobaksbruk, alkoholintag,
matvanor och fysisk aktivitet. 

Senior Alert: Inom äldrevården har man
sedan 2008 infört kvalitetsregistret Senior
Alert för screening och registrering av före-
komsten av fem riskfaktorer: fall, malnutri-
tion, trycksår, munhälsa samt beteendemäs-
siga och psykiska symtom vid demens
(BPSD). Screeningen omfattar äldre
personer som läggs in på akutsjukhus samt
de som bor på kommunala särskilda
boenden. 

Läkemedelsgenomgångar:
På både akutsjukhus och kommunala

särskilda boenden finns riktlinjer att
genomföra läkemedelsgenomgångar ”för att
öka kvaliteten och säkerheten i läkemedels-
behandlingen”. 

Det finns flera problem med denna
omfattande riskscreening av äldre personer:

• Flera av de använda metoderna för att
skatta storleken på respektive riskfaktor har
osäker validitet.  

• De personer som ”faller ut” vid scree-
ningen måste tas om hand. Detta innebör
ofta användande av checklistor eller standar-
diserade vårdplaner med svagt vetenskapligt
underlag. 

• Screeningarbetet tar tid och resurser
från annan verksamhet. 

Frågan är om ovan nämnda och andra
screeningmetoder och registrering i kvali-
tetsregister innebär en rimlig användning
av resurserna. Jag vill här lyfta fram tre
andra riskfaktorer som är av mycket större,
och överordnad, betydelse för hälsan hos
enskilda äldre personer: 

Organisation: Vårdorganisationen för
äldre personer är uppsplittrad på två
huvudmän (landsting och kommuner)

respektive två vårdformer (primärvård och
sjukhusvård). Denna kontraproduktiva
vård organisation har uppstått genom att allt
fler lappar lagts på ett alltmer oöverskådligt
lapptäcke. Det vetenskapliga perspektivet
på vårdorganisationen är nästan helt frånva-
rande. 

Dokumentation: Dagens vårddoku-
mentation (”journalen”) är uppdelad på
huvudmän, vårdformer, specialiteter och
yrkesgrupper. Ju fler olika hälsoproblem en
enskild äldre person har desto svårare är det
att få överblick över den samlade hälsositua-
tionen. Detta innebär särskilt stora risker
för äldre personer med många samtidiga
symtom, diagnoser och behandlingar samt
ofta komplicerad psykosocial situation. 

Utbildning: Trots att en stor del av
vården på både akutsjukhus och i primär-
vården avser äldre personer har alla yrkes-
grupper bristande grundutbildning och
träning i geriatrik. Detta innebär att de inte
får någon systematisk utbildning och
träning i integrerad multidomänanalys av
äldre personers hälsosituation och hur denna
kan och bör bedömas och behandlas över tid
på ett synkroniserat och koordinerat sätt. 

Denna grundläggande brist på geriatrisk
kompetens kan inte kompenseras i efter-
hand med fortbildning i form av enstaka
utbildningsdagar eller korta kurser. 

Som professor Richard Cook framhöll i
Sjukhusläkaren nummer 1/2013 är Sveriges
största problem att vi inte har ett sjukvårds-
system, utan isolerade öar som inte hänger
ihop. Tillsammans med olämpligt utfor-
made journaler och brist på geriatrisk kom-
petens hos personalen medför detta mycket
stora risker för äldre personer med
kroniska/långvariga hälsoproblem. 

En lång rad utredningar de senaste 15
åren har övertygande visat att riskerna även
faller ut som omfattande kvalitetsproblem i
äldrevården. 

Det är avgörande att inse att dagens
äldrevård är perfekt utformad för att
leverera de resultat den gör. Om man vill
förändra resultaten måste man förändra
organisationen. 
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”Det är avgörande
att inse att dagens
äldrevård är perfekt
utformad för att
leverera de resultat
den gör. Om man vill
förändra resultaten
måste man förändra
organisationen”

GUNNAR AKNER
Läkare och professor 
i geriatrik vid Örebro
universitet
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t – Jag skulle själv inte vilja få upp ett
provsvar i telefonen och läsa att jag har
cancer utan att ha förmånen att ha ett
samtal med min läkare, sa Bernard Tyson. 

Kaiser Permanentes patienter har en egen
digital ingång till Kaiser Permanente kallad
My Health Manager. Via sin dator eller
smarta telefon kan varje patienter gå in och
boka tider, skicka e-post till sin läkare och ta
del av strukturerad journalinformation.

Där finns exempelvis en sammanfattning
av patientens hälsotillstånd, allergier, vacci-
nationer, aktuella läkemedel, en samman-
fattning av vad som togs upp vid det senaste
läkarbesöket och vissa provresultat, exem-
pelvis för kolesterol, blodtryck, blodsocker
och levervärden. 

Känsliga besked
går via läkare
Resultat av cancerscreening, tester för
kroniska sjukdomar som HIV och
hepatit, röntgenresultat och andra
provsvar som kan vara av känslig natur
går via läkare.

– Det är vårt ansvar att utveckla
tekniken på ett sådant sätt att den typen av
provsvar flaggas upp så att den inte läggs ut
direkt. Samtidigt är tidsfaktorn viktig. Jag
vill inte heller att våra patienter ska behöva
gå runt och fundera på varför de inte får
något svar, det är lika illa som att få ett

plötsligt cancerbesked och inte ha någon att
prata igenom det med. 

– När människor får ett cancerbesked så
tänker de genast på döden, på det värsta
tänkbara scenariot, och vad som nu ska ske
med dem. Att behöva ta hand om allt detta
på egen hand är inte det optimala sättet att
hantera ett så pass allvarligt besked. Vissa
andra typer av provsvar tycker jag absolut
kan läggas ut direkt. Även om det innebär
nya utmaningar.

Många håller bättre koll 
på bilen än egna hälsan
Bernard Tyson vill att den enskilde patien-
ten i Kaiser Permanente ska ha lika bra koll
på sin egen hälsa som de har på sin bil. ”Jag
har bekanta som varje dag avläser luft-
trycket i bildäcken, men de har ingen aning
om sitt eget blodtryck” utvecklar han. Han
tror också att delning av information mellan
sjukvården och patienten är nödvändigt för
att möta dagens aktiva patienter.

– Våra patienter kommer till oss och
ställer frågor om nya läkemedel och behand-
lingsmetoder och har själva idéer och
förslag. De vill själva kunna ta aktiv del i
hur den egna hälsan utvecklas. Det är bra
och kan på sikt kan förändra förväntning-
arna på sjukvården. 

t Kaiser Permanente består av
ett försäkringsbolag (Kaiser
Foundation Health Plan), en
sjukhusorganisation (Kaiser
Foundation Hospitals) och åtta
anslutna läkarbolag (Perma-
nente Medical Groups), ett
bolag i var och en av Kaiser
Permanentes åtta regioner. 

Mellan läkarbolagen och
sjukvårdsorganisationen finns
kontrakt med ömsesidig exklu-
sivitet, vilket innebär att Kaiser
Permanente inte får köpa
läkartjänster på annat håll, och
läkare i Permanente Medical
Groups får inte arbeta åt andra
sjukvårdsleverantörer. Läkarbo-
lagen får dock vid behov anlita
underleverantörer. 

Försäkringsbolaget och
sjukhusen är icke vinstdrivande
organisationer (non profit) och
Permanente Medical Groups är
fristående vinstgivande bolag
(for profit). Permanente Medical
Groups är läkarägda och
läkarledda bolag som bemannar
och leder verksamheten på
Kaiser Permanentes sjukhus
och öppenvårdskliniker. 

Läkare som anställs av Per-
manente Medical Groups kan
efter ett antal tjänsteår
(varierar beroende på region,
vanligtvis 2-3 år) och efter
styrelsens godkännande
erbjudas delägarskap. Alla
delägare har lika rösträtt i sitt
regionala bolag och får utökade
förmåner, exempelvis bonus-
program. 

FAKTA:
Kaiser 
Permanente

Fortsättning nästa uppslag >>

Det amerikanska sjukvårdsföretaget Kaiser Permanente har ett av
de världsledande elektroniska journalsystemen och framhålls ofta
som en förebild för svenska journal på nätet-projekt. Men när Sjuk-
husläkaren träffade vd:n Bernard Tyson framträdde en mer försiktig
hållning till vilken journalinformation som ska läggas ut direkt. 

Kaiser Permanente 
ger inte patienten 
tillgång till allt på nätet
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– Det finns i dag många människor
som inte ser kopplingen mellan sin
livsstil och sitt hälsotillstånd. Om de
blir sjuka så ska vården fixa till dem
med den senaste medicinen eller opera-
tionen, så att de kan gå hem och fort-
sätta precis som förut. Vår roll är att

vara patienternas hälsopartner och ge
information och verktyg så att de själva
kan göra vettiga val. Om vi lyckas med
det tror jag att vi kan förändra ”fixa till
mig”-attityden och vi kommer att få en
ökad förståelse för de medicinska
åtgärder vi genomför.

Direktåtkomst till journalinforma-
tion är inga lätta frågor, erkänner
Bernard Tyson och berättar att han själv
är ett utmärkt exempel på detta. Bara
några timmar efter den årliga hälsokon-
trollen plingade det till i hans mobil och
han kunde få upp de första provsvaren.
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– Jag hämtade upp resultaten av
tidigare års undersökningar och begärde
att få jämförande grafer. Då kunde jag se
en avvikelse på en kurva jämfört med
tidigare år och blev helt uppvarvad. ”Åh
nej, vad är det som händer med mig?”
Så jag skickade genast ett mejl till min

läkare, som helt klart inte hade hunnit
se mina provsvar, och frågade vad som
var fel på mig. Senare fick jag svaret
”oroa dig inte, det där har ingen bety-
delse”. Och det hade verkligen orsakat
mig mycket oro, för jag är ju inte någon
medicinsk expert. Men jag tror att vi

både som medborgare och i hälso- och
sjukvården måste vänja oss vid att allt
mer information kommer i realtid, det
sker ju i alla andra delar av våra liv och
vi måste lära oss att hantera det.

Bernard Tyson var inne på sin andra
dag som vd för Kaiser Permanente när
han höll tal för en mindre krets speciellt
inbjudna gäster, mest svenska lands-
tingspolitiker och högre tjänstemän,
under Almedalsveckan i början av juli. 

Tyson höll ett mycket amerikanskt
tal, kryddat med retoriska figurer. Talet
var också en personlig varudeklaration
för den egna ledarrollen. Men även om
delar av talet lika gärna hade kunnat
hållas inför en grupp Kaiser Perma-
nente-medarbetare i Kalifornien eller
Ohio, så träffade det många gånger rakt
i kärnan av den svenska sjukvårdsdebat-
ten. Medvetet eller omedvetet berörde
Bernard Tyson för oss högaktuella frågor
som ojämlik sjukvård, ersättnings-
system för sjukvård och hur IT ska
underlätta för sjukvården att nå sina
mål.

Regionala ojämlikheter
ett svek mot patienter som
inte får bästa tänkbara vård
Ett exempel är när Bernard Tyson adres-
serade spänningarna mellan regioner
och nationell nivå i sin egen organisa-
tion med en beskrivning av sin egen 30-
åriga resa genom Kaiser Permanente.
Från att ha varit en hängiven föresprå-
kare för regional autonomi ser han det i
dag som en moralisk skyldighet att eli-
minera skillnader mellan regionerna:

– Jag kan inte sova gott om natten så
länge jag vet att en medlem i en av våra
regioner inte får tillgång den bästa
sjukvård vi har att erbjuda, och att vi
når olika resultat för patienter med
samma diagnos i olika delar av landet.

    L MIG-ATTITYDEN”
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Fortsättning nästa uppslag >>

”Jag tror att vi både som 
medborgare och i hälso- och
sjukvården måste vänja oss
vid att allt mer information
kommer i realtid, det sker ju i
alla andra delar av våra liv
och vi måste lära oss att
hantera det”.



Det är frestande att dra paralleller
mellan Sverige och Kaiser Permanente.
De drygt 9 miljonerna medlemmarna
(försäkringstagare) i Kaiser Permanente
motsvarar ungefär Sveriges invånarantal.
Men kanske slutar likheterna där. 

Stefan Larsson, globalt ansvarig för
hälso- och sjukvård inom konsultbola-
get Boston Consulting Group, var en av
dem som bjudits in för att kommentera
Bernard Tysons tal, menade att den
största skillnaden mellan Kaiser Perma-
nente och den svenska sjukvården ligger
i målbilder och ersättningssystem:

– Kaiser Permanente satte tidigt
bästa outcome (medicinska resultat) per
satsad krona som sin målbild. De har
sedan utvecklat IT-system som verktyg
för att nå dit. I Sverige går vi ibland fel,
vi sätter det som ett mål i sig att ha
elektroniska journalsystem utan att vara
klara över syftet. I dag har Kaiser Per-
manente tillgång till data, mäter vad
som fungerar och inte fungerar i
sjukvården, och använder kunskapen i
organisationen. I Sverige har vi kvali-
tetsregister på vissa områden som
fungerar på samma sätt, men all annan
sjukvård är fragmenterad. 

Efter framträdandet får Sjukhusläka-

ren enskild intervju med Bernard Tyson,
som just berättat att Kaiser Permanente
lagt cirka 35 miljarder svenska kronor
på elektroniska journalsystem, och att
det nu börjar ge avkastning i form av
högre vårdkvalitet. 

Det är bara några veckor efter de
stora journalhaverierna i Stockholm och
Gotland och Bernard Tyson understry-

ker att driftssäkerhet varit helt centralt i
Kaiser Permanentes satsning. Deras
system KP Health Connect är byggt
med den tekniska specifikationen att
det ska vara igång minst 99,999 procent
av tiden. Det innebär att det under ett
helt år inte ska kunna vara driftavbrott
mer än sammanlagt fem minuter.

– Vi kan inte göra våra läkare beroende
av ett system som sedan kraschar. Om
man inte kan lita på att systemet fungerar
när man behöver det, är det extremt fru-
strerande. Därför har driftssäkerhet varit
en kritisk faktor i vår satsning.

Skrotade eget system efter
investering på 5 miljarder kr
Kaiser Permanentes väg till dagens
journalsystem har varit lång och bitvis
krokig. Inledningsvis plöjdes fem mil-
jarder ner i en teknisk lösning som inte
visade sig vara hållbar. Då skrotades den
helt och man fick börja om från början.
Och Bernard Tyson erkänner att även
utvecklingen av dagens system kantats
av en hel del ”pain and suffering”:

– I början insåg vi inte hur stor föränd-
ring det skulle innebära för våra läkare att
gå över till ett elektroniskt journalsystem.
Det var en stor omvälvning framförallt för
de läkare som aldrig använt en dator i sitt
arbete och nu plötsligt skulle undersöka

Sjukhusläkaren  4/2013 www.sjukhuslakaren.seINTERVJUN | BERNARD TYSON

Kaiser Permentente erbjuder
sjukvårdsförsäkringar av en
modell som kallas HMO,

Healthcare Maintenance Organization.
Dessa försäkringar gäller endast för
sjuk- och hälsovård inom den egna orga-
nisationen. 

Den försäkrade betalar vissa patient -
avgifter (nivåerna beror på vilken typ av
försäkring som tecknats), resterande kost-
nader täcks av försäkringen. HMO-för-
säkringarna har generellt sett en lägre
kostnadsnivå jämfört med andra försäk-
ringsmodeller. Priserna kan hållas nere

genom kostnadskontroll inom organisa-
tionen och helhetsåtaganden för försäk-
ringstagarnas hälsa, vilket gör det möjligt
att arbeta långsiktigt med exempelvis
hälsofrämjande insatser och screening. 

En annan försäkringsmodell är ”fee-
for-service”, där de försäkrade själva fritt
kan välja sjukvård men också ofta själva
måste lägga ut kostnaderna i väntan på
ersättning från försäkringsbolaget. 

PPO (Preferred Provider Organiza-
tion) och POS (Point of Service) kombi-
nerar drag från “fee-for-service” och
HMO. PPO och POS täcker en större

del av kostnaderna när man väljer
sjukvård inom det egna bolagets
nätverk och ger lägre ersättning för
sjukvård från andra vårdgivare. 

Generellt sett är försäkringsmodeller
dyrare ju högre nivå av valfrihet att välja
vårdgivare de erbjuder. 

Det finns även två skattefinansierade
försäkringsprogram för medborgare med
låga inkomster: Medicaid, som huvud-
sakligen täcker viss hälso- och sjukvård
för gravida, barn och funktionshindrade,
och Medicare som är motsvarigheten för
pensionärer. Villkoren för Medicaid och

Flera modeller för sjukförsäkring

Bernard Tyson kritisk till den processorienterade 
synen på medicinsk kvalitet som präglar de nationella 
kvalitetsmätningar av sjukvård som görs i USA.

>> Fortsättning från föregående uppslag ”De har drag av
kokboksmedicin
och stämmer inte”



en patient, och på samma gång notera allt
de gjorde i systemet. 

– Inledningsvis var det många läkare
som inte såg några fördelar överhuvud-
taget med elektroniska journaler. De såg
framför sig att arbetsbördan skulle öka,
och ett arbetsskifte som innebar att de
skulle ta över jobb som tidigare skötts
av andra. Våra läkare, som redan
arbetade 10-11 timmar om dagen,
skulle nu behöva lägga ner ytterligare 2-
3 arbetstimmar hemma på kvällen med
att svara på mejl från patienter. Det
kändes som ett stort intrång, en
invasion, i deras tillvaro. 

Enligt Bernard Tyson var det fram-
förallt två avgörande faktorer som
gjorde det möjligt att övervinna dessa
hinder: För det första att läkarna själva
tog plats vid samma bord som IT-speci-
alisterna när systemen designades.

– Det var helt nödvändigt att läkarna
själva fick forma systemet tillsammans
med oss. För det andra satsade vi mycket
tid och pengar på inkörningsfasen. Vi
såg till att varenda läkare fick utbild-
ning, och såg till att ta in extraanställda
läkare som tog hand om deras patienter
under tiden så att de kunde gå ifrån.  

– För det tredje har vi tacklat alla
frågor som kommit upp kring hur
läkaren använder sin arbetstid. Vissa
tyckte att journalregistrering skulle
skötas av andra än läkare och det var
svårt för många av våra läkare att
genomföra patientmöten där de skulle
växla sin uppmärksamhet mellan datorn
och patienten. En annan kritisk faktor

har varit att hitta lösningar som spar tid
och arbete för läkaren. Vi har till
exempel utvecklat koder och klick som
minimerar tidsåtgången och behovet av
att använda tangentbordet för att pati-
entmötet ska störas så lite som möjligt.

Bernard Tyson är väl medveten om
att läkare ofta har ett högt arbetstempo
och blir mycket frustrerade över att
behöva vänta på att systemet ska svara
och när inloggningar kopplas ner. Stora
insatser har gjorts för att få snabba
svarstider och systemen ska nu inte
koppla ner när läkaren går iväg för att
till exempel utföra en undersökning.

Resultatet av Kaiser Permanentes
35-miljardersinvestering i nya IT-
system börjar redan löna sig. Steg för
steg utvecklas forskning och uppfölj-
ning med hjälp av journaldata:

– Vi har många forskningsprojekt om
vilka behandlingsmetoder som ger bäst
resultat. Vi har möjligheten att stratifi-
era i olika delpopulationer och jämföra
resultat, vilket har lett till omfattande

förändringar i våra medicinska riktlin-
jer. Vi börjar kunna förklara varför en
behandling fungerar bra för en grupp
människor och inte för en annan, och tar
med hjälp av genetiska analyser steg
mot en individualiserad behandling. 

Bernard Tyson är kritisk till delar av
den processorienterade syn på medicinsk
kvalitet som präglar de nationella kvali-
tetsmätningar av sjukvård som görs i
USA. Han menar att de har drag av
kokboksmedicin.  

– Riktlinjerna säger: gör följande tre
saker, så får du följande resultat i 90
procent av fallen. Det vi nu upptäcker i
vår forskning är att det absolut inte
stämmer. Istället håller vi nu på att få
svar på vad som är rätt åtgärder för olika
delpopulation, och för olika skeden i
livet. 

Kaiser Permanentes medicinska rikt-
linjer uppdateras nu i sådan takt att det
är omöjligt för den enskilda läkaren att
hålla koll på allt. Lösningen är ett väl
utvecklat kliniskt beslutsstöd, som
Kaiser Permanentes läkare följer i 90
procent av fallen. Så hög acceptans hade
man aldrig nått utan forskningen och
spridningen av dess resultat, tror
Bernard Tyson. Riktlinjerna är nu i
mycket högre grad än tidigare evidens-
baserade och specifika för olika delpopu-
lationer, och det skapar ett förtroende. 

– Det som slår mig mest efter att ha
arbetat tillsammans med läkare i många
år är att om de får tillgång till 
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Medicare varierar mellan delstaterna.
Merparten av alla amerikanska med-

borgare i arbetsför ålder är försäkrade
genom sin arbetsgivare, och arbetsgiva-
ren står då för hela eller delar av försäk-
ringspremien. Enskilda personer, som
inte har försäkring genom arbetet kan
teckna egna försäkringar. Drygt 17% av
USA:s befolkning saknade sjukförsäk-
ring år 2010.

Den 1 januari 2014 träder flera avgö-
rande steg i Barack Obamas sjukförsäk-
ringsreform i kraft. Det innebär bland
annat att alla amerikanska medborgare
måste ha en sjukförsäkring. Undantag
medges endast av religiösa skäl. Försäk-

ringsbolagen ska inte längre kunna neka
någon att teckna försäkring och får inte
heller ta ut högre premier med hänvis-
ning till individens medicinska till-
stånd. Reformen innebär bland annat att
Medicaid utökas till att gälla alla indivi-
der med låg inkomst – detta kan dock
enskilda delstater välja att avstå från. 

Reformen finansieras av en kombina-
tion av flera slags skattehöjningar och
avgifter från företag som inte har
tecknat sjukvårdsförsäkringar för de
anställda. Det kommer att finnas
inkomstrelaterade kostnadstak för hur
mycket en enskild individ eller familj
själva ska behöva betala för sin försäk-

ring, från 3% för inkomster precis
ovanför Medicaid-nivån upp till
maximalt 9,5 % för de högsta inkoms-
terna.

Flera rapporter i USA visar att de
amerikaner som i dag är helt oförsäkrade
har sämre hälsa än de som har en
sjukvårdsförsäkring. Många försäkrings-
bolag söker nu gardera sig mot risken
för ökade kostnader i och med inflödet
av nya, förmodligen mer vårdkrävande,
försäkringstagare från och med nyår.
Kaiser Permanente, som tidigare haft en
lågprisprofil, har kritiserats för att vara
ett av de bolag som höjt sina premier
mest inför den nya reformen.

Fortsättning nästa uppslag >>

”Min och ledningens
uppgift är att ta fram
det bästa tänkbara
underlaget till de
verkliga medicinska
experterna och låta dem
bestämma vad som är
bäst för våra patienter”



evidensbaserad  data av god kvalitet, och
som är korrekta och trovärdiga, så tar de
själva tag i förändringsarbetet. Mina bästa
resultat kommer ur läkarnas egna kollegiala
diskussioner. Finns det däremot kvalitets-
brister i ett material ser jag hur ett
motstånd byggs upp och det förkastas. Det
har lett mig till slutsatsen att min och led-
ningens uppgift är att ta fram det bästa
tänkbara underlaget till de verkliga medi-
cinska experterna och låta dem bestämma
vad som är bäst för våra medlemmar. 

Forskning, jämförelser av resultat och
läkarnas eget förbättringsarbete driver fram
det Bernard Tyson kallar ”eliminering av
skillnader”. 

– Det är min moraliska skyldighet att se
till att varje medlem i Kaiser Permanente
har tillgång till det bästa vi kan erbjuda.

Kaiser Permanente mäter och jämför nu
resultat för olika patientgrupper i de åtta
regionerna. Det är inte bara medicinska
resultat som räknas, i definitionen av
kvalitet ligger även arbetsförmåga och livs-
kvalitet efter en medicinsk behandling.
Arbetet med att eliminera skillnader mellan
regionerna, eller som det också kan
uttryckas, att lyfta lägstanivån, lönar sig
också ekonomiskt.

– Vi har förbättrat kvaliteten till lägre
kostnader. Det finns massor att spara på det
kollektiva lärande som sker när man arbetar
på att minska variationerna i en organisa-
tion, och jag reagerar alltid starkt när jag
hör någon påstå att man måste sänka kvali-
teten för att spara pengar.

Patienten glömmer snabbt 
vad läkaren sagt
En del av Kaiser Permanentes filosofi är att
försöka spara pengar ”uppströms” genom
preventiva insatser och omfattande scree-
ningprogram. En annan faktor är att för-
bättra kommunikationen med patienterna. 

– Undersökningar visar att 24 timmar
efter läkarbesöket har patienten glömt 80
procent av allt läkaren sa att de skulle göra.

De 20 procent de faktiskt minns är de enkla
sakerna, som att ta sin medicin. Vi ser alltid
till att patienten har med sig något från
läkarbesöket, ett papper eller elektronisk
information. Sådana enkla åtgärder är
extremt lönsamma. Jag investerar gärna i en
sjuksköterska som ringer upp hjärtsviktspa-
tienter och ser till att de tar sin medicin,
väger sig regelbundet och vet vad de ska
göra om de får vätskeansamling i kroppen.
Den kostnaden är försvinnande liten jämfört
med om samma patienter kommer in i
dåligt skick till akuten.

De totala kostnaderna för sjukvård i USA
har stigit kraftigt och ligger nu kring 18
procent av BNP. En utveckling som Bernard
Tyson är djupt kritisk till. Han anser att
merparten av dagens försäkrings- och ersätt-
ningssystem driver upp kostnaderna. Även
om han menar att Barack Obamas sjukvårds-
reform är ett steg i rätt riktning så förändrar
den inte det förhållandet.

– I dag dominerar ersättningsmodellen
”fee-for-service” där ersättning utgår per
besök och åtgärd. Vi anser att det skapar fel
sorts drivkrafter, eftersom alla aktörer måste
producera mer för att få mer pengar.  

Många i USA saknar
kontinuerlig sjukvård
– I dag har alla amerikanska medborgare
rätt till sjukvård, men en stor del av befolk-
ningen har det endast genom bakdörren,
genom att bli svårt sjuka och tas in akut.
Där får de sedan kämpa hårt för att inte
nekas sjukvård, om de inte har turen att
hamna hos en välvillig vårdgivare som
använder egna resurser för att hjälpa dem.
Det är en episodisk form av sjukvård utan
kontinuitet. Allas tillgång till sjukvård är
ett viktigt steg för vårt land, men det skede
vi är i just nu är bara i början av de många
kapitel som ska skrivas. Vi tror att hela
sjukvårdssystemet måste reformeras, och om
reformen bara ska handla om ändrade
villkor för försäkringar så kommer de
verkligt stora problemen att kvarstå. 

Helene Thornblad
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”Jag investerar gärna i
en sjuksköterska som
ringer upp hjärtsvikts -
patienter och ser till att
de tar sin medicin, väger
sig regelbundet och vet
vad de ska göra om de
får vätskeansamling i
kroppen. 
Den kostnaden är för-
svinnande liten jämfört
med om samma 
patienter kommer in i
dåligt skick till akuten.”

INTERVJUN | BERNARD TYSON

”Ersättning per besök och åtgärd skapar fel sorts
drivkrafter, eftersom alla aktörer måste producera
mer för att få mer pengar”
>> Fortsättning från föregående uppslag
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Fredagen den 18 oktober
Plats: Freys hotell, Bryggaregatan 12, Stockholm

PROGRAM:

10.00-10.20 – Inledning 
Thomas Zilling, ordförande i Sjukhusläkarna.

10.20-11.00   – Vad visar statistiken om 
överbeläggningar och utlokaliseringar?
Margareta Berglund Rödén, SKL:s projektledare för mät-
ningar av överbeläggningar och utlokaliseringar samt hälso-
och sjukvårdsdirektör, landstinget Västernorrland.

11.00-11.20 – Frågor och diskussion.

11.20-11.40 – Socialstyrelsen kopplade vårdplatsbrist
till åtta dödsfall på Skånes universitetssjukhus under
2011-2013. Vad har hänt sedan dess?
Lars Nevander, 2:e vice ordförande i Sjukhusläkarna 
och Mellersta Skånes läkarförening.

11.40-12.00 – Vilka konsekvenser har bristen på 
vårdplatser för läkares arbetsmiljö?
Bengt von Zur-Mühlen, vice ordförande i Sjukhusläkarna 
och ledamot av Läkarförbundets Arbetslivsgrupp.

Seminarium 
om vårdplatser

t Överbeläggning och utlokalisering
av patienter är ett av de största hoten
mot patientsäkerheten i den svenska
sjukvården. 

Bristen på vårdplatser har kunnat
kopplas till flera dödsfall på sjukhus
de senaste åren. 

Vårdplatsbristen ökar också
pressen på dem som arbetar i vården
och är ett stort arbetsmiljöproblem
för sjukhusläkare. 

Från den 1 januari 2013 mäter
landstingen överbeläggningar och
utlokaliseringar enligt Socialstyrel-
sens definitioner. Statistiken visar på
fortsatt stora problem, men också på
stora skillnader mellan landsting.

Sjukhusläkarna inbjuder nu till
seminarium om vårdplatser den 18
oktober 2013 i samband med förenin-
gens årliga representantskapsmöte.

Seminariet är kostnadsfritt 
och öppet för allmänheten, 
men antalet platser är begränsat.
Föranmälan krävs, till
madeleine.blomquist@slf.se, 
senast den 16 oktober.

Sedan många år tillbaka har Sverige det lägsta antalet vårdplatser per 1000
invånare i EU. Under 2012 försvann ytterligare 630 vårdplatser och en ny 
bottennotering nåddes, 24 927 vårdplatser i hela landet. 
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t Förslagen kommer från Gunnar
Németh, vice styrelsordförande i
Capio. Utspelet kom på Sjukhusläkar-
nas seminarium om ansvar i vården i
Almedalen, där det hettade till ordent-
ligt inte minst kring de åtta dödsfallen
på grund av vårdplatsbrist vid Skånes
universitetssjukhus.

Gunnar Németh, menade att
Sverige behöver få idéer från andra
länder när det gäller ansvarsfrågan. 

– I England åker chefen för vårdkon-
cernen i fängelse om det händer som
hände i Skåne. I Tyskland har man
civila rättegångar mot läkare och
utkräver ansvar av cheferna. 

Socialstyrelsens generaldirektör
Lars-Erik Holm delade helt Gunnar
Némeths syn att det behövs tuffare tag.

– Vi i Sverige har svårt att hantera
situationer där ansvar brister. Åtta
dödsfall i Skåne är inte tillräckligt för
att någon ska avgå. I andra länder avgår
man eller avskedas. Här tillsätter vi en
utredning. Min erfarenhet är att Social-
styrelsen ofta kommer till samma slut-
satser som personalen om var problemet
ligger. Men var landar det?

På moderatorn Thomas Zillings fråga
om inte Socialstyrelsen har mer att sätta
in när det gäller dödsfallen i Skåne

svarade Lars-Erik Holm:
– Jo, vi har hanterat Skåne alldeles

för lamt. Vi skulle ha förelagt med viten
på ett helt annat sätt, men det har vi
inte gjort. Vi har agerat fel där, sade
Lars-Erik Holm. 

– Jag hörde en politiker i Skåne som
sa att ”när jag läste Sjukhusläkaren så
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GUNNAR NÉMETH, 
VICE  STYRELSEORDFÖRANDE I CAPIO

– Vitesbelägg ”uteliggare” (utlokaliseringar) med 50 000 kronor
per förekomst så kommer de att minska liksom vårdskadorna.
Vitesbelägg överbeläggningar som ett nästa steg. Då kommer det
vi kallar för kvalitetsbristkostnader att minska, liksom lidandet för
patienterna. Varje klinikchef i Skåne kan skriva utomlänsremiss
och skicka patienter i helikopter dit det finns en vårdplats. 

”I England åker chefen för 
vårdkoncernen i fängelse om 
det händer som hände i Skåne”

I förra numret av Sjuhusläkaren 
rapporterade tidningen att åtta pati-
enter dött på grund av brist på vård -
platser på Skånes universitetssjuk-
hus sedan 2011.
Sedan dess har ytterligare två 
patienter avlidit där orsaken miss-
tänks vara brist på vårdplatser och
personal. En dog i väntrummet på
akuten i Lund. Båda fallen är under
utredning.

SOCIALSTYRELSENS
GENERALDIREKTÖR
LARS-ERIK HOLM:

I andra länder
avgår man eller
avskedas.
Här tillsätter 
vi en utredning
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skämdes jag”. Denna typ av skador ska vi
inte ha. Man kan inte bara säga att persona-
len klagar och gnäller och driver sin egen
agenda. Det handlar om hur vi skapar en

god patientsäkerhetskultur, från sjukskö-
terskor och läkare och upp till politikerna. 
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Fortsättning nästa uppslag >>

”Vitesbelägg
utokaliseringar
med 50 000 kr
per förekomst
så kommer de
att minska”

www.sjukhuslakaren.se



Hans Rutberg, professor i patientsäkerhet
anknöt till Robert Francis rapport om skan-
dalen i sjukhuset i Staffordshire i England,
där det under perioden 2005-2008 fanns en
överdödlighet som har beräknats till 400-
1200 patienter. Omvårdnaden var så brist-
fällig att patienter svalt, törstade och låg i
avföring.

– Francis rapport är på 1 200 sidor och
har 290 rekommendationer om åtgärder,
inte bara till sjukhuset utan väger också in
tillsynsorganisationens och NHS (National
Health Service) ansvar. Rapporten lyfter
fram tre huvudfrågor. Den första var att
sjukhusledningens fokus låg på affärsmäs-
siga aspekter och tillgänglighet, inte på
patienterna. Trots att det redan fanns tecken
på att det fanns för lite personal och brister i
kvalitet och patientsäkerhet så drog man ner
ännu mer.

Ledningen hade selektivt seende och tog
bara till sig de positiva delarna.

Organisation utan minne
I likhet med Sverige hade sjukhuset genom-
gått många omorganisationer. Det blev ”an
organisation without a memory” där det
inte fanns någon kontinuitet i ledning och
förbättringsarbete.

Den tredje faktorn är att det fanns en
övertro på egenkontroll. Även i Sverige har
vi en liknande inrikning mot egenkontroll i

Socialstyrelsens föreskrifter. Visst kan det
vara bra, men om det finns ett selektivt
seende så behöver man kontrollera egenkon-
trollen.

Den gemensamma nämnaren för alla
faktorer är en acceptans för avvikelser,
menade Hans Rutberg. 

– Brist på vårdplatser och specialistkom-
petenta sjuksköterskor blir vår vardag och
den lever vi i. Vi ser inte att vi inte har mar-
ginaler för att undvika skador och den
normen blir till sist accepterad.

Mikael Rolfs, chef för barnanestesin på
Astrid Lindgrens barnsjukhus, instämde i
Hans Rutbergs tankegångar:

– Det finns krav på egenkontroll, men
inte på resultatet av den. Den största
tyngden ligger på hur vi ska skriva och
skicka in avvikelser, inte på hur vi drar slut-
satser av dem i verksamheten. Det sker
också en utarmning när man byter ut folk
hela tiden och utan ett kollektivt minne
hamnar man lätt på en lägre nivå än förut. 

– Trycket är hårt på att producera och
hålla vårdtider. Systemet premierar att man
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t Göran Stiernstedt, chef för
avdelningen för vård och
omsorg, SKL, höll med om att
tillsynen ska följa upp och
utkräva ansvar. 

– Men man ska inte under-
skatta komplexiteten. Varför
har vi för få specialistsjuk-
sköterskor? Har vi utbildat för
få? Inte betalat tillräckliga löner?
Min egen uppfattning är att vi
sitter kvar i ett ålderdomligt
utbildningssystem. Det är inte
så lätt att utkräva ansvar för
det.

SJUKHUSLÄKARNAS SEMINARIE: VEM TAR ANSVARET?

VARFÖR 
STÄLLS ALDRIG
NÅGON TILL 
SVARS?
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Skandalsjukhuset
i Staffordshire hade
i likhet med Sverige
genomgått många
omorganisationer

Frågan som allt fler inom Sjukvårdssverige börjat ställa sig



informerar och rapporterar, men det är inte
säkert att det leder till patientsäker vård. Vi
springer hela tiden vidare till nya omorgani-
sationer utan att hinna utvärdera den orga-
nisation vi har. Min erfarenhet är att
skyddsnäten i vården finns på lägsta nivån.

– Ett annat bekymmer är att papper och
riktlinjer inte fångar in hur vi faktiskt
arbetar, beprövade arbetssätt som faktiskt
fungerar. När ny personal kommer in och
erfaren personal saknas, går de på riktlin-
jerna och då brister skyddsnäten som mest.

Maciej Zaremba , journalist på DN,
kommenterade att patientsäkerheten i
mycket hänger på att människor har civil-
kurage.

– Men det kan kosta på att bråka. Det
har blivit svårare när det blir affärsenheter.
Du får inte gå ut offentligt för då skadar du
verksamheten. De flesta anmälningar till JO
handlar om brott mot yttrandefriheten på
jobbet. En doktor i Stockholm fick höra att

19

Sjukhusläkaren 4/2013www.sjukhuslakaren.se SJUKHUSLÄKARNAS SEMINARIE: VEM TAR ANSVARET?

Det finns gränser för hur länge
man ska föra dialog.

Om man har en vårdgivare
som säger ”hoppsan, sex
personer dog på grund av över-
beläggningar” – kan man ha
dialog om detta? Hur länge ska vi
vänta på att den största
patientsäkerhetsrisken tas på
allvar.

– Vårdgivarna har en bris-
tande patientsäkerhetskultur. Vi
ser brister varje sommar när per-
sonalen minskar. 

Men som ett mantra säger
vårdgivarna att patientsäkerheten
inte är hotad. Vilka risk- och kon-
sekvensanalyser görs, och hur
görs de? Vad händer när vi
stänger avdelningar och ökar
utlokaliseringar och överbeläg-
gningar? Ett annat mått är
avvikelserapporter och Lex
Marior. Aldrig ser vi i utred-
ningarna något om hur man
återför resultaten till personalen. 

Fortsättning nästa uppslag >>

Om vårdgivaren
säger ”hoppsan, 
sex personer dog 
på grund av 
överbeläggningar”
– kan man ha 
dialog om detta? 
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”Patientsäkerheten 
hänger på att 
människor har 
civilkurage. Det kan
kosta på att bråka”

”Det finns ett
perverst intresse att
dölja hur det är på
golvet eftersom man
låtsas att det är en
affärsdrivande
verksamhet”.

MACIEJ
ZAREMBA:

LARS-ERIK 
HOLM:



han fick se sig om efter ett annat jobb
om han ställde upp i en sådan här dis-
kussionspanel.

Göran Stiernstedt sade att han inte
gillar system där pengar sätts på
enskilda kvalitetsparametrar. 

– Jag är rädd för att det korrumperar
registren, som är professionens stolthet.
Men registren är viktiga instrument för
förbättringsarbete. 

Hans Rutberg frågade om det är
rimligt att man under sommaren har
”brist på allt” för att personalen ska ha
semester.

– Skulle vi acceptera vikarier på
kärn kraftverken på sommaren för att de
som kan jobbet har semester? Flyga med

nästan färdiga piloter?
Mikael Rolfs svarade:
– Jag känner piloter och faktiskt

också en som jobbar på kärnkraftverk.
De har också semester på sommaren. Vi
går på minimibemanning hela tiden,
det gör man inte på kärnkraftverk. Vi
har incitament för extrapass och att
jobba på sommaren, men vem ska då
jobba i höst? Vi ligger hela tiden på
marginalen.

Lars Nevander, Läkarförbundet i
Mellersta Skåne, berättade att ytterli-
gare 100 vårdplatser skurits ner på
Skånes universitetssjukhus sedan de åtta
dödsfallen. Det finns nya besparingskrav
och inga andra alternativ än att ta bort

vårdplatser. Att facken går emot hjälper
inte. 

Välfärdsnationalism
Maciej Zaremba ifrågasatte uttalanden
om att ”vi har världens bästa sjukvård”
och ”vi har världens bästa skola”:

– Det är en välfärdsnationalism, och
när man är bäst behöver man inte
jämföra sig med någon. Sverige har en
av Europas längsta köer från cancer -
diagnos till behandling. Vi har ett nytt
rekord i få vårdplatser per 1.000
invånare. Åtta döda i Skåne och inte ens
rubriker i kvällspressen. Ni läkare
kommer ingen vart utan att ha allmän-
heten med er och viten riktar sig mot
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Anna Rask Andersen, 
huvudskyddsombud för läkarna i
Uppsala:
”Tyvärr får chefläkare sparken om de
blir för jobbiga: Det behövs ett
patientsäkerhetsombud som kan kalla
på Socialstyrelsen”.

Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens
generaldirektör:
”Ett patientsäkerhetsombud är en lysande
idé”.

Göran Stiernstedt, chef för 
avdelningen för vård och
omsorg, SKL:
”Jag ogillar system där
pengar sätts på enskilda
kvalitetsparametrar. Det kan
korrumpera registren som är 
professionens stolthet”.

PROFESSIONEN HAR 
FRÅNTAGITS MÖJLIGHETEN ATT
ANVÄNDA HELA SIN KUNSKAP 



organisationen och inte ”han där,
Andersson”. Det personliga ansvaret
finns inte.

Läkaren och deckarförfattaren
Karin Wahlberg berättade att hon
utbildat sig till lärare på 70-talet innan
hon så småningom blev läkare.

– Det var svårt att komma in på Lärar-
högskolan, vi var stolta över vårt yrke och
skolan var stabil med hög kvalitet.
Skolan är nu på ett glidande plan utför, är
det samma sak som händer med sjukvår-
den nu, och vem tar tag i det?

Orolig för kontrollsamhället
Göran Stiernstedt tyckte att jämförel-
sen var intressant:

– I skolan har man sänt ut signaler
om att man inte litar på medarbetarna.
De måste kontrolleras, man litar inte på
professionens egen drivkraft. Inspektio-
nen ägnar månader åt att granska listor
och kryss i rutor. Det finns en sådan risk
i sjukvården också. Jag är orolig för kon-
trollsamhället.

Maciej Zaremba:
– Apropå skolan så började nedmon-

teringen med att makthavare spred en

misstro mot professionen, det var en typ
av hat mot lärare. De var ”svårstyrda”
och ”tyckte att de var förmer än andra”.
Det är en avprofessionalisering när man
förlorar kontrollen över sina egna kvali-
tetsmått. Någon annan, som inte tillhör
professionen, bestämmer eller lägger sig
i vad som är kvalitet och försöker defini-
era det i kvantitativa termer. Det är en
relativ förlust av autonomi, man får inte
längre använda hela sin kunskap
eftersom det blivit så uppstyckat. 

– Och en tredje sak, språket.
Intrånget av New Public Management i
vården börjar med språket. Elever blir
kunder, patienter blir produktlinjer.
Det ändrar själva paradigmet, man kan
använda andra verb om produkter och
ting än om patienter. Det skulle vara
bra om läkare vägrade förstå budskap
som innehåller ordet produkt.

Första publikfrågan kom från Anna
Rask Andersen, huvudskyddsombud
för läkarna i Uppsala:

– Socialstyrelsens förändrade arbete
har inneburit en revolution, med
inspektioner istället för besök. Men jag
tycker att ni skulle ta lärdom av Arbets -

miljöverket för inspektionerna. Er
inspektion är inte likvärdig över landet.
Kolleger till mig har förgäves ringt och
försökt få en inspektion. 

– Jag är skyddsombud, jag har rät-
tigheter. Om jag kontaktar Arbetsmil-
jöverket kommer inspektörer ut inom
en vecka. Jag kan överklaga inspek-
tionsbeslut. Jag blir stärkt i min upp-
fattning att det behövs patientsäker-
hetsombud som kan kalla på er. Tyvärr
får chefläkare sparken om de blir för
jobbiga, det blir även sjukhusdirektö-
ren. det behövs patientsäkerhetsombud
med rättigheter och makt.

Lars-Erik Holm svarade att patient-
säkerhetsombud är en lysande idé. 

– Vi och Arbetsmiljöverket har en
samsyn om att patientsäkerhetsbrister
leder till arbetsmiljörisker. Vi borde
vara på plats innan Arbetsmiljöverket,
men det är lättare för Arbetsmiljöverket
att göra förelägganden utifrån arbets -
miljölagstiftningen än för oss utifrån
sjukvårdslagstiftningen. 

Helene Thornblad
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Maciej Zaremba, journalist på DN:
”Nedmonteringen av skolan började
med att makthavarna spred misstro
mot professionen, det var en typ av hat
mot lärare. De var ”svårstyrda” och
”tyckte att de var förmer än andra”.

Mikael Rolfs, chef för 
barnanestesin på Astrid Lindgrens
barnsjukhus:
”Jag känner piloter och faktiskt också
en som jobbar på kärnkraftverk. De har
också semester på sommaren. Vi går
på minimibemanning hela tiden, det
gör man inte på kärnkraftverk”.

Fick applåder
Göran Stiernstedt fick kraftiga
applåder då han sade: ”Om lands -
ting och kommuner inte klarar ut
ansvaret för de mest sjuka äldre
så kommer en av dessa nivåer
inte att finnas kvar, och det är
tydligt vem som försvinner."
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”En för alla, alla för en!” Tyvärr
räcker det inte med god vilja för
att lyckas i sina föresatser. 

t En enda läkemedelslista per patient som alla
förskrivare och apotek samarbetar kring (om
patienten inte valt att spärra informationen) är
en god tanke eftersom det idag oftast råder
oklarhet kring vilka läkemedel patienten har
blivit ordinerad och vilka patienten faktiskt tar. 

Men huvudorsaken till dagens problem är
inte journalsystem, IT-system eller apotek.
Orsaken till dagens problem med oklarheter
kring patientens läkemedel är faktiskt jag som
skriver det här, du som läser det och alla andra
läkare som tar hand om patienter!

Alla vet vi att recept inte är detsamma som
ordinationer. Ändrad dos eller utsatt läkemedel
leder oftast inte till nya recept eller makulering
av giltiga recept. Därför finns ett nationellt
projekt – nationell ordinationsdatabas, NOD –
som väldigt förenklat går ut på att ersätta e-
recept med en läkemedelslista för varje patient
där alla förskrivare ordinerar läkemedel. Ungefär
som vi arbetar med läkemedel på sjukhus, och
som vi borde arbeta med läkemedel för patienter
som får dosförpackade läkemedel. De stora jour-
nalsystemen ska i sådana fall vara direkt
kopplade till denna ordinationsdatabas när läke-
medel ordineras i öppen vård. 

Men hur ska detta fungera när vi läkare inte
är överens om roller och ansvar för de läkeme-
delslistor som finns i våra elektroniska patien-
tjournaler? När var och en av oss gör sin egen
tolkning av Socialstyrelsens föreskrifter? Pia
Bastholm Rahmner visade i en avhandling för
några år sedan övertydligt hur olika vi ser på
läkemedelslistan i journalen. En del ser det som
ett ställe att utfärda e-recept. Andra som ett
ställe att samla alla läkemedel patienten har och
dokumentera detta så att listan kan skrivas ut
och sättas i handen på patienten. 

Hur borde det då egentligen vara? Ett sätt
kan vara att ställa frågan varför vi kan ta ansvar
för läkemedelslistan när patienten ligger inne
men inte vid ett öppenvårdsbesök? Skiljer sig
verkligen roller och ansvar åt?

Ett annat sätt kan vara att försöka föreställa

sig vad patienten tror. Patienten tar nog för givet
att den läkare som senast ordinerat ett läkemedel
– satt in, dosändrat, förlängt behandling eller
avslutat behandling – gjort detta utifrån patien-
tens hela sjukdomsbild och alla läkemedel. Och
varför skulle inte patienten tro det? Det är ju det
huvudargument vi har varför alla läkare kan för-
skriva (nästan) alla läkemedel medan andra
yrkesgrupper som sjuksköterskor eller farmaceu-
ter faktiskt inte kan ta ansvar för helheten. 

Patienten tar nog också för givet att den
senaste läkaren visserligen tagit ett helhets ansvar
men inte tagit över allt ansvar för uppföljning och
bedömning av varje enskilt läkemedel. Bara för
att en ortoped ordinerat ett smärtlindrande läke-
medel så tror patienten inte att ortopeden tagit
över ansvaret för ögondropparna mot glaukomet.

Formulerar vi det hela på detta sätt så blir en
komplicerad fråga ganska enkel. Senaste läkaren
som träffat patienten – särskilt om läkaren på
något sätt förändrat läkemedelsbehandlingen –
har ansvar för att patienten vet vilka läkemedel
patienten ska ta och att dessa är anpassade till
varandra och patientens tillstånd. De läkemedel
som denna läkare ordinerat har denne också
ansvar för att följa upp om inget annat sagts.
Men läkaren har däremot INTE automatiskt
tagit över uppföljningsansvaret för alla de andra
läkemedel som patienten har. 

Varför fungerar det då inte så här i praktiken?
Ett argument jag ofta hör är att läkaren inte är
säker på att ha information om patientens alla
läkemedel. Men det har ju läkare aldrig haft och
kommer aldrig ha. Vi kan bara ta ansvar för det
vi vet. Det vi har tillgång till i journalen och det
patienten i övrigt vill berätta för oss. Dagens
situation skiljer sig inte från gårdagens eller
morgondagens på annat sätt än att IT kan hjälpa
oss att automatiskt få mer, men inte all, infor-
mation om patientens läkemedel. 

Det är dags att tala om de här frågorna
mellan läkare, mellan verksamheter och mellan
läkare och patientföreträdare. Det kan väl inte
vara så allvarligt att vi inte litar på att våra
kolleger ska göra sin del av arbetet? Eller att vi
kan för lite om läkemedel? 

Med det så avslutar jag med ett annat citat
från Alexandre Dumas den äldres memoarer:
“Ett arbete kan ta slut, men aldrig en utbild-
ning.”

”Dagens 
situation skiljer
sig inte från
gårdagens eller 
morgondagens
på annat sätt
än att IT kan
hjälpa oss att
automatiskt få
mer, men inte
all, 
information”

MIKAEL
HOFFMAN
läkare, specialist i klinisk 
farmakologi och
iinfektionssjuk domar, samt chef
för stiftelsen NEPI – Nätverk
för läkemedels epidemiologi.

LISTIG LÖSNING?
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Tack för en utmärkt välformulerad
artikel ”Brist på vårdplatser tog
deras liv” i senaste Sjukhusläkaren. 

Problemet är antagligen brist på
sanktion. Brist på utkrävt ansvar. 

Socialstyrelsens meningslösa utred-
ningar leder ingenstans. Alla kan strunta
i dem och personligt ansvar av rättsligt
slag uteblir. 

Felen som man skyller på, underbe-
manning och platsbrist kommer att
uppenbara sig igen och igen och igen.

Ända tills organisationen eller indivi-
den straffas för det. Lägger någon in en
patient på en avdelning som saknar kom-
petens att handlägga tillståndet och
detta leder till komplikationer så är detta
ett handlande  där ansvar skall utkrävas
hela vägen uppåt. 

Säger politikern eller ledningen att
akuta  kirurgiska bukfall kan läggas in
på en ögon avdelniing så får man ta
ansvar för det. Och skriftligen informeras
om konsekvenserna. 

På något sätt måste det svida, göra
ont att göra grova fel med mortalitet som
följd.

Amerikanarna har ekonomiska ersätt -
ningar för malpractice som är alltför
höga, summor på 130-200 miljoner kr.
Men nivåer i Sverige på 5-10 miljoner för
ett förspillt liv är inte orimliga och
skulle nog få mången politiker och sjuk-
husledare att hicka till. Pengar  har en
förunderlig kraft. 

Nya ersättningsnivåer vid begångna
fel måste skapas. Gärna genom domstols-
förfarande. Nuvarande patientförsäkrings

ersättningsnivåer är löjligt låga. Ny
lagstiftning måste till.  

Återinför dessutom HSAN för fall
med dödlig utgång.

Jag har under hela min yrkestid
arbetat med personligt ansvar vilket jag
upplevt som positivt. 

Om den politiska ledningen informe-
rats om att deras ramar och organisato-
riska beslut kan få allvarliga medicinska
konsekvenser till och med död så skall
dessa kunna dömas och straffas, bötfällas
vid inträffade haverier. 

Annars säger man rent ut att de
saknar ansvar. Och vi kan lägga oss på
andra sidan och somna om.

Olof Magnusson, pensionerad före detta
överläkare i kirurgi.

”UTAN SANKTIONER BLIR DET ALDRIG BÄTTRE”



H
ittar du inte din veten-
skapliga favorittidskrift
på jobbet? Eller googlar
du för att hitta medi-
cinsk information, och

har svårt att hitta rätt? Det kan finnas
dolda guldgruvor som du har missat.

t Alla som arbetar i offentligt finansie-
rad sjukvård har tillgång till ett
basutbud med över 1300  (år 2013)
vetenskapliga e-tidskrifter. Långtifrån
alla som arbetar i sjukvården känner till
vilka resurser som finns.

– I princip har alla samma tillgång
till denna bas av vetenskaplig informa-
tion oavsett arbetsplats inom hälso- och
sjukvården, även om det finns tekniska
hinder som gör att långt ifrån alla
privata företag har tillgång idag, säger
Anneli Mindemo på EIRA, svenskt bib-
liotekskonsortium för hälso- och
sjukvård samt socialtjänst. 

På EIRA arbetar två personer med
uppgift att handla upp e-tidskrifter och
göra dem tillgängliga via landstingens
intranät. I dag är en av de stora knäck-
frågorna möjligheten att komma åt
informationen hemifrån och från mot-
tagningar som drivs inom vårdvalet.

– Det finns för många tidskriftsför-
lag möjligheter att nå utbudet externt
genom att logga in direkt i förlagens
databaser. Sjukhusbiblioteken informe-
rar om sådana inloggningsmöjligheter.

Idag finns ingen gemensam ingång till
EIRA:s basutbud av tidskrifter, istället är
sjukhusbibliotekens hemsidor fönster mot
användarna. Lösningen varierar mellan
biblio teken, till exempel finns gränssnitt

där de 1300 betaltidskrifterna lagts i
samma register som de cirka 25 000 Open
Access-tidskrifterna (kostnadsfria). 

Sjukhusbiblioteken har nästan alltid
egna prenumerationer på databaser och
tidskrifter utöver basutbudet.

Förutom beslutsstödet Best Practice
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Missa inte de 
dolda guldgruvorna!
SOM ANSTÄLLD INOM SJUKVÅRDEN HAR DU GRATIS
TILLGÅNG TILL ÖVER 1 300 VETENSKAPLIGA E-TIDSKRIFTER

Här är ingången till guldgruvan: www.inera.se/TJANSTER--PROJEKT/Eira/Bas-Eira-2013/
Ingången är kanske inte så flashig, men väl inne hittar du många guldklimpar.

Via Eira når du bland annat 
British Medical  Journal och…

…AMA (American Medical Association) och
över 1300 andra e-tidskrifter.



ingår i dag inte längre några databaser i
EIRA:s basutbud. 

När gratisdatabasen PubMed
används inom landstingens nät finns
inbyggda funktioner för att direkt
klicka upp artiklar i fulltext om de finns
i EIRA:s basutbud eller i sjukhusbiblio-
tekens eget tilläggsutbud. 

EIRA tar del av önskemål från lands-
tingen när nytt innehåll ska förhandlas, till
exempel från ett nätverk bestående av 50
kontaktpersoner på sjukhusbiblioteken. 

Att landstingspersonalen har tillgång
till minst 1300 e-tidskrifter och till
kunskapsstödet BMJ Best Practice har
lett till att många dubblett- och papper-
sprenumerationer har sagts upp under
senare år. 

– Detta stora ”e-bibliotek” kostar
land tingen cirka 28 miljoner kronor per
år, men i andra änden sparas pengar som
tidigare lades på klinikernas och biblio-
tekens enstaka prenumerationer.  Vi
försöker hitta bra och prisvärda alterna-
tiv som ryms inom de ekonomiska
ramarna. EIRA förhandlar också fram
avtal för de landsting som vill beställa
egna tilläggs paket. 

Allt fler läser e-tidskrifter
– Vi ser tydligt att läsningen av e-tid-
skrifter ökar. Enbart under 2012 ökade
det med 20 procent, och vi hoppas och
tror på en fördubbling inom fem år.

Sjukvårdsanställda med anknytning
till universitetet, till exempel genom
pågående forskning, har även tillgång
till universitetsbibliotekens prenumera-
tioner på databaser och tidskrifter. Här
finns inget gemensamt basutbud utan
varje universitet avgör själv. EIRA:s
basutbud har tyngdpunkten på tid-
skrifter med klinisk profil medan uni-
versitetsbibliotekens utbud mer
fokuserar på basforskning.

På Sahlgrenska har 
klinikerna egna e-bibliotek
Sahlgrenska universitetssjukhuset har
cirka 16 000 anställda. Det är ingen lätt
uppgift att nå ut till alla med informa-
tion om tillgången till vetenskapliga
tidskrifter och sökning av vetenskaplig
information i databaser. 

– Vi är till för dem som arbetar

kliniskt, och därför vill vi bygga upp
klinik bibliotek för att kunna ge bättre
service, säger Thomas Franzén, biblio-
tekschef på Sahlgrenska.

Det första klinikbiblioteket finns
redan på Drottnings Silvias barnsjuk-
hus, som fått en egen webbsida med

ingång till tidskrifter och databaser,
samt en sökstation med dator. Medi-
cinkliniken står nu på tur för att få ett
klinikbibliotek, och tanken är att sedan
bygga ut verksamheten stegvis.  

Helene Thornblad
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Best Practice. Elektroniskt beslutsstöd tillgängligt via landstingens
nät. Informationen är systematiskt organiserad i flikar, exempelvis pre-
vention, diagnos, behandling och uppföljning. Utgiven av BMJ
(British Medical Journal) Evidence Centre. På engelska.
Internetmedicin.se. Kunskapsdatabas för läkare med koncentrerade
översikter för diagnostik och behandling av sjukdomstillstånd. Finan-
sieras av annonsintäkter. Internetmedicin.se leds av läkaren och vd
Steven Shev. 

Kunskapsguiden.se – nationell plattform som samlar befintlig och
ny kunskap inom områdena evidensbaserad praktik, psykisk ohälsa och
vård och omsorg om äldre. Utgiven av Socialstyrelsen i samarbete med
SKL, Statens Folkhälsoinstitut, Läkemedelsverket, SBU och TLV.

På gång:
Hälsobiblioteket. En samlad webbplats för riktlinjer, handböcker,
forskningsresultat och evidens, vetenskapliga rapporter och artiklar
med mera. SBU ansvarar för förstudien på regeringens uppdrag. 
Medibas. En medicinsk databas för svensk sjukvård. Verktyget bygger
på Norsk elektronisk legehåndbok. Konceptet finns sedan 2011 även i
Danmark under namnet Laegehandbogen. Lanseras november 2013.
Betaldatabas ägd av Dagens Medicin och Norsk helseinformatikk
(Bonniersfären).

Helene Thornblad

Några tips så du slipper
hamna vilse i Google-djungeln



Tre sjukhus har gått till final i
Sjukhusläkarnas tävling
”Sveriges bästa sjukhusmat –
till sista steget”. 

t Efter överläggningar i Uppsala i slutet av
augusti fastnade juryn för Falu lasarett,
Landstinget Kronoberg och Ystad lasarett
som nu går vidare slutbedömning.

Sju sjukhus hade skickat in fullmatade
enkätsvar och motiveringar med aptitre-
tande matbilder och veckomenyer, ambitiösa
utbildningsprogram, kvalitetscertifikat och
mycket mer. Juryn kunde konstatera att det
finns mycket matglädje i svenska sjukhus-
kök och att allt från kebabpizza och hirsbur-
gare till hemgjord blodpudding kan serveras
på svenska sjukhus en vanlig dag. 

Landstinget Kronoberg hade skickat in
två starka bidrag till juryn, Centrallasarettet
i Växjö och Ljungby lasarett. Det blir dock
Växjö som får jurybesök eftersom det i antal
serverade portioner per dag är mer jämfört
med Falun och Ystad.

Bengt von Zur-Mühlen i juryn (bilden)
berättar att många olika faktorer vägdes

samman i juryns
bedömning:

– Vi har försökt
att väga in matens
hela väg från råvara
till det allra sista
steget, patientens
möjlighet att själv
välja mat och mål-
tidsmiljön. Vi lägger

också tyngd vid att sjukhusmaten är inte-
grerad som en naturlig del i sjukvården, vid
kost- och måltidspolicy och att det finns ett
kostråd där personalen har inflytande, att
det finns fortlöpande utbildning för all
personal, inklusive läkare, som har ansvar
för nutrition. Det finns många bitar som
måste falla på plats i pusslet.

Sju sjukhus har valt att skicka in
tävlings bidrag, är du nöjd med det resulta-
tet?

– Många sjukhus har ett bra arbete med
sjukhusmaten, men det tar många år att
bygga upp välfungerande rutiner och några
sjukhus har hunnit lite längre. I det per-
spektivet är sju bidrag ett bra resultat.

Hur ska vinnaren utses?
– Under hösten ska delar av juryn åka ut

och göra platsbesök på sjukhusen för att följa
matens väg från köket till patienten. Andra i
juryn ser över organisationsstrukturen kring
sjukhusmat och kostfrågor, policydokument
och utbildningsinsatser. Vi kommer också
att se till vilka möjligheter patienter och
personal har att påverka sjukhusmaten. 

– Många pusselbitar måste läggas
samman för att få ett bra arbete med sjuk-
husmat och nutrition och många kompeten-
ser finns också i juryn. Vi har möjligheten
att belysa frågorna från flera håll. 

Vad hoppas du personligen att tävlingen
ska kunna bidra till?

– Att allt fler sjukhus ser maten som en
naturlig och integrerad del av sjukvården.
Den får inte ses som en kostnad som enkelt
löses med en upphandling där lägsta anbud
vinner. 
Tävlingsjuryn består av:
Tommy Cederholm, professor i klinisk 
nutrition, 
Michael Allerup Nielsen, kökschef vid
Herlevs sjukhus i Danmark,
Maria Biörklund Helgesson, 
dietist och fil. dr.,
Eva Sundberg, projektledare för Nationellt
kompetenscentrum för måltider i vård,
skola och omsorg,
KC Wallberg, krögare 
och kokboksförfattare,
Bengt von Zur-Mühlen, njurmedicinare och
vice ordförande i Sjukhusläkarna.

Det vinnande sjukhuset får tre
utbildnings checkar à 10 000 kronor till för-
tjänta personer i olika personalkategorier.

Helene Thornblad
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Doris Johansson, 
verksamhetschef för kost
och restauranger, 
Landstinget Kronoberg:

t – Vi har kockar som vill laga
mat från grunden. Vi använder
inte pulver utan bryner lök och
kryddor för att få fram grunden
till en god sås, knäcker alla ägg
och blandar med kryddor och
120 kilo köttfärs för att göra en
god köttfärsrätt.

– Vi har också ordnat en
heldagsutbildning för vård -
personalen. Där hade vi bland
annat den kände krögaren Per
Bengtsson som berättade att
maten på tallriken bara står för
40 procent av måltidsupp -
levelsen. 60 procent är allt
annat runt omkring, som att
presentera maten fint och
hjälpa patienten att sätta sig
upp och lägga fram servetten.
Alla länkar kring maten är lika
viktiga.

Landstinget Kronoberg har
tidigare uppmärksammats för
sin sjukhusmat. i SKL:s mät-
ningar 2012 rankades land-
stinget som nummer ett. Hur
går ni vidare för att bli bättre?

– Det är viktigt att vara rädd
om det som fungerar bra och
därifrån gå små steg framåt.
Man måste kunna ta vara på de
olika styrkor som finns lokalt. I
Ljungby som är ett litet lasarett
kan man exempelvis koka sin
egen sylt medan man har andra
styrkor på ett större sjukhus. 

I KRONOBERG
VILL KOCKARNA
GÖRA ALLT
FRÅN GRUNDEN

SVERIGES BÄSTA SJUKHUSMAT TILL SISTA STEGET

Grattis Ystad,   



 , Växjö och Falun!
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Anna Stubbendorff, dietist på lasarettet i Ystad:
t – Jag tror att det som är extra positivt med vår mat helt
enkelt är att den tilltalar våra patienter. De tycker om hus-

manskost. Vi lagar traditionell mat,
även om vi vågar smaksätta den mer
eller lite annorlunda. Det är mat som
patienterna är vana vid, inga nymo-
digheter. 

– Yngre patienter får om de vill
beställa från en särskild barnmeny,
där det till exempel finns pizza och
hamburgare. Där är oftast främsta
fokus inte näringstäthet och när-

ingsvärde utan att de ska få i sig
något överhuvudtaget. 

Närheten mellan köket och sjukhusavdelningarna gör att
det finns en flexibilitet som även kan innebära att köket gör
det lilla extra:

– Om en patient på palliativa enheten önskar att få något
speciellt kan personalen cykla ut på stan och skaffa det om
det behövs. Det kan ju vara den personens sista måltid det
handlar om. Den närhet mellan kök och sjukvård vi har här
tror jag blir svår på ett större sjukhus.

I YSTAD GÅR 
HUSMANSKOST HEM

FOTO: SPRISSE NILSSON

Birgit Pallin, kostchef Falu lasarett:
t – Vi vill inte ta den bekvämaste vägen i matlagningen
utan har gjort en storsatsning i syfte att laga mer mat från
grunden. Det bästa med vår mat är helt enkelt att den
smakar gott. Vi får många bevis på det, tackbrev och små
hälsningar som patienterna skriver på servetterna. Det känns
bra, en bekräftelse på att vi är på rätt väg.

– Vi har välutbildade kockar med bakgrund i restau-
rangbranschen. De har yrkesstolthet och vill utnyttja hela sin
kompetens i jobbet. Det handlar om glädjen i att laga mat.
Inte plocka upp färdigt ur paket, det kan vem som helst göra.

Falu lasarett storsatsade på maten under 2012 med
bland annat utbildning av läkare och annan sjukvårdsperso-
nal i nutrition och all kökspersonal vidareutbildades på
Yrkesakademin i Falun.

– Vi har en bra grund att stå på, men utbildningen gav en

injektion, till exempel vad gäller att göra desserter. Vi jobbar
också med att förnya oss och har en menygrupp som ser till
att utveckla nya rätter.

FALUN STORSATSADE PÅ
UTBILDNING UNDER 2012

Två glada finalister; Linda Haglund, teamchef för tillagningsköket och
Birgit Pallin, driftchef för kostservice, Falu lasarett.

Smygtitta på  
nya Fass.se

Se filmen om förbättringarna på 
fass.se/smygtitta

LIF201309

 

LIF201309

 
nya Fass.se
Smygtitta på  
nya Fass.se
Smygtitta på  

fass.se/sm
Se filmen om förbättringar

e läkemedelsanvändningför en säkrar  re läkemedelsanvändning
eta      LIF – de forskande läkemedelsför    retagen driver och utvecklar Fass 

e         eningens Service AB | T    Tel +46 8 462 37 00 | E-post: info@fass.seLäkemedelsindustriför

 

mygtittayg
na på Se filmen om förbättringar

e läkemedelsanvändning
etagen driver och utvecklar Fass 

el +46 8 462 37 00 | E-post: info@fass.se



t Lollo Makdessi och Märit Halmin, bägge
ST-läkare vid Danderyds sjukhus, är initia-
tivtagare till Läkaruppropet som startade i
juni och som har fått stort genomslag och

gehör hos läkarkåren. 
Flertalet som undertecknat uppropet är

läkare, men även andra som förläggare, jour-
nalister, psykologer, förskollärare och politi-
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Heidi Stensmyren, vice 
ordförande Sveriges 
Läkarförbund, ordförande
Stockholms Läkarförening

1. Varför valde du att skriva
under protesten?
t För att jag som professionell
yrkesutövare instämmer i de
tankar och den frustration som
uppropet lyfter. Våra förutsätt -

ningar
kringskärs av
anonyma
styrsystem
som inte alltid
leder till bra
vård. Stora
anonyma insti-
tutioner är

svåra att manövrera i, både för
patienter och anställda. Det blir
en Kafkaliknande situation när
arbetet inte längre är att
bedriva diagnostik och behan-
dling utan produktion,
kunduppföljning, processmått,
och ”fee-for-service”.

2. Vilken betydelse tror du
att detta upprop spelar?
t Det får kåren att samlas och
det blir en möjlighet att påverka
beslutsfattare. Läkarförbundet
har lyft olika varianter på temat
ett antal gånger och påtalat allt
från platsbrist till orimliga
effekter av vissa styrmodeller.
Läkaruppropet kan inte
avfärdas med att det är
enstaka röster eller en organi-
sations särintresse.

Nära 9 000
har skrivit
på uppropet
idag

LÄKARUPPROPET

Vad händer me  
Sjukhusläkaren
frågade
några varför

Fortsättning nästa uppslag >>

Lollo Makdessi och Märit Halmin, 
initiativtagarna till Läkaruppropet.

Sedan läkaruppropet startade i mitten av juni har nästan 9 000
personer, varav majoriteten är läkare, valt att ställa sig bakom
protesten. Nästa steg är att presentera alternativa sätt att
bedriva hälso- och sjukvård. Tre möten är inplanerade 
i Stockholm under hösten.



  ed läkaruppropet?

ker har skrivit under.
– Det har varit och är fortfarande ett

starkt gensvar. Vi är många inom profes-
sionen som är kritiska till dagens situa-
tion och oroade över utvecklingen. Vårt
syfte är att skapa debatt. Vi vill att
Läkaruppropet blir så brett som möjligt
och att inte bara läkare, utan även arbets-
givare och politiker deltar, säger Lollo
Makdessi.

Det var på en utbildning i organisa-
tion och ledarskap för ST-läkare som
Lollo Makdessi träffade Märit Halmin.
Under de återkommande träffarna disku-
terade de den stora frustration som finns
hos många i läkarkåren och varför inte
mer görs från kårens sida för att försöka
skapa förändring. 

Lollo Makdessi menar också att fack-
förbund som Läkarförbundet och andra,
inte drivit denna fråga så mycket som
många skulle önska.

– Vi blev inspirerade och motiverade
av Maciej Zarembas artiklar och tänkte
att här är en journalist som skriver om
det som vi läkare upplever. Då ställde vi
oss frågan varför vi i läkarkåren inte har
tagit ansvaret. Vi upplevde dock att det
fanns en stor trötthet och uppgivenhet,
till och med hos unga läkare, trots att det
i den gruppen borde finnas hopp och
engagemang. 

Uppropet har tre syften
Lollo Makdessi menar att det finns tre
syften med uppropet: att aktivera
läkarkåren, att skapa en debatt om
sjukvårdens styrning inklusive ersätt-
ningssystem och att få till en förändring.
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Möten under hösten för att ta fram
nya alternativ hur sjukvården kan styras

Fortsättning nästa uppslag >>

1. Varför valde du att skriva under protesten?
t För att visa min solidaritet med protesterna mot hur illa svensk sjukvård ibland
drivs. Det finns ju få effektiva sätt för oss läkare att kanalisera den dagliga frustra-
tion, som många känner. Vi talar över fikat, men alla vet att det inte leder någon
vart när det gäller de stora problemen inom svensk sjukvård.

2. Vilken betydelse tror du att detta upprop spelar?
t Det har uppenbarligen spelat en viss roll. Upproret har fått stor uppmärksamhet
i media. Senast häromdagen lyssnade jag på Människor och tro i P1 och då
nämndes detta uppror. Kanske att makthavare förstår att det finns ett utbrett
missnöje, en omfattande oro för vad som sker i dagens avskalade, nedmonterade,
slimmade sjukvård.

3. Ett av målen med uppropet är att få till en förändring. Vad tycker du är
viktigast när det gäller att förändra svensk hälso- och sjukvård?
t Kan mest tala för Stockholms sjukvård där jag är verksam. En särskilt viktig för-
bättring vore att öka antalet sängplatser, både på vårdavdelningar och inom inten-
sivvård. 

Varje bakjour måste jag ägna mycket tid åt att hitta
sängplatser på egen eller andra kliniker. Det är ovärdigt
för mig och patienterna och det är framförallt patient -
osäkert. Personalen slits dessutom mycket hårt med
ständigt fulla och överfulla avdelningar med patienter i
korridoren. Det är ofta en rovdrift på personalen. 

En annan viktig förbättring vore att styra om patient-
flödena från akutmottagningarna till primärvård, såsom
sker i Norge. Idag är, som alla vet, akutsjukvården helt
överlastad av många gånger banala fall, som inte hör
hemma där. Alltför ofta hänvisas slentrianmässigt patienterna per telefon till akuten.

4. Initiativtagarna till Läkaruppropet anser att politiker inte litar på
läkares idéer och kunskap om hur vården ska organiseras. Finns det fog
för kritiken och kan du ge ett/några exempel?
t Ja, det finns fog för den här kritiken. Politiker verkar ofta avfärda läkares syn-
punkter utifrån misstanken om att vi bara talar i egen sak, som vilket särintresse
som helst. Det gör vi ju delvis, men framförallt talar vi för patienternas, våra upp-
dragsgivares sak. 

Vi styrs av en oomkullrunkelig etik som spänner över århundraden, samtidigt
som politikerna styrs av nästa val och viljan att bli omvald. Några exempel, läkare
har flera gånger påtalat risker med överbeläggningar, ohållbar arbetssituation på
många akutmottagningar i landet utan att man lyssnat från politikerhåll. Vi har även
påtalat att vårdgarantin får undanträngningseffekter. Vi har påtalat risken med det
extremt låga antalet IVA-platser i landet och särskilt i SLL, men där har inget skett.

Andreas Wladis, 
överläkare S:t Görans sjukhus



Under hösten kommer det att hållas tre
möten i Stockholm med syftet att närmare
konkretisera alternativa sätt att bedriva
svensk hälso- och sjukvård. 

– Vi vill gärna ha en kunskapsstyrd och
kvalitetsdriven sjukvård som är kostnadsef-
fektiv. Men dagens system som i stor
utsträckning bygger på new public manage-
ment, upplever vi är kontraproduktiv och
det skapar större kostnader och sämre
resultat. Det finns andra mer effektiva
modeller för att bedriva hälso- och sjukvård
som tar tillvara och värdesätter professio-
nens kunskaper och sätter patienten i fokus,
säger Lollo Makdessi.

Värdebaserad sjukvård
Nästa steg i Läkaruppropet är att titta
närmare på bland annat modeller som vär-
debaserad hälso- och sjukvård, ”public value
management” och patientcentrerad vård.

Lollo Makdessi menar att styrsystemen i
vården behöver skifta fokus från att mäta
enskilda insatser och basera ersättningen på
enstaka delar i en behandling, till att fånga
helheten och mäta patientens hälsa. 

– I värdebaserad vård är det hälsa man
mäter och vården organiseras i syfte att
skapa så mycket hälsa som möjligt per
krona. Jag upplever att man från politiskt
håll inte tar det här helhetsgreppet utan
arbetar med frågor som skjuter över målet
och som istället skapar problem och kostna-
der, säger Lollo Makdessi.

Löften om kortare väntetider på akuten,
även för dem som inte är så sjuka, är ett av
flera exempel, menar hon. Även många kva-
litetsdrivna projekt kan bli till ett hinder
att se de verkligt stora problemen. I svensk
sjukvård görs många kvalitets- och utveck-
lingsarbeten.

– Och det är viktigt, men så länge som
man stirrar sig blind på detaljer utan att ta

hänsyn till helheten, kommer inte arbetet
att leda någonstans. Det är som att laga ett
litet hål på ett stort fartyg som håller på att
sjunka.

Offentligt möte tillsammans
med Läkaresällskapet
Den 15 oktober arrangerar Läkaruppropet
tillsammans med Svenska Läkaresällskapet
ett möte för att diskutera hur man kan gå
vidare för en mänskligare sjukvård. Mötet är
en fortsättning på den paneldiskussion som
hölls på Läkaresällskapet i slutet av maj med
fokus på framtiden och alternativa styr-
system.

– Läkaruppropet har fått stort gensvar
hos läkarkåren. Vi ser det som vår skyldig-
het att skapa en arena där vi kan diskutera
brister och problem i vården, vad vi kan lära
av andra länder och hur vi kan förbättra och
vidareutveckla svensk hälso- och sjukvård,
säger professor Peter Friberg (bilden) , ord-
förande för Svenska Läkaresällskapet.

I april skrev han tillsammans med Läka-
resällskapets VD
Filippa Nyberg
samt Ingemar
Engström, ordfö-
rande för Läkare-
sällskapets delega-
tion för medicinsk
etik, en debattarti-
kel i DN. De
menade att Maciej
Zarembas kritiska

analys vården väl beskrev vårdanställdas
verklighet och att ”många läkare lider av att
se hur nödvändiga prioriteringar sätts ur
spel genom att ekonomiska incitament och
produktionsmål kommit att styra vården.
Patienten har blivit kund och de etiska
principer som sjukvården baseras på är
hotade”.
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3. Ett av målen med
uppropet är att få till en
förändring. Vad tycker du är
viktigast när det gäller att
förändra svensk hälso- och
sjukvård?

t Sjukvården måste styras
professionellt. Med det menar
jag att ledarskapet måste
bygga på kunskap och erfaren-
het av verksamheten. Ska man
lyckas styra mot bra sjukvård
så är det med hjälp av profes-
sionen och inte i korståg mot
den.

Styrsystemen måste fort-
sätta utvecklas. Viktigt är
därför att vi tydligt definierar
vad som är målet med en styr-
modell och att vi följer upp och
utvärderar dem. 

Släpp fram professionens
initiativ. Vi har i Sverige en
övertro på stora institutioner.
Men stora kolosser tenderar att
få en överdimensionerad
administration och långa
beslutsvägar. Små enheter som
får tydliga uppdrag med möj-
lighet att jobba relativt fritt,
hittar ofta bra lösningar för
både patienter och anställda.
Jag tror att vårdvalet i öppen
specialistvård under rätt förut-
sättningar kommer att ge nya
spännande lösningar.

4. Initiativtagarna till
Läkaruppropet anser att
politiker inte litar på läkares
idéer och kunskap om hur
vården ska organiseras.
Finns det fog för kritiken
och kan du ge ett/några
exempel?
Ja, det finns ju de som försöker
definiera att ledningen av "kon-
cernen" är något helt annat, än
att faktiskt utföra sjukvård.
Som om det vore två skilda
företeelser utan inbördes
beroende, och att läkares
kunskap inte tillför något till led-
ningen av sjukvården. Denna
uppfattning kan nog lika gärna
tillskrivas tjänstemän och andra
yrkeskategorier som politiker. 

Mitt intryck är att politiker
lyssnar på läkares idéer, men
att det är många att lyssna på.

>> Fortsättning från föregående  uppslag 

Heidi Stensmyren, vice 
ordförande Sveriges
Läkarförbund, ordförande 
Stockholms Läkarförening

LÄKARUPPROPET

Fortsättning nästa uppslag >>

>> Fortsättning från föregående uppslag

t Vårdupproret var en sammanslutning av olika
uppror runt om i landet under 2011 som läkaren
Arvin Yarollahi koordinerade. 

Den 16 september 2011 hölls en nationell mani-
festation. 

Vårdupproret lever vidare i form av en Facebook-
grupp med närmare 4 500 medlemmar där senaste

händelserna inom vården publiceras.
Vårdupproret har även sammanställt en antologi

som heter ”Hjälp oss!”. Boken är skriven av
personal, patienter och anhöriga samt initiativta-
gare till Vårdupproret.

Läs mer: www.vardupproret.se

FAKTA |Vårdupproret
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Arvin Yarollahi, biträdande verksamhetschef ortopedkliniken, 
Uddevalla Sjukhus, initiativtagare till Vårdupproret (www.vardupproret.se)

Astrid Seeberger, överläkare Karolinska universitetssjukhuset

1. Varför valde du att skriva under protesten?

1. Varför valde du att skriva under protesten?

3. Ett av målen med uppropet är att få till en förändring. 
Vad tycker du är viktigast när det gäller att förändra svensk hälso- och sjukvård?

2. Vilken betydelse tror du att detta upprop spelar?

4. Initiativtagarna till Läkaruppropet anser att politiker inte litar på läkares idéer och kunskap om hur vården ska
organiseras. Finns det fog för kritiken och kan du ge ett/några exempel?

4. Initiativtagarna till Läkaruppropet anser att politiker inte litar på läkares idéer och kunskap om hur vården ska 
organiseras. Finns det fog för kritiken och kan du ge ett/några exempel?

3. Ett av målen med uppropet är att få till en förändring. 
Vad tycker du är viktigast när det gäller att förändra svensk hälso- och sjukvård?

2. Vilken betydelse tror du att detta upprop spelar?

t För mig var det en självklarhet att ge stöd åt
detta upprop då det idag verkar vara det enda
sättet att på allvar få politikens uppmärksamhet.

Jag var själv initiativtagare till ett upprop mot besparingar inom
vården  2011. Man kan därför säga att när tusentals läkare skriver
på ett upprop, då har man som politiker misslyckats monumentalt.

t Det finns en enorm frustration hos sjukvårds -
anställda över att vi inte får syssla med det vi är
utbildade för; att ta hand om patienter. 

Istället har vi förvandlats till vårdadministratörer. Det är viktigt att
protestera mot ett system som allt fler upplever är ohållbart.

t På 80-talet talades det om ”administratörernas intåg” i
vårdsverige. Detta resulterade i att vi idag kan se hur civilekonomer
och professionella chefer utan någon som helst medicinsk kunskap
kan sitta på ledande positioner inom hälso- och sjukvård. 

På Sahlgrenska Universitetssjukhuset har man de senaste fem
åren minskat bemanningen bland sjuksköterskor och undersköter-

skor med 15 procent, medan man ökat administrationen med
närmare 30 procent. Jag tror det kommer att bli riktigt tufft för
sjukvårdspolitiker och deras tjänstemän att fortsätta i samma bana
nu när läkarna har gjort gemensam sak med övrig vårdpersonal. 

Jag skulle därför vilja påstå att Läkaruppropet är början till admini -
stratörernas uttåg.

t Läkaruppropet väckte en stor massmedial uppmärksamhet vilket
är bra, men inte tillräckligt.

Det måste följas av förslag hur sjukvården kan bedrivas istället. Och
det tankearbetet har påbörjats.

t Jag tror förändringen ligger i att fler och fler läkare långsamt
börjar inse de förödande konsekvenserna av New Public Manage-
ment. När vår arbetsplats reducerats till en låtsasmarknad med
chefer utan mandat annat än att verkställa order uppifrån, då försvin-
ner också arbetsglädjen och lojaliteten gentemot organisationen. Vi

behöver därför börja tänka i nya banor. Jag tror inte någon verk-
samhetschef i dagsläget med absolut säkerhet kan planera två år
framåt i tiden. Vi tvingas jaga populistiska mål så som vårdgarantin
utan att få resurserna eller tiden till att organisera om, få med oss
personalen och ändra rutiner. 

t Att få bättre ersättningssystem och att minska den administrativa
bördan som har blivit orimlig. Sveriges sjukhusläkare använder
endast 30 procent av sin arbetstid till direkt patientarbete. 

New Public Management – styrsystemet som vi har för när-

varande inom sjukvården – har lett till uppbyggnaden av ett kontroll-
system som är direkt kontraproduktivt. Måtten som används
fokuserar på kvantitet istället för på kvalitet. 

t Politiker måste respektera det faktum att professionen vet hur
man bedriver sjukvård. Vi förstår att politiker sitter på svåra beslut
gällande prioriteringar av skattemedel, men accepterar inte när de
indirekt, via ekonomiska styrmedel berättar för oss hur vi ska
behandla våra patienter. Det ligger i vårt intresse att ha en väl-
fungerande, trivsam och effektiv arbetsplats. 

Vi bedriver därför effektiv vård för att vi tycker om vårt yrke och
brinner för patienterna, inte för att en administratör eller en inhyrd
managementkonsult berättar för oss hur vi ska göra. 

Tvärtom leder denna avprofessionalisering av sjukvården i
längden till sämre kvalitet och effektivitet inom den offentliga
sektorn.   

Jo, jag tror att det förhåller sig så. Jag fick den känslan när jag var
specialistrådsordförande inom Stockholms Medicinska Råd. Viktiga
utredningar överlämnades åt externa (och mycket dyra) konsulter
som inte hade sjukvårdserfarenhet. 

Kritiska synpunkter från professionen, exempelvis att man inte

kan skära ner vårdplatser i den omfattningen som sedan skedde,
togs inte på allvar, de betraktades som partsinlagor. Samtidigt kan
jag tycka att vår profession har funnit sig i det rådande systemet
utan att komma med alternativa förslag, enstaka röster har förstås
funnits, men inte en samlad profession. 



– Mycket har förbättrats, men fortfa-
rande finns det en hel del kvar att göra,
annars skulle vi inte se så starka reaktio-
ner som Läkaruppropet är ett uttryck
för. Det är mycket som händer som är
spännande och som vi bör ta tillvara. På
Sahlgrenska Universitetssjukhuset till
exempel, diskuterar man nu som bäst
hur man kan skapa en värdebaserad
vård, säger Peter Friberg.

Läkaruppropet menar att den bild
som politiker och tjänstemän ger av
dagens sjukvård, inte stämmer överens

med den bild som läkare och andra vår-
danställda har av vårdverkligheten. 

I anslutning till Maciej Zarembas
artikelserie, skrev Roger Molin, natio-
nell vårdvalssamordnare, ett inlägg på
DN-debatt där han sågade Zarembas
kritik och menade att analysen var
oseriös och byggde på anekdotisk infor-
mation. Det dröjde inte länge förrän

Roger Molin fick svar på tal av flera pro-
fessorer och överläkare: ”Molins version
har vi hört förut, det är den byråkratiska
maktens tolkningsföreträde som med
kraft kliver in för att tysta en debatt
som man inte vill ha”.

Och enligt Metro ska Göran Hägg-
lunds presschef Johan Ingerö ha kallat
uppropet för ”komplett nonsens”. När
Sjukhusläkaren söker Johan Ingerö för
att stämma av uttalandet svarar han:

– Nej, jag har inte kallat uppropet
nonsens. Däremot påståendet att den
medicinska kvaliteten sjunker. 
Hur man än mäter ligger svensk
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Karl Sallin, ST-läkare 
i pediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus

1. Varför valde du att skriva under protesten?

2. Vilken betydelse tror du att detta upprop spelar?

3. Ett av målen med uppropet är att få till en förändring. 
Vad tycker du är viktigast när det gäller att förändra svensk hälso- och sjukvård?

4. Initiativtagarna till Läkaruppropet anser att politiker inte litar på läkares idéer och kunskap om hur vården ska 
organiseras. Finns det fog för kritiken och kan du ge ett/några exempel?

t Jag frustreras ofta över att inte ha tillräckligt
med inflytande över enskilda patienters handlägg -
ning. Jag uppfattar att vi har en överbyråkratiserad

sjukvård där "systemet" övertar individens roll och ansvar på ett
sätt som inte gagnar patient eller läkare. 

Jag uppfattar att läkaruppropet delvis tar avstånd från detta och
därför skrev jag på. Som ledamot i Svenska Läkaresällskapets
nämnd och Delegation för medicinsk etik, har jag drivit angränsade
frågor under längre tid och Läkar uppropets agenda sammanfaller
delvis med dessa intressen. 

t Kanske kan det hjälpa oss läkare att tro på vår egen förmåga att
förbättra sjukvården utifrån våra egna ideal. Vi måste påminna oss

om vem vi ytterst arbetar för, vår uppgift är att ta hand om patien-
ter samt förebygga sjukdom.

t Det individuella ansvarets betydelse behöver återupprättas.
Sjukvård i det enskilda patientfallet är för komplex för att utelämna
den noggrannhet den ansvarstagande individen kan tillföra. De kon-
tinuitetsproblem vi idag ser och de administrativa bördor som

sjukvårdssystemet påtvingar oss, tror jag kan avhjälpas genom att
småskaligheten i patient-läkarrelationen/patient-sköterskerelationen
bättre tillvaratas. 

t Jag tror att ett lika stort problem är att vi läkare överlåtit makten
till just politiker och administratörer. Vi behöver återta en del av vad
vi avstått. Det kräver att vi vågar ge oss in på områden vi inte alltid
ser som våra expertområden och företräder vårt professionella
perspektiv. Inom Läkaresällskapet har vi en pågående dialog med

makthavare i kommuner, landsting, departement och regering. 
Men Läkaruppropet har nog rätt i sin kritik också. Det är New Public

Management ett utmärkt exempel på. En sjukvårdsorganisation, som
utelämnar det professionella perspektivet, andas helt klart misstro mot
läkaren som ansvarstagande patient- och samhällsföreträdare. 

>> Fortsättning från föregående uppslag – Politikerna och
sjukvårdens anställda
har olika bilder av
verkligheten



sjukvård i absolut världstopp.
Läkaruppropets Lollo Makdessi

beklagar att Göran Hägglund inte tar
uppropet och läkarkårens frustrationer
och kritik på allvar.

– Vårt syfte har hela tiden varit att
försöka skapa en konstruktiv dialog
mellan oss som arbetar i vården och
politiker samt tjänstemän. Vi tycker det
är oerhört trist och allvarligt att man
inte tar signalerna från läkarkåren på
allvar. Vi hade hoppats att sjukvårdsmi-
nistern skulle se positivt på uppropet
eftersom dess syfte är att förbättra
svensk sjukvård. Det borde ligga i hans

intresse att synliggöra de brister som vi
kliniskt aktiva läkare ser dagligen, säger
Lollo Makdessi.

Även Arvin Yarollahi, biträdande
verksamhetschef vid ortopedkliniken på
Uddevalla sjukhus samt koordinator för
Vårduppropet under 2011, har försökt
att boka ett möte med Göran Hägglund
utan att lyckas.

– Vi har många gånger försökt att få
kontakt och prata med Göran
Hägglund, men fått kalla handen. Om
socialministern inte vill ta ansvar, vem
ansvarar då över svensk sjukvård i sin
helhet?

Arvin Yarollahi har nu själv tagit steget
över till politiken och kandiderar för
miljöpartiet i nästa regionval.

– Eftersom jag, i egenskap av initia-
tivtagare, valt att gå den politiska vägen
kan jag inte längre driva Vårdupproret
som ett politiskt obundet upprop, och
har därför överlåtit stafettpinnen till
andra. Istället gör jag mitt bästa för att
försöka övertala politiker att ändra atti-
tyder, säger ArvinYarollahi.

För mer info: http://upprop.nu/

Eva Nordin
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Nu behöver professionen och
politiken hitta former för en
konstruktiv och balanserad

dialog. Det menar
Stig Nyman,
forsknings- och
äldrelandstingsråd
för kristdemokra-

terna i Stockholms län, som
reagerat på Läkaruppropet.

t Den 26 augusti träffade han Heidi
Stensmyren samt Anders Wennlund från
Stockholms läkarförening, samt Astrid
Seeberger överläkare vid Karolinska uni-
versitetssjukhuset, och en av dem som
skrivit under Läkaruppropet.

– Det finns starka skäl att på ett
seriöst sätt möta Läkaruppropet. Om vi
inte skapar en bra form för dialog och
samverkan, så blir uppropet ett slag i
luften. Med tanke på att nära 9 000 har
skrivit under, däribland läkare, patienter
och anhöriga, så är det en kraftig signal

om att vi behöver diskutera eventuella
brister och hur vi ska organisera vården
till det bättre, säger Stig Nyman.

Men ett upprop i massmedia leder inte
till några konstruktiva åtgärder, menar
han, och kritiserar Läkaruppropets initia-
tivtagare för att använda slarviga begrepp
och komma med svepande kritik. Han
menar att det är felaktigt att påstå att
kvaliteten har försämrats, liksom påståen-
den om att patientsäkerheten hotas. Stig
Nyman delar dock uppropets oro för kva-
litetsbrister som leder till återinlägg-
ningar med risk för komplikationer.

– Det förvånar mig att uppropet inte
uppmärksammat vad som sker och har
skett i landstinget i Stockholm. Vi har
till exempel infört ett nytt kvalitets- och
resultatbaserat ersättningssystem för
knä- och höftledsplastik. Och under året
introduceras ett liknande system inom
ryggkirurgin, säger Stig Nyman.

Om man blickar tillbaka i tiden till
1990-talets början, så har det skett
många radikala förbättringar inom hälso-
och sjukvården, både vad gäller kvalitet
och tillgänglighet, menar han. 

– Det är viktigt att också kunna lyfta
fram förebilder och det som fungerar väl i

vården. Samtidigt kan vi politiker inte
blunda för läkares frustrationer i de delar
där det inte fungerar, och det är kring dessa
brister vi behöver samtala och försöka hitta
gemensamma lösningar. Därför ser jag det
som viktigt att vi nu får en god och kon-
struktiv dialog, säger Stig Nyman.

Mötet den 26 augusti kretsade kring
frågor som bland annat rör ersättnings-
system och professionens inflytande över
sitt arbete.

– Jag vill gärna lyssna och vara
delaktig och jag avvaktar nu till det
läkarmöte som ska hållas den 9 november
på Karolinska Institutet.

På Stockholms läkarförening tycker
man att det är viktigt att Läkaruppropet
formulerar konkreta förslag för hur man
vill komma vidare.

– Vi har kontakt med Läkaruppropets
Märit Halmin här i Stockholm, men vi
har inget formellt samarbete. Och vi har
diskuterat med Stig Nyman om det som
uppropet ger uttryck för. Sedan får vi se
hur läkarföreningen kan bidra framöver,
säger Heidi Stensmyren, vice ordförande
Sveriges Läkarförbund samt ordförande
för Stockholms Läkarförening.

Eva Nordin

Landstingsråd i Stockholm: Uppropet är en kraftig
signal, men det är felaktigt att påstå att vårdens
kvalitet försämrats och att patientsäkerheten hotas
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Ove Andersson, ordförande i Svenska Distriktsläkarföreningen
och andre vice ordförande i Läkarförbundets centralstyrelse.

1. Har du skrivit under uppropet?

2. Vilken betydelse tror du att detta upprop spelar?

3. Ett av målen med uppropet är att få till en förändring. 
Vad tycker du är viktigast när det gäller att förändra svensk hälso- och sjukvård?

4. En av initiativtagarna anser att politiker inte litar på läkares idéer och kunskap om hur vården ska organiseras. 
Har hon fog för sin kritik och kan du ge ett/några exempel?

t Ja.

t Återigen ett bevis på att  nuvarande system inte fungerar och underminerar vardagen för väldigt många läkare runt om i Sverige.

t Återupprätta  ansvaret för patienten och låt professionen styra
hur vården ska utföras. Politikernas ansvar måste bli  vårdens mål

och resurser, vad vården ska kunna uppnå utifrån de resurser som
finns.

t För mig så är dagens IT-system, dokumentationskrav och den
allt ökande detaljstyrningen de tydligaste tecknen på avsaknaden

av tillit. En primärvårdskollega noterade nyligen att det krävdes 71
musklick för att skriva ut ett recept i det nya journalsystemet.  

Emma Spak, 
ordförande för Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF och ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse.

1. Har du skrivit under uppropet?

2. Vilken betydelse tror du att detta upprop spelar?

3. Ett av målen med uppropet är att få till en förändring. 
Vad tycker du är viktigast när det gäller att förändra svensk hälso- och sjukvård?

4. En av initiativtagarna anser att politiker inte litar på läkares  idéer och kunskap om hur vården ska organiseras. 
Har hon fog för sin kritik och kan du ge ett/några exempel?

t Nej. Som ordförande i en organisation är det
svårt att skriva under den här typen av upprop
utan att det uppfattas som att hela organisationen

ställer sig bakom. SYLF har i stället valt att försöka samarbeta
med initiativtagarna till läkaruppropet och delta i efterföljande
diskussioner.

t Det är viktigt att vi läkare engagerar oss i sjukvårdspolitiken
både organiserat och genom friare initiativ. Jag tror att uppropet
kan vara viktigt som markering för att visa att många läkare bryr
sig om situationen i vården och vill se en förändring. 

Förhoppningsvis kan uppropet genererat nya initiativ och fortsatta
diskussioner, som innebär att fler läkare tar en mer aktiv roll i
utformningen av framtidens hälso- och sjukvård.

t Det är nödvändigt för framtiden att den skattefinansierade hälso-
och sjukvården förmår att ge befolkningen likvärdig vård av hög
kvalitet. Om vi ska klara detta måste styrningen och organisationen

av hälso- och sjukvården bli mer ändamålsenlig. Att nå dithän är en
stor utmaning som kräver breda överenskommelser och stor förän-
dringsvilja både inom politiken och inom hälso- och sjukvården.

t Jag vill vara mer hoppfull än så, jag tror att många politiker har
en stor tilltro till läkares förmåga och kunskap och är intresserade
av våra synpunkter. Mycket i dagens styrsystem får oss att känna

oss låsta och styrda, men det finns utrymme att påverka. Jag tror
att det är viktigt att vi läkare tydligt visar att vi vill ta ansvar för
framtidens hälso- och sjukvård om vi ska få en plats vid bordet.

t Läkarupproret pekar på en allt sämre
arbetsmiljö för landets sjukvårds personal och
dålig vård för stora patientgrupper. Detta är en

fråga för Läkarförbundet, dess delföreningar och skyddsombud.
Jag tror att det är dags att nu en gång för alla väcka frågan om att
skrota landstingen.  

Läs Thomas Zillings kommentar till Läkaruppropet 
och vad som är problemet med svensk sjukvård på ledarplats • Sidan 3

Thomas Zilling, Sjukhusläkarnas ordförande:
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Läkaruppropet och
Svenska Läkaresäll-
skapet håller öppet

möte i Läkaresällskapets
hus, Klara Östra Kyrkogata
10, i Stockholm, den 15
oktober. Mötet startar 
kl 17.30 och är planerat att
pågå till kl 19.30.
Temat för mötet är: 
Hur går vi vidare för en
mänsk ligare sjukvård?

Mötesprogrammet:
Bakgrund till dagens
sjukvårdssystem: Soki
Choi, med dr, forskare.
Vad kan vi lära oss av
England? Föreläsare: Hans
Rutberg, professor i utvär-
dering och hälsoekonomi
med särskild inriktning på
patientsäkerhet, Linkö-
pings universitet. Ordfö-
rande i SLS kommitté för
säker vård.
Värdebaserad vård: Sofia
Ernestam, med dr, Medical
Management Centre,
LIME, KI.
Personcentrerad vård:
Karl Swedberg, Seniorpro-
fessor i medicin, Forsk-
ningsrådgivare, Centrum
för personcentrerad vård
(GPCC), Göteborg
Kvalitetsförbättring och
patientsäkerhet i Europa
– lärdomar från en jäm-
förande EU-studie: Boel
Andersson Gäre, barn -
läkare, ledare och professor
vid Jönköping Academy for
improvement of health and
welfare, Högskolan Jönkö-
ping.

Läkaruppropet 
och Svenska
Läkaresällskapet
håller öppet
möte
om sjukvården

LÄKARUPPROPET | IT

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

Läkare är Du livet ut!

Analyskommission
föreslår stopp 
för all nyutveckling 
av TakeCare tillsvidare
All nyutveckling av 
TakeCare bör stoppas tills
vidare till förmån för 
förbättrad driftssäkerhet.

t Det menar den analyskommission som
granskat de två driftsstopp som under juni
inträffade i journalsystemet TakeCare, som
används bland annat av större delen av
sjukvården i Stockholms län och på Gotland. 

Analyskommissionen konstaterar att
den direkta orsaken var ett fel i operativ-
systemet, men att effekterna förvärrades av
andra tekniska brister och eftersatt uppda-
tering.

I rapporten sägs att all nyutveckling av
TakeCare tills vidare bör stoppas till förmån
för förbättrad driftssäkerhet. Kommissionen
rekommenderar också omgående arbeten för
att korta åter startstiden.

Analyskommissionen har tillsatts av jour-
nalanvändarnas organisation CSTC, Centrum
Samverkan TakeCare, och rapporterar till

landstingsdirektören Toivo Heinso och sty-
relsen för CSTC.

I delrapporten föreslås flera ytterligare
åtgärder, på både kort och lång sikt. Till de
kortsiktiga hör att förbättra de funktioner
som gör att tidigare anteckningar i journa-
lerna kan läsas även om det har inträffat fel
som gör att nya anteckningar inte kan föras
in. Åtkomst till den så kallade läskopian är
synnerligen viktig ur patientsäkerhetssyn-
punkt, menar man.

Analyskommissionen gör dock bedöm-
ningen i rapporten att de åtgärder som
vidtogs efter det andra stoppet är tillräckliga
för att minimera risken för ett nytt stopp,
men chefläkarna i TakeCares policygrupp har
ändå gemensamt anmält driftavbrotten
enligt Lex Maria.

Kommissionen ska leverera en slutrapport
under början av hösten.

Christer Bark



Till sjukvården söker sig allt
fler människor med besvär
som i många fall har psyko-
sociala orsaker, men som
behandlas medicinskt.
Curling-samhället har
flyttat in i sjukvården och
många läkare står hand-
fallna. 

t Det menar Åsa Kadowaki, psykiater
och legitimerad KBT-terapeut som
grundat nätverket ”Läkare med
gränser”. 

Vi har fått ett allt omognare samhälle
där problem som hör livet till betraktas
som onormalt och sjukt, menar Åsa
Kadowaki.

– Det är inte längre normalt att må
dåligt när livet gör ont. Människor
söker sig till sjukvården med berättelser
om lidande och påfrestningar. Och som
läkare är vi tränade i att lyssna och
bekräfta det patienten säger. Och det är
viktigt. Men det är inte alltid så att det
är patienten som vet bäst vad som är
medicinskt bra för honom eller henne.

Åsa Kadowaki är specialist i psykiatri
och legitimerad KBT-terapeut. I dag
arbetar hon som konsulterande psykia-
ter och är knuten till ett flertal vårdcen-
traler i Linköping. En stor del av hennes
uppdrag handlar om att stödja och
handleda läkare i sin professionella roll
och att hjälpa till med kartläggningar
och göra second opinions. 

För en tid sedan fick hon en remiss
från en läkare där frågan handlade om
varför en patient med kraftig övervikt
var så omotiverad att följa läkarens råd
om att äta sundare och motionera mer
för att kunna gå ned i vikt. Det visade
sig efter en noggrannare kartläggning
att läkaren och patienten hade helt
skilda mål.

– Medan läkaren ville att patienten
skulle gå ned i vikt, ville patienten gå
upp i vikt för att kunna få en mag-
säcksoperation. Så i det här fallet ville
patienten äta upp sig för att komma
över ett visst BMI och därmed komma i
fråga för kirurgi, säger Åsa Kadowaki.

Människor hjälps sällan
vidare av medicin
De senaste åren har Åsa Kadowaki
föreläst om ”curlingsjukvård”, professio-
nellt förhållningssätt och ”empower-

ment”; ett begrepp som bygger på
tanken att människor har kapacitet att
definiera sina egna problem och
utveckla lösningsfokuserade strategier.

– Mitt stora intresse är den psykiska
hälsan och hur den kan nås och vid-
makthållas. Den biologiska, medicinska
kunskapen är min bas, men som
nybliven läkare insåg jag ganska snart
att det sällan räcker med att ordinera
medicin för att hjälpa människor vidare
i sina liv, säger Åsa Kadowaki.

Hon är initiativtagare till nätverket
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”Curling-samhället har flytt    

SJUKVÅRDENS GRÄNSER

Åsa Kadowaki, initiativtagare till nätverket ”Läkare med gränser”, menar att det är inte sunt vare
sig för patienten eller läkaren eller samhället att invagga patienter i tron att vårdens resurser är
obegränsade eller att patienten har makten att bestämma över medicinska behandlingar och
prioriteringar. Foto: Staffan Gustavsson
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  tat in i sjukvården”
”Läkare med gränser” som hon startade för
cirka fem år sedan. Med hjälp av en kollega
utvecklade hon en hemsida för att kanalisera
sin frustration till något konstruktivt.
Huvudsyftet är att kollegor ska kunna
vända sig till hemsidan för att hämta
kunskap samt stöd i frågor som rör gräns-
sättning och prioriteringar. 

Två gånger per termin träffas även
kollegor i nätverket för att diskutera och
arbeta med terapiformen ACT (acceptance
and commitment therapy). Det är en terapi-
form som ingår i den tredje vågens beteen-
deterapi. Budskapet handlar kortfattat om
att stödja människor i att träna sig på att
acceptera att livet består av smärta och
lidande, och att sluta kämpa mot det som
inte går att kontrollera. Fokus ligger i
stället på att aktivera beteenden som kan ge
ett värdefullare liv.

”Mycket av ohälsan har
inte medicinska orsaker”
Mycket av den ohälsa vi ser idag och som
hamnar i sjukvården, handlar om problem
som i grunden inte är medicinska; vi äter fel
slags mat och för mycket, vi rör oss för lite
och dricker för mycket alkohol. Det kan
också handla om stress, relationssvårigheter
eller livskriser kopplade till ekonomiska
orsaker eller familjeproblem.  Men är det
sjukvårdens ansvar att ta hand om männi-
skor vars problem i grunden inte är medi-
cinska? 

– I många fall är det inte det. Den profes-
sionella utmaningen är att avstå en åtgärd
då det inte är medicinskt motiverat, utan
att för den sakens skull överge patienten
med sitt lidande. Jag menar inte att vi ska
avstå från psykologisk hjälp eller smärtlind-
ring i till exempel livets slutskede eller
inom akutmedicin. Det jag pratar om
handlar om situationer som handlar om
känslomässigt obehag och lidande som inte
beror på medicinska orsaker.

Det kan exempelvis handla om en person
som är hårt belastad av sitt arbete, har
småbarn, drar ett tungt lass hemma och
kommer till läkaren med en berättelse som
handlar om sömnproblem och stressrelate-

rade symtom. Att då förskriva exempelvis
lugnande och antidepressiva läkemedel, och
kanske ordinera sjukskrivning, ger en
lättnad för stunden, men i ett längre per-
spektiv har behandlingen ingen effekt på de
bakomliggande problemen, menar Åsa
Kadowaki.

– De finns ju kvar. Dessutom kan man få
svårare att lösa sina problem när man är
medicinpåverkad och bortplockad ur sitt
sammanhang. Jag kan förstå att personen
vill bli sjukskriven och få tabletter för att
döva symtomen. Och som behandlande
läkare kan det kännas bra att i stunden
kunna hjälpa en person som lider. Men det
läkaren gör är att medikalisera och patologi-
sera normala påfrestningar i livet, vilket
ökar den psykiska ohälsan.

”Livet ska kännas,
det är normalt”
Det är lätt att individen hamnar i en
moment 22-situation där han eller hon inte
blir frisk, eftersom grundorsaken är psyko-
sociala orsaker som kan kopplas till beteen-
den som i sin tur lett fram till sjukdom.

Det är normalt att livet ska kännas. Det
går inte att behandla bort grundkänslor som
rädsla, ilska, avsky och nedstämdhet. 

”Vårdgivare i vårdvalet
vill inte ha missnöjda kunder”
– Det stora bekymret är att vårdvalet
grundar sig på att vi ska ha nöjda kunder.
Fokus är inte folkhälsa och prevention.
Själva systemet innebär att ett gränssättande
förhållningssättning kan innebära att vård-
centralen förlorar listade patienter och
därmed det ekonomiska underlaget. 

Åsa Kadowaki menar att läkarutbild-
ningen präglas av kurser i samtalsteknik
som går ut på att människor ska få berätta
mycket om sig själva och sedan bli bekräf-
tade i deras upplevelse och tolkning av situ-
ationen. Många gånger handlar det om
hjälplöshet och oförmåga. 

– Men jag fick inte lära mig att motivera
människor till förändring, att prata om

Vi har ett system
som strävar
efter att patien-
ters behov till

varje pris ska bli tillgodo-
sedda, menar Åsa
Kadowaki

I juni lämnade Patient-
maktsutredningen sitt slut-
betänkande. Här finns flera
förslag som vill stärka pati-
entens ställning i vården.
Betänkandet innehåller
även förslag till en ny
patient lag och förnyad
lagstiftning som ska ersätta
nuvarande hälso- och
sjukvårdslag.

– Jag tror man är ute på
helt fel spår när man
använder ett begrepp som
makt. Det innebär att man
etiketterar vårdrelationen
som en maktrelation. Det
är inte sunt vare sig för
patienten eller läkaren eller
samhället att invagga pati-
enter i tron att vårdens
resurser är obegränsade
eller att patienten har
makten att bestämma över
medicinska behandlingar
och prioriteringar. Nyligen
kom en studie som visar att
en minoritet av stockhol-
marna konsumerar större
delen av vårdresurserna.
Om målet är att vi ska få
nöjda patienter så kommer
systemet att kollapsa.

”Begreppet 
patientmakt 
leder helt fel
En vårdrelation 
är inte en 
maktrelation”

Fortsättning nästa uppslag >>



acceptans eller att tro på och förstärka
människors förmåga att hantera sina liv.
Jag har under åren lärt mig, och lär mig
fortfarande, strategier som hjälper män-
niskor att leva med sina begränsningar. I

många fall är inte lösningen att hitta
rätt kombination av läkemedel. Vad det
handlar om är att hjälpa människor att
förstå sambanden mellan hur de tänker
om livet och sig själva och hur de beter
sig. Vi måste bli bättre på att stödja
människor att aktivera nya beteenden så

att de bättre kan hantera sin livssitua-
tion, säger Åsa Kadowaki.

Men hur gör man det? Vi har en
pressad sjukvård där utrymmet för
kartläggningar och långa samtal med
patienter är starkt begränsade. Vissa
har kanske utvecklat sjukdom på
grund av långvarig stress eller ångest-
problematik. Är det inte sjukvårdens
ansvar att då hjälpa patienten och vid
exempelvis svåra utmattnings-
syndrom ordinera sjukskrivning och
antidepressiv behandling?

– Jag har ibland blivit kritiserad för
att jag skulle vara emot sjukskrivning,
det är jag inte. Problemet är när sjuk-
skrivning används fel, när det inte finns
medicinska skäl. Bekymret som jag ser
det är att allt fler blir beroende av
sjukvård i frågor som hör livet till, säger
Åsa Kadowaki.

Sjukvården har ingen bra lösning på
livspusslet, menar hon. Det handlar
snarare om att människor behöver träna
på att avstå saker, eftersom tiden och
resurserna är begränsade. Och sedan stå
för de valen och prioriteringarna.

Men vart ska man hänvisa männi-
skor som mår dåligt och som inte
längre klarar av sin livssituation?
Risken är ju att de på sikt insjuknar i
svåra depressioner och kanske till
och med begår självmord.

– Din fråga väcker just den rädsla
som en behandlare kan få när man har
lyssnat till en annan människas lidande.
Men att lära sig hantera sitt eget liv och
ta egna beslut leder inte till depression
och självmord utan till personlig
utveckling. Men det ”kostar” en del
obehag, osäkerhet och ansträngning.

Åsa Kadowaki påstår inte att männi-
skor inte ska få tillgång till psykologisk
hjälp. Hon hjälper ofta patienter att
komma vidare, menar hon.

– Men vi har fått en utveckling där
läkare förväntas ska lindra och behandla
alla möjliga åkommor som inte är medi-
cinska. De läkare som har ett gränssät-
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– SJUKVÅRDEN HAR INGEN 
BRA LÖSNING PÅ LIVSPUSSLET

>> Fortsättning från föregående uppslag

Insikten om patientens 
egenansvar blev förlösande 

Handledningen har fram-
förallt hjälpt mig att
strukturera upp var

ansvaret för den som söker ligger.
Tidigare tog jag alltför ofta på mig
saker som egentligen var av psyko-
social karaktär, nu är jag bättre på
att tillsammans med patienten
reflektera över vad han eller hon
har sagt och sedan förmedla hur jag
tolkar orsakssambanden och var
lösningen skulle kunna vara. 

Så säger Daniel Moberg, specia-
list i allmänmedicin, Linköping,
som fått stöd i sin professionella
roll av Åsa Kadowaki.

– Den största gruppen är i mina
ögon de med stressproblematik,
inte sällan kopplade till ett ”duk-
tighetssyndrom” eller en konflikt
på arbetet. Många av dem verkar
tycka att det är självklart att detta
motiverar en sjukskrivning. Ifrån
mitt perspektiv verkar många se
det som en primär lösning i proble-
met, som kommer före att tala med
sin chef för att få hjälp att struktu-
rera upp sitt arbete eller reducera
arbetsuppgifterna, eller få hjälp att
lösa konflikten.

– Att sjukskrivning egentligen

är en flykt som inte leder till en
lösning kan vara svårt att förmedla
så att patienterna tar in och accep-
terar detta. Tidigare var jag dock
mer benägen att sjukdomsförklara
och utfärda sjukintyg, medan jag
numera försöker förklara att man
har en frisk reaktion på den situa-
tion man befinner sig i. Sedan
lägger jag tillbaka ansvaret för
patientens välmående på patienten
själv. Som läkare är detta i förläng-
ningen väldigt ångestdämpande,
eftersom jag inte längre sitter med
dåligt samvete för att jag gett en
behandling, sjukskrivning, som
inte kan ge läkning, utan snarare
leder till större skada i förläng-
ningen.

– I de fall där problematiken är
djupare, framförallt hos patienter
med ångest, upplever jag att jag
fått en större förståelse för den
rundgång av ångest och flyktbete-
ende som patienterna befinner sig i.
Kanske går jag framöver går en
kortkurs inom KBT för att få lite
mer kunskap och tekniker att
använda som redskap i mitt arbete.

Eva Nordin
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tande förhållningssätt riskerar att bli
kallade oempatiska, kyliga och noncha-
lanta.

Åsa Kadowaki träffar många AT- och
ST-läkare i handledning. Hon upplever
att det hos många finns en otydlighet i
den professionella rollen och en handfal-
lenhet när det gäller gränssättning. Att
sätta gränser utan att bli otrevlig och
agiterad och lägga tillbaka problem som
inte är medicinska hos patienten, det

kräver träning och färdigheter.  Läkarkå-
ren behöver träna sig i att använda
metoder som till exempel motiverande
samtal eller ACT. 

– Det handlar om aktivera individens
autonomi och egenkraft genom att
skapa en medvetenhet hos patienten att
hon eller han kan påverka sitt liv. Jag
arbetar själv mycket med gränssättning
och en del menar att jag gör det enkelt
för mig, eftersom jag då låter någon

annan ta hand om problemen. Men så
behöver det inte alls vara. Bara för att
jag inte går med på att förskriva exem-
pelvis bensodiazepiner, så måste inte
någon annan göra det.

Åsa Kadowaki menar att det är
viktigt att ha en respektfull dialog med
patienterna om vilka tankar och känslor
de har kring en viss problematik. Det
handlar om att vara närvarande och
aktivt lyssnande. 

Därefter är det viktigt att göra en
noggrannare kartläggning för att veta
vilka beslut som behöver tas. 

– Jag brukar visa patienten hur jag
jobbar och går tillväga när jag gör kart-
läggningen och om det är okej med
patienten. Det är en första gränssättning
att man inte med självklarhet går med
på patientens beskrivning, utan att man
behöver göra en medicinsk bedömning.
Sedan handlar det om att förklara varför
man har fattat ett visst beslut utifrån
den kartläggning man gjort och att man
stämmer av med patienten innan man
lämnar över bedömningen. Under alla
mina år är det ytterst få patienter som
lämnat mottagningsrummet i ilska eller
besvikelse, många blir istället tack-
samma, även om det kan vara en tuff
insikt att det liv man lever är ohållbart
och kräver förändring.

Det är dock viktigt, understryker
Åsa Kadowaki, att som läkare vara kon-
sekvent och tålmodig och kunna
förmedla hur allt hänger ihop utan att
vara fördömande eller skuldbeläggande. 

– Den här färdigheten hänger i allra
högsta grad ihop med läkekonsten. Min
upplevelse hos de som skaffar sig
kunskap och går en fortutbildning i till
exempel KBT, motiverande samtal eller
ACT, är att de blir tydligare i sin profes-
sionella roll och bättre på att hjälpa sina
patienter.

Eva Nordin

– Att sätta gränser utan att bli otrevlig och agiterad och lägga tillbaka problem som inte är medi-
cinska hos patienten kräver träning och färdigheter. Läkarkåren behöver träna sig i att använda
metoder som till exempel motiverande samtal eller ACT, menar Åsa Kadovaki som har ett upp-
drag i Linköping att stödja och handleda läkare i sin professionella roll.

Läs mer:
”Svensk sjukvård till vanvett – om patienten
bestämmer” av Åsa Kadowaki. 
Förlag: Psykologinsats.
www.lakaremedgranser.org



Sluta rapportera? Nej, men
rapportera rätt!
På vilka fakta grundar Richard
Cook sin sluta-rapportera-
kampanj undrar Hans Rutberg,
professor i utvärdering och häl-
soekonomi med särskild inrikt-
ning på kvalitetsutveckling och
patientsäkerhet, vid Hälsouni-
versitetet i Linköping.

t För drygt ett år sedan tillträdde Richard
Cook som Sveriges förste professor i
patientsäkerhet. Han är en flitigt anlitad
föreläsare och han väcker starka och blan-
dande känslor i såväl läkarkåren som hos
beslutsfattare.

Richard Cook liknar det svenska hälso-
och sjukvårdssystemet vid en arkipelag av
isolerade öar utan fungerande dockningssta-
tioner.

Han menar att om Sverige på allvar ska
arbeta seriöst med patientsäkerhet i vården,
måste fokus skifta från magiska lösningar
som checklistor och ”meningslös” rappor-
tering, till åtgärder som kommer åt de
djupliggande systemfelen.  Hans Rutberg
delar Richard Cooks uppfattning att
bakomliggande systemorsaker som exem-
pelvis konstant ekonomisk press ökar risken
för olyckor.  

– Om vårdplatsbrist och brist på special-
istutbildade sjuksköterskor är normen blir
de som arbetar inom sjukvården till slut så
vana att arbeta under dessa förhållanden att

de inte reagerar. Avvikelsen blir till norm. 

Sluta-rapportera-kampanj
När Richard Cook föreläste på Sjukhus-
läkarnas fullmäktigemöte i mars i år, fick
han både applåder och fniss från publiken
när han berättade om sin ”sluta-rapportera-
kampanj”.

Richard Cook menar att politiker och
administratörer är på helt fel spår när de
kräver mer data, mer kunskap, mer IT, mer
träning, fler datorer i tron att vården skulle
bli säkrare: ”Det är nonsens. Det finns
ungefär 70 000 rapporter i systemet i dag.
Hur många behövs, 100 000? Kom igen,
ingenting kommer att hända även om vi får
fler rapporter. Så sluta rapportera, ni har
gjort tillräckligt”. 

Så lät det på fullmäktigekonferensen i
mars.

Men varifrån hämtar
Richard Cook sina
påståenden? Det undrar
Hans Rutberg (bilden)
som efter över tio års
arbete med patientsäk-
erhetsfrågor i Sverige på
lokal, regional och
nationell nivå vill kom-

mentera Richard Cooks åsikter.
– Så vitt jag förstår, baserar han sina

åsikter på intryck efter sitt första år i
Sverige. Det finns en hel del kritik som han
tar upp som jag håller med om, som till
exempel att fokus bör vara på en bättre kon-
tinuitet i vården. Men när det gäller hans
kampanj att sluta rapportera så undrar jag
på vilka fakta han grundar sina påståenden.

– Vilken databas är det han åsyftar som
har 70 000 rapporter? Är det Social-
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Richard Cooks utspel om
”Safety 2.0” och ”sluta rap-
portera”-kampanjen satte
prägel på diskussionerna
under den välbesökta
patientsäkerhetskonfer-
ensen i Stockholm den 3
september. 

t Kenneth Lindahl från
Sjukhusläkarnas styrelse
instämde i Richard Cooks kritik
mot övertro på rapportering:

– Den största bristen i
sjukvård är kanske inte pengar
utan tillit. Man lyssnar inte när
läkare och sjuksköterskor larmar
om brister, utan säger att allt
fungerar bra.

– Bristen på tillit leder till att
man tar till kontrollsystem, reg-
istrerar och mäter. Administration
och byråkrati är det ingen brist
på. Som Richard Cook sa, är det
kanske dags att sluta rapportera
och börja agera. Och föra in tillit i
sjukvården. Det vi som jobbar
säger kanske är sant. 

Läkarförbundets ordförande
Marie Wedin välkomnade en
utvecklad syn på patientsäkerhet.

– ”Patientsäkerhet 2.0” ger
en ny grund för säkerhetsar-
betet. Jag upplever att det för
in ett läkarperspektiv på
patientsäkerhetsfrågorna. Det
öppnar för en diskussion som
liknar den vi i dag har över fika -
bordet mellan läkare och sjuk-
sköterskor.

Patientsäkerhetsprofessor
Hans Rutberg kommenterade
Richard Cooks kritik mot rap-
portering med att han ”inte ville
gå med i Richards grupp ännu”.

– På SKL mäter vi mycket, till
exempel vårdrelaterade infek-
tioner och trycksår. Vi gör jour-
nalgranskningar på central nivå.
Det finns ett fortsatt värde i att
rapportera, men vi måste rap-
portera klokare och kritiskt
granska vårt sätt att arbeta. Och
vi behöver rikta mycket starkare
fokus mot bristen på kunskap
om patientsäkerhet på högsta
nivå. Där har vi precis samma
brister som i England ledde till
skandalen i Staffordshire.

Helene Thornblad

”Brist på tillit
leder till
kontrollsystem”

PATIENTSÄKERHET

”Rätt 
rapportering 
gör stor nytta”



styrelsens databas för Lex Maria eller
något av landstingens avvikelsehanter-
ingssystem?

Lex Maria-rapporteringen är reglerad
i patientsäkerhetslagen, och i Social-
styrelsens föreskrift 2011:12 står att
vårdgivaren ska ha ett avvikelserappor-
teringssystem. Hans Rutberg menar att
den avvikelserapportering som funnits i
drygt 10 år i Östergötland har bidragit
med värdefulla lärdomar och kunskap
som kan användas för att förbättra och
göra vården säkrare. 

– Många avikelser leder till ett lokalt
förbättringsarbete och på landstingsnivå
kunde flera riskområden identifieras, till
exempel när det gälle läkemedelshanter-
ing. Frekventa avvikelser inom APO-
doshanteringen ledde till en landstings -
övergripande riskanalys och ett antal
åtgärder initierades, säger Hans
Rutberg.

– Men visst kan det bli ännu bättre,
särskilt när det gäller återkoppling till
den som rapporterar. Den systematiska
analysen av avvikelser på landstingsnivå
kan också förbättras. 

Eftersom avvikelserapportering samt
risk- och händelseanalyser är metoder
som relativt nyligen introducerats i

Sverige, behövs en kritisk utvärdering så
att metoderna ytterligare kan förbättras,
menar Hans Rutberg. 

Olika angreppssätt behövs
– Händelseanalyser kan bidra till att
göra vården säkrare. I Östergötland har
det gjorts en uppföljning av effekten av
händelseanalyser. 

Drygt 118 händelseanalyser
kopplade till Lex Maria-ärenden studer-
ades. Händelserna inträffade oftast i
samband med diagnostik,
läkemedelshantering och
observation/övervakning. Skadan
uppkom i 40 procent av fallen i ett
förlopp över flera dagar och var då inte
resultatet av ett enstaka misstag. Två
till fyra bakomliggande orsaker identi-
fierades per händelse, och bristande
kommunikation var den vanligaste
orsaken. Tre åtgärder per analys föres-
logs oftast, och ett år efter analysen var
cirka två av tre åtgärdsförslag genom-
förda.

– Multiprofessionella team med
läkare bör eftersträvas, särskilt som
ärendena ofta gäller komplicerade
frågeställningar om diagnostik och
behandling. Det är också viktigt att

involvera klinikledningen eftersom det
oftast leder till effektivare åtgärder. 

Vidare, menar han, visar erfarenheter
från Australien att en genomtänkt rap-
portering av avikelser inom anestesi
bidrar till att minska skador i vården
genom att tydligt identifiera riskområ-
den där åtgärder kan sättas in. 

Hans Rutberg delar inte heller
Richard Cooks uppfattning om att de
som arbetar med patientsäkerhet i
Sverige tror på magiska bönor. 

– Vi tror däremot att det behövs flera
olika angreppssätt för att förbättra
patientsäkerheten. 

Hans Rutberg refererar till ett stort
antal evidensbaserade åtgärder som
Agency for Healthcare Research and
Quality (AHRQ) i USA nyligen har
sammanställt. Användning av checklis-
tor vid kirurgi och anestesi och
åtgärdspaket för att förebygga olika
typer av vårdrelaterade infektioner är
några rekommenderade åtgärder för att
förbättra patientsäkerheten.     

– Den patientsäkerhetssatsning som
staten och SKL bedriver har bidragit till
ett starkt fokus på området patientsäk-
erhet och vi har fått kunskap om var
bristerna finns. Journalgranskning visar
att skador återfanns i 14 procent av de
nästan 4 000 granskade vårdtillfällena.
Två tredjedelar av de skador som identi-
fierades rörde vårdrelaterade infektioner,
trycksår, fallskador och läkemedelsrelat-
erade skador. Inom alla dessa områden
har SKL tagit fram evidensbaserade
åtgärdsprogram. Fokus kan nu förhopp-
ningsvis skifta från mätning till genom-
förande av åtgärder.

Sjukhusläkaren har bett professor Richard
Cook om en kommentar: Han svarar att han
inte förstår poängen i artikeln och att han är
förvånad över att Hans Rutberg lägger vikt vid
Richard Cooks "lilla sluta-rapportera-kampanj”.
– Svenska myndigheter har de senaste åren
spenderat flera miljarder kronor på att höja
säkerheten, men vad har åstadkommits?,
undrar Richard Cook.

Eva Nordin
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S
tressen bland anställda, inte
minst inom vården, har ökat
under senare år och många
söker hjälp för utmattnings-
syndrom. Forskning visar
att det finns ett samband

mellan personalneddragningar i lands-
tingen och graden av psykisk ohälsa fem
år senare.

– En ny grupp börjar söka sig hit.
Nu tar vi emot unga välutbildade, säger
Kristina Glise, överläkare vid Institutet
för stressmedicin i Göteborg.

Till patientmottagningen som är spe-
cialiserad på stressrelaterad psykisk
ohälsa och särskilt på utmattnings-
syndrom, remitteras patienter från före-
tagshälsovården och primärvården.
Cirka två tredjedelar är kvinnor.

– De som kommer till oss är allvar-
ligt sjuka och vanligtvis heltidssjuk-
skrivna. Cirka 67 procent har tre dia-
gnoser, depression, ångest samt utmatt-
ningssyndrom. Det kan bero på att man
väntar så länge med att söka hjälp att
symtomen blivit alarmerande, säger
Kristina Glise.

Sedan 2003 då Institutet för stress-
medicin startade, har mottagningen
behandlat cirka 1 300 patienter. Cirka
600 av dem följs i 18 månader.

– Vi har byggt upp en omfattande
kunskapsbank med olika frågeformulär
och biologiska prover som vi nu håller
på att sammanställa och analysera. Vi
samarbetar också med forskare såväl i
Sverige som i utlandet och vi utbyter
den kunskap som sakta växer fram i det
här fältet.

Utmattningssyndrom är en förhål-
landevis ny diagnos som accepterades av
Socialstyrelsen 2005. Det har ibland
hävdats att utmattningssyndrom skulle
vara en specifik svensk åkomma, vilket
inte visat sig vara fallet. Tillståndet är
väl känt i andra länder, även om termi-
nologin kan variera, och nu arbetar
svenska forskare med att introducera
kriterierna för utmattningssyndrom i
internationell diagnostik.

Sjukdomen orsakas av att man levt
med långvarig stress minst sex månader
utan tillräcklig återhämtning. Det är ett
tillstånd med tydliga biokemiska för-
ändringar. 

Huvudsymtom är trötthet och
utmattning, men även kognitiva
symtom som koncentrations- och min-
nesstörningar, samt sömnstörningar är
vanliga. Även kroppsliga symtom från
muskler, mage-tarm och kardiovasku-
lära systemet är vanligt.

– Symtomen utvecklas oftast
långsamt över månader till år och kan
komma och gå och variera i intensitet.
Det handlar i regel om de krav som
ställs på dig utifrån hela ditt liv, både
privat och i jobbet, och hur du hanterar
och svarar an till stressen.

Människor är olika känsliga för
stress. I forskning har man dock sett
att de som drabbats av utmattnings-
syndrom har en speciell personlig-
het; de är påfallande ambitiösa,
ibland perfektionistiska, och deras
självkänsla är ofta beroende av att de
presterar bra på sitt arbete. 

– Läkare har tidigare inte synts så
mycket i sjukskrivningssammanhang.
De vill i regel inte visa svaghet utan
vara starka och bära den rollen. Nu ser
vi att även läkare börjar svikta, säger
Kristina Glise.
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ÄR DU
VÄLUTBILDAD
OCH EXTREMT
AMBITIÖS?

Fortsättning nästa uppslag >>

Då ska du se upp
– då finns ökad risk
att du kan drabbas av
utmattningssyndrom
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FAKTA
Utmattningssyndromet
förlöper i regel i tre olika
faser:

• Prodromalfasen. Fysiska
och psykiska belastningssym-
tom som spänningsvärk i nacke
och rygg, mag-tarmproblem,
hjärtklappning, sömnstörning,
koncentrationssvårigheter, irri-
tabilitet, panikkänslor. 

Om belastningen fortsätter
och leder till sömnproblem och
allvarligare somatiska symtom
kan nästa fas inträda:
• Akutfasen. Mycket uttalad
fysisk och psykisk trötthet och
oförmåga till återhämtning,
trots sömn. 

Akutfasen inträder ofta
plöts ligt med alarmerande
kroppsliga och kognitiva
symtom som koncentrations-
och minnesstörningar, tillfällig
afasiliknande oförmåga att finna
rätt ord i vanlig konversation. 

Ökad ljud- och ljuskänslighet
är vanligt. I denna fas tillkom-
mer inte sällan affektiva
problem som irritabilitet, ned-
stämdhet eller ångest som
ibland kan uppfylla kriterier för
egentlig depression eller
ångestsyndrom. Ofta finns
också en uttalad och plågsam
initiativlöshet.

Prognosen under denna fas
är god, men ofta kvarstår vissa
problem, framförallt ökad
stresskänslighet och minskad
uthållighet. De kognitiva proble-
men kvarstår ofta en längre tid
än andra symtom och kan
utgöra ett hinder för arbets -
återgång.
• Återhämtningsfasen. Suc-
cessiv återgång av symtomen,
men med en uttalad
stresskänslighet med tendens
till återfall.

Källa: DU-projektet, 
slutrapport 2012
”Depression och utmattning i
människovårdande yrken”-
Marie Åsberg och Åke Nygren

INSTITUTET FÖR STRESSMEDICIN

Att drabbas av utmattningssyndrom är oerhört påfrestande, men inte slutet på livet. Med rätt stöd och
behandling är prognosen i regel god. – Erfarenheter visar att rehabiliteringen tar tid, säger Kristina Glise.

Foto: Magnus Gotander



Tidigare var det framförallt individer
med låg utbildning och med tunga
kroppsyrken som slogs ut och drabbades
av ohälsa. I dag får ISM remisser med
relativt unga personer med hög utbild-
ning som är ambitiösa, jobbar mycket
och som inte vill göra fel; egentligen en
arbetsgivares dröm. De personer som
kommer till ISM berättar om en arbets -
miljö, inte minst inom hälso- och
sjukvården, som kräver alltmer av indi-
viden, menar Kristina Glise.

– Det handlar dels om arbetets
volym. Arbetsuppgifterna är många och
det är svårt att delegera vidare. Det
finns ingenstans att vända sig med sin
frustration. Många upplever att de
under längre perioder inte räcker till
och till slut uppnår de en gräns för vad
de kan ta ansvar för utan att tumma på
patientsäkerheten. Samtidigt står det en
lång kö av patienter som knackar på
dörren och vill ha hjälp. 

Känslan av att ha förlorat kontrollen
över sitt arbete, i kombination med en
uppgivenhet över att problem som iden-
tifierats inte åtgärdas, skapar stress och
psykosocial ohälsa.

– Chefen kanske lyssnar, men det
händer inget. Många gånger handlar det
om en kaskad av händelser som ska
genomföras innan problemen går att
lösa. Och det är inte säkert att chefen
har de rätta befogenheterna. 

Nedskärningar i landstingen
har skapat psykisk ohälsa
Mycket tyder på att de senaste årens
nedskärningar, effektiviseringar, omor-
ganisationer och tung arbetsbelastning
har lett till en ökning av antalet
personer med psykosocial ohälsa. 

DU-projektet; ”Depression och
utmattning i människovårdande yrken”,
är ett forskningsprojekt under ledning
av Marie Åsberg och Åke Nygren vid
Institutionen för kliniska vetenskaper
på Karolinska institutet. Forskargrup-
pen har visat ett tydligt samband
mellan personalneddragningar i lands-

tingen och graden av psykisk ohälsa fem
år senare. DU-projektet startade år
2000. Syfte var att förstå bakgrunden
till utmattningssyndrom hos långtids-
sjukskrivna, och att utveckla rehabili-
teringsmetoder som hjälper drabbade
tillbaka i arbete. 

Hur många som är drabbade av
utmattningssyndrom i Sverige är inte
klarlagt. Eftersom diagnosen är relativt
ny saknas epidemiologiska studier som
kan uppskatta förekomsten.

I den så kallade KART- studien i
Västra Götalandsregionen, har forskare
funnit att 16 procent av anställda i
hälso- och sjukvården som självskattade
sina symtom, uppfyllde kriterierna för
ett lättare utmattningssyndrom. 

– Vi kan se i vår senaste undersök-
ning att stressrelaterade tillstånd bland
läkare har ökat sedan 2008. Förmodli-
gen finns det ett stort mörkertal. Läkare
är mer rörliga än andra grupper och har
lättare att byta arbetsplats än andra
yrkesgrupper om de inte trivs på jobbet,
säger Kristina Glise.

God prognos 
med rätt behandling
Med rätt stöd och behandling är prog-
nosen i regel god. Erfarenheter visar
dock att rehabiliteringen tar tid. 

Cirka 84 procent av de patienter som
remitteras till ISM återhämtar sig och är
inte sjukskrivna efter tre år. Kristina
Glise är nöjd med resultatet, men menar
samtidigt att det krävs en medveten och
strukturerad rehabilitering.

– Man måste börja med att försöka
rensa bort och påverka det man kan,
både privat och på jobbet, eventuellt
lyfta personen ur arbete om det krävs.
Sjukskrivning är ett bra verktyg för den
som är fullständigt utmattad, en förut-
sättning för att kunna återhämta sig.
Sedan handlar det om att skapa regel-
bundna rutiner där vila, träning, kost
och sömn är viktiga förutsättningar,
säger Kristina Glise.

Det krävs också en tidig dialog och

ett möte med arbetsgivaren eftersom det
är på arbetsplatsen som problemen har
uppstått. Den sjukskrivne måste få hjälp
och stöd att minska arbetsbelastningen
och att få en tydlig arbetsbeskrivning.
Ett stort problem för många läkare är
just att det inte finns tydliga gränser i
arbetets omfattning. Rekommendatio-
nen är dock att söka sig tillbaka till
samma arbetsplats där man var innan
man blev sjuk. Där känner man sina
kollegor och är van vid de rutiner som
finns.

– Man ska helst inte byta jobb, förut-
satt att det inte är för många konflikter
på arbetsplatsen. Cirka en tredjedel av
dem som går tillbaka till sitt jobb, byter
arbetsplats efter en tid. Men då är man
inte i underläge utan kan förhandla om
lön och andra villkor med helt andra
förutsättningar, säger Kristina Glise.

Grön rehabilitering
Institutet för stressmedicin erbjuder
sina patienter stresshanteringskurser
och vid behov även så kallad ”grön reha-
bilitering”. Några timmar varje dag, ett
par gånger i veckan, får patienter arbeta
med enkla uppgifter och vistas nära
naturen. De får också träffa andra i
samma situation under ledning av ett
professionellt team bestående av bland
annat psykologer och arbetsterapeuter.
Genom att bli speglad av andra kan de
sjukskrivna få syn på vissa beteenden
som de kan behöva förändra, så att de
bättre kan hantera påfrestningar och en
stressfylld tillvaro. Långsamt introduce-
rar man patienten tillbaka i arbete.

– Läkare med utmattningssyndrom
kan dock ha svårare att låta rehabiliter-
ingen ta den tid som krävs. Många får
ångest för den situation de hamnat i och
vill gärna rusa tillbaka för tidigt. Utma-
ningen är att övertyga dem att låta reha-
biliteringsprocessen ha sin gång, annars
är risken att de hamnar i samma situa-
tion igen.

Eva Nordin
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CIRKA 84 PROCENT SOM REMITTERAS TILL 
ISM ÄR TILLBAKA PÅ JOBBET EFTER TRE ÅR



Danska forskare vid Århus uni-
versitet är kritiska till hur Lean
har införts och menar att strä-
vandena efter effektivitet och
ständiga förbättringar skapar
stress och utmattning hos de
anställda.

t De danska forskarna har i projektet
”Stress, nya ledningsformer och interven-
tion – gränslöst arbete i offentliga organisa-
tioner”, kartlagt vilka konsekvenser nya led-
ningsformer har fått, inom bland annat
hälso- och sjukvård samt kommunala för-
valtningar.

På sajten Suntliv.nu som publicerar
artiklar om arbetsmiljö- och hälsofrämjande
arbete på arbetsplatser i kommuner och
landsting, har man sammanfattat de danska
forskarnas slutsatser.   

Resultatlön till chefer 
ökar risken att anställda 
pressas för hårt
De danska forskarna menar att det finns
mycket få undersökningar som visar vilka
sociala och kulturella konsekvenser Lean får
i en offentlig organisation och att en rad sätt
att leda och organisera arbetet har lett till en
rad konflikter och dilemman som inverkar
på arbetsmiljön.

I Danmark får fler och fler offentliga chefer
resultatlön, vilket innebär höga förvänt-
ningar och krav på vad varje anställd ska
åstadkomma. En konsekvens är att många
anställda har svårt att uppmärksamma sina
chefer på en alltför tung arbetsbelastning.
Utvägen blir istället arbete på fritiden eller
sjukskrivning.

I Danmark har Lean-konceptet blivit en
del av de nya ledningsverktygen i syfte att
effektivisera och optimera arbetat; med
hjälp av Lean har man velat minimera
spilltiden och frigöra tid för kärn -
uppgifterna. Vissa medarbetare liknar Lean
vid ett religiöst projekt.

Lean skapar en känsla av
att aldrig kunna vara nöjd
Det forskningen visar är att medarbetare
stressas av kraven på effektiviseringar och
ständiga förbättringar; det skapar frustra-
tioner att gå med en ständig gnagande
känsla av att aldrig vara bra nog och att inte
räcka till.

I det moderna ledarskapstänkandet
betraktas inte sällan anställdas upplevelser
av stress som en bristande förmåga att effek-
tivt använda sina resurser. Men, menar
forskarna, man bör istället se stress som ett
symtom på ”ett olämpligt sätt att organisera
arbetet”.

Eva Nordin
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”FÅ 
CHEFER
FÖRSTÅR 
LEAN”

A fool with a tool is still a
fool”. 

Så kommenterar Jonas Leo,
förespråkare för Lean, över-
läkare och flödes ägare i akut
kirurgi på Capio S:t Görans
sjukhus, den danska under-
sökningen.

– Det sägs att cirka 80
procent av alla Leantransforma-
tioner i USA misslyck as.
Sverige och Danmark riskerar
att gå samma väg på grund av
att man inte förstått innebörden
av Toyotas system tänkande,
som består av två delar, konti -
nuerliga förbättringar och
respekt för individen.

Problemet är att den andra
delen ofta försummas, vilket
leder till att vi får icke-mänsk -
liga resultat, något som de
danska forskarna pekar på,
säger Jonas Leo.

– Som det är idag är det få
chefer och ledare som själva
blivit coachade i Leans system -
tänkande där respekt för indivi-
den är en viktig del. De är ofta
utbildade i ett mer Tayloristiskt
”uppifrån och ned-ledarskap”,
som inte är det coachande och
utvecklande ledarskap som
krävs i Lean, säger Jonas Leo.

– Den största utmaningen
av alla, är att visa sina medar-
betare respekt genom att
skapa förutsättningar, det vill
säga tid för att kunna bedriva
förbättringsarbete som en del
av den dagliga verksamheten.

Detta är några grunder som
är mycket ovanliga i dagens
sjukvård, menar han.

Eva Nordin

STRESS

DANSKA FORSKARE:

”Lean skapar 
stress och 
utmattning”



Å
sa hade arbetat nära
15 år som specialistlä-
kare i anestesiologi då
hon bestämde sig för
att lämna det stora
universitetssjukhuset

för en tjänst på ett mindre länssjukhus.
Skälet var den tunga arbetsbelastningen
och känslor av otillräcklighet. Efter en
lång period av sömnsvårigheter, minnes -
problem och kronisk trötthet var hon
tvungen att förändra sin situation.

Plötsligt nådde hon en gräns. Hon
stod vid ett vägskäl; att fortsätta kämpa
med risk för att krascha och bli sjukskri-
ven, eller att lämna universitetssjukvår-
den och söka sig till ett mindre sjukhus
med mer begränsat ansvar och begrän-
sade arbetsuppgifter.

– Om någon hade berättat för mig
ett år tidigare att jag skulle lämna min
universitetstjänst för att istället börja
jobba på ett mindre länssjukhus, så hade
jag bara skakat på huvudet. Jag trivdes
verkligen med mitt jobb, mina kollegor
och de utmaningar som fanns. Det var
utvecklande och stimulerande och jag
hade ofta kul på jobbet. Men priset var
högt, alldeles för högt kan jag tycka så
här i perspektiv.

Vi kan kalla henne Åsa. Villkoret för
att medverka i en intervju var att hon
fick vara anonym. Det är känsligt att
berätta sin personliga historia, även om
den är allmängiltig och även om många
av hennes kollegor delar hennes beskriv-
ningar och känslor av stress och otill-
räcklighet.

– Min rädsla är att det kanske kan
påverka mina möjligheter till att byta
tjänst i framtiden. Sedan finns det väl
också en rädsla att kollegor och andra
ska betrakta mig som otillräcklig.

Åsa blev klar specialistläkare i slutet

av 1990-talet och valde att stanna kvar
på det universitetssjukhus där hon
gjorde sin ST. Under de år som har gått
sedan hon blev färdig specialist, har
arbetstempot och arbetsbördan ökat,
samtidigt som bemanningen har
minskat. Det är en tydlig skillnad,
menar hon.

Oerhört stressfyllt att tvingas
skriva ut patienter som 
inte är färdigbehandlade
– Vi har ett tyngre ansvar idag. Vi gör
mer och mer avancerade saker och
behandlar äldre och sjukare patienter
som för tjugo år sedan sannolikt hade
avlidit. Trycket på vård platser har ökat
samtidigt som antalet platser har
minskat. Det är en ständig platsbrist
och idag tvingas vi skriva ut patienter
som inte är färdigbehandlade, det är
oerhört stressfyllt.

Under flera år fick hon stora och
ansvarsfulla arbetsuppgifter på universi-
tetssjukhuset. Det var många möten och
många bollar att hålla i luften. Vissa
dagar kunde Åsa ha mer än 50 telefon-
samtal med frågor från sjuksköterskor
och yngre kollegor framförallt kring det
kliniska arbetet, samtidigt som hon
skulle sköta det löpande arbetet. 

”Alltid underbemannade”
Men det var egentligen inte ansvaret
som var betungande, menar Åsa, utan
underdimensioneringen av kliniken och
de frustrationer det skapade. Det fanns
till exempel inte tillräckligt med
personal för att klara det formella upp-
draget, där bland annat forskning ska
ingå. När en läkare var borta på grund
av forskningsledighet, så blev kliniken
lidande. Alla fick jobba hårdare än
vanligt, vilket gick ut över arbetsmil-

jön. Beviljad forskningsledighet kunde
dras in med kort varsel.

– Det uppstod en hel del konflikter
kollegor emellan kring den ökade
arbetsbelastningen och de orättvisor
som vissa upplevde fanns kring fördel-
ningen av forskningsledighet. Det var
också många vassa armbågar och man
pratade illa om varandra bakom kolle-
gors ryggar. Det skapade en dålig och
otrygg stämning.

Som vårdenhetsöverläkare med
många ansvarsområden hade Åsa dock
inget budget- eller personalansvar, och
hon satt inte med i ledningsgruppen där
de övergripande besluten fattades. Trög-
heten i att kunna påverka förändrings-
och utvecklingsprocesser var stor.

Blev konstant tröttare
De senaste åren har Åsa känt sig tröttare
och tröttare. Hon gav allt på jobbet, när
hon kom hem var hon helt slut. Arbets-
livet var fortfarande betungande och för
varje år har tempot skruvats upp, menar
Åsa. 

Pressen och stressen har varit
tärande; under lång tid bar Åsa frustra-
tionerna inom sig. Men med tiden fick
hon allt fler symtom på utmattning.
Hon sov dåligt, hade ofta huvudvärk
och började få minnesproblem. Hon
skalade bort det mesta av socialt liv och
umgänge för att ha ork kvar till jobbet.
Det är först i efterhand som hon inser
hur trött hon var.

– Jag skärmade mig allt mer och
riktade det mesta inåt. På jobbet fanns
det knappt tid till eftertanke eller
samtal kollegor emellan. Känslan av att
inte räcka till, att inte ha tillräckligt
med tid för de mest centrala delarna av
jobbet, det tärde. Jag hade gått i väggen
om jag inte förändrat min situation.
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Åsa fick betala priset
för alla nedskärningar



När Åsa berättade för sin chef att hon
ville säga upp sig ville han hitta lös-
ningar, men hon hade redan bestämt
sig.

Idag har Åsa ett
liv vid sidan av jobbet
I dag arbetar Åsa på ett mindre läns-
sjukhus. Hon kan lättare styra sin
arbetstid och det finns mer tid över till
familjen.

Barnen upplever en gladare och
lugnare mamma som numera hinner
träna, gå kurser och träffa sina vänner. 

Åsa är fortfarande trött, men inte lika
uppgivet trött som hon var tidigare.
Mycket känns bättre, hon har mer
energi, är inte lika stressad och hon har
en arbetssituation hon kan kontrollera.
På sin nuvarande arbetsplats sitter hon
också med i ledningsgruppen och
därmed närmare besluten. 

– Det finns ett liv utanför arbetslivet
som jag länge försakat och som jag nu
återerövrar. Jag skulle aldrig vilja gå
tillbaka till min gamla arbetsplats, sam-
tidigt kan jag sakna kollegorna, de aka-
demiska diskussionerna och den gemen-
skap vi hade. 

Trots det, ser hon flera fördelar med
jobbet hon har idag. Hon har fått en
löneökning med cirka fem procent. Hon
kompenseras för den tid hon lägger ned
på förberedelser inför konferenser och
föreläsningar. 

– Jag har ett självständigt arbete och
jobbar på en liten avdelning. Det är lätt
att orientera sig och få en överblick. Jag
känner att jag har kontroll över arbets -
situationen på ett sätt som jag inte hade
tidigare.

Ingår i läkarnäverk
Åsa har inte bara förändrat sin arbetssi-
tuation. Hon har också skalat bort saker
ur sitt liv som tidigare tog energi, och
ser idag till att göra mer lustfyllda saker
som engagerar.

Hon ingår också i ett nätverk av
läkare som träffas regelbundet och öppet
diskuterar både stora och små ämnen,
med- och motgångar.

– Vi har känt varandra länge och har
stort utbyte av nätverket och våra dis-
kussioner. Det kan handla om tankar

och funderingar kring relationer, arbets-
situationer, utmattning, sjukskrivning,
men också om roliga saker som händer i
våra liv. Vi skrattar mycket.

När Åsa får frågan om vilka råd hon
skulle vilja ge sina chefer på universi-
tetssjukhuset där hon tidigare arbetade,
funderar hon ett tag.

– Det är ingen enkel fråga. Det krävs
strukturella förändringar. Och det krävs

en bättre bemanning med fler tjänster
för att minska arbetsbelastningen och
skapa en bättre arbetsmiljö. Det är
sorgligt att läkare som har till uppdrag
att hjälpa andra, själva ska må dåligt på
grund av stress och en tung arbetsbe-
lastning.

Eva Nordin
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Kvinnan på bilden heter inte Åsa. Åsa ville berätta sin historia, men med villkoret att hon fick vara
anonym, dels på grund av rädsla för att det kan bli svårare att byta tjänst om hennes identitet
avslöjas, men också för att hon är rädd att kollegor och andra ska betrakta henne som otillräcklig.

Foto: Joerg Buschmann



D
et är skönt med
semester, faktiskt
går det nästan
inte att i ord
beskriva skillna-
den mellan

semester och annan ledighet. Fast det är
klart, jag kollar ju mailen nästan varje
dag. Och visst godkänner jag fakturor
och kontrollerar avvikelser med. Men
jag gör det när jag känner för det, och
vissa hoppar jag helt över! Ja inte faktu-
rorna då, för ekonomin är ju viktig.

Att vi ska få ett nytt sjukhus i Stock-
holm är ju knappast nyheter längre,
men att det ska vara så otroligt otydligt
trots att huskropparna i princip är
färdiga är ju desto svårare att greppa. 

Vad ska vara var och med vem och de
som inte ska vara, vart ska de? 

För oss inom barnsjukvården är det
inte odelat positiva känslor från början
till slut. Att överge tanken om ett barn-
sjukhus som är separat, men i anslut-
ning till vuxensjukhuset, för att kunna
nyttja särskild utrustning etc och
istället försöka att få bort ett antal sjuka
barn från de nya mindre barn delarna
som ska finnas på Nya Karolinska
känns som att spela tärning. 

Kan man vårda diagnos X lika bra
på sjukhus Y? Jo det kan man alldeles
säkert, men åter hamnar man i åter-
vändsgränden. Om bara de absolut
mest sällsynta och udda diagnoserna ska
vårdas på ett ställe så blir det inte
mycket bevänt med internutveck-
lingen. Man måste ha även de sjuka
men inte udda barnen för att bli bra,
både som läkare och som övrig
personal. 

Den högavancerade utrustningen
kommer kosta massor, om man inte kan

använda kapaciteten fullt ut, även om
det innebär att man använder ”finare”
saker till vissa ingrepp än som behövs,
så kommer det att bli stora mörka hål i
framtidens investeringsbudgetar. 

För vården av udda och särskilt
kommer nog inte att kunna ensamt
täcka hela detta ekonomiska åtagande.

På sista tiden har dessutom hus -
kropparna börjat anta en mer osolid
struktur. Först nåddes vi av rykten om
att den ena byggnaden hade stoppats
för att det var oklart om arbetsmiljön i
den kunde säkerställas. Men det som
riktigt fått oss att bli fundersamma är
det så kallade patienthotellet. Under
hela planeringen har det varit givet att
ett sådant ska finnas, nu verkar det som
om det inte finns. 

Våra patienter som vårdas inom
barn intensivvård och dylikt har med sig
anhöriga, ofta i djup kris och inte sällan
utan att vi kan ge dem klara besked från
början om vad som kommer att ske. 

På Barnsjukhuset finns det en
föräldra våning som de kan få rum på, så
de har någonstans att lägga ned
huvudet på en kudde och försöka vila,
någonstans att duscha, byta kläder och
äta en bit mat. Samtidigt som de vet att
de är i nära anslutning om något oför-
väntat skulle ske. 

Vi har översatt patienthotellet till att
fylla denna funktion, om ett sådant inte
byggs så blir problemen många, hur ska
vi säkerställa att anhöriga får tak över
huvudet och tryggheten i att vara nära
sitt sjuka barn? 

Kanske dags att bygga ett Ronald
McDonaldhus istället. För det kan ju
inte vara så att vi sonika ska kasta ut
anhöriga i Stockholmsnatten för att på
egen hand finna ett hotellrum?
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Vad ska vara var och
med vem och de som inte
ska vara, vart ska de? 
Att vi ska få ett nytt
sjukhus i Stockholm är
ju knappast nyheter
längre, men att det ska
vara så otroligt otydligt
trots att huskropparna i
princip är färdiga är ju
desto svårare att greppa. 

KRÖNIKAN

MIKAEL ROLFS
Chef för barnanestesin, Astrid
Lindgrens barnsjukhus.

– DET KÄNNS SOM ATT
MAN SPELAR TÄRNING 
NÄR MAN PLANERAR 
BARNSJUKVÅRDEN
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K
undbegreppet
skadar sjukvården
och avprofessionali-
serar vård utövaren.
Just nu diskuteras
vårdens styrnings-

metoder flitigt, inte minst tack vare
Maciej Zarembas artikelserie i DN. 

Diskussionen landar tyvärr oftast i en
teknisk dispyt om ”New Public Mana-
gements” olämplighet i den offentliga
sektorn, istället för skärskådning av de
ideologiska ställningstaganden som har
möjliggjort styrningsmetodernas
inträde och industrialiseringen av
sjukvården.

En grundläggande, och enligt vår
mening felaktig, tanke bakom
dagens problem är att patienten har
förvandlats till ”kunden”, med andra
ord en kommersialisering av vården.
Begreppsförväxlingen är numera
standard; såpass att Socialstyrelsen de
senaste åren utgett ett flertal rap-
porter på svenskars ”vårdkonsum-
tion” och vårdpersonal dagligdags
använder spegelbegreppet ”vårdpro-
duktion”. (Även värdeladdningen är
paradoxalt nog spegelvänd; hög kon-
sumtion av vård innebär något
negativt och associeras till besvärliga
patienter, medan en vårdinstans bör pro-
ducera så mycket vård som möjligt.) 

Men vården är ingen vanlig
produkt/tjänst, dels beroende på patien-
tens utsatta maktposition och dels
eftersom vårdutövaren normalt inte drivs
av vinstintresse, utan tvärtom helst ser att
patientens blir frisk med så lite behand-
ling som möjligt. 

Försvarare av kundbegreppet framhä-
ver patienters ökade kunskap och makt
som positiva förändringar och anspelar
inte sällan på gamla tiders auktoritära
läkarroll, då de sjuka i givakt intill en
perfekt bäddad säng emottog den
gudomlige överläkaren på rond. 

Underförstått här är att sjuka männi-
skor inte kan göras mer delaktiga i sin
vård och få bättre ”servic” på annat sätt
än att vårdutövarna är ständigt oroliga
för att ”kunden” ska välja en annan klinik.

Om vi nu ser patienten som en välin-
formerad och rörlig kund på en fri vård-
marknad, är en logisk följd att dennes

nöjdhet blir vår slagruta. 
New Public Management och andra

metoder för industriell vårdproduktion
bör då rimligen emuleras från branscher
med mest kunderfarenhet (t.ex. Toyota). 

Implikationerna av ett fritt vårdval
kan heller inte missförstås av kunden:
”Sjukvård bedrivs med olika kvalitet vid
olika instanser (tvärtemot Hälso- och
Sjukvårdslagens andra paragraf), och det
är Ditt ansvar att finna de som bedriver
vård bäst!” 

Eftersom kunden dessutom alltid har
rätt, kan vi med gott samvete låta vård -
instanserna konkurrera om den ekono-
miska ersättningen beroende på hur
många kunder de knyter till sig, och

gärna släppa in aktörer som redan är
duktiga på att konkurrera av andra skäl
(investmentföretag, m.fl.). 

När kedjans steg åskådliggörs på
detta sätt, blir det tydligt att vårdens
styrningsproblem inte härstammar från
någon ondska i New Public Manage-
ment (dvs metoderna), utan i att sam-
hällets grundläggande syn på vad som
menas med sjukvård har förändrats.

Här är patient/kund-diskussionen
helt avgörande - en diskussion som vi
inom vårdprofessionerna alltför lättvin-
digt gett upp.

Kundbegreppet och den industriella
vårdproduktionen leder
ofrånkomligen till konflikter
mellan krav på ”löpande-band-
produktion” (från politisk-
ekonomisk ledning) och vad vi
inom vården uppfattar som god
vård. 

Dessa konflikter vinns oftast
av kraven på den mätbara kvan-
titeten (nedskärningar, upp-
sägningar, pinnjakt) till nackdel
för den ofta icke-mätbara
kvaliteten (tid för information,
empati, omvårdnad). 

Förlusten följs av en successiv
maktförskjutning från oss som

utövar vården, till vår ekonomisk-poli-
tiska ledning. Många kollegor i
samtliga vårdyrken upplever dagligen
denna plågsamma avprofessionalisering
och ökande arbetsbörda.

Sammanfattningsvis anser vi att en
viktig del av dagens sjukvårdsproblem
bottnar i vår syn på våra patienter, och i
slutändan även vår yrkesroll.

Om vi fortfarande anser att vi
arbetar för att tillgodose patienters
medicinska behov, bör vi lära oss att
skilja på kund/efterfrågan och
patient/behov, vårdproduktion och
vård utövande. Först då kan vi förmedla
behovet till beslutsfattande politiker,
och hoppas på gehör.

FÖRFATTARE
Maria Creignou, ST-läkare hematologi,
Linköping
Salim Mohmand, Läkarstudent, Karolinska
institutet
Jonas Willmer, AT-läkare, Västerås
Mazdak Sanaei Nurmi, AT-läkare, Linköping
Pouya Ghelichkhan, AT-läkare, Linköping

Kundbegreppet skadar sjukvården 
och avprofessionaliserar vårdutövaren
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 Kan ge svar på hjärtefråga.                                             A 

79 
     

58 
    

3 
     

            

 
För bilar och julklappar.                                                  B           

9 
     

45 
     

57 
     

50 
     

         

     
Kan äsping kräva.                                                            C             

33 
     

82 
      

100 
      

30 
    

14 19 62           

   
En slags dubbel genitivform.                                           D                   

17 52 107                   

 
Gripen.                                                                             E         

104 74 65 35                 

 
Kall kan vara en obehaglig överraskning.                        F                                          

11 88 28 49 67                

 
Som en badrumsspegel.                                                   G 

98 22 63 48 110                 

 
 Fåglar och verktyg                                                          H                         

39 27 75 54 109 66             

 
Kan användas för att sprida politiskt budskap.                 I         

105 10 59 16 24 94             

 
Kan han sätta på sig.                                                         J                                      

31 77 81 38                  

 
En löftesrik tid.                                                                K        

6 91 71 37                  

 
Stilriktning.                                                                      L                    

60 78 97                   

 
Visar tidens gång.                                                           M 

1 55 13 21 70 47 40          

 
Ett elände för aktersnurran.                                             N              

85 95 5 61 113 103 12           

 
Låg ofta vid mindre vattendrag.                                      O 

102 56 2 41 46 69 96 80         

 
Där målade van Gogh med Gaugin.                                P 

112 4 90 76 86                

  
John Cleese kunde mer än en säregen.                            Q  

44 68 26 92 7 23 36          

  
Kan föregås av aska och muller.                                      R                     

111 99 8 18 64 42 83           

  
Fyr i Bottenhavet.                                                             S  

51 72 29                    

 
Biggles arbetsgivare.                                                        T              

73  106 89                   

  
Levererar vapen till kuddkrig.                                         U 

34 108 87 93 20              

   
Måste kanske tillverkning vara för att lyckas .                V        

32 43 53 15 101 84 25          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 V bildar uppifrån och ner
poetens namn och diktens titel. Lycka till!
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med Maciej Zarembas
omtalade bok ”Patientens pris”.

Dubbelkryss nr 4/2013

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

Namn .......................................................................

Adress......................................................................

Postnr ....................Ort .............................................



Så var det dags för en ny
sjuk musikvideo av Henrik

Widegren på
sjukhusläkaren.se.
Vad blir det den här gången, Henrik?

Sången ”Sms från akuten” handlar om hur
det kan gå till om man söker akut i Lund.
Melodin förknippar de flesta med Cornelis
Vreeswijk, men ursprungligen kommer den
faktiskt från den relativt okända operan La
Gioconda. Videon är inspelad på ÖNH-mot-
tagningen på SUS i Lund. Fem kronor till den
som kommer på hur rullstolen åker framåt.
Vad har hänt sedan sist? 

Det har varit en härlig och svettig sommar i
Skåne. I slutet på augusti hade jag premiär på
min föreställning ”Fyra förkylningar och en
begravning” på Lunds humorfestival. Röster från
publiken: ”Kul, men jag hade hellre sett Babben
Larsson”, ”Varför sjunger han om sjukvården?
Har dom inte lagt ned den?”, ”Hoppas att jag
aldrig blir inlagd på öronkliniken!”

Det ryktas att du spelat in fler videos åt
Sjukhusläkaren. Är innehållet i dem super-
hemligt eller kan du avslöja något?

Det stämmer att det blir fler musikvideor.
Det är väldigt roligt att Sjukhusläkaren har
beställt fler. Jag kan säga som så att bland
annat ortopeder, narkosläkare och röntgen-
läkare får se upp. Det kommer även att bli en
SUS Blues.

Något mer du går och funderar på?
Jag har konstaterat att under semestern

har kollegorna gått upp i vikt av allt grillande
och bag-in-boxande.Och det tjatas mycket om
olika dieter: LCHF, 5:2, viktväktarna... Varför
håller folk inte bara tyst och kör ÄM-dieten? 
(= Ät Mindre).

Christer Bark
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Sms från 
akuten i Lund

t De tre först slumpvist dragna rätta
lösningarna av dubbelkrysset i nummer
3/2013 kom från:
Henrik Söderbergh, Sundsvall, Barbro
Larsson, Malung och Peter Smith/Brita
Sjögren, Gävle.
Vi gratulerar! Alla får boken ”Patientens
Pris” av Maciej Zaremba på posten.
Poetens namn var Mikael Lybeck. Diktens
titel: ”Klockbojen” och diktstrofen som
efterlystes löd: ”Klockbojen ringer, ringer.
Var är vägen? Jag stirrar mig blind.
Dimma och endast dimma trycker sig
tätare emot min kind. Var är vägen för
den som är blind?

Vinnare

 
 
Högt uppe i masten.                                                         A 

53 
     M 

99 
     Ä 

108 
    R 

36  
    S 

          

 
Sådan ruta skymmer sikten.                                             B  

119 
     I 

86 
    M 

114 
    M 

78 
    I 

30 
    G 

    

     
Vanlig efterrätt förr.                                                         C 

74 
    K 

25 
    R 

81 
    Ä 

67 
    M 

               

 
Dräng i Utvandrarna.                                                       D  

83 
     A 

42 
    R 

28 
    V 

66 
    I 

61 
    D 

              

 
Stefan med racketen.                                                        E 

31 
     E 

95 
    D 

117 
    B 

75 
    E 

11 
    R 

103 
    G 

           

 
Torneälvens guld.                                                             F                                   

47 
     L 

107 
     Ö 

33 
     J 

27 
    R 

3 
    O 

54 
    M 

             

 
Får klistret att  hålla.                                                        G 

2 
     L 

18 
     I 

43 
    M 

80 
    T 

96 
     V 

90 
     I 

60 
    N 

14 
    G 

         

 
Gör så gott han kan på sin kant.                                      H                     

72 
     Y 

37 
     T 

64 
     T 

85 
    E 

22 
    R 

              

 
Att transplantera en livmoder.                                          I 

46 
     B 

21 
    E 

109 
    D 

71 
    R 

93 
    I 

106 
    F 

82 
    T 

         

 
Hon sitter kanske i sådan.                                                 J                               

110 
     E 

68 
    M 

89 
    M 

34 
    A 

                 

 
Mustprodukt.                                                                   K 

4 
     C 

12 
     I 

121 
    D 

59 
    E 

100 
   R 

               

 
Steg in i salen.                                                                  L           

92 
     K 

23 
     V 

41 
    A 

111 
    N 

88 
    T 

52 
     I 

10 
    N 

45 
    G 

         

  
Vad det är, ja det tvistar man ofta om.                           M 

5 
    K 

56 
    O 

13 
    N 

77 
    S 

70 
    T 

             

 
Kan mycket om mycket.                                                  N 

118 
     L 

29 
    Ä 

84 
    R 

51 
    D 

                

.                                                             
Utlevelse.                                                                         O 

7 
     O 

116 
    R 

79 
    G 

48 
    I 

104 
    E 

              

 
Positiv risk.                                                                      P 

73 
     C 

58 
    H 

24 
    A 

105 
   N 

112 
    S 

              

 
Våtmark.                                                                          Q  

1 
    K 

26 
    Ä 

40 
    R 

76 
    R 

               

 
”Fruktkorg”, som kisen sa.                                              R 

6 
    B 

69 
    A 

17 
    R 

49 
    N 

101 
    V 

62 
    A 

35 
     G 

32 
    N 

        

 
Vitt vatten.                                                                        S  

87 
    O 

57 
    C 

9 
    E 

55 
    A 

19 
    N 

               

 
Är ting som svarar mot basala behov.                              T 

8 
     J 

113 
    O 

39 
    R 

50 
    D 

94 
    N 

115 
    Ä 

16 
    R 

97 
     A 

        

 
Sådan kost blir farlig i längden.                                       U 

15 
     E 

91 
    N 

63 
     S 

44 
     I 

65 
    D 

38 
     I 

20 
    G 

         

   
Det är en tidsfråga.                                                           V        

120 
    N 

102 
    Ä 

98 
    R 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätt lösning på förra 
numrets kryss

NY MUSIKV
IDEO AV

HENRIK W
IDEGREN



Smygtitta på  
nya Fass.se

År 2001 introducerades Fass.se. I oktober är det 
dags för en modernisering för att skapa ett ännu 
bättre verktyg för ditt dagliga arbete.

Nya Fass.se kommer ha samma innehåll som 
tidigare men med förbättrad användarvänlighet 
och tillgänglighet så att du enkelt och snabbt 
hittar det du söker. 

För dig som använder Fass.se dagligen vill vi redan 
nu ge möjligheten att se några av de viktigaste för-
bättringarna så att övergången ska gå så smidigt 
som möjligt för dig. 

Gå in på fass.se/smygtitta
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Posttidning B. Economique
Returadress: Sjukhusläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm


