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DR SNAKE | IT

RESPECT MAN, RESPECT!

V

arför heter det mellanchef
när man är lägst kan man
ju undra, tänkte mellanchefen, där han gick i
korridoren på sjukhuset.
Kanske för att höja
statusen. För inte är det lätt att vara chef
med alla negativa medarbetare som vill åt
en.
Ja, man kan ju faktiskt bli paranoid för
mindre, tänkte han för sig själv. Och bara
för att man är paranoid så betyder det ju
inte att man inte är förföljd.
Han var på väg ut på golvet, det vill säga
till en avdelning, för att leda en Risk- och
Konsekvensanalys. Han suckade för det var
inte uppsidan på jobbet som chef inte. Över
hela sjukhuset var det klagomål på grund av
neddragningar och personal avskedades
högt och lågt. Eller ja kanske bara lågt, bra
då att vara mellanchef, fnissade han.
Nu var det ju inte avskeda personal man
ägnar sig åt, det uttrycket finns inte, framförallt inte under valår. Nej det är effektivisering som pågår och det är fint och bra
tyckte chefen. Men att man vid varje effektivisering var tvungen att göra en Risk- och
Konsekvensanalys var ju en språklig lapsus.
Hur skulle en effektivisering kunna
innebära en risk?
Nåväl, tänkte han, denna lilla procedur
var väl en kvarleva från den tid fackföreningar just blivit lagliga och det gav också
de fackliga ombuden en chans att slippa
arbeta en stund.
Nu satte sig chefen och tog ett djupt
andetag och började tålmodigt förklara för
de samlade medarbeterna vad en RoK, alltså
Risk och Konskevensanalys på chefsspråk,
skulle innehålla.
Jo ser ni, den ska inte handla om nånting
som rör patienter, personalbrist eller effektivitet, började han tålmodigt. Och absolut
ingenting om, här ryste han lite, om
ekonomi - hu -nej det hör verkligen inte
hit.
Nej, RoKen är långt upphöjd över
sådana världsliga ting och istället handlar
det om, nu gjorde chefen en konstpaus och
sa sedan med djup röst och betoning på
varje stavelse, om
Med-arb-et-ar-per-spe-kti-vet.
Han förtydligade, alltså Kä-nslan.
I Kro-ppen. Lå-ångt Hä-är I-i- inne.

Här slog han sig själv upprepat i bröstet
med knuten hand. Nu hade han kommit
upp i varv och fortsatte i allt snabbare takt:
Ni får alltså bara skriva om ni blir ledsna
eller inte. Och så ska ni gradera risken för
att ni riskerar att bli ledsna. Om ingen risk
så är det bäst. Om liten risk eller allvarlig
risk för att ni riskerar att bli ledsna så måste
ni skriva en åtgärd. Om ni inte skriver en
åtgärd får ni inte skriva att det är en risk.
Och om ni skriver en åtgärd så innebär det
ju att ni har tagit bort risken! avslutade
chefen som nu triumferande nästan hoppade
runt i rummet.
Alltså, ledsna eller inte och så åtgärd på
det. Kom igen nu. Nog kan ni väl trösta
varann på ett APT eller så?? Det ska RoKa
helt enkelt, skämtade han glatt och skojboxade SACO-ombudet i magen.
Nej hu, tänkte han när han såg på de
surmulna medarbetarna. Det måste finnas
roligare jobb. Som chefläkare till exempel.
Det är respekt. Då heter man chef, men
slipper vara chef, och ens enda uppgift är att
säga ”Det är ingen fara för patientsäkerheten” in i random kameror.
Han insåg dock att det fanns hinder för
att nå den åtråvärda titeln. Han var ju chef,
men inte läkare utan militär. Men, det är
nog bara en tidsfråga innan vi har fått
ordning på den detaljen, tänkte han.
En god vän från poliskåren hade ju sökt
en professur i neurologi. Han hade blivit
kallad till intervjun, men föll på det gammalmodiga med sakkunnigbedömning, så
tjänsten hade gått till en neurolog.
Precis som man är bättre neurolog bara
för man är läkare, fnös den nu uppretade
och lite utröttade chefen på väg in på sitt
kontor.
Men han tröstade sig med att även höga
chefer kan drabbas av bristande respekt från
underlydande. Han hade hört historien om
att President Obama en
dag mött en liten pojke
som ställt frågan: Är det
sant som min pappa
säger att du spionerar
på folk?
President Obama
hade då svarat den lille
pojken: Nej då unge
man. Det är verkligen inte din pappa.”
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Danmark
satsar på nästa
generations
journalsystem
”Det är slut med tröga
system, långa inloggningstider och de många
dubbelregistreringarna”.
t Så beskriver de danska
regionerna Huvudstaden
och Själland den nya
gemensamma IT-plattform
som upphandlas i dagarna.
Valet står mellan Cerner,
Epic och IBM Danmark.
Om det blir som regionerna hoppas, innebär övergången ett teknologiskt
språng till det vi i Sverige
talar om som ”nästa generations journalsystem”.
Överläkaren och ortopeden Peder Klement Jensen
på Bispebjerg hospital i
norra Köpenhamn:
– Vi kommer att få ITsystem som utnyttjar den
nya teknikens möjligheter.
Om jag till exempel får in
en ortopedpatient som har
haft en djup ventrombos
tidigare så kan jag få en
varning om det så fort jag
öppnar journalen. Om jag
sätter igång och ordinerar
ett läkemedel som är nefrotoxiskt (giftigt för njuren),
får jag automatiskt upp en
varning om att just min
patient har dåliga njurar.
– Det går att sätta upp
algoritmer i bakgrunden,
till exempel baserade på
data om kvinnor i en viss
ålder som tagit p-piller en
viss mängd år. När de väl
finns där kan jag få upp den
risknivån för djup ventrombos för den kvinna jag har
framför mig just nu.
Den 8 november när
denna tidning är på väg ut i
brevlådorna, offentliggörs
den nya leverantören.
Helene Thornblad
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Vem ska ansvara för

THOMAS ZILLING
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA

”Nytt EUdirektiv kan bli
ett lyft för
läkarkårens
fortbildning, men
det gälller att
regeringen tar
sitt ansvar”

När Läkarförbundets fortbildningsenkät 2012/2013 presenteras så är det inga muntra
siffror som redovisas. Antalet
dagar som läkarkåren använder
för att resa på kurs eller
konferens har fortsatt minska.
t Minskningen sedan 2005 då den första
enkäten genomfördes är 22 procent. I årets
enkät har man också studerat utbildningsklimatets betydelse för möjligheten
till kompetensutveckling.
För kollegor som haft utvecklingssamtal
med upprättande av fortbildningsplan så
ökade antalet kurs- och konferensdagar med
40 procent och nådde nästan upp till Läkarförbundets rekommendation om tio dagar
per år. Inte helt förvånande så kunde man
konstatera att i organisationer där struktur
för fortbildning saknades så blev densamma
obefintlig. Lägst andel fortbildning har
Sveriges allmänläkare och psykiatriker.

Läkarförbundet har
varit en pådrivande kraft
Läkarförbundet har inte varit någon stillsam
aktör vad avser organisation och reglering
av läkares fortbildning.
År 2000 presenterade Läkarförbundet ett
handlingsprogram med titeln ”Bättre fortbildning i fyra steg”. Programmet tog
avstamp i de pedagogiska principer som
karakteriserar vuxenlärande i enlighet med
det engelska begreppet CPD (Continuing
Professional Development).
Programmet beskrev även den infrastruktur som krävs som ramverk för en fungerande fortbildning för läkare i landet. Detta
var incitamentet till bildandet av IPULS
(Institutet för Professionell utveckling av
Läkare i Sverige) för att ackreditera fortbildningsaktiviteter. Då som nu ett viktigt steg
för att garantera obundenhet från professionen gentemot läkemedelsindustrin.
Vidare torgfördes Kunskapsportföljen för
att bli en IT-baserad loggbok för vidare- och
4

fortbildning.
Vägvisaren, förbundets instrument för
utvecklingssamtal fanns sedan tidigare,
även om genomslaget var dåligt ute i verksamheten.
Programmet presenterade också ett
förslag på uppföljning och utvärdering på
kliniknivå, med fokus på fortbildningens
struktur och process. Här föddes tanken på
klinikinspektioner, med SPUR-verksamheten som förebild.
Läkarförbundet har hela tiden valt att
driva utbildningsfrågorna tillsammans med
Läkaresällskapet med syfte att professionen
skall framstå som en stark och enad aktör.
Därför var Läkaresällskapet initialt med i
bildandet av såväl IPULS som Kunskapsportföljen. Dock valde Läkaresällskapet att
lämna IPULS år 2012 då Socialstyrelsen tog
tillbaka SK-kursverksamheten. Läkarförbundet har valt att driva IPULS vidare i
egen regi under namnet LIPUS.

EU:s nya
yrkeskvalifikationsdirektiv
kräver obligatorisk fortbildning
Sverige berörs nu som EU-medlemsland av
de sedan lång tid pågående omarbetningarna i yrkeskvalifikationsdirektivet.
De nya skrivningarna kan sammanfattas
med att EU:s medlemsstater måste ha ett
system som säkerställer att hälsopersonal
regelbundet uppdaterar sin kompetens
genom CPD för att höja patientsäkerheten.
Varje enskilt medlemsland har rätt att
ställa samma krav på genomgången kontinuerlig fortbildning av sjukvårdspersonal från
annat land som önskar tjänstgöra i landet.
Vidare skall EU:s medlemsländer tillhandahålla en offentlig rapport tillgänglig för
allmänheten som beskriver vilken fortbildning och träning dess professioner inom
hälso- och sjukvård genomgår. Inte nog
med detta. Rapporten skall sändas till EUkommissionen och övriga medlemsländer .
Vad innebär de nya skrivningarna i EUdirektivet för svenskt vidkommande?
Läkaresällskapet och Läkarförbundet har
sedan flera år en gemensam syn på reglering
av fortbildning enligt CPD, senast presente-
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r läkarkårens fortbildning?
rad i skriften Fortbildning för läkare
(det går att ladda ned ett exemplar via
länken:
www.sls.se/Global/cpd/cpd2011.pdf
Den gemsamma hållningen är att
säkerställa kvalitén i fortbildningen
genom inrättande av extern granskning,
ägd och genomförd av professionen, där
modellen SPUR-inspektioner kan tjäna
som gott exempel. Samtidigt avvisas
krav på obligatorisk redovisning av
CME-poäng som många länder
använder för recertifiering av sina
läkare. Men den krassa sanningen är att
13 år efter att idén om fortbildningsinspektioner presenterades så har ännu
ingen inspektion kommit till stånd.

Norska modeller
något för Sverige?
I vårt grannland Norge, som inte är
medlem i EU, har man liksom i Sverige
konstaterat att andelen läkare som
deltar i fortbildning på kurser och konferenser minskat de senaste åren.
Sedan tidigare har Norge krav på
obligatorisk fortbildning för sina allmänläkare baserade på ett poängsystem.
Nu vill norska överläkarföreningen
att landet inför krav om obligatorisk
fortbildning för överläkare enligt av
professionen definierade krav på fortbildningsaktiviteter.
Bakgrunden är att i Norge upphörde
läkemedelsindustrins stöd till deltagande på internationella kongresser helt
år 2011, och arbetsgivarna har inte mött
upp med motsvarande medel. Norska
läkarförbundet genomförde under 2012
en enkät som visade att 68 procent av
specialitetsföreningarna var för obligatorisk fortbildning och recertifiering.
Norska läkarförbundet har diskuterat
utifrån tre alternativ.
1. Obligatorisk fortbildning utan
recertifiering, en ömsesidig förpliktelse
mellan arbetsgivare och arbetstagare
enligt anställningsavtal. I praktiken
innebär detta att specialistläkare förpliktigas att planera, genomföra och

dokumentera fortbildning. Arbetsgivaren förpliktigar sig att garantera de ekonomiska ramarna och avsätta tiden.
Fortbildningen registreras elektroniskt i
en databas som skall kunna nås av såväl
arbetsgivare som specialist. Aggregerade data skall vidare finnas tillgängliga
för samhället.
2. Obligatorisk fortbildning utan
recertifiering, en ömsesidig avtalsreglerad förpliktelse mellan arbetsgivare och
arbetstagare, samt ett myndighetskrav
ställt mot utbildningskliniker på att de
enskilda specialisterna skall rapportera
sin kontinuerliga fortbildning.
I princip som förslag ett, förutom att
man vänder sig mot klinikerna som
bedriver utbildning för att få en kvalitetssäkring av specialisternas kompetens
vid kliniken.
3. Obligatorisk fortbildning med
recertifiering i enlighet med föreskrifter
och myndighetskrav. Förslaget innebär
ett tidsbegränsat specialistbevis som
efter en tid, exempelvis fem år, måste
sökas på nytt och då med krav på uppfyllda fortbildningskriterier.
Förbundets landsstyremöte (motsvarar
fullmäktige i Sveriges läkarförbund)
beslutade enhälligti juni i år att anta
alternativ två. I beslutet klargjordes att
fortbildningen ska regleras i såväl centrala
och lokala avtal som i anställningsavtalen.
Vill du läsa mer om hur Norge löser
fortbildningen så gå in på:
http://www.sjukhuslakaren.se/2013/1
1/03/obligatorisk-fortbildningavtalsfraga-i-norge/

Bör Läkarförbundet ändra
politik i fortbildningsfrågan?
Det nya yrkeskvalifikationsdirektivet
kommer, vare sig man vill eller inte, att
ställa större krav på EU:s medlemsländer att skapa mer tvingande system för
fortbildning av legitimationsyrken.
Även om kravet inte är tvingande när
det gäller recertifiering så blir det krav
på obligatorisk dokumentation av fortbildning på individnivå. Men vem skall

registrera och vem skall rapportera i vårt
land? Socialstyrelsen, vårdproducenterna, professionen?
Socialstyrelsen ser fortbildningen som
ett strikt arbetsgivaransvar och ger viss
vägledning kring arbetsgivarens skyldighet kring kompetensutveckling av
personalen i Socialstyrelsens föreskrifter
och allmänna råd (SOSFS 2011:9) för
ledningssystem och kvalitetsarbete.
Några direktiv kring reglering av läkares
fortbildning kan man inte utläsa av dessa
i dess nuvarande utformning.

Rätt agerande från
regeringen kan bli ett lyft för
läkarkårens fortbildning
Med det nya yrkeskvalifikationsdirektivet så måste Sveriges regering besluta
hur man skall leva upp till kraven.
Läkarförbundets politik har hela tiden
varit att läkares fortbildning, inte får
läggas som en börda på den enskilde
individen utan är ett arbetsgivaransvar.
Risken är annars att fortbildningen till
stor del kommer att betalas av den
enskilde.
En av statsmakterna riktig tolkning
av EU:s krav på obligatorisk fortbildning i det nya yrkeskvalifikationsdirektivet kan innebära det lyft avseende
kompetensutveckling för kåren som vi
väntat på i många år.
Om arbetsgivaren åläggs att sörja för
att de anställda specialisterna upprätthåller kompetensen, enligt av professionen
föreskriven standard, så måste såväl tid
och pengar avsättas och utvecklingssamtalen och dess uppföljning bli tvingande.
Att skapa organisation och regelverk
för detta blir en fråga regeringen inte
kan ducka för.
Regeringen kan välja att lägga
ansvaret på en myndighet eller en professionell organisation som ofta är
brukligt ute i Centraleuropa.
Vem vet, kanske Läkarförbundets
satsning på LIPUS nu blir en rejäl vinstlott.
Thomas Zilling
5
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Läkare tvingas bli
löneadminstratörer
Cheferna ska avlastas
Den växande administrativa bördan blev till slut droppen som fick
NENAD ZEBA
bägaren att rinna över. När Sahlgrenska införde lönesystemet Heroma
FICK NOG
självservice fick Nenad Zeba, specialistläkare i handkirurgi, nog och
OCH LÄMNADE
lämnade sin tjänst och jobbar nu i privat verksamhet.

På Sahlgrenska
Univesitetssjukhusets
intranät kan man läsa att
det främsta syftet med
införandet av HR-fönstret
och Heroma självservice, är
att minska chefers administrativa arbete så att de får
bättre förutsättningar att
bedriva ett gott chef- och
ledarskap.
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t I dag tvingas läkare ägna en stor del av sin
arbetstid åt att administrera sina löner, något
som tidigare sköttes av löneadministratörer.
Inte bara läkare,
utan samtliga vårdanställda, ska även
fylla i exempelvis
avvikelser från arbetstiden, semester, byten,
kompensationsledighet,
jourstörningar,
föräldraledighet, vård
av sjukt barn, nedsatt
sysselsättningsgrad,
kurser och konferenser.
Kritiken mot
lönesystemet Heroma
självservice är massiv
bland de läkare vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset som
Sjukhusläkaren har
talat med.
– Jag blev desillusionerad. Istället för
att ägna mig åt det jag är utbildad för,
tvingas jag kämpa med en växande administration som hindrar mig från att vårda
patienter som de bör vårdas. Till slut
tröttnar man, säger Nenad Zeba.
Efter tio år på Sahlgrenska universitetssjukhuset, arbetar han i dag i privat
verksamhet. Han är starkt tveksam till om
han kommer att återvända till SU när tjänst-

SAHLGRENSKA
EFTER TIO ÅR

ledigheten löper ut vid årsskiftet.
– Det finns ingenting som tyder på att
man vill minska administrationen, tvärtom
ökar den. Vilken är vinsten för patienterna
att vi läkare själva ska sitta och administrera
löner, jourer och semestrar. Den frågan får
jag inte svar på.
– Jag räknade ut att den tid som vi på
kliniken skulle komma att lägga ned på
att själva göra administrationen i
självservice, motsvarade upp till cirka
320 mottagningsbesök i månaden.
Systemet är fyllt av begränsningar och
det förstår inte hur läkare arbetar, menar
Nenad Zeba. Om han exempelvis loggade
ut en minut för sent fick han beskedet att
han loggat ut på icke sanktionerad tid.

Byråkratisk karusell
I samma stund skapades det ett ärende som
måste skickas vidare till ansvarig chef som i
sin tur måste godkänna ärendet och sedan
skicka tillbaka beslutet till berörd person.
– I dag sitter läkare och för in uppgifter i
ett ofärdigt system med mängder av buggar,
vilket stjäl enormt mycket tid och resurser
från det som vi egentligen borde ägna oss åt.
Det är lätt att bli cynisk och förbannad,
säger Nenad Zeba.
Han får medhåll av Peter Axelsson, överläkare och studierektor för handkirurgi vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset. Ett av de

stora problemen med Heroma självservice,
menar han, är att systemet inte är intuitivt.
Det krävs att man som användare lär sig alla
de koder som krävs för att navigera i
systemet. Men det räcker ändå inte.
– Jag får ofta ta hjälp av Heromaansvariga för att reda ut alla felmarkeringar,
det kan handla om att jag stämplat ut för
sent för att jag arbetat över, eller att jag inte

stämplat ut alls för att jag gått direkt på
jouren. Detta måste man i regel korrigera i
efterhand och det är inte så enkelt som det
verkar, säger Peter Axelsson.
På SU har det blivit ett internt skämt
bland kollegor att stoltsera med att man
lyckats arbeta en hel dag utan felmarkeringar, menar han.

Till slut tröttnar man, säger
Nenad Zeba.
– Jag vill vårda patienter inte
vara administratör.
Foto: Cicci Jonson

Fortsättning nästa uppslag >>>
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Erfarna sjuksköterskor är nu
Heroma-rapportörer på heltid
Peter Axelsson menar att införandet av
Heroma självservice bara är ett av flera
exempel på tidsslukande system som
stjäl tid från patienterna och minskar
tillgängligheten. Han nämner även
Kontaktpunkten, ett slags callcenter dit
patienter kan vända sig för att få hjälp
med olika ärenden som tidsbokning,
förnyelse av recept och intyg, frågor om
remisser samt sjuksköterskerådgivning.
– Från att vi tidigare har haft en nära
kontakt med våra patienter och kunnat
besvara och lösa frågor smidigt och
enkelt, bestämde man plötsligt att alla
patienter bara ska behöva ringa ett
nummer som går till Kontaktpunkten.
Problemet är att de som arbetar där inte
har den kunskap eller befogenhet som
krävs för att kunna ta hand om
ärendena. Istället slussas de vidare till
ansvarig läkare som får hela sin mejlbox
full av epost med frågor.
Peter Axelsson menar också att verksamheterna skiljer sig åt och att de prioriteringar som hela tiden måste göras,
sköts bäst av ansvariga i den verksamhet
som det gäller.
– Vid sidan av mitt kliniska arbete
håller jag även på med protesforskning
och vill gärna se patienterna inom en
viss tid. Jag brukar kunna boka in dessa
patienter utöver den ordinarie
mottagningstiden, men det vet ju inte
de som arbetar på callcenter. Så möjligheten att sköta mottagningsverksamheten och det kliniska forskningsarbetet försämras rejält med Kontaktpunkten, säger Peter Axelsson.
Michael Olausson, professor och verksamhetschef för Transplantationscentrum vid SU, menar att den ökande
administrationen är ett slöseri med
resurser.
– Data måste registreras flera gånger.
Vi har idag ersatt en blankett med fyra
blanketter utöver online-registrering.
Dessutom har en av de mest seniora och
duktigaste sjuksköterskorna fått ta över
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Michael Olausson: Den ökande administrationen är ett oerhört slöseri med resurser.

Heroma-registrering som ett heltidsjobb.

Kaos
När den ansvariga Heroma-sköterskan
är ledig eller har semester blir ofta
löneutbetalningarna fel och jourbytena
riskerar att inte bli registrerade.
– Rapporterna är så komplicerade
att samtliga högutbildade specialister vid enheten inte begriper vad de
ska få i lön, trots supportutbildning,
säger Michael Olausson.
P-O Blomqvist, chef för Sahlgrenska
universitetssjukhusets HR-strategiska
avdelning, menar att den kritik som
finns mot systemet framförallt kommer
från läkarkåren.
– Generellt så fungerar det väl. Vad
jag förstår är det framförallt läkare som
upplever att det är ett svårhanterligt
system, pratar man med andra så är det
inte ett lika stort problem. Men visst,
jag kan se att det finns fog för en viss
kritik. Samtidigt är det viktigt att
understryka att vi fortfarande befinner
oss i en införandefas.
Mycket resurser har lagts på utbildning och support, menar han. Det pågår
även en ständig dialog med Regionservice som är leverantör av systemet, för
att åtgärda buggar och andra brister.
– Vi har också anställt särskilda

Heroma-rapportörer som ska hjälpa till
med administrationen och backa upp
chefer och annan personal när det
uppstår problem.
– Det pågår diskussioner om det här är
rätt användning av tiden och resurserna.
Vi ska göra en utvärdering i slutet av året
och beroende på resultaten från den ska vi
sedan göra en eventuell förändring av
organisationen. Det kan vara så att vi
kommer fram till att läkare inte ska ägna
sig åt rena administrativa uppgifter som
kan skötas av andra, säger P-O Blomqvist.
Enligt Shokoufeh Manouchehrpour,
ordförande för Göteborgs sjukhusläkarförening, är det fortfarande stora
problem med Heroma.
– Är man bakjour och stämplar ut
senare än ordinarie arbetstid blir
systemet grinigt och varnar. Det är
likadant när det gäller ledigheter, enbart
några minuters differens krävs för att
systemet ska krångla. Systemet är en
tidstjuv, det är alldeles för många funktioner som läkare måste göra själva.
Även om Heroma fortfarande är
omgärdat av stora problem, pågår ett
förbättringsarbete, menar Shokoufeh
Manouchehrpour. På hennes klinik finns
två Heroma-administratörer som stöttar
personalen vid problem.
– Vi har fått lite bättre ordning och
support med administratörer, men det
kommer förstås att ta tid och skapa en
hel del frustration även fortsättningsvis.
Sjukhusläkaren har kontaktat företaget CGI, som är leverantör av Heroma,
för att få veta vilka landsting och hälsooch sjukvårdsregioner som CGI har
tecknat avtal med vad gäller Heromasjälvservice. Åsa Thoft, PR- och
kommunikationsansvarig låter i ett mejl
hälsa:”Vi kommer tyvärr inte att uppge
vilka landsting som har Heroma-självservice. Vilka system och tjänster som
våra kunder har måste få stanna mellan
oss och dem”.
Eva Nordin
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Missnöjet stort i Skåne
Svårtolkade lönebesked och
uteblivna löneersättningar.
Jourkompledighet och registrerade semesterdagar som
försvinner utan förklaring.
Införandet av självservice
och HR-fönstret i Region
Skåne har väckt omfattande
kritik.
t IT-systemet är bara ett i raden av
system som utvecklats och införts utan
förankring och dialog med de vårdanställda.
Centralsjukhuset i Kristianstad var
tillsammans med primärvården och Hässleholms sjukhus först ut att införa det nya
HR-fönstret. Det är också namnet på den
webbplats där anställda själva ska hantera
registrering av exempelvis arbetstider och
resor samt ansöka om tjänstledighet,
semester eller byten av schema.
Syftet med att införa självservice
uppges vara att effektivisera administrationen och att anställda skulle få större
insyn och kontroll över egna uppgifter
som lön, jourkomp, semesterdagar.

Snart två års
inkörningsproblem
I mars 2012 sattes systemet igång. Efter
ett år och sju månader kvarstår många
av införandeproblemen.
– Arbetsgivaren har meddelat att det
handlar om inkörningsproblem som kan
beräknas ta upp till två år att rätta till.
För oss är det ett helt oacceptabelt och
respektlös förhållningssätt, säger Kim
Gulis, ST-läkare vid Centralsjukhuset
Kristianstad samt ledamot i Östra
Skånes Läkarförening.

Läkare fick jourersättning
först efter ett år
För AT-läkaren Kristoffer Jonsson tog
det till exempel ett år att få ersättning

l 87 PROCENT LITAR INTE PÅ ATT LÖNEN ÄR RÄTT
l VAR TREDJE HAR FÅTT FEL LÖN
l 75 PROCENT HAR PROBLEM ATT REGISTRERA JOURER

I

en enkät som gjorts vid
Centralsjukhuset Kristianstad uppger 87 procent av
läkarna att de inte litar på
att de får rätt lön med det
nya systemet.
Bakom enkäten står ST-läkaren Kim
Gulis. Efter att hon som representant för Östra Skånes Läkarförening,
fått ta del av omfattande kritik mot
HR-fönstret från medlemmarna,
bestämde hon sig för att göra en
undersökning. Enkäten har besvarats av läkare vid Centralsjukhuset
Kristianstad, CSK, samt Lasarettet i
Ystad.
Resultat från enkäten på CSK,
visar bland annat att:
• Sedan HR-fönstret infördes
uppger nära 56 procent att de inte
vet om de fått rätt lön på grund av
att de inte kunnat tolka lönebeskedet.
• Cirka 32 procent uppger att de
fått fel lön utbetalad en eller flera
gånger.
• Nära 76 procent har haft problem
med att registrera jourer i HRfönstret.
• 82 procent uppger att HRfönstret inte är användarvänligt.
• Hela 83 procent uppger att de
problem som påtalats inte har åtgär-

för 25 timmars jourarbete på Centralsjukhuset i Kristianstad.
Plötsligt hade uppgifterna försvunnit
ur systemet. Efter flera turer och påminnelser fick han nyligen ersättningen
utbetald i oktober 2013.
– Men då blev fel konto debiterat och

Kim Gulis är kritisk mot att man inför
nya IT-system i vården utan att först
förankra det hos användarna och se till
att förberedelser görs med ordentlig
utbildning och tester av systemet.
Foto: André de Loisted

dats väl under det år som systemet
varit i bruk.
• 80 procent uppger att telefonsupporten dit användare kan vända
sig för att få hjälp, inte har varit bra.
Enkätundersökningen vid Lasarettet
i Ystad visar ett liknande resultat.

plötsligt hade jag en skuld och en
fordran på 25 timmar i mitt HRfönster. Liknande problem uppstod även
efter en jour på Lasarettet i Ystad. Trots
att allt såg rätt ut enligt HR-handlägFortsättning nästa uppslag >>>
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garen, kunde pengarna inte betalas ut
eftersom jag inte hade någon formell
timanställning. Efter cirka fem månader
med olika korrigeringar blev det till
slut rätt, säger Kristoffer Jonsson.
Det är en av många historier från
medlemmar som berättar om den maktlöshet de känner inför HR-fönstret,
menar Kim Gulis.
Hon är kritisk mot hur man i vården
inför nya IT-system, utan att först
förankra det hos användarna och se till
att förberedelser görs med ordentlig
utbildning och tester av systemet. I
stället fick de anställda förlita sig på elearning, en självstudiekurs där de själva
uppmanades att lära sig i sin egen takt i
mån av tid.
– Det var en oerhört låg nivå på
utbildningen. Den innehöll inte den
information man behöver som läkare.
När systemet infördes uppstod extremt
mycket problem. På sjukhuset var
många anställda upprörda och skrev
därför till regiondirektören. Det utmynnade i att en referensgrupp bildades som
fortlöpande skulle få information om
projektet. Men i den gruppen satt inga
läkare med jourverksamhet, och det är
ett av de områden som ställer till stora
bekymmer, säger Kim Gulis.
I slutet av april skrev representanter
för De Skånska läkarföreningarna ett
brev till personaldirektören och divisionschefen där de krävde att anställda
ska få rätt lön i rätt tid samt inte
belastas med en ökad administrativ
börda som medför mindre tid för patientarbete. I brevet efterlyste de även en

Kim Gulis berättar att nivån på utbildningen var oerhört låg. De anställda fick förlita sig på e-learning i form av en självstudiekurs där de uppmanades att lära sig i sin egen takt i mån av tid.
Foto: André de Loisted

tids- och handlingsplan för att komma
tillrätta med bristerna.

Revisorer: ”Kritiken mot Heroma alarmerande”
Det är inte bara inom hälso- och
sjukvården som användare upplever
svårigheter och problem med
Heroma.
t I Uppsala har kommunens revisorer
sammanställt en enkätundersökning där
72 procent (834 personer) av de tillfrågade har besvarat frågorna.
Slutsatsen från Kommunens revisorer är
att mot bakgrund av det stora antalet svar
som kommit in och de omfattande skriftliga
kommentarerna som lämnats ”måste resul-
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tatet ses som mycket alarmerande”.
Omfattande kritik riktas mot att
systemet är användarovänligt och mycket
omständligt. Systemet uppges inte heller
vara anpassat till flertalet användare, med
risk att fel uppstår. Arbetet med Heroma
anses även ta för mycket tid och kräver
omfattande behov av support
I kommentarerna har flera personer
frågat sig varför kommunen återigen
implementerar ett IT-system (Heroma) med
så stora brister ur ett användarperspektiv.
Revisorerna instämmer i frågan.

En arbetsgrupp har bildats där representanter från Läkarförbundet i Region
Skåne samt personaldirektör Ann-Sofie
Bennheden regelbundet träffas tillsammans med leverantören av systemet,
Aditro, för att försöka komma tillrätta
med problemen.
– De har tagit till sig vår kritik och vi
har kommit en bit på väg när det gäller
att beta av den långa lista på svårigheter
och felaktigheter som vi tidigare presenterade för ledningen och som beror på att
HR-fönstret inte är designat eller
anpassat till läkares arbetssituation och
vardag. Nu har vi fått löfte om att en ny
version som är mer funktions- och användarvänlig ska presenteras, men inte förrän
nästa sommar. Då har det gått över två år

www.sjukhuslakaren.se

sedan systemet infördes, säger Kim Gulis.
En diskussion förs om man eventuellt
ska plocka bort registrering av jour och
beredskap från HR-fönstret. Den möjligheten finns, menar personaldirektör
Ann-Sofie Bennheden.
– Det är viktigt med förbättringar i
gränssnittet för användare och ett sådant
arbete pågår. Men vi är ännu inte färdiga
med de slutgiltiga lösningarna och tidsplanen för när dessa ska genomföras.
Frågan om vem som ska ta över
ansvaret för registrering av jour och beredskap är långt ifrån löst, menar Kim Gulis.
– Det är fortfarande oklart. Den
personal som tidigare gjorde detta finns
ju inte längre kvar. En annan fråga som
heller inte är löst är löftet om att vi ska
kunna komma åt systemet hemifrån, det
har inte fungerat. Vi har också fått
besked från leverantören att lönesedeln
som är oerhört svårtolkad och tidskrävande, inte kommer att göras om.
Beräkningar visar att mellan 2010 då

SJUKVÅRDENS ADMINISTRATION

Har kostat 55 miljoner kr
utan att läkarnas
insatser räknats
införandet startade och fram till och
med 2013, har projektet kostat cirka 55
miljoner kronor.
– Det är bara en del av kostnaden.
Jag törs inte tänka på vad det kostar att
låta oss läkare sitta vid datorn och själva
göra administrationen med alla de
problem som det innebär. För att inte
tala om den tid som tas från patienterna,
säger Kim Gulis.
I mars 2013 var det dags för Skånes
universitetssjukhus, SUS, att införa det
nya HR-fönstret. Evita Zoucas, docent
och överläkare i Malmö, samt vice ordförande i mellersta Skånes Läkarförening,
menar att regionen köpt grisen i säcken.
– Det är fullständigt oacceptabelt att
Region Skåne köper och implementerar
ett ofärdigt system som inte är anpassat
till vårdanställdas vardag. I diskussioner

Sjukhusläkaren 5/2013

med leverantören har det framkommit
att de har begränsad erfarenhet av hälsooch sjukvård, eller kunskap om alla de
olika avtal som finns inom skilda verksamheter och som ska läggas in i
systemet. Till exempel har övertidsavtalet
för specialisterna på SUS ännu inte kunnat
inkorporeras i systemet. Det innebär att
det ofrånkomligen uppstår omfattande
problem, säger Evita Zoucas.
Syftet med det gemensamma arbete
som nu pågår, menar hon, är inte att
skrota HR-fönstret, utan att tillsammans utveckla systemet och försöka
hitta konstruktiva lösningar.
– Vi vill ägna oss åt våra patienter
och för att kunna göra det behöver vi ta
bort vissa delar från HR-fönstret. Vi
behöver också stöd från personal som
kan avlasta oss från onödigt administrativt arbete. I de verksamheter sådant
stöd finns för läkarkåren är problemen
betydligt mindre, säger Evita Zoucas.
Eva Nordin
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NIELS LYNØE, ORDFÖRANDE FÖR ETIKRÅDET VID KAROLINSKA INSTITUTET:

”Gör forskningsf
– IDAG ÄR RISKEN STOR ATT
OSKYLDIGA FÄLLLS
OCH SKYLDIGA GÅR FRIA
FAKTA |
t Idag finns ingen oberoende instans dit
vem som helst kan vända sig för att anmäla
misstankar om forskningsfusk.
Sedan 2010 finns det en expertgrupp för
oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN.
Dit kan endast rektorn för ett universitet
eller högskola vända sig med begäran om en
utredning. Expertgruppen har dock bara en
rådgivande roll, det är i sista hand rektorn
som fattar det avgörande beslutet och som
avgör vilka påföljder eller sanktioner som
ska vidtas. Det kan exempelvis handla om en
varning, löneavdrag, uppsägning eller åtalsanmälan.
Även om expertgruppen i ett yttrande
fastslår att en forskare gjort sig skyldig till
forskningsfusk, kan rektorn tillsätta en ny
intern utredning som kan fria forskaren från
misstankar.
Vill en rektor av olika skäl lägga locket
på, kan etikprövningsnämnden inte göra en
egen granskning.
Å andra sidan har en forskare som
”dömts” skyldig till forskningsfusk av rektorn
ingen rättslig möjlighet att överklaga
”domen” och få en utomstånde granskning.
Det finns idag ingen enhetlig definition på
vad forskningsfusk är; olika lärosäten kan
välja att definiera fusk eller oredlighet på olika
sätt.
Systemet omfattar också endast den
forskning som bedrivs inom statliga universitet eller högskolor, inte den forskning som
görs inom exempelvis industrin, offentliga
institut eller privata organisationer.
Expertgruppen saknar även mandat för
att kunna utreda misstankar ordentligt.
Den har till exempel ingen formell rätt att
beslagta bevismaterial. Utredarna kan heller
inte kräva att inblandade parter talar
sanning, som i en vanlig rättsprocess.
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rofessor Niels Lynøe, ordförande för etikrådet vid Karolinska Institutet anser att
systemet för hantering av
frågor om oredlighet i forskning måste rättssäkras. Forskningsfusk bör därför regleras juridiskt och
göras straffbart, menar han.
Hur vanligt forskningsfusk är, eller oredlighet i forskning som det mer korrekt
kallas, finns det inga säkra uppgifter på. Det
görs relativt få anmälningar till Centrala
etikprövningsnämndens expertgrupp för
oredlighet, som är den instans som ska
utreda frågan.
Sedan 2010, då gruppen övertog ansvaret
från Vetenskapsrådets expertgrupp, har det
endast inkommit sex ärenden. Sannolikt är
mörkertalet dock stort, menar Niels Lynøe,
professor i medicinsk etik samt ordförande
för Karolinska Institutets etikråd.
– Man kan få ett mer realistiskt intryck av
omfattningen om man tittar efter hur många
vetenskapliga artiklar som dras tillbaka på
grund av oegentligheter. Fiffel är inget unikt
för medicinsk forskning, samma problem
finns inom exempelvis bankväsendet. Men
eftersom fiffel ställer till mycket skada, låter
man ofta den ansvarige försvinna ut
bakvägen, utan att det kommer fram i
offentligheten.

Rättsosäkert system
Niels Lynøe och Göran Lambertz, ledamot av
Högsta domstolen, samt ledamot i etikrådet,
Fortsättning nästa uppslag >>>

Särskilt problematiskt tycker Niels Lynøe a
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fusk straffbart”

att det är att det i dag saknas möjligheter för den anklagade forskaren att juridiskt försvara sig och även överklaga rektors beslut

Foto: Stefan Nilsson
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I Sverige kan en forskare vara
både friad och dömd samtidigt
har riktat hård kritik mot den nuvarande
ordningen där den svenska staten i stor
utsträckning låtit forskarsamhället självt ta
hand om både utredningar och sanktioner
vid misstänkt forskningsfusk.
– Med tanke på de stora värden som står
på spel är det orimligt att staten låter en
statsfinansierad forskningsverksamhet själv
utreda och reglera misstankar om avvikelser
från god sed i forskningen.

Anklagad näst intill försvarslös

– I Norge har man
gjort forskningsfusk
straffbart. Där har
man också involverat
specialutbildade
poliser som med hjälp
av vetenskapligt sakkunniga kan bedöma
om en forskare har
gått utanför de vetenskapliga ramarna,
säger Niels Lynøe,
som vill att Sverige
följer Norges exempel.
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Särskilt problematiskt är att det i dag
saknas möjligheter för den anklagade forskaren att juridiskt försvara sig och även
överklaga rektors beslut. Formellt, menar
Niels Lynøe, kan en forskare som blivit fälld
för oredlighet få ett relativt lindrigt disciplinärt straff, men det sociala straffet där
envisa rykten och spekulationer riskerar att
förfölja forskaren livet ut, kan resultera i
stigmatisering, utfrysning och svårigheter
att få anställning.
– Även om forskarsamhället inte har ihjäl
den som bryter mot normerna för god forskningssed, är det i regel ett strängt straff.
Som systemet är utformat är risken stor att
oskyldiga blir fällda, likaväl som att
skyldiga går fria.
Niels Lynøe refererar till ett uppmärksammat fall där en misstänkt forskare i
första omgången blev fälld för forskningsfusk av Vetenskapsrådets dåvarande expertgrupp. Expertgruppens utlåtande till den
rektor som anmält ärendet, var att forskaren
fabricerat och förfalskat forskningsresultat.
Rektorn valde att gå på expertgruppens
utredning och slutsatser. Men utredningen
blev hårt kritiserad och den nytillträdde
generaldirektören för Vetenskapsrådet drog
tillbaka utlåtandet.
Under den här tiden hade forskaren
flyttat till ett nytt universitet och fått en ny
arbetsgivare.
Rektorn vid universitet där forskaren
tidigare var anställd, reagerade dock på
Vetenskapsrådets beslut att dra tillbaka

expertgruppens utlåtande och gjorde därför
en ny anmälan till Centrala etikprövningsnämndens nybildade expertgrupp.
I slutet av oktober 2012 kom expertgruppens bedömning. Denna gång konstaterar expertgruppen att misstankarna inte är
tillräckligt välgrundade för att kunna slå
fast att forskaren skulle ha gjort sig skyldig
till oredlighet i forskning.
Forskaren är nu friad från anklagelser om
forskningsfusk av Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp. Men, vid den gamla
arbetsplatsen står man fortfarande fast vid det
tidigare fattade beslutet att det har förekommit grov oredlighet, och forskaren anses
därmed fortfarande ha begått forskningsfusk.
Två myndigheter gör alltså två helt
olika bedömningar av samma
utredningsmaterial. Kvar står den
enskilde forskaren som inte har en
möjlighet att överklaga varken
rektors eller Centrala etikprövningsnämndens bedömning.
Den här komplicerade historien visar på
den rättsosäkerhet som finns i det nuvarande systemet, menar Nils Lynøe.
Tillsammans med Göran Lambertz
föreslår han nu regeringen att tillsätta en
utredning med uppdraget att straffrättsligt
reglera hanteringen av misstänkt forskningsfusk. De föreslår också att straffmätningen bör vara graderad utifrån ”brottets”
allvarlighetsgrad.

Bevis kan inte beslagtas
I Sverige är de som utreder frågor om forskningsfusk inte utbildade eller tränade i
intervju- eller förhörsteknik. Det nuvarande
systemet tillåter inte heller att man beslagtar bevismaterial, menar Niels Lynøe.
Han tycker att Sverige bör följa Norges
exempel och skapa en rättssäker ordning för
att komma tillrätta med de stora problem
som länge funnits när frågan om forskningsfusk blivit aktuell.
Eva Nordin
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Anders Ekbom vet hur
det är att vara i hetluften
och han dömer ut
det svenska systemet

”Det är
rättsosäkert”
Anders Ekbom, professor i epidemiologi vid Karolinska
Institutet, har varit utredare i flera ärenden om misstänkt
forskningsfusk.
Han menar att rättssäkerheten behöver stärkas och att
juridiken måste få en större plats i de sakkunnigutredningar
som görs.
Själv har han väldigt svårt att se sig som utredare igen.
t För drygt sju år sedan blev han ordförande för en oberoende undersökningskommission i Norge. Uppdraget var att
granska ett uppmärksammat forskningsfuskärende.
– Man ville verkligen gå till botten
med frågan och inte begrava den, vilket
jag tyckte var väldigt stimulerande.
Ärendet handlade om den norske cancerläkaren Jon Sudbø som byggt sin
framgångsrika karriär på fabricerade data
och påhittade patienter.
Jon Sudbø lyckades dupera ett sextio-
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tal medförfattare och även flera ansedda
vetenskapliga tidskrifter.
Det var Camilla Stoltenberg, endokrinolog och epidemiolog och även syster
till den förre norske statsministern, som
till slut slog larm.
Kommissionens arbete ledde fram till
att den anklagade läkaren fick lämna sin
tjänst och hans legitimation drogs in.
Han förlorade också sin doktorshatt.
– Jag lärde mig enormt mycket av att
arbeta med ärendet, något som varit till
fördel när jag senare granskat andra fall.

Anders Ekbom ledde granskningskommissionen i den norsk

Det som slog mig då, och som även
slagit mig senare, är hur rättsosäker processen är när det gäller granskningar av
misstankar om oredlighet i forskning,
säger Anders Ekbom.

ka ”Jon Sudbø-skandalen”. Här lägger han fram slutapporten inför ett stort mediauppbåd.

Som ledamot i etikrådet på Karolinska Institutet har han varit med om
att handlägga ett flertal fall av misstänkt
forskningsfusk. Det värsta är, menar han,
när man vid universitet och högskolor

begraver ärenden där det är uppenbart
att fusk förekommit.
Från den första januari 2010 är det
Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning vid

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Vetenskapsrådet, som på begäran av ett
universitet eller högskola (där staten är
huvudman), ska yttra sig i ärenden som
Fortsättning nästa uppslag >>>
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”Lägg ner Centrala
etikprövningsnämnden”
rör utredningar av misstankar om forskningsfusk. I princip måste anmälan gå
via rektor. Det är också rektorn som på
grundval av Centrala etikprövningsnämndens utlåtande, fattar det avgörande beslutet huruvida en forskare eller
forskargrupp ska frias eller fällas från
anklagelser.
Det är ett olyckligt system, menar
Anders Ekbom, eftersom ett universitet
eller en högskola riskerar både anslag
och stor prestigeförlust om en verksam
forskare blir fälld för forskningsfusk.
Därför kan det finnas skäl att hellre
begrava en fråga än att på djupet utreda
den, menar han.
– Det finns kanske inget som skadar
ett universitets varumärke mer än misstankar om att forskningsfusk kan ha
begåtts.

Låt åklagare driva processen
Anders Ekbom skulle gärna vilja se en
reformering av det nuvarande systemet.
Han tycker inte att det har blivit några
större förbättringar efter att Centrala
etikprövningsnämnden tog över
ansvaret 2010.
Vad som har varit och fortfarande är
frapperande, menar han, är frånvaron av
jurister och juridisk kompetens i de
sakkunnigutredningar som görs.
Processen är rättsosäker, menar han.
– Många utredningar är amatörmässigt gjorda utan juridisk kompetens.
Sakkunnigas slutrapport bedöms av
Centrala etikprövningsnämnden, men
det är första gången som juridiken i viss
mån får en plats.
Han skulle vilja se att Sverige slopar
Centrala etikprövningsnämnden och
istället inrättar ett fristående organ. Var
det organet ska ligga, får en utredning
visa, menar han.
Anders Ekbom tycker att forsknings-
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Anders Ekbom tycker att det är ett olyckligt
system att rektorn har makten att fatta det
avgörande beslutet huruvida en forskare eller
forskargrupp ska frias eller fällas. Det öppnar för att forskningsfusk begravs menar
han.

fusk bör vara olagligt och att en
åklagare samt förundersökningsledare
ska leda granskningen och sedan ta
ställning till om det går att styrka brott
eller ej.
– Jag ser ingen annan råd, vi har
hittills inte varit särskilt framgångsrika
när det gäller utredningar av ärenden
som rör forskningsfusk. Vi behöver se
till att vi får en kvalitetssäkring av den
juridiska processen.

Guilt-by-association
Anders Ekbom har själv erfarenhet av
att vara ifrågasatt. I många år samarbetade han nära forskaren Andrew Wakefi-

eld. På 90-talet lanserade de bägge en
hypotes om att det skulle kunna finnas
ett orsakssamband mellan mässling i
tidig ålder och kronisk inflammatorisk
tarmsjukdom.
– Vi använde svenska och engelska
databaser för att testa hypotesen, men
när vi inte kunde hitta något samband
avslutade vi samarbetet.
För snart tre år sedan ifrågasattes hela
Andrew Wakefields vetenskapliga produktion och British Medical Journal
drog tillbaka hans artiklar och begärde
en utredning.
– Det var en god idé. Man ville även
granska samarbeten han hade haft med
andra forskare, utöver artiklarna i BMJ.
Det blev en slags guilt-by-associationeffekt, vilket är ett av problemen med
anklagelser om forskningsfusk. Andrew
Wakefield hade fört många bakom
ljuset. Min lycka var att jag hade fullständig kontroll över mitt material. Jag
hade inte arbetat med de brittiska materialen och även avböjt alla förfrågningar
om att vara medförfattare då jag inte
hade kännedom om materialet. Så jag
kunde vara helt lugn när detta hände.
Går det att förebygga forskningsfusk?
I viss mån, menar Anders Ekbom.
Oegentligheter sker ofta i mycket slutna
miljöer. Genom att vara öppen med sina
resultat och under resans gång diskutera
dem inom ramen för sin verksamhet, ger
man andra en chans att reagera på eventuella avvikelser. Det krävs också att
universitet och högskolor implementerar de dokumentationskrav som finns så
att forskningsmaterial blir mer lättillgängliga vid en eventuell granskning.
– Tyvärr går det alltför långsamt vid
flera universitet och högskolor.
Eva Nordin
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Vem bär ansvaret för en studies originaldata?

D

en svenske forskaren
Björn Dahlöf,
docent och överläkare vid Sahlgrenska
universitetssjukhuset/Östra i
Göteborg, är medförfattare till två
japanska studier som misstänks vara
manipulerade.
– Jag har inte kunnat
göra något åt det som
hänt, och definitivt inte
varit medveten om vad
som eventuellt har försiggått i Japan, säger
Björn Dahlöf (bilden).
Nyligen visade utredningar vid två
japanska universitet att data i två
studier av blodtryckssänkaren Valsartan
som publicerats i Lancet 2007, samt i
European Heart Journal 2009, har
manipulerats. Det japanska socialdepartementet bekräftar misstankarna och
menar att forskningsfusk har begåtts.
Björn Dahlöf är en av de två högst
ansvariga författarna i studiernas styrgrupper och anges vara en av dem som övervakat implementeringen av forskningen
samt koordinerat datainsamlingen.
Hur ser du på att du står med som
författare till studier som anses vara
manipulerade?
– Jag ser det som olyckligt, men jag
känner mig stärkt i all den support jag
får från alla som förstår hur sådant här
kan hända och inser att det skulle lika
gärna kunna hända dem.
Enligt uppgift övervakade du analyserna, tolkade resultaten och skrev
rapporten. Med tanke på din roll,
borde du inte ha haft tillgång till originaldatafilen?
– Jag instruerade japanerna i alla
aspekter av hur man gör en stor outcomestudie, det är korrekt. Min japanska kollega
som var principal investigator, var på plats
och skötte givetvis all kontroll. I en stor
organisation måste man kunna lita på sina
medarbetare. Man kan inte se varje del av
all data som samlas in. Det är ovanligt i
stora studier, även där databasen finns

mycket närmare, att enskilda styrgruppsmedlemmar granskar databasen eller
källdata. Inte ens i små studier på en klinik
har alla medförfattare alltid sett alla data,
men måste ändå stå för att data är korrekt.
– Jag vet inte vad som hänt i Japan.
Om det är som det ryktas, att en person
knuten till den statistiska bearbetningen efter datainsamling gjort ändringar, så är det mycket svårt att
upptäcka. Jag tolkade resultaten efter en
statistisk bearbetning som jag inte hade
anledning att ifrågasätta och skrev rapporten baserat på det. Rapporten skrevs
under av alla de som varit på plats i
Japan. De data som jag rapporterat om
har setts av flera välrenommerade statistiker utan att de eller jag reagerat.
Ska det inte finnas någon som i
slutänden tar huvudansvaret och kan
garantera att data inte har blivit
manipulerad? Annars går det ju att
skylla ifrån sig och säga att man inte
visste, inte förstod, inte hade kontroll.
– Visst man kan alltid säga att det är
att skylla ifrån sig, men i praktiken så är
det omöjligt att garantera att inte någon
manipulation skett någonstans på vägen.
Rimliga kontroller kan göras, men inte
av all data och speciellt inte om manipulationen varit skickligt gjord och efter
att databasen samlats in, av till exempel
en statistiker. Även om vi skickar databasen till någon annan för en oberoende
analys så är det inte säkert att manipulationen upptäcks, om man inte tar fram
alla originaldata och stämmer av mot
databasen, vilket aldrig görs i praktiken.
Detta skulle alla som sitter i styrkommittéer på stora studier eller är
medförfattare i mindre studier kunna
råka ut för om en person med tillgång
till databasen manipulerar efter att
källdata-kontoller gjorts.
I slutändan handlar det om att man
måste lita på de som har ansvar för kontroller och analyser. Likadant som att jag
måste tro på att de testresultat jag får på
sjukhuset stämmer när jag tar hand om
patienter. Det händer att man monterar
bromsar på bilar fel, det får inte hända,

men det händer, även om rimliga kontroller gjorts. VD blir i princip ansvarig
utan att kunna kontrollera. Man skulle
ju kunna begära att VD testkör alla bilar
som fabriken producerar?
Men vilken är poängen att vara
huvudansvarig om det inte också
medför ett huvudansvar för att resultaten i studierna i är kvalitetssäkrade?
– Det är att göra rimliga kontroller
och att ha rimliga mekanismer för att
finna eventuella fel, men inte att kolla
varje datapunkt i databasen. Jag har
varit inblandad i stort antal stora och
små studier utan att råka ut för något
liknande tidigare. Däremot har vi i vissa
studier med rimliga kontrollmekanismer hittat fuskande centra som kunnat
uteslutas innan analys. Jag har också
föreläst mycket om fusk och kritisk
granskning och vet mycket om hur man
kan upptäcka diverse saker. Dessutom
passerade studien kritiska statistikgranskare på Lancet utan anmärkning och
passerade även den som skrev ledaren
och som är statistiker, men inte heller
han kom med några invändningar.
Skulle du själv vilja att man i
Sverige utreder din roll och ditt ansvar
i dessa studier?
– Vad skulle syftet med det vara,
utöver den utredning som görs i Japan?
Alla med rimlig insikt i kliniska studier
inser att jag inte kunde gjort så mycket
åt det som ryktas har hänt. Ledningen
för Lancet som borde vara den som är
upprörd över min roll, lägger ingen
skuld på mig. De drar tillbaka studien
för att det är för många oklarheter kring
vad som har hänt och för att de inte kan
garantera studiens resultat. De nämner
inte fusk eller oredligheter.
Två saker tycker jag borde göras.
Man borde dels ta reda på vad som
egentligen hänt i Japan och vem som
gjort det. Dels diskutera den större
frågan som gäller alla studier; vad är
rimlig kontroll av originaldata och
eventuella statistiska fel?
Eva Nordin
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”Det behövs ett
fristående organ
dit alla kan
anmäla fusk”

B

irgitta Forsman är
docent i forskningsetik
och var tidigare
ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för
frågor om oredlighet i

att anmäla sin handledare till rektorn
vid sitt universitet. Rektorn i sin tur
vände sig till dåvarande expertgruppen
vid Vetenskapsrådet.
– Vi kunde visa att han faktiskt hade
haft rätt. För honom var det tur att det
fanns en instans dit han kunde vända sig
och få konflikten utredd, annars hade
han fortsatt att vara anklagad. Det var
väldigt skönt att vi kunde hjälpa
honom.

forskningen.
Hon är starkt kritisk till hur Sverige
hanterar ärenden om misstänkt forskningsfusk och föreslår att ett nytt fristående granskningsorgan inrättas dit alla
kan anmäla forskningsfusk.
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Mycket misstänkt
fusk granskas aldrig
Foto: Fri tanke

t Birgitta Forsman har under många år
varit verksam som vetenskapsteoretiker
och docent i forskningsetik vid Göteborgs och Lunds universitet. Hon har
även skrivit ett flertal böcker om etik
där hon resonerar kring frågor som: Vad
beror forskningsfusk på och hur kan
man förhindra det? Vad krävs för att få
vara medförfattare till en vetenskaplig
artikel? Hon har också skrivit om vetenskap och moral om vad som händer när
kommersiella intressen får inflytande
över forskningen.
I dag är hon pensionerad, men har
fortsatt att skriva böcker för en bredare
allmänhet. Hon har även skrivit en rad
debattartiklar om forskningsfusk.
– Jag upplever att kunskapen om
forskningsetik vid svenska universitet är
mycket bristfällig. Många forskare och
handledare vet inte vad de får och inte
får göra, vilket flera doktorander på
mina kurser har klagat på. Sedan tycker
jag att det är fel att redan etablerade

forskare inte behöver gå några kurser i
forskningsetik.
Att utreda forskningsfusk handlar
inte bara om att fälla någon. Minst lika
viktigt är att en anklagad person kan
frias, menar Birgitta Forsman.
Birgitta Forsman berättar om ett fall
där en nydisputerad forskare hade
hamnat i konflikt med sin före detta
handledare. Konflikten urartade och
handledaren skrev till olika vetenskapliga tidskrifter att de inte fick publicera
artiklar som var skrivna av forne doktoranden. Under en tid fick den nyblivne
doktorn svårt att söka arbete inom sitt
fält, rykten spreds att han var en ohederlig och dålig forskare.
Den nydisputerade forskaren valde

Mellan 2002 och 2006 var Birgitta
Forsman ledamot i Vetenskapsrådets
expertgrupp för fråogor om oredlighet i
forskningen. Gruppen skulle ta sig an
ärenden inom alla forskningsdiscipliner.
– Under min tid fick vi in en del
anmälningar direkt, men vi var förhindrade att utreda dem, vilket i cirka
hälften av fallen var olyckligt.

Häflten av forskningen
ingår inte i
granskningssystemet
Birgitta Forsman anser att utredningssystemet, som ju inte funnits särskilt
länge i Sverige, är under all kritik.
Systemet omfattar endast den forskning
som bedrivs inom universitet eller
högskolor, inte den forskning som görs
inom exempelvis industrin, offentliga
institut eller privata organisationer,
vilket är ungefär hälften av all forskning
i Sverige.
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I 2009 års forskningsproposition
föreslog dåvarande minister Lars Leijonborg att systemet skulle reformeras.
Ansvaret för utredningar av forskningsfusk skulle flyttas från Vetenskapsrådets expertgrupp till Centrala etikprövningsnämnden.
Förslaget i forskningspropositionen
antogs och från och med 2010 är det
till Centrala etikprövningsnämndens
expertgrupp för oredlighet i forskning
som rektorer kan vända sig. Det är
endast de universitet och högskolor
som har staten som huvudman och som
omfattas av högskolelagen som kan
anmäla ärenden om misstänkt oredlighet i forskning.
– Detta var ett helt nytt uppdrag
vid sidan av deras huvudsakliga
uppgift, som var att hantera etiska
frågor kring försökspersoner i forskning. Centrala etikprövningsnämnden
ville egentligen inte ha det här uppdraget, eftersom de fick ytterligare en
tung uppgift att hantera.

Rektorer är inte
alltid benägna att anmäla
En stor brist, menar hon, är att det i
princip endast är rektorer vid universitet och högskolor som får besluta om
ett ärende ska gå vidare för utredning
till Centrala etikprövningsnämnden.
– Det är ett olyckligt system
eftersom många starka bakgrundsintressen som konkurrens om studenter
och anslag kan påverka en rektors benägenhet att vilja lyfta fram frågan om
oredlighet i dagsljus. Bedömningarna
som görs vid de olika lärosätena
riskerar att se väldigt olika ut, menar
Birgitta Forsman.
– Jag känner till ett fall där man på
en medelstor högskola fann skäl att
misstänka en framgångsrik forskare för
ohederlighet. Men eftersom han drog
in stora anslag, var det ingen som ville
ta i frågan.
Det är ett vanskligt system när ekonomiska och kommersiella intressen
påverkar beslut att driva frågor om
forskningsfusk. Dessutom, menar
Birgitta Forsman, bedrivs i regel forskning i samarbeten mellan universitet,
högskolor och industrin, såväl natio-
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nellt som internationellt. Frågan om
vem som ska ta ansvaret och eventuellt
initiera en utredning är inte enkel,
risken är stor att ärendet faller mellan
stolarna.
Enligt dagens regler är det rektorerna som ska se till att det upprätthålls
en god sed i forskningen. Det är också
rektorerna som ska fatta beslut om
eventuella sanktioner efter utlåtandet
från Centrala etikprövningsnämndens
expertgrupp. De är dock inte tvungna
att följa expertgruppens utlåtande.
– Det finns flera ärenden där rektor
har valt att inte följa expertgruppens
rekommendationer, säger Birgitta
Forsman.

Vill ha ett fristående organ
– men inte
brottsmålsprocesser
Det bör inrättas ett fristående organ dit
alla kan vända sig med anmälan om
misstankar om oredlighet i forskning,
menar Birgitta Forsman.
Hon tror dock inte på idén att göra
behandlingen av forskningsfusk mer
juridisk. Det är inte heller alltid en
person som är skyldig/oskyldig. Det
kan vara en hel grupp eller ett helt
system som inte fungerar bra.
– Forskning är något annat än
brottsmål. I vanlig brottslighet så ska
ju den anklagade gå fri om personen
inte kan bindas vid brottet. Men i
forskning är det forskaren som har
bevisbördan. Man kan som forskare
inte säga att man kommit på en ny
behandling eller utvecklat ett nytt
läkemedel mot cancer och att det är
motpartens uppgift att bevisa att så
inte är fallet. Forskare måste ju kunna
bevisa att de har gjort det som de säger
att de har gjort och hur de har gått till
väga. Därför måste också dokumentationen vara noggrann.
– Jag har inte alla svar eller något
färdigt förslag på ett optimalt system.
Men för att vi ska komma fram till ett
sådant måste frågan utredas grundligt
av väl insatta personer, säger Birgitta
Forsman.

Eva Nordin
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– Specialstyrkor
med rätt att göra
oanmälda
inspektioner
är enda sättet
att få stopp
på forskningsfusket
orskarsamhället måste
känna hotet utifrån.
Annars går det aldrig att
få stopp på forskningsfusket.
Det menar den undersökande
brittiske journalisten Brian
Deer, som kallats för ”forskningsfuskjägaren nummer ett”.
Hans förslag är att skapa
”specialstyrkor” som kan göra
oanmälda inspektioner och har
kunskap att granska data från
laboratorierna.
Han menar också att det är
viktigt att teamen har rätt att
rycka ut efter larm från allmänheten eller från larm inom
forskarsamhället, exempelvis
från yngre doktorander.
– Bara om forskningssamhället ser att det finns en risk att
åka fast så kan fusk förhindras,
menar han.
Brian Deer blev känd för sina
avslöjanden när det gäller den
brittiske läkaren Andrew Wakefield, som i slutet på 1990-talet
påstod att hans forskning visade
att barn kan bli autistiska av
trippelvaccin.
Brian Deer hävdade att allt
var forskningsfusk och en
medveten bluff för att tjäna
pengar.
Andrew Wakefield miste sin
läkarlegitimation på grund av
historien, men hävdar fortfarande, bland annat i en video på
Youtube att han är oskyldig och
har en supporterklubb som aktivt
kämpar för att rentvå honom.
http://www.youtube.com/wat
ch?v=d7kbWfsygG4
http://www.wesupportandywakefield.com/

F

Christer Bark
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Granskare kan
stämmas och förlora
allt de äger och har

O

lle Kämpe, professor i
molekylär medicin vid
Uppsala universitet,
ställde upp som sakkunnig i ett ärende som
handlade om misstänkt

Aldrig mer
sakkunnig!
Olle Kämpe har varit
sakkunnig för första
och sista gången.
Hot, komplottanklagelser och inget
skydd av svenska
staten om han skulle
bli stämd på miljonbelopp gör att han
avråder alla från att
ta uppdraget.
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forskningsfusk.
Aldrig mer, säger han, och råder andra
kollegor att avstå.
Tillsammans med professor Lena Claesson
Welsh, utsågs Olle Kämpe av Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om oredlighet i
forskningen till sakkunniga i ett uppmärksammat fall där en professor misstänktes för
grov vetenskaplig oredlighet.
Det blev början på en mångårig process
som innehöll infekterade stridigheter, komplottanklagelser, konspirationsteorier, hot
och en påfrestande utsatthet.
– Jag har varit sakkunnig en enda gång,
det är också den sista. För ett otacksamt och
dåligt betalt arbete fick vi dessutom hot om
skadeståndskrav, där vi riskerade att förlora
både hus och hem, säger Olle Kämpe.

Hot om skadestånd
Olle Kämpe och Lena Welsh skulle som
sakkunniga undersöka om det förekommit
vetenskaplig oredlighet. En kort tid efter
att de lämnat ett preliminärt yttrande får de
ett brev via Vetenskapsrådets rådsjurist.
Brevet är skrivet av en VD för ett företag
som har synpunkter på Olle Kämpes och
Lena Welshs utredning. VD: n framhåller
att företaget gjort stora investeringar och
satsningar på marknadsföring och försäljning av en produkt som är registrerad hos
amerikanska FDA (Food and Drug Administration). Han menar att det är helt felak-

SVENSKA STATEN
SKYDDAR INTE
DE SAKKUNNIGA
tigt av de sakkunniga att påstå att den
aktuella forskningsstudie som granskas
skulle ha legat till grund för registreringen
av produkten hos FDA. I slutet av brevet
skriver VD:
”Om någon mot bättre vetande vilseleder
FDA i frågan kommer ... se sig nödgad att
framställa skadeståndsanspråk mot vederbörande. Sådana anspråk kan komma att
uppgå till mycket betydande belopp”.
– Testet var godkänt av FDA och vi sa
inte att det var något fel på det. Men med
tanke på det vi tidigare hade sett så tyckte
vi att Vetenskapsrådet skulle ta kontakt
med FDA och se över detta en gång till. Om
testet inte skulle vara så bra som författarna
till studien påstod, så skulle det kunna få
allvarliga konsekvenser för patienter, säger
Olle Kämpe.

Chockbesked
När han och Lena Welsh fick ta del av
brevet från VD: n insåg de att stora intressen stod på spel.
– Det var naturligtvis väldigt obehagligt.
Ordföranden i Vetenskapsrådets expertgrupp
för frågor om oredlighet i forskningen, ett
justitieråd och juristerna på Vetenskapsrådet,
informerade oss om att det inte fanns något
rättsligt skydd för oss om en process skulle
drivas mot oss. Låt säga att företaget hade
riskerat att förlora, kanske 50 till 100
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miljoner på sin försäljning, då var det
jag och Lena som ensamma riskerade
att få betala skadeståndskravet om vi
förlorade i rätten.
Olle Kämpe vill inte närmare gå in
på hur systemet fungerar i Sverige
när det gäller hanteringen av
ärenden om misstänkt forskningsfusk.
Däremot, menar han, finns det
förbättringar som behöver göras.

I Australien tar
staten ansvaret
För det första behöver rättsskyddet
för sakkunniga förbättras och
stärkas. Olle Kämpe refererar till
Australien där man har en försäkringslösning som innebär att staten,
och inte den enskilda forskaren eller
en myndighet, tar över ansvaret om
en rättslig process med skadeståndskrav skulle uppstå.

– I Sverige riskerar man att
förlora allt man äger och har och det
är naturligtvis inte rimligt. Jag
skulle inte vilja råda någon att tacka
ja till ett sakkunniguppdrag.
Förutom att man inte har något
rättsskydd, hamnar man också i en
mycket utsatt position.
Olle Kämpe skulle också vilja se
att man i Sverige hittar en modell för
att bättre skydda ”whistleblowers”.
Doktorander som slår larm och som
är i en stark beroendeställning till
sin handledare kan riskera trakasserier och att få sina tidigare publikationer indragna.

ellenius
Mai-Lis H

Sjukhusläkaren 5/2013

– Alla känner alla
Forskarvärlden är för liten
för att granska sig själv

S

verige har inte råd att ha ett system som
enbart baseras på tillit. Det behövs en
annan ordning. Forskarvärlden är så
liten. Ofta känner alla alla där granskare har
arbetat med många av de som finns inom
expertområdet.
Juridikprofessorn Madeleine Leijonhufvud
som har mångårig erfarenhet av forskningsfuskfrågor från sin tid som biträdande generaldirektör på Vetenskapsrådet tycker att det
behövs en oberoende myndighet som granskar
forskningsfusk som också ska kunna kalla in
utländska experter.
Nu uppkommer ständigt frågan om jäv och
bristande oberoende.
Hon menar också att forskarvärlden måste
börja arbeta med forskningsfusk på samma
sätt som idrotten, alltså ett system med
oannonserade kontroller.

Eva Nordin
Christer Bark
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”I den stund du anklagas
för forskningsfusk
vänds allt emot dig”
Isis Amer-Wåhlin och
hennes forskargrupp
frikändes efer fyra år,
men under tiden var
de persona non grata
och upplevde hur
såväl arbetsgivare
som kollegor vände
dem ryggen.

”Risken för jäv är
stor i ett så litet land
som Sverige.
I bakgrunden finns
många intressen och
konflikter som
påverkar
utredningarna”.
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I

sis Amer-Wåhlin arbetade som förlossningsläkare och forskare då hon
och hennes forskargrupp plötsligt
hamnade på den anklagades bänk,
anklagade för forskningsfusk.
Under tiden som utredningarna
pågick möttes hon av kollegors misstankar
och stängda karriärdörrar.
Efter nästan fyra år och många turer
friades forskargruppen till slut från misstankar om oredlighet av rektorn vid Lunds
universitet.
Till en början tänkte Isis Amer-Wåhlin
att misstankarna och anklagelserna måste
vara ett missförstånd.
– Mer än tio år efter att studien var klar
fick vi plötsligt antydningar om vår
koppling till företaget som initierat studien
och frågor om vår databas. När vi blev ifrågasatta för de beräkningar vi hade gjort
krävde vi en genomlysning av våra data. Det
ena ledde till det andra, och så plötsligt stod
vi där, anklagade för att ha manipulerat data.
Från den stunden och en lång tid framåt
hamnade Isis Amer-Wåhlin på den anklagades bänk och fick genomleva sitt livs
mardröm, utan juridiskt stöd eller några
möjligheter att rentvå sig.
Efter några år och flera utredningar
senare, blev hon till slut kallad till intervju
av Vetenskapsrådets sakkunniga.

”Oacceptabelt att en
utredning får pågå i fyra år”
Det är oacceptabelt, menar hon, att en
utredning får pågå i fyra år, och att man
som ensam forskare inte har någonstans
att vända sig. Det borde också finnas
tillgång till både juridiskt och
ekonomiskt stöd.
För att hitta en utväg och orka ta sig

igenom processen, bestämde sig Isis AmerWåhlin för att vidareutbilda sig och ta en
master i systemsäkerhet vid Tekniska
högskolan i Lund, där hon i dag har en gästprofessur. Hon arbetade även som chef i
privat verksamhet några år. I dag är hon
anställd som medicinsk rådgivare vid Stockholms läns landsting, och är även knuten
som forskare till Kvinnor och barns hälsa
samt LIME, vid Karolinska Institutet.
– Jag behövde blicka framåt. Valet av
utbildning handlade också om att jag ville
lära mig mer om hur vi arbetar i vården och
hur vi kan öka säkerheten. Under processens
gång har jag insett hur svårt det är att
förändra redan etablerade arbetssätt och att
föra in nya metoder i vården.

STAN-metoden
På 90-talet arbetade hon som specialist i
obstetrik och gynekologi vid universitetssjukhuset i Lund. Hon bedrev även
forskning och som en del i sitt avhandlingsarbete studerade hon en ny teknik och
metod för fosterövervakning, STAN (STanalys av fostrets EKG). Experimentella
studier hade tidigare visat att metoden hade
en känslighet som innebar att man tidigt
kunde upptäcka syrebrist hos foster.
Studien kom vid den tiden att bli en av
världens största i sitt slag och omfattade
nära 5 000 förlossningar vid tre förlossningsavdelningar i Sverige.
Syftet med studien, som jämförde traditionellt CTG med den nya STAN-tekniken,
var att se om det gick att höja den diagnostiska säkerheten och minska risken för
onödiga ingrepp och skador i samband med
förlossningar.
Resultat från studien visade att användningen av STAN vid riskförlossningar hal-
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verade risken för barn att födas med allvarlig syrebrist. Även antalet akuta kejsarsnitt och onödiga ingrepp som sugklocka och tång kunde minska med en
tredjedel.
En av världens mest prestigefyllda
tidskrifter, The Lancet, publicerade den
vetenskapliga artikeln 2001 med Isis
Amer-Wåhlin som huvudförfattare.
– Det var en speciell studie eftersom
den handlade om att utvärdera en ny
medicinsk teknik, vilket inte var så
vanligt. Man måste också komma ihåg
att det var en omfattande studie som
involverade över 300 läkare och barnmorskor. Och det krävdes att användarna var kunniga i hur man hanterade
maskinen på ett korrekt sätt.

Ny metod för
förlossningsövervakning
Bakom den nya tekniken och apparaten
stod ett svenskt innovationsföretag,
Neoventa. De hade utvecklat ett
beslutsstöd med riktlinjer och instruktioner om hur man skulle hantera
maskinen och de data som maskinen
levererade. Eftersom det var en ny
metod var forskargruppen tydlig med
att alla avvikande händelser skulle Lex
Maria-anmälas.
– Medicinsk teknik är så starkt
kopplad till användarna, och vi ville
försäkra oss om att man på klinikerna
inte använde metoden på fel sätt, säger
Isis Amer-Wåhlin.
Några år efter att studien var publicerad, utfärdade några av Socialstyrelsens vetenskapliga råd i obstetrik,
en varning till landets kliniker att
använda STAN-metoden. Skälet var att
12 Lex Maria-anmälningar inkommit
och som visade att några av fostren
avlidit till följd av syrebrist i samband
med förlossning. I samtliga fall hade
förlossningen övervakats med STAN.
De vetenskapliga råden påtalade
bland annat att det fanns bristfälliga
kunskaper hos användarna kring hur
CTG-analys och STAN bör kombineras
och att det sannolikt var bidragande
orsaker till dödsfallen.
– Någon diskussion om de hundratals fall som kunde kopplas till den tra-
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ditionella metoden, CTG, fördes dock
aldrig, säger Isis Amer-Wåhlin.
Inför ett årsmöte på Svensk förening
för obstetrik och gynekologi, SFOG, där
fallen skulle redovisas, bad forskargruppen att få träffa de vetenskapliga råden
för att diskutera ärendena och försöka
komma fram till hur man kunde höja
patientsäkerheten och göra användningen säkrare.

”Vi hade tur att allt var
sparat och dokumenterat”
– Men debatten urartade och vi blev
över bordet anklagade för att vara köpta
av företaget. Vi begärde då en utredning
och att man skulle gå in i databasen och
granska underlaget. Vi hade tur,
eftersom det finns stränga dokumentationskrav på alla företag som initierar en
studie, fanns allt sparat och kunde
redovisas, säger Isis Amer-Wåhlin.
Samma år, 2006, publicerade Statens
beredning för medicinsk utvärdering,
SBU, en rapport där man drog slutsatsen
att det fanns ett begränsat vetenskapligt
stöd för STAN-metoden. De påtalade
också att den inte var hälsoekonomiskt
lönsam eftersom den krävde omfattande
utbildning av personalen.
– Viktigt att komma ihåg, är att internationellt är det något som lyfts fram som
just problemet med CTG, den metod vi
jämförde vår nya med. Det vill säga att det
krävs utbildning för att undvika misstolkning och felaktiga åtgärder.

Svårt att hitta utredare
Frågan var nu vem som skulle ha kompetensen att åta sig uppdraget att granska
studiedatabasen? Ett flertal personer som
blev tillfrågade tackade nej. Till slut tog
ett av Socialstyrelsens vetenskapliga råd
på sig uppgiften, det vill säga en av dem
som fört fram anklagelser om att data
hade manipulerats.
– Han fann efter att ha granskat delar
av databasen, att pH-värdet i navelsträngsblodet, som var ett av utfallsmåtten i studien, felaktigt hade avrundats på
tredje decimalen till förmån för STANmetoden, säger Isis Amer-Wåhlin.
Hans slutsats av granskningen, att
data avsiktligt hade manipulerats och
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att det fanns starka skäl att misstänka
forskningsfusk, rapporterades till
rektorn vid Lunds universitet.
– För att sätta sig in i en databas med
5 000 patienter krävs omfattande
kunskap. Det är oerhört viktigt att den
som ska utreda ett ärende har en
gedigen kunskap både om fältet och om
metoden, annars är ju risken stor att
resultatet av granskningen blir vilseledande, säger Isis Amer-Wåhlin.
Efter den första granskningen
bedömde rektorn att det fortfarande
fanns oklarheter och att en ny utredning
behövde göras. Två externa sakkunniga
tillfrågades. Den ena backade dock ur
och kvar blev en professor från Helsingfors som tog sig an uppdraget. Även
hans slutsats var att det fanns misstankar
om oredlighet i forskning och att studiedata medvetet kunde ha manipulerats.
– Jag kände mig stundtals paranoid
av tankarna på att kollegor och arbetsgivare såg mig som en person som fuskat.
Det var hemskt. Jag själv var, och fortfarande är, så fast övertygad om att den
forskning vi gjort var viktig för utvecklingen av förlossningsvården. Utan allt
internationellt stöd, men också stöd från
min familj och min handledare hade jag
aldrig klarat det.

Rättsosäker process
På hösten 2008 vände sig rektorn till
Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor
om oredlighet i forskningen. Rådet i sin
tur utsåg två sakkunniga professorer,
verksamma vid Karolinska institutet.
– Det var först nu, flera år senare, som
man äntligen kopplade in experter inom
forskningsfältet med epidemiologi och
perinatal kompetens och kunskap inom
vårt område, säger Isis Amer-Wåhlin.
Efter två år, på våren 2010, lämnar de
sakkunniga sin rapport till expertgruppen. Deras slutsats var att det förvisso
fanns tveksamheter kring hur patientfall i
studien klassificerats och analyserats, men
att felaktigheterna mer kunde hänföras
till att forskargruppen varit inkonsekvent
i sina ställningstaganden, snarare än att
de medvetet skulle ha manipulerat data.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Kartläggningen, menade de sakkunniga, talade för att felaktigheterna uppkommit genom oaktsamhet och att
ansvaret i första hand föll på den kvalitetsansvarige och i viss mån på studiens
huvudman. De sakkunniga rekommenderade forskargruppen att räkna om, korrigera och komplettera studien med nya data
för att komma ifrån diskussionen om
inkonsekvent hantering. De uppmanades
också kontakta The Lancet med en rättelse.
Rapporten skickades därefter till
Vetenskapsrådets expertgrupp som konstaterade att de brister som påtalats
handlade om bristande kvalitetskontroll.
I juli 2010 skickades utlåtandet till
rektorn vid Lunds universitet.

Fyra år av försvar
Det är nu avgörandet sker. Skulle
rektorn fria eller fälla forskargruppen
från anklagelser?
Efter några veckor, kommer den
interna grupp som rektorn tillsatt fram
till att fel har begåtts, men att det inte
handlar om oredlighet.
Lunds universitet går därmed på
Vetenskapsrådets sakkunnigas linje och
friar forskargruppen från forskningsfusk. Därmed sätts punkt för en nära
fyra år lång process där forskargruppen
först blivit misstänkta för forskningsfusk, därefter friad av sakkunniga vid
Karolinska Institutet, en kort tid senare
återigen anklagad av Vetenskapsrådets
expertgrupp för att slutligen bli friad av
rektor vid Lunds universitet.
– Det går inte att föreställa sig hur
det är att gå igenom en sådan här
process. Min trovärdighet blev allvarligt
skadad. Bevisbördan ligger på den som
blir anklagad och i den stund du
anklagas för forskningsfusk, vänds allt
emot dig. Vi ägnade fyra år åt att
försöka försvara oss. Under den här tiden
var vi persona non grata och upplevde
hur såväl arbetsgivare som kollegor
vände oss ryggen.
Det fanns en rad olyckliga omständigheter, menar hon, som gjorde att anklagelserna om forskningsfusk fick fäste.
Förutom den kritik som handlade om
hur patientfall klassificerats och analyserats, fanns stark kritik mot att den som
varit kvalitetsansvarig och monitorerat
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studien, även var upphovsman till den
nya tekniken och hade intressen i företaget Neoventa. Kritik riktades även mot
att han inte omnämndes eller stod med
som författare i studien.
– Vi hanterade kvalitetssäkringen
utifrån de regler som fanns i slutet av
90-talet, och använde en person från det
företag som stod bakom tekniken. Så
gjorde man då, men inte längre. I dag
använder företag som gör kliniska
studier externa konsulter som ser till att
kvaliteten upprätthålls. Vad gäller författarskap ansåg vi inte att medarbetare
med företagsintresse är medförfattare.

Fick upprättelse
Artikeln i The Lancet finns kvar eftersom
den statistiska signifikansen kvarstod
efter omräkning. Och drygt ett år efter
den friande ”domen” fick forskargruppen
en ny möjlighet att i detalj beskriva det
omräknade resultatet i en artikel som
publicerades 2011 i den vetenskapliga
tidskriften Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica. Gruppen blev också
inbjuden till olika föreningar och arbetsgrupper inom Svensk Förening för
Obstetrik och Gynekologi. Det var en
upprättelse, menar hon.

”Det behövs en oberoende
instans som kan garantera
rättssäkerheten”
Sverige borde inrätta en oberoende
instans som kan garantera att det går
rättssäkert till. Det system vi har idag har
så många brister. Det finns flera fall av
forskningsfusk som grävts ned, men också
forskare som fällts utan att vara skyldiga.
I bakgrunden finns många intressen och
konflikter som påverkar utredningarna.
Och risken för jäv är stor i ett så litet land
som Sverige, menar Isis Amer-Wåhlin.
– Först och främst måste man reda ut
jävsfrågan, inklusive delikatessjäv*. Det
är också viktigt att fundera över vilka
intressen som kan finnas i bakgrunden
hos de som pekar ut kollegor för forskningsfusk. Dessutom räcker det inte
med att fråga den som utses till sakkunnig eller utredare, en gedigen bedömning måste göras vad gäller kopplingen
till de som anklagar eller deras samarbetspartners. Den här frågan diskuteras
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alldeles för lite. Eftersom Sverige är ett
litet land bör man också sträva efter att
rekrytera sakkunniga från utlandet.
En annan viktig del är kompetensfrågan. Ska man bedöma en stor databas med
tusentals patientfall så krävs det att utredaren har en lång och gedigen forskningsbakgrund inom forskningsfältet. Till sist
bör utredningen göras inom rimlig tid.
Och de anklagade måste självklart höras
längs vägen. Tyvärr ställs inte alltid dessa
krav, menar Isis Amer-Wåhlin.
Hon ställer sig också kritisk till att det
idag tar för lång tid innan nya metoder
når vården och patienterna, och gamla
icke evidensbaserade metoder tas bort.
– Vår historia tycker jag är ett exempel
på det. Motståndet var på vissa håll stort
och man tog till och med till anklagelser
om forskningsfusk för att förhindra en
utveckling som man inte ville se.

– Det finns en olycklig
beröringsskräck gentemot
industrin som borde debatteras
Det är naivt att tro att vi skulle kunna
utveckla svensk sjukvård utan industrin,
menar hon.
– Tyvärr finns det finns en beröringsskräck mot industrin och som vi
skulle behöva debattera. Inte ett enda
nytt läkemedel eller ny teknik skulle
komma fram om inte industrin fanns,
eftersom pengar för den typen av studier
som krävs helt enkelt inte finns i svensk
hälso- och sjukvård.
På frågan vilka råd hon vill ge andra
forskare som hamnar i samma situation,
svarar hon:
– Man behöver så oerhört mycket
stöd. Jag kan inte tänka mig något värre
än att vara klinisk forskare och bli
anklagad för forskningsfusk, utan
resurser i ryggen. Man riskerar att fara
oerhört illa. Ett stort socialt stöd och ett
starkt psyke är helt nödvändigt. Gott
samarbete och trygga relationer inom en
forskargrupp är också en förutsättning,
annars kan det gå riktigt illa.
Eva Nordin
*Fotnot: Delikatessjäv är om det finns det någon
omständighet som gör att man kan förvänta sig att
en person inte kan vara objektiv och tar ovidkommande hänsyn på grund av till exempel vänskap och
ovänskap.
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"Det borde finnas
en maxgräns
för hur lång tid en
utredning får ta"

Göran Collste har sett
fuskare går fria från påföljd

STAN-metoden används
i dag på 600 förlossningskliniker världen
över. I Sverige används
den på cirka 40 procent
av landets förlossningsavdelningar.

”DEN NATIONELLA
EXPERTGRUPPEN BÖR
KUNNA TA EGNA
INITIATIV SOM I NORGE”

tI USA görs nu en omfat-

tande utvärdering av
metoden. Studien, som initierats av National Institutes
of Health, omfattar 11 000
förlossningar på 22 kliniker.
Anders Due-Boje är VD
för det svenska innovationsföretaget Neoventa
Medical AB som utvecklat
STAN-metoden.
Han menar att de fuskanklagelser mot den
svenska forskargruppen och
den process som följde allvarligt påverkade företagets
varumärke och försäljning.
– Framförallt i vårt eget
hemland Sverige. En fråga
man kan ställa sig är varför
man i Sverige inte värnar
och stöttar svenska innovationsbolag bättre. Det är en
svensk evidensbaserad
metod med svenskt majoritetsägande i form av
Investor och SEB, säger
Anders Due-Boje.
Han anser att det alltid
borde ställas mycket höga
krav på kunskap och kompetens hos de som ska
utreda ärenden och att det
bör göras av en oberoende
instans. Han anser också att
det borde finnas en
maxgräns för hur lång tid
en utredning får ta.
– I vårt fall tog det cirka
fyra år. Det finns bara förlorare i en sådan utdragen
process.

är Göran Collste satt med i Vetenskapsrådets expertgrupp som
utredde forskningsfusk såg han
hur forskare som beslagits med fusk gick
fria från påföljd.
Fusket kunde handla om fabricering, förfalskning av resultat eller plagiering av
andras material.
– Skälen till att de slapp påföljd kunde
bero på olika orsaker som ovillighet från en
högskolas ledning att följa upp ett beslut
från expertgruppen. Det kunde också handla
om försök att bagatellisera oredligheten
eller att utredningen i olika instanser tagit
så lång tid att fusket hunnit preskriberas,
säger Göran Collste.
Göran Collste, professor i tillämpad etik
vid Linköpings universitet, är idag en av
ledamöterna i Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp.
Han menar att i jämförelse med många
andra länder har Sverige ett svagt system när
det gäller att komma åt forskningsfusk och
vetenskaplig oredlighet.
Han tycker att ett alternativ till dagens
ordning skulle kunna vara att anmälningar
gick till en instans som är skild från högskolorna, kanske en central myndighet, eller
varför inte en regional, ungefär som dagens
regionala etikprövningsnämnder.
Den nationella expertgruppen borde

N

Samtidigt som Göran Collste vill öka möjlighterna att
komma åt fuskare vill han ge forskarna ökat skydd. ”Ärenden bör omgående kunna sekretessbeläggas, så att inte
anklagade forskare tvingas till ”schavottering i sociala
medier”.
Foto: Lasse Hejdenberg

också, som är fallet i Norge, kunna ta egna
initiativ till utredningar, menar Göran
Collste, men till skillnad från Göran
Lambertz och Nils Lynöe (se artikel sidan
12), anser han att utredningar inte bör
skötas av åklagare eller advokater, utan av
vetenskapliga experter.
– Utredare av forskningsfusk bör också
kunna undersöka en forskares andra publikationer, än de som är anmälda. Vidare bör
högskolornas påföljder vara tydligt och likformigt utarbetade, menar han.
Eva Nordin

Regeringen överväger utredning
I mars uppmanade Vetenskapsrådet och SUHF,
Sveriges universitets- och högskoleförbund,
regeringen att tillsätta en utredning för att kunna
skapa en ny mer tydlig och rättssäker hantering
av forskningsfuskärenden.
– På utbildningsdepartementet säger Maria Wästfelt
på forskningspolitiska enheten att man just nu
överväger om det finns anledning att återigen se
över frågorna om oredlighet i forskning.

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

Eva Nordin
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Västerås

7,7 %
11 %

På medicinkliniken
i Västerås
lever man i en
verklighet med
över 10 procents
överbeläggningar
vissa dagar!
t På medicinkliniken i
Västerås är man måttligt
intresserade av SKL:s
statistik med genomsnittssiffror på överbeläggningar på landstingsnivå. Här lever man,
som många andra medicinkliniker i landet, i en
helt annan verklighet.

”Det är ett gissel med
överbeläggningar
både inom medicinoch kirurgkliniken,
men utlokaliserade
patienter är ännu
värre”
Ingemar Lönnberg, överläkare
på Hjärt-och Akutmedicinska
sektionen, Medicinkliniken,
Västerås.
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Vi får hel
”Tänk er

urg
ndahl, kir
Kenneth Li

D

et har verkligen skruvats åt just nu.
Medicinklinken har väldigt mycket över10 %
beläggningar och uteliggare (patienter
8,5 %
som vårdas på fel avdelning) för tillfället,
men det har även vi på kirurgen. Varje
morgon måste vi utse någon som ska ta
hand om dem. Vi på övre gastro ska gå till ortopeden och till
onkologkliniken när vi har uteliggare. De från nedre gastro
rondar de som är på kvinnokliniken, respektive urologen.
t Att se till uteliggarna är inte bara en
gångsträcka. När man kommer till kiniken
så ska man leta upp sköterskan som har
hand om patienten och som kanske rondar
andra patienter med ordinarie personal. Då
får man vänta elller komma tillbaka senare
och då går det åt kanske 30-45 minuter för
en rondning som normalt tar fem minuter.
Så det är en sådan otrolig disproportion
mellan det arbete man lägger ner mot vad
som krävs för insatsen normalt.
Tidigare skulle vi, innan vi gick hem,
sätta ett kryss på de patienter som kunde
föras över till en annan klinik. Vi skulle
definiera de som under kvällen kunder föras
över till en ledig plats på ortopeden eller
urologen eller kvinnokliniken eller vad det
kunde vara.
Allt det här tar enorma resurser som
aldrig redovisas.
Patienten ska skrivas ut från vår avdelning, ska skrivas in på en ny avdelning, ska
rapporteras över av en sköterska till en
annan sköterska, sedan ska doktorer som
inte sett patienten komma och ronda den
och sätta sig in i patientens sjukhistoria och
behandling, sedan ska rummet städas där
patienten låg och sedan ska någon transpor-

tera patienten fysiskt också och rapportera
över.
Det tar ett par timmar, kanske två och
en halv timme för en patient när vi redan
har ont om resurser. Så det här med att föra
över patienter är oerhört resurskrävande och
sannolikt inte så klokt när man redan är i ett
trängt läge.
Men det är där vi hamnat.

Två dödsfall
Vi har haft två dödsfall som kan relateras till
att patienterna legat på fel klinik.
I ett av fallen hade personalen inte förstått
ileuspatienten (patient med tarmvred). Patienten hade ont en hel natt och fick smärtstillande, men man larmade inte. Personalen
förstod inte att här var det bråttom. När man
öppnade buken så var det för sent.
Sannolikt hade man fixat det om patienten legat på rätt avdelning där personalen
kunnat tolka signalerna.
När det gäller strangulationsileus så vet
kirurger att då är det bråttom.
Vi har försökt påtala vikten av den tysta
kompetensen, men det värsta är att då
undrar dom på den byråkratiska sidan och
den högre ledningen varför vi är så
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la tiden höra:
för innan ni lägger in”
upprörda och frustrerade.
Dom ifrågasätter den etik som vi
ändå försöker hålla högt.
Vi har haft upp till en 25-procentig
omsättning av sjuksköterskor på grund
av det hårda trycket. Det är fruktansvärt.

Korrumperande attityd
I och med att vi sedan slutet av augusti
har haft vårdplatsbrist och den diskuteras varje dag så får vi hela tiden höra att
”tänk er för innan ni lägger in”.
Detta kan leda till att yngre kollegor
tar risker även om jag som ledningsläkare brukar säga:
Kom ihåg att ni fattar medicinaska
beslut. Ekonomin lämnar vi till andra.
När jag var ledningsläkare för en tid
sedan hade fyra patienter blivit hemskickade en eller två dagar tidigare och
kom tillbaka, en med en perforerad
appendicit (brusten blindtarm) som jag
var tvungen att lägga in och senare
operera.
Inför patienten försöker man skruva
till det och säga att: ”ja det är inte så
lätt det här, det kunde varit något
annat, det var inte så tydligt”. Man
fösöker skydda organisationen mot patientens missnöje. Den här patienten
hade all anledning att vara skitförbannad och ändå står jag där och ursäktar
organisationen.
Vi har försökt styra över fler patienter
till den dagkirurgiska verksamheten,
vilket minskat köerna. Då börjar det
hända att patienter med till exempelgallsten eller bråck och som kanske
borde opereras inneliggande på grundav
ålder och komplicerande sjukdomar, som
till exempel diabetes och hjärtåkommer,
istället opereras inom dagkirurgin för att
kunna skickas hem till kvällen och
därmed spara en vårdplats.

DET KORRUMPERAR
MIG OCH DET
KORRUMPERAR
DE YNGRE LÄKARNA
Det har lett till ett ökat risktagande
tycker jag. Man glider på indikationer.
Nedskärningar och brist på vårdplatser har gjort att vi opererar i princip
bara maligniteter för närvarande, plus
en och annan adipositas-(övervikts-)
patient), de har ju vårdtid på ett dygn,
så det går ju bra, plus strumakirurgi
vilket jag mest sysslar meddet

Bakjouren blir
vårdplatsraggare
Sedan ett par månader har sjukhuset
haft så gott som dagliga sammankomster då vårdplatssitutionen diskuterats
och hur vi ska lösa kvällens problem osv.
Som bakjour är det mycket sådant man
ska jobba med. Oftast är lösningen att
jag som bakjour får lägga en patient till
på avdelningen, för det finns inga andra
alternativ. Förra veckan då det var kris
ringde biträdande sjukhuschefen runt
till Sörmland, Falun, Uppsala och
Örebro och frågade: Hur har ni det med
vårdplatser för nu har vi fullt överallt
med överbeläggningar? Allt som gick
att hitta var tre lediga platser på IVA i
Örebro.
När vi har brist på IVA-platser
skickas patienter ibland till Sörmland,
ibland till Uppsala och så får vi ibland
patienter från Sörmland som ligger på
vår IVA.
Nyligen hade vi en svårt sjuk patient
som efter en olycka, som hände i
närheten av NÄL (Norra Älvsborgs
Länssjukhus) först behandlades på IVA
vid NÄL och sedan transporterades till

Sahlgrenska för specialistvård. När patienten var i skick att överföras till hemsjukhuset kunde vi inte ta emot patienten eftersom vi saknade vårdplatser, så vi
tvingades hitta en vårdplats på IVA i
Eskilstuna innan vi kunde ta hem patienten till oss efter någon vecka.
Bristen på vårdplatser har gjort att vi
har skicka fler patienter med benigna
tillstånd som kan opereras elektivt tillsjukhus i andra landsting, vilket är kostnader som drabbar den verksamhet vi
planerat.
Vi har prognostiserat behovet av adipositaskirugi till ungefär 240 patienter
per år hos oss.
Det låter förfärligt mycket, men så är
det och vi tänkte att vi kanske skulle
kunna operera 120 själva i år och skicka
iväg ungefär 120. Nu får vi skicka ännu
fler eftersom vi inte kan operera dem på
grund av brist på vårdplatser.

kardiolog
ahlqvist,
Anders D

t Idag är det 30-talisterna som är de stora
konsumenterna av vård och strategin att dra
ner på vårdplatser kan ha fungerat eftersom
den generationen är ganska liten.
Nu kommer en ny fas där antalet äldre ökar
dramatiskt
Det innebär att det inte bara kommer att
krävas fler vårdplatser, utan även att hela
kartan måste göras om och då tror jag att
man måste lyssna på Göran Hägglund när
han säger att staten kanske måste ta över
finansieringen av vården.
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Strömavhopp
KAROLINSKA

og
lström, urol
Magnus Hel

I takt med att antalet
vårdplatser minskar ökar
trycket (beläggningsgraden)
på klinikerna.

roblemet med överbeläggningar och utlokaliserade patienter är närmast konstant på den
urologiska vårdavdelningen. Någon gång
kanske det inträffar att det finns några lediga
urologplatser, men då fylls det oftast på från ortopeden eller kirurgen.
Ett problem för urologerna är att samtliga länets
cystektomier (borttagande av urinblåsan) utförs på
urologen på Karolinska, Solna.
Med den nya robottekniken har vårdtiderna
kunnat kortas. Alla som har erfarenhet av cystektomier vet dock att vid dessa ingrepp tillstöter komplikationer oavsett om man har tillgång till de mest
erfarna kirurger. Patienter blir många gånger kvar-

P

”Bristen på vårdplatser
drabbar utbildningen”
i har tvingats stänga vårdplatser
på grund av sköterskebrist
vilket gör att vi inte kan
operera så mycket
NYKÖPING
vi vill eftersom vi
inte har någonstans att lägga
patienterna.
Framförallt har
det drabbat våra
ortopeder som
sköter benign
kirurgi till
skillnad från oss
som gör malign
kirurgi som prioriteras.
Man vill ju
an, kirurg
kunna ta hand
Marie Engm
om de patienter som man har i
området, men det kan vi inte idag, nu
tvingas vi skicka patienter till andra
ställen på grund av vårdgarantin och kömiljarden.
Bristen på vårdplatser får också stor
negativ effekt på utbildningen eftersom våra
ST-läkare inte får operera tillräckligt
mycket. Nu ska vi skicka bort ett 60-tal
ljumskbråckpatienter som hade varit bra för
dem att få operera. Så det finns risk att vi
inte får behålla de ST-läkare vi har och får

V
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svårt att rekrytera nya.
Ett stort bekymmer är att vårdplatsenheten inte kan rekrytera och att man har en
otroligt stor omsättning av sköterskor,
vilket skapar en ond spiral. När det är brist
så blir det mer överbeläggningar än det
annars skulle vara och en ökad arbetsbelastning på de som jobbar. Sköterskor får jobba
två eller tre helger på raken och dubbelpass
och det orkar de inte så länge och slutar.
Vi har färre vårdplatser än planerat på vår
kirurgiska avdelning så många fler patienter
hamnar på en kombinerad kirurg/ortopedavdelning, men då är inte rondsystemet
uppbyggt för det, så nu blir det dagbakjouren som får ronda mycket fler patienter.
Eftersom det är en kirurgisk/ortopedisk
vårdavdelning räknas patienterna inte som
utlokaliserade, trots att det egentligen är
gastric bypass-patienter som man har vana
att handlägga. Nu när även våra rektalcancerpatienter och även en del andra patienter
hamnar där har det inte fungerat.
Bristen på vårdplatser har också lett till
att bakjourerna tvingas ägna timmar åt att
ringa runt till andra sjukhus bara för att få
höra att inget annat sjukhus heller har
någon plats.
Det borde finnas vårdplatskoordinatorer
dygnet runt – en läkare ska inte behöva
ägna dyrbar tid åt att ringa runt överallt.

BRISTEN PÅ VÅRDPLATSER
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av kompetenta specialister
liggande på avdelningen lång tid efter
operation.
Dessa patienter är vårdtunga och fler
inom avdelningspersonalen har sagt upp
sig med motiveringen att det blir för
tungt med denna patientgrupp. Det
saknas en mix av lättare och tyngre patienter. Även läkare som haft en god
position inom kliniken har uttryckt
missnöje och gått till andra ställen.
Sådant var inte vanligt tidigare. En har
flyttad till Schweiz, en till Danmark, två
till S:t Göran och en till Umeå.
Personalbristen har gjort att man fått

dra ner vårdplatserna ytterligare och effektiviteten i organisationen har tidvis stagnerat. Gränserna har pressats så långt det går.
Trots att det finns bra avtal med
Stockholms sjukhem för eftervård och att
det är korta vårdtider för övrigt så är det
fullbelagt hela tiden.
Det tycks som att reduktionen av
vårdplatserna kväver verksamheten.
Tidigare vanliga patienter med urinvägsinfektion, urinretention (oförmåga
att helt eller delvis tömma blåsan) eller
hematuri (blod i urinen) hamnar många
gånger på andra klinker, eftersom det

inte finns någon plats på urologen. Detta
kan innebära säkerhetsrisker.
I vissa fall sätts fel diagnos på akutmottagningen och patienten kan då
hamna som urologpatient på annan
avdelning vilket kan vara farligt.
Nyligen hade jag en patient som kom
in som traumalarm där man på akutmottagningen satte diagnosen urinvägsinfektion. Han hamnade först på reumatologen. Senare när jag rondat honom visade
det sig att han hade ett förmodat thoraxaneurysm. Slutligen hamnade han på
thoraxkliniken.

”Vi som jobbar i vården gruvar oss för varje sommar”
Detta gick hjälpligt tidigare när avdelningarna var
”blandade”, men idag när även avdelningar på
länssjukhusen är starkt subspecialiserade
fungerar det inte.
På mitt länssjukhus är det 3-4 specialister
per avdelning/sektion och de kan inte ersätta
varandra. Sommartid blir det två i tjänst, men
verksamheten inom akutmedicinen är
densamma året runt, mycket lite kan skjutas på
till hösten.
an,
Tidigare kunde jag, som är
lm
al
W
a
in
en
Krist
klinik
på medicin
hematolog, hjälpligt sköta diabeöverläkare
tiker och hjärtpatienter sommartid, men det går inte längre.
Jag skulle vilja ställa en fråga till de ansvariga på Socialstyrelsen; Hur kommer det sig att Socialstyrelsen nio månader av
året kräver att patienter ska hamna på rätt avdelning med rätt
Under sommarmånaderna stängs cirka 25 procent eller 5 000
utbildad personal, men tre månader varje sommar struntar helt
vårdplatser inom den somatiska vården i landet.
i detta? Då får patienter läggas varhelst det finns plats och det
ställs inga krav på specialkunskap hos sjuksköterskorna.
ag har jobbat i vården i snart 40 år, inom akutmedicin.
Vi som jobbar inom vården gruvar oss för varje sommar!
Under alla år har man försökt lösa sommarbemanningen på
Det är obegripligt att antalet vårdplatser får fortsätta att
samma sätt: Antalet läkare halveras utan att vikarier sätts in
minska i Sverige trots upprepade rapporter om påverkan på
och sjuksköterskevikarier rekryteras från nyutexaminerade.
arbetsmiljö och patientsäkerhet, till och med dödsfall.

FALUN

J

Danguole Rimeika, överläkare
på Karolinska universitetssjukhuset:
t – I dag har vi mellan 100 till 105 procents beläggningsgrad på till exempel thoraxintensiven. Det skapar en enorm
stress för personalen och hotar patientsäkerheten. Om vi
skulle utgå från 85 procents beläggning, vilket är rekommendationen för effektiva flöden, skulle vi inte klara vårt
nuvarande uppdrag. För att kunna optimera beläggningsgraden skulle vi behöva förändra vårt uppdrag och definiera
om vilka patienter vi ska vårda, eller öka antalet vårdplatser.

GÄVLE

Patienter röntgas
och skickas hem

t – På grund av att det saknas vårdplatser kan vi
ofta inte lägga in patienter för observation över
natten, istället gör vi en CT-undersökning och
skickar sedan hem patienterna direkt om undersökningen är normal. Konsekvenserna är att
patienterna utsätts för strålning som kan
olog
påverkar kroppens organ och ha betydelse
si
te
es
an
,
lm
Magnus Hje
för cancerutveckling.
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”Stort bekymmer att vi inte har en fungerande primärvård”
Å
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andstinget
blöder. Vi har
stängt en avdelning trots att vi hade
105 procents beläggning generellt på alla
avdelningar på årsbasis.
Av och till tvingas vi
stryka elektiv kirurgi
för att vi har inga vårdplatser.
Vi har något som kallas allvård, vilket
innebär att ortoped-, kirurg- och medicinpatienter kan ligga huller om buller på
vilken avdelning som helst, även om avdelningarna har en profil mot antingen
kirurgi, invärtesmedicin eller ortopedi.
När jag har avdelningsvecka kan jag
ronda med tolv systrar på fyra avdelningar
trots att vi är ett litet sjukhus.
Ett problem med allvårdsavdelningar är
att systrar som är inriktade åt medicin och
hjärtan inte reagerar när en laparotomerad
kirurgpatient (Patient vars bukhåla
öppnats) hickar en hel dag och blir förvå-

L

t Med över 5 procents överbeläggning per 100 disponibla
vårdplatser är Sollefteå sjukhus
trea i överbeläggningsligan i
landet i september.
Bara Skellefteå med nära 7
procents överbeläggning per
100 disponibla vårdplatser och
Hallands sjukhus i Halmstad
med cirka 6,5 procent hade fler
överbeläggningar.
Det visar SKL:s färska statistik över överbeläggningar
och utlokaliseringar som för
första gången visar upp statistik för enskilda sjukhus.
Tidigare har endast siffror på
landstingsnivå offentliggjorts.

nade varför patienten kräks och aspirerar.
Nu ska organisationen göras om. Man
ska göra en delad kirurg/ortopedavdelning
och en separat medicinavdelning eftersom
man gjort om organisationen i divisioner,
men jag tror inte att det kommer att ändra
så mycket på kirurgens vardag. Vi kommer
fortsätta att tvingas lägga patienter på
andra avdelningar.
Ett stort bekymmer är att vi inte har en
fungerande primärvård. Det fattas ungefär
70 procent specialister i Sollefteå. Det gör
att primärvården tvingas anlita hyrläkare
som kommer en vecka och är jättebra på att
skriva remisser för då är deras problem lösta
den veckan.
Det har också lett till att våra kroniker,
både inom medicin och kirurgi, inte blir
omhändertagna inom primärvården utan
hinner gå ner sig. När de kommer in på
akuten är man tvungen att lägga in dem.
Hade de blivit medicinskt bedömda och
kanske behandlade någon månad tidigare
hade det inte varit nödvändigt.
Kommunen har lite pengar och låter
konstant patienterna ligga kvar på sjukhuset de fem dygn de slipper betala för även
om patienten är färdigbehandlad, vilket
ytterligare späder på problemen.
Det borde man göra något åt centralt.
Antalet dagar som kommunerna ska tillåtas
ha kvar färdigbehandlade patienter på sjukhusen borde minskas till åtminstone tre
tycker jag och så borde taxan höjas så att
det blir dyrare för kommunerna att låta
patienter ligga kvar på sjukhusen efter fem
dagar.

AD
ingsligan) HALMST
(2:a i överbeläggn

Krångel med vårdp

i har en kombinerad vårdavdelning; gyn,
urologi, öron-näsa-hals, ögon och tand som
infördes, trots stora protester för knappt ett år
sedan i besparingssyfte. Avdelningen har fungerat precis
så dåligt som förutspåddes. Beslut har nu tagits att den
skall brytas upp igen. Det tog ett halvår att flytta
n Bothmer
dit men nu kommer det att ta två-tre år att flytta
Katarina vo
nekolog
Östling, gy
ut. Platsantalet drogs ner i samband med flytten
för gyn och urologen med följd att det blivit överbelägg-
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29 oktober gick larmet i Skåne
Alla avdelningar på SUS
beordras att överbelägga

SKL:S STATISTIK
Skånes universitetssjukhus är bättre
än genomsnittet i landet när det gäller
överbeläggningar och utlokaliseringar
i september.

Den 29 oktober gick larmet på
Skånes universitetssjukhus.
• Alla avdelningar beordras överbeläggningar
på alla icke vitesgenererande vårdplatser.
• Alla verksamhetschefer får ett dygn på sig
att meddela hur många inläggningar per
dag som kan strykas resten av veckan.
• Alla avdelningar i Lund ska se över möjligheten att flytta patienter till patienthotellet.

Alla verksamhetschefer
beordras att se hur många
inläggningar som kan strykas
per dag resten av veckan och i
Lund uppmanas alla
avdelningar att flytta patienter
till patienthotellet.

VERKLIGHETEN
Det är kris.

• Alla områdes- och enhetschefer ska klinikvis redovisa vilka vårdplatsreduktioner som
planeras till helgen och vad som krävs för
att kunna hålla alla eller vissa av dess vårdplatser öppna.
Evita Zoucas, kirurg på SUS, är inte
överraskad över larmet.
– Det är bara ett i raden. Sådana larm har
vi blivit vana vid, även om det inte är acceptabelt.

MALMÖ | LUND

, kirurg
Evita Zoucas

platser har lett till bristande engagemang för att utvecka vården
ningar och utlokaliseringar framförallt
för urologen.
Det har medfört övertidsarbete för
sjuksköterskorna som anmält förhållandena till Arbetsmiljöverket. Flera har
slutat, gått ned i arbetstid eller begärt
tjänstledigt som följd av detta.
Bristen på vårdplatser har även
medfört ökad bakjoursbelastning då man

ska ringa varandra mitt i natten för att
avgöra om man kan prioritera bort någon
patient till någon annan avdelning för att
få in någon som har förtur.
Det är inte kostnadseffektivt att
använda bakjourer till detta. Enligt det
lokala avtalet har man rätt att gå hem om
man blivit störd efter midnatt och det
stör dagverksamheten betydligt.

Dessutom sliter det hårt på de få specialister som finns. En vårdkoordinator
nattetid borde vara en självklarhet!
Men det allvarligaste är att det lett till
bristande engagemang för att utveckla
vården eftersom all tid har gått åt till att
få den nya konstruktionen att fungera.
Vi misstänker också onödigt långa
vårdtider, men har inga siffror på det.
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”Nu säger ingen att det
– Vad bra, för de gnäller
så mycket ute på golvet!
t Det var den första reaktionen som
Margareta Berglund Rödén fick av
landstingsdirektörerna när hon första
gången beskrev projektet med en nationell databas för att få fram fakta om
överbeläggningar och antal patienter
som ligger på fel avdelningar.
– Det var den bild de hade, men det
har de slutat att säga nu. De har börjat
förstå att överbeläggningar och utlokaliseringar är ett stort problem, berättade
Margareta Berglund Rödén, SKL:s projektledare för mätningar av överbeläggningar och utlokaliseringar när hon
talade på Sjukhusläkarnas seminarium
om vårdplatser den 18 oktober.
Det var den goda nyheten.
Den dåliga nyheten var att politiken
inte vill ha problemet hos sig.
– Politikerna hemma hos oss vill inte
ha det här problemet i knät. De vill
inte höra om problem med överbeläggningar. De vill kunna säga att vi har satt
av x antal miljarder kronor till sjukhusen och då får de minsann klara sig på
det och det är ingen idé att ge dem mer
pengar för då gör de bara av med mer.
Men problemet hör hemma hos politiken, menade Margareta Berglund
Rödén och sade att professionen måste
lyfta debatten till det det handlar om;
Hur mycket pengar är vi beredda att
satsa på hälso- och sjukvård?
– Man kan inte köpa två kilo kaffe
för tio kronor eftersom 1 kilo kostar 20
kr. Men Margareta Berglund Rödén,
riktade inte bara kritik mot politikerna,
när hon intervjuades av Sjukhusläkaren
efter sitt anförande.
– Professionen måste också vara självkritisk och sluta bevaka sina egna revir.
Hur många vill lämna vårdplatser till en
annan klinik? Hur många är öppna för
det? Är det verkligen för patientens bästa
när man kräver en robot för 20 miljoner
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kronor, eller är det så att man tänker på
sig själv och sin specialitet och tycker att
det är kul med modern teknik? Jag
räknade ut att om de 20 robotar som finns
i Sverige idag används 300 dagar om året
så blir det en halv operation per dag.
Som politiker måste man tänka på
helheten menar Margareta Berglund
Rödén och det måste professionen också
göra.
– Annars förstår jag om man inom den
politiska sfären tycker att vi inte är så
trovärdiga. Politikerna har blivit politiker
för att de har ett samhällsengagemang och
vill något gott, så vi måste också lyssna på
dem. Vi måste ha bilateral respekt för
varandra. Vår uppgift som profession är att
beskriva fakta och verkligheten från ett patientperspektiv så att politikerna förstår. Vi
ska inte göra dem till slagpåsar.

Professionen måste lära sig
den politiska arenans språk
Den politiska arenan har ett helt annat
språk och andra intressen som vi måste
lära oss, menade Margareta Berglund
Rödén i sitt anförande.
– Det vet jag av erfarenhet eftersom
jag åkte ut med buller och bång 2009
då jag var sjukhusdirektör på Sundsvalls
sjukhus. Det berodde bland annat på att
jag inte kunde kommunicera på den
politiska arenan. Jag kunde kommunicera med byråkraterna och ekonomerna
och hade landstingsdirektörens öra, men
jag kunde inte prata med politiken och
då upplevdes jag som hotfull och de
trodde inte på det jag sade. Där tror jag
att vi inom professionen skulle behöva
bli lite utbildade, för vi behövs i ledningen för svensk hälso- och sjukvård
om den ska bli bra. Det är bara doktorerna som har den profesionella kompetensen att leda sjukvården.
Margareta Berglund Rödén poängterade under sitt anförande att resan att ta
itu med överbeläggningar och utlokaliseringar bara börjat.
– I mycket av den statistik vi nu pre-

senterar har man använt disponibel vårdplats och fastställd vårdplats som ungefär
samma sak, men en fastställd vårdplats är
ett rent byråkratisk beslut hur mycket
pengar landstinget bestämt att satsa på
just den avdelningen. Om man sedan har
resurser att disponera dem för vård är en
annan sak. Har man vinterkräksjuka och
halva styrkan är borta så ska man
redovisa färre vårdplatser. Men det här är
ett tänk som inte landat.
Här menade överläkaren Bengt von
zur Mühlen i publiken att budskapet
om disponibla vårdplatser nog trängt
fram till viss personal, men att man inte
brukar ta hänsyn till läkarstaben eller
läkarschemat. I princip kan alla läkare
vara sjuka, men man har ändå lika
många disponibla vårdplatser.
Margareta Berglund Rödén tyckte
ändå att man fått en hel del impact för att
börja tänka annorlunda, bara på den här
korta tiden. Men det kommer att ta tid,
för det kräver ett nytänkande, sade hon.
– Vi lägger mycket ansvar och makt
ute i verksamheten. Varken SKL, landstingsdirektören eller sjukhusdirektören
kan bestämma vad som är en disponibel
vårdplats, det måste enhetschefen och
läkarna göra.
En stor del av Margareta Berglund
Rödéns framförande ägnades åt statistik.
I korthet berättade hon att:
1. Samtidigt som antalet vårdplatser
minskat från nästan 4 per 1 000
invånare 1999 till 3 per 1 000 invånare
tio år senare så har beläggningsprocenten ökat från cirka 80 procent till cirka
90 procent under samma tidsperiod.
– Ska man disponera sjukhusets
resurser rätt så ska man ligga på 80-85
procents beläggningsgrad. Över det så
blir det problem och överbeläggningarna
ökar exponentiellt. Och det här är inget
som bara gäller vårdplatser, det vet man
från all forskning kring flödesanalyser,
sade Margareta Berglund Rödén.
2. Antalet överbeläggningar är inte
kopplat till antalet vårdplatser per 1 000
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t är gnäll längre”

Margareta Berglund Rödén hoppas på en dialog kring problemet med överbeläggningar där alla har
respekt för att det finns olika sätt att se på saker och ting.
Foto: Stefan Nilsson

invånare. Sollefteå sjukhus har betydligt fler
överbeläggningar än Gävle trots att man har
fler vårdplatser per invånare. Sollefteå har
3,4 vårdplatser per 1 000 invånare mot
Gävles 2,3 vårdplatser per 1 000 invånare.
– Överbeläggningar är symtom på
något. De kan vara ett symtom på att
flödet till och från hemmet inte fungerar.
En kartläggning som gjorts i Stockholm
visar att kommunerna agerar väldigt olika
när det gäller att ta hem färdigbehandlade
patienter och det var inte de rikaste kommunerna med bästa skatteunderlaget som
var bäst, som man skulle kunna tro. Det
kan också vara så att flödet på sjukhuset är
dåligt organiserat, eller att det faktiskt
finns för få vårdplatser. Överbeläggningar
kan ha många orsaker
3. Flest överbeläggningar har sjukhusen
mitt i veckan, runt tisdag-onsdag, då den
elektiva verksamheten är som störst.
4. Länssjukhusen har flest disponibla
vårdplatser, därefter kommer regionsjukhusen och sist länsdelssjukhusen.
5. Regionsjukhusen har störst problem
med vårdplatser.
– Det tror jag beror på att regionsjuk-

husen ligger i områden som har störst
befolkningstillväxt. Man hinner inte med,
eller är inte tillräckligt intresserade politiskt att satsa på nya vårdplatser. Jag
kommer från Västernorrland. Vi blir färre
och färre, så vi har ingen brist på vårdplatser. Vi har korridorer fulla med sängar i
källaren. Vi lider brist på doktorer och
sköterskor. Det är inte konstigt att Stockholm får problem när det flyttar in ett Sollefteå om året, menade Margareta Rödén.
– Men Stockholm har råd att bygga nya
om man skulle vilja.
6. Antalet disponibla vårdplatser inom
den somatiska sjukvården minskar från
cirka 20.000 till 15.000 under sommaren.
Slutligen poängterade Margareta
Berglund Rödén att den statistik som nu
publiceras från SKL:s nationella databas ska
ses som en röntgenbild av läget kl 06.00 på
morgonen. Läget kan vara värre senare på
dagen. Statistiken är ett index för att man
ska ha något att jämföra med när man ska
förbättra situationen, inte procentsiffror på
absolut fakta om överbeläggningar.
Christer Bark

Sjukhus har
stora problem
med
överbeläggningar
t För första gången publicerar
SKL statistik på överbeläggningar och utlokaliserade patienter på sjukhusnivå.
Statistiken gäller september
månad och visar att vissa
sjukhus har mycket stora vårdplatsproblem.
Flest överbeläggningar har
Skellefteå sjukhus med nästan
sju överbeläggningar per 100
vårdplatser.
Näst värst är situationen på
Hallands sjukhus i Halmstad där
antalet överbeläggningar är
cirka 6,5 per 100 vårdplatser.
Därefter hamnar Sollefteå,
Västmanlands sjukhus i
Västerås, Hudiksvall, Sahlgrenska, Norrlands universitetssjukhus i Umeå, NUsjukvården, Karolinska och
Akademiska sjukhuset i
Uppsala.
Södertälje sjukhus, sjukhuset
i Arvika, Nyköpings lasarett och
Kungälvs sjukhus har extremt
många patienter utlokaliserade.
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”Att skrota landstingen ä
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andstingen har inga rötter i
1600-talets stormaktstid, som
Zilling skriver i Sjukhusläkaren 4/2013. Tvärtom fördjupades under stormaktstiden
centralismen Gustav Vasa
skapat under 1500-talet. Genom regeringsformen 1634 kom de centrala ämbetsverken
och länsstyrelserna till, för att staten skulle
kunna styra och ställa.
Tillsynsmyndigheten Collegium Medicorum – Socialstyrelsens föregångare –
skapades 1663 för att staten skulle kunna
kontrollera ”vårdpersonalen” d.v.s. jordemödrar, bardskärare och kvackare i allmänhet.
Inte heller under 1700-talets frihetstid
släppte staten makten över medborgarnas liv.
Då gällde merkantilismen med mesta möjliga
export och minsta möjliga import, som bland
annat ledde till hemliga kaffestugor.
Tabellverket (idag SCB) skapades 1749 för
att ge underlag för central planering och på
riksdagens uppdrag åkte Linné runt på sina
resor för att inventera rikets naturresurser.
Genom riksdagsbeslutet 1756 infördes
provinsialläkare för att övervaka epidemiläget, däremot inte för att ta hand om enskildas krämpor.
Nej, det var inte förrän 1859 som landstingen började dyka upp i debatten. I
ståndsriksdagen hade adeln och prästerna
vardera en fjärdedel av makten men av
befolkningen utgjorde adeln 0,3 procent
och prästerna 0,5 procent.
I en riksdag mer representativ för hela
befolkningen skulle dessa båda grupper
tappa makt. Men justitiestatsminister Louis
De Geer, som samtidigt var lantmarskalk
(ledare för Riddarhuset), kunde få med sig
ständerna på den nya riksdagsordningen
1865 genom att införa indirekta val till
första kammaren och därmed garantera de
besuttna fortsatt makt långt över deras
andel i befolkningen.
Valplattformen blev landstingen, kommunalförordningarna fastställdes 1862
(SFS1862:16) och den nya riksdagen träffades första gången 1866.

Landstingen skulle enligt kommunalförordningarna inte bara syssla med indirekta val till den nya riksdagen utan också
”stimulera landsbygdens utveckling”.

Först 1928 fick landstingen
formellt uppdrag att ta hand
om sjukhusvården
Städerna hade under industrialiseringen
utvecklat sin infrastruktur, men landsbygden var eftersatt med usla vägar och offentlig service. Även om det ingick i ”landsbygdens utveckling” att också stödja allmogens
hälsa var det inte förrän med sjukhuslagen
1928 som landstingen fick det formella
uppdraget att ta hand om sjukhusvården.
Då fanns det 15 000 vårdplatser vid
allmänna sjukhus varav hälften var odelade
lasarett eller sjukstugor.
Dessutom fanns lika många i tbcsjukhus, epidemisjukhus och statliga mentalsjukhus. En tredjedel av läkarna fanns vid
lasaretten (befann sig med varierande
anställningsform).
Men det var i reformvågen initierad av
Axel Höjers utredning 1948 som lands-
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är ingen mirakelmedicin”
Sjukvårdsmodeller
Aktivitet

Svenska
landsting

Brittiska NHS

Tysk och
holländsk

Dansk modell

Zillings modell

Insamling

Staten

Staten

Försäkring

Staten

Staten

Fondering

Landsting

Staten

Försäkring

Staten

Staten

Riktlinjer

Staten

Staten

Professionen

Staten

Staten

Beställning

Landsting

Staten

Försäkring

Regioner

Staten

Betalning

Landsting

Staten

Försäkring

Regioner

Staten

Produktion/
vårdgivare

Landsting
och fristående

Staten och
fristående

Fristående

Regioner
och fristående

Staten

Uppföljning

Professionen

Staten

Professionen

Professionen

Staten

Figur.
Jämförelse mellan tillämpade finansieringmodeller för akut hälso- och sjukvård och ”Zillingmodellen”. För att göra översikten gripbar
har lokala varianter och detaljer uteslutits. ”Bismarckmodellen” i Tyskland och Holland bygger på obligatoriska försäkringar somkompletteras med skattefinansiering omfattande cirka 20 procent.

tingen fick hela ansvaret. Begreppet
primärvård myntades 1968 i utredningen om LEON (lägsta effektiva
omhändertagandenivå), men redan 1963
hade statens provinsialläkare blivit
distriktsläkare i landstingen; stadsläkarna fördes över 1968.
Länsläkarna, som varit statens förlängda arm, avvecklades från 1981 då
landstingen skulle utöva ”egenkontroll”.
Enhetstaxan (”sjukronorsreformen”)
gjorde 1970 läkarna till ”landstingens
tjänstemän i stället för patienternas
tjänare” (citat från Läkarförbundet till
Axel Höjers utredning).
Statens mentalsjukhus sprängdes
1967 då landstingens psykiatriska
kliniker tog över.
Dagmaravtalen 1984 var sista spiken
i incitamentens likkista och gav landstingen full kontroll över all hälso- och
sjukvård inte bara den som landstingen
själva bedriver.
Landstingens hegemoni är en
1900-talsföreteelse och de flesta

styrande, ideologiska ”reformerna”
ligger bara något eller några decennier bort. 2000-talets reaktion mot
den incitamentlösa vården är lagen
om valfrihet (LOV; 2008:962) och
etableringsfrihet (5§ HSL).

Sjukvårdens finansiering
Ingen person eller familj kan själv finansiera kostsam sjukvård. Alla civiliserade
länder har därför riskdelningssystem.
Medborgarna betalar till någon fond
genom skatt eller obligatorisk försäkring. När någon blir sjuk kan de fonderade medlen användas. Fonden kan förvaltas av staten, landsting, kommuner
eller av fristående försäkringsbolag.
Fondförvaltarna beställer och betalar
sjukvård som genomförs av vårdgivare,
som i samråd med brukarna genomför
vården. I vissa samhällen är fondförvaltarna också vårdgivare t.ex. de svenska
landstingen. Denna modell är generell
och oavsett vem som betalar räkningen
måste pengarna tas från samhällets

gemensamma resurser. Mer resurser till
sjukvården innebär mindre till någon
annan sektor t.ex. skola, polis, äldrevård
eller privat konsumtion.

”Tänker fel”
Zillings och Läkarförbundets fromma
önskan att en statligt finansierad
sjukvård skulle innebära mer resurser
till vården är därför i princip feltänkt.
Idag är sjukvårdens resurser
öronmärkta i form av landstingsskatt. I en statligt styrd
sjukvård skulle prioriteringar hamna
i en helt annan konkurrens med försvaret, socialsektorn, den högre
utbildningen o.s.v.
NHS i den brittiska modellen med
ständigt underfinansierad sjukvård och
lägre andel av BNP till sjukvårdssektorn lockar inte till efterföljd om man
vill slå vakt om en god vård.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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KOMMUNALT SJÄLVSTYRE
– MEN ROBIN HOOD-SKATTEN
ÄR FÖRANKRAD I GRUNDLAGEN
I Regeringsformens (SFS 1974:152)
första kapitlet slås fast att folkstyrelsen
förverkligas genom kommunal självstyrelse på lokal och regional nivå.
Fjortonde kapitlet är helt ägnat åt
landstings- och primärkommuner och
slår fast att staten inte kan inskränka
den kommunala självstyrelsen ”utöver
vad som är nödvändigt med hänsyn till
de ändamål som har föranlett den”.
Det bestäms också att kommunerna
får ta ut skatt och att omfördelning kan
ske, om det krävs för att uppnå likvärdiga ekonomiska förutsättningar. Det
innebär att ”Robin Hood-skatten” är
förankrad i grundlagen.
En uppenbar konflikt är
sjukvårdslagens ide om ”vård på lika
villkor”.
Regeringsformen kräver att alla medborgare ska få samma bemötande oavsett
kön, social klass, födelseland etc. Däremot
innebär regeringsformens regler om den
kommunala självstyrelsen att medborgarna i varje landstings- och primärkommun genom sina valda ombud ska göra de
prioriteringar, som den lokala majoriteten
i demokratisk ordning beslutar.
Den konstitutionella grunden är att
lokala behov ska tillgodoses genom
lokala beslut. ”Robin Hood-skatten” ska
göra vården likvärdig men inte identisk
över landet.
Genom besluten under andra halvan
av 1900-talet fick landstingen det
samlade ansvaret för hälso- och sjukvården. Den goda tanken var att samordning mellan vårdgivare lätt skulle lösas
med samma finansiär och huvudman.
I dagens hälso- och sjukvård är i
stället ”Svarte Petter-spelet” – det är
inte mitt bord – ett av de största problemen. ”Primärvårdsdiket” har inte överbryggats. I princip skulle med staten
som huvudman risken för splittring öka.

Bra och dåliga exempel
Även om det fordras en mycket omfattande lagstiftningsprocess att avveckla
landstingen är det givetvis inte
omöjligt. Den intressanta frågan, som
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varken Zilling eller Läkarförbundet
svarat nöjaktigt på är vad som ska
komma i stället.
I första delrapporten till HSU 2000
analyserades alternativen (SOU
1993:38). Läs den och begrunda slutsatserna som plattform för önskelistorna!
Med staten som huvudmän är vi
tillbaka till eran med Medicinalstyrelsens sjukhusbyrå. Den erfarenheten
liknar den i Storbritanniens National
Health Service (NHS).
Beslut om finansiering på ”armlängds avstånd” kan bortse från regionala behov och det är lätt att dra åt
kranen när man (politiken) finns långt
ifrån verksamheterna.
Det är därför NHS sedan 1945 varit
underfinansierat och Storbritannien
använt en lägre andel av BNP till
sjukvården än de nordiska länderna. Det
är vad som väntar med ”Zillings modell”.

Norge
Läkarförbundet har ständigt hänvisat
till Norge. Det är fackföreningen
obetaget, men knappast seriöst. Vården
i Norge bedrivs med mycket mer
personal, mycket högre löner och lägre
tempo (jag har deltagit på plats).
Huruvida det leder till bättre kvalitet
(utfall) är obevisat. En sådan modell kan
Sverige införa när det finns en oljefond
med fyra tusen miljarder som backup.
Till dess fordras andra förebilder.

under tio år och genomfördes 2011.
Basen är en sammanslagning av kommunerna till minst 30 000 invånare.
Det ger underlag för skola, äldrevård
och teknisk service.
För det andra avvecklades amten och
hälso- och sjukvården drivs av regioner.
Finansieringen sker per capita från staten
till regionerna och till kommunerna.
Den del som kommunerna får ska stimulera till folkhälsoprogram så att man
inte behöver köpa så mycket sjukvård.
I statsbudgeten är 8,5 procent enligt
lag avsatta till hälso- och sjukvården.
Det motsvarar de öronmärkta pengar
som landstingsskatten innebär i Sverige.
En kommunreform skulle vara
mycket välkommen i Sverige och ett
regionalt ansvar för sjukvården skulle
sammanfalla med Ansvarsutredningens
välgrundade förslag (SOU 2007:210).
Om öronmärkt statsbidrag med kapitering är rättvisare än landstingsskatt
anpassad till de lokala behoven är
däremot tveksamt. Regionbildningen
har den nuvarande regeringen lagt på is.

Slutkommentar

Danmark

Man behöver inte betraktas som landstingskramare bara för att man är
skeptisk till alternativen.
Tidigare svenska erfarenheter och från
jämförbara länder talar för att en statligt
finansierad sjukvård (ceteris paribus, dvs
utan oljefond) innebär mindre resurser
till vården än med en i praktiken öronmärkt landstingsskatt. Förutsättningarna för lokal och regional styrning
minskar och för närvarande saknar staten
helt och hållet kompetens och kapacitet
att styra och leda sjukvård. Inte ens för
att hantera finansiering till landsting
eller regioner finns beredskap.
En kapitering av statsbidrag innebär
bara av en annan form för dagens omfördelning.
Det räcker inte att höja rösten om
argumenten är svaga.

Den danska modellen skulle däremot
kunna vara en förebild. Den planerades

Tips om du vill läsa mer. Ingvar Karlberg är
även författare till boken ”Från Vasa till
Vårdval”.

Finland
Den finska modellen innebär att kommunerna har hela ansvaret. Hälsocentraler för primärvård finns i varje kommun
och sjukhusen drivs av kommunalförbund. I Finland är ”primärvårdsdiket”
är mindre djupt. Staten har lika begränsat driftansvar som i Sverige. Det
fungerar bra i Finland, men motsvarar
inte Zillings önskan om centralism. Den
förkastades också av HSU 2000.
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”Behåll landstingen,
men reformera dem”
Det blir inte bättre om staten sköter sjukvården och vill man påverka måste
man engagerar sig politiskt.
Det menar Johan Fischer, läkare med långvarig facklig och politisk
erfarenhet och först i landet med att starta hyrbolag för läkare.
Han har reagerat på artiklarna om Läkaruppropet och ledaren om statligt
finansierad sjukvård i förra numret av Sjukhusläkaren. Så här skriver han:

S

jukvården har alltid förändrats men nu tycks det krävas
mer än någonsin. Den måste
fås fungera bättre, hushålla
effektivare och sköta och
bevara sin personal med
större omsorg. Allt för medborgarnas
skull. Men hur?
Idéer och förslag är legio. Populärast
är att föreslå organisationsförändringar
och stordrift. Men sådant kanske till och
med ökar det som inte fungerar
optimalt.
Det har också framförts att landstingen borde avskaffas och låta staten
sköta all sjukvård. Nyss ifrågasattes de
av Göran Hägglund, vår socialminister.
Skälet tycks inte vara bättre hushållning
utan krav på total likformighet.
En annan samling argument menar
att universitetssjukhusen borde drivas
av staten. Inte minst lokala omorganisationer har stärkt dem som vill flytta
huvudmannaskapet.

Storbritannien avskräcker
Centralt styrd statlig sjukvård finns i
bland annat UK (National Health
Service - NHS) och Norge (endast sjukhusen). I det senare fallet ryktas det att
inget blivit bättre, kanske tvärtom.
NHS har mycket svåra problem.
Trots det leder minsta förändringsförslag till starka protester från de fackliga.
Verksamheten är inte sällan undermålig och rent av farlig, vilket kan
exemplifieras med avslöjandet att sedan
2005 har 13 000 patienter dött i onödan

på 14 av NHS värsta sjukhus. Se:
(www.telegraph.co.uk/health/heal-ourhospitals/10178296/13000-died-needlessly-at-14-worst-NHStrusts.html?fb).
Hur är det i resten av NHS? Torypolitikern Enoch Powell (hälsominister
1960-63) uppskattade statsdriften
därför att skulle något tas bort gjordes
det enklast och effektivast genom
centrala beslut, vilka har den fördelen
att man sällan behövde ta hänsyn till
lokal opposition.

Statsdrift garanterar
inte transparens
Svensk statlig sjukvård skulle inte
kunna garantera någon bättre funktion
och hushällning, inte heller att det
skulle ge likformighet.
Praktiskt skulle nämligen allt styras
av ett ämbetsverk vars lokala kontor
skulle sakna rätt att bestämma något
väsentligt. De professionella bedömningarna inför beslut skulle i några fall
skötas öppet, i andra, precis som idag,
dolt. Statsdrift garanterar nämligen inte
transparens. Endast ett fåtal kolleger,
oftast geografiskt välplacerade, skulle få
lov att påverka, vilket sammanslagningen till SUS och KS illusterar väl.
Det centrala fackliga finns långt från
medlemmarna.

Svårt utkräva ansvar
Det finns inga traditioner att utkräva
ansvar vid allvarlig central vanskötsel.
Regeringar byts vid riksdagsval, men

sjukvårdsbrister lär inte ensamt orsaka
det. Landstings- och regiondriven
sjukvård som inte fungerar så bra leder
däremot inte så sällan till politiskt
skifte. Inte minst därför är regioner och
landsting viktiga.
Sakligt grundade beslut skulle kunna
öka, om läkarna mycket mer än idag
engagerar sig politiskt genom att
påverka i sina partiers lokal- och regionalföreningar och som förtroendevalda.
(Annan sjukvårdspersonal är redan
ganska väl representerad).
Inom sjukvården finns ofta flera
sakligt motiverbara alternativ, och när
man ska välja ska beslutsmotiven öppet
redovisas och inte baseras på tyckande.
Genom politiskt engagemang kan
läkarkåren använda sin sakkunskap och
argumentera mot bristande saklighet.

Selektiva bidrag kan
skapa ökad jämlikhet
Ökad likformighet (sådan som kan
minska skillnader i sjuk- och dödlighet)
kan fås med vissa selektiva statliga
bidrag kombinerat med samarbete
mellan landstingen och större transparens. Statens engagemang måste
radikalt öka för allt det praktiska kring
undervisning och forskning.
Sjukvårdshuvudmännen har fått för fria
tyglar härvidlag.
Behåll våra regioner och landsting
men reformera dem!
Johan Fischer,
Nyhamnsläge
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Låt riksdag och regering
ta ansvar för sjukvården
AV
ULF
LJUNGBLAD

I Sverige är alla
patienter inlåsta i sitt
eget landsting i tre
månader utan möjlighet att söka vård
utanför detta oavsett
hur dålig kvaliteten är.
Det är oacceptabelt och
i vissa fall direkt
oetiskt och inhumant,
menar tidigare
chefläkaren och
sjukhusdirektören för
Östra sjukhuset i
Göteborg, Ulf
Ljungblad, som också
var administrativ chef
i sex år för ett av de
största sjukhusen i
Norge, Sykehuset i
Östfold och därefter som
direktör haft ansvaret
för kvalitetsutvecklingen i Helse Sör-Öst
RHF (som täcker cirka
halva Norge).

Fotnot: all statistik är hämtad
från ”Jämförelse av cancersjukvårdens kvalitet och effektivitet 2011”
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I

Europa har staten det övergripande
och styrande ansvaret för sjukvården utom i Sverige, Finland och
Schweiz, och där är sjukvårdsministern ansvarig för vården. Det är
sjukvårdsministern inte i Sverige,
det är i stället 1 000-tals okunniga och
osynliga landstingspolitiker.
2001 avskaffades i Norge fylkenas (motsvarande landstingen) ansvar för sjukvården,
utom primärvården, efter att kritiken mot
hur framförallt sjukhusen fungerade blivit
alltför massiv.
Befolkningen utkrävde ansvar från stortingspolitikerna på grund av dålig kvalitet
och service, långa väntetider och ekonomiska underskott, inte olikt situationen i
Sverige idag.
Därför förstatligades sjukvården i Norge
i full politisk enighet. Och det är som professor Bo Rothstein skriver, det största hotet
mot demokratin är brist på utlovad leverans
till väljarna, dvs en rättvis och fungerande
vård, vilket vi idag inte har i Sverige.
Att vi har fria val är ingen garanti för att
väljarna nöjer sig, det förstod stortingspolitikerna i Norge och tog ansvar och beslutade
sig för att leda och styra vården.
Detta ledde i Norge till nödvändiga
strukturförändringar av vården, nationella
patientsäkerhetskampanjer och ett starkt
fokus på kvalitet i vården samt kraftigt förkortade väntetider.
Man arbetar nu nationellt med Global
Trigger Tools (strukturerade journalgenomgångar) och konstaterade första året att cirka
2 300 patienter sannolikt avlidit i onödan.
Danmark har gjort motsvarande fast under
längre tid och man påstår sig nu genom
detta arbete ha sparat cirka 1 000 liv. I
Sverige pågår arbetet med GTT sporadiskt.
Och nu det viktiga. Norrmännen får
söka vård vid viket sjukhus som helst, det
bestämmer inte längre politikerna. Makten
har flyttats till patienterna. Styrningen är

imperativ, det som beslutas genomförs på
sjukhusen. Mellan hälsovårdsministern och
sjukhusen finns bara en nivå (regionen).
I Sverige måste staten förhandla med
landstingen innan något genomförs. Ta till
exempel kökortningsmiljarden. Kortas köerna
får landstingen mer pengar. Det är som att
höja veckopengen till tonåringen som inte
bäddar sängen. Så styrs svensk sjukvård.
I övriga Europa och senast nu i Norge
utgör sjukvården ett stort debattämne inför
de nationella valen på grund av att sjukvården
där är en viktig och nationell angelägenhet.
Nyligen konstaterade opinionsinstitutet
Novus att de svenska väljarna anser att
sjukvården är den viktigaste frågan före
jobben och skolan, men någon debatt förs
dock knappast i Sverige inför riksdagsvalen
därför att riksdagspolitikerna inte har
ansvaret för vården. Vad vi behöver i Sverige
är en debatt i anslutning till riksdagsvalen om
detta ansvar och vad partierna ämnar genomföra när det gäller förbättringar av vården.

Ansvariga riksdagspolitiker
gömmer sig bakom SKL
I dagens debatter mellan partiledarna inför
riksdagsvalen lyser sjukvården med sin
frånvaro till skillnad från i Norge där den
tar stor plats. I Sverige gömmer sig ansvariga riksdagspolitiker bakom Sveriges Kommunner och Landsting (SKL). Agendan för
dagens riksdagspolitiker är att för allt smör i
Småland hålla ansvaret för sjukvården borta
från dem. De vill inte ha eller ta det ansvar
som nationella politiker gör i andra länder.
Därför är det nu glädjande att Göran
Hägglund förklarat sig villig att göra det.
Göran Persson beskrev nyligen landstingen som en onödig administrativ nivå
och det har även Pär Nuder gjort.
Riksdagspolitikerna behöver vi, kommunpolitikerna kommer vi inte ifrån men
landstingspolitikerna behöver vi inte har
man sagt. Pär Nuder pekade i en intervju i
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Dagens Industri på att om sjukvården
hade varit en statlig angelägenhet hade
det departementet varit det största när
det gäller budgetomfång.
Han beskrev också i en intervju hur
man i regeringskansliet styvmoderligt
behandlade sjukvården på grund av landstingen, något han nu i efterhand ångrar.
Många artiklar i media har också
under året också pekat på oacceptabla
skillnader i vårdkvalitet, tillgång på vård
och rättigheter till vård mellan olika
landsting, vilket innebär att medborgarna idag har en orättvis och ojämlik
sjukvård bestämd av bostadsorten.
Inte minst har också TV-programmet
”Arga Doktorn” satt fokus på olik
tillgång till vård beroende på var man
bor. Dessutom har programmet också
avslöjat prestige, småskurenhet och
snålhet hos flera politker, där tyvärr
också en del kollegor visat upp sig på ett
sätt som inte gagnar läkarnas rykte.
Landstingen lever alltså inte upp till
portalparagrafen i Hälso- och sjukvårdslagen om vård på lika villkor för hela
befolkningen.
Johan Assarsson med ansvar för den
så kallade Patientmaktutredningen
pekade i en debattartikel i juni i DN på
markanta och långvariga skillnader i
vårdresultat mellan landsting och att
dessa riskerar att urholka förtroendet för
hälso- och sjukvården och politikerna.

Bostadsorten kan avgöra
om du överlever
Det handlar om skillnader i femårsdödlighet på mellan 40 och 70 procent,
mellan bästa och sämsta landsting i
cancer vilket för den enskilde patienten
utgör en skillnad på liv och död.
Publicerade resultat i ”Öppna jämförelser av cancersjukvårdens kvalitet och
effektivitet 2011” när det gäller kirurgi
vid till exempel tjocktarmscancer visar
på en reoperationsfrekvens inom en
månad mellan olika landsting på mellan
4 och 15 procent! Antalet avlidna inom
en månad varierar dessutom mellan 2
och 9! procent för samma diagnos. Helt
oacceptabelt. Det gäller att välja
sjukhus om man skall överleva, vilket
man inte kan i Sverige.

Gotland uppvisar under tre konse-
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kutiva år 27,3 procents anastomosinsufficiens vid rektalcancerkirurgi.
Man opererade bara 33 patienter
under tre år varav nio fick
anastomosinsufficiens.Detta innebär
att man opererade i genomsnitt 11
patienter per år. Är det rimligt att
operera så få patienter på ett år? Är
inte detta orsaken till den höga
komplikationsfrekvensen? Vad säger
Socialstyrelsen? Och Svensk kirurgisk förening? Genomsnittet i
Sverige ligger på strax under 10
procent.
Inhumana och oetiska
väntetider accepteras idag
Väntetiden från remiss till första besök
vid till exempel prostatacancer i
Jämtland är drygt 3 månader (medianvärde) och som längst 4,5 månader!
I Dalarna får du om du fått diagnosen
hypernefrom (njurcancer) i genomsnitt
vänta 41 dagar (medianvärde) tills du
blir opererad, som längst får du vänta
59 dagar. Det är inhumana och oetiska
väntetider.
Vid ovarialcancer är medianväntetiden i Norra sjukvårdsregionen 42 dagar
från fastställd diagnos till terapi med en
längsta väntetid på 58 dagar. I Norge
måste man vara opererad och behandlad
inom tre veckor.

Enorm politisk överbyggnad
kostar miljarder i onödan
Bara den politiska överbyggnaden med
landstingen kostar mer än 1,2 miljarder
kr enligt SKL:S egna räkenskaper.
Lägger man så på alla tjänstemän som
sysselsätts av politikerna i landstingen
kan man snart vara uppe i 6 miljarder
kr, lika mycket som driften av två stora
sjukhus.
Till exempel finns i Västra Götalandsregionens fullmäktige 149 politiker och i hela regionen finns 1100 politiker. Dessutom finns 15 heltids regionråd. Sjukvården verkar för närvarande ha
ett underskott på resurser och ett överskott på politiker.
Låt oss göra ett tankeexperiment att vi
skulle designa ett sjukvårdsystem för ett
litet land som Sverige, inte större än en
medelstor kinesisk stad, och starta från noll.
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Skulle man då välja ett system där
staten ansvarar för medicinsk forskning,
utbildning och tillsyn av vården, ett
tjugotal regionalt valda myndigheter
(landstingen) skulle ansvara för sjukhusvården samt den öppna vården och
då också bygga upp separata politiska
ledningsorgan och administrativa
system för ändamålet, samtidigt som
man etablerar mängder av olika finansieringsystem utan evidens medan några
hundra lokalt politiskt valda myndigheter (kommunerna) fick ansvaret för
äldrevården (omsorgen).
Vore inte detta att redan från början
bygga in orättvisor, friktioner och oklar
ansvarsfördelning i vårdsystemet.
Och är det inte denna brist på
ansvarstagande många patienter och
anhöriga upplever idag när de befunnit
sig på akutintagen i det närmaste 24
timmar utan att något händer och
någon tar ansvar. Man ”skyfflar” patienten mellan olika ansvarsområden utan
att man som skattebetalare ser att någon
tar ett helhetligt ansvar.

Låt inte 1 000-tals okunniga
landstingspolitiker bestämma
I Sverige är alla patienter inlåsta i sitt
eget landsting i tre månader utan möjlighet att söka vård utanför detta oavsett
hur dålig kvaliteten är, det vet inte det
svenska folket.
Betalar man skatt i Sverige ska man
givetvis kunna söka vård var som helst i
landet, vid vilket sjukhus som helst.
Det ska inte 1 000-tals landstingspolitiker bestämma.
Först då uppstår en kvalitetskonkurrens mellan sjukhusen till gagn för patienterna. Idag finns det svenska sjukhus
som har så dåliga medicinska resultat
att de borde förbjudas att behandla och
operera patienter med till exempel vissa
cancerdiagnoser. Vissa landsting är
dessutom permanent och kontinuerligt
underpresterande i ett nationellt perspektiv.
Nej, låt riksdag och regering ta
ansvar för den svenska sjukvården så att
väljarna också kan utkräva detta ansvar i
val till den svenska riksdagen. Då flyttas
också makten till patienterna från landstingspolitikerna, som inte behövs.
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Tio skäl för att
avskaffa landstingen

THOMAS ZILLING
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA

N

är Göran
Hägglund öppnar
för att utreda ett
förstatligande av
sjukvården så är
det ett riktigt
beslut. Vi är tacksamma för den debatt
som nu börjar i vår tidning kring ett
statligt ansvar för vården.
Jag har valt att lista tio tunga
argument för, i debatten, men vill börja
med att bemöta några av argumenten
mot min ledare i förra numret av Sjukhusläkaren.
Johan Fischer som försvarar nuvarande organisation med regioner och
landsting och menar att ”landstingsoch regiondriven sjukvård som inte
fungerar så bra, leder inte så sällan till
ett politiskt skifte.”
Så kan det vara i den bästa av världar,
men vet vi vad vi röstar på i landstingsvalet? och vilket ansvar för vården
vilar idag på politiker och tjänstemän på
nivån ovanför verksamhetschefer mer än
att budgeten skall vara i balans?
En statlig styrning kommer att leda
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till mer kunskapsstyrning ute i verksamheten där ansvar för brister i vården även
kommer kunna utkrävas på en mer övergripande nivå.
Även Ingvar Karlberg framför betydande kritik mot förslaget om statlig
styrning och finansiering och beskriver
även en ”Zilling-modell” som inte jag är
far till.
Bara för att staten finansierar
sjukvården via taxeringsrätt och styr
övergripande så innebär detta inte att
staten behöver vara beställare, producent/vårdgivare eller stå för uppföljningen. De rollerna kan likaväl utföras
av andra och Sjukhusläkarna har sedan
år drivit på för att det skall finnas en
mångfald av utövare i vården, privata
och offentliga.
Vidare visar nya hälsoekonomisk
forskning på spännande resultat med
bättre kvalitet och kostnadseffektivitet
med läkare i organisationens högsta
ledning.
Uppföljning av vården kan ske via
Socialstyrelsen eller vara en fråga för
professionen genom specialitetsföreningarna. Det är fel att som Karlberg
hävda att statligt finansierad sjukvård
leder till underfinansiering. Även om
BNP är ett dåligt mått på hur mycket
resurser som går till hälso- och sjukvård
så gick 11,1 procent av dansk BNP till
finansiering av deras statligt finansierade sjukvård att jämföras med 9,6
procent som var motsvarande siffra i
Storbritannien och Sverige 2010.
Låt mig nu illustrera rådande
ordning i dagens Sjukvårdssverige med
ett citat;
”Där finns två tydliga uppfattningar
i synen på svensk sjukvård, men det är
inte mellan våra politiska block som
skiljelinjen går. Snarare verkar skiljelinjen gå mellan partier och makthavare å
ena sidan, samt allmänhet och vårdper-

sonal å den andra.”
Så skriver Anders Blanck, vd för Läkemedelsindustriföreningen i e-tidningen
LIFe-time.se som låtit undersökningsföretaget Novus studera svenska folkets syn
på sjukvården. Undersökningen visar att
åtta av tio svenskar inte tror att alla
svenskar får vård på lika villkor och nio
av tio tror därtill att vården skiljer sig åt
mellan olika landsting.
När tidningen Dagens Samhälle
publicerade artikeln ”Skrota landstingen
och förstatliga vården” i augusti så fanns
även en läsarfråga på nätet om läsaren
höll med. 81 procent svarade ja på
frågan. Även om inte detta är en statistiskt säkerställd värdemätare på en
svensk opinion så får man ändå höja på
ögonbrynen över resultatet i Sveriges
Kommuner och Landstings egen
tidning.
Enligt försäkringsbolagens branschorganisation Svensk Försäkring hade
522 000 personer tecknat en privat
sjukvårdsförsäkring vid årsskiftet
2012/2013 i en bransch med en tillväxt
på cirka tolv procent per år. Men varför
väljer fem procent av den svenska
befolkningen att betala notan för
sjukvård en gång till?
Svaret är enkelt! Allt för många har
insett att som svensk sjukvård styrs idag
så går det inte att leva upp till andra
paragrafen i Hälso- och sjukvårdlagen;
Målet för hälso- och sjukvården är en
god hälsa och en vård på lika villkor för
hela befolkningen.
Jag är dock övertygad om att hade vi
en folkomröstning kring ett avskaffande
av denna paragraf skulle vi mötas av ett
rungande nej. Vi kan inte blunda för
hur den svenska hälso- och sjukvårdssektorn alltmer påverkas av vår omvärld
genom direktiv från EU som berör allt
från läkares grundutbildnings längd till
rätten för gränsöverskridande vård. Allt
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med syfte att stärka den enskilde individens valfrihet och rättigheter.
Det kommunala självstyret, med
tidiga rötter i USA:s konstitution, vars
huvudsyfte är att motverka centralstyre
genom decentralisering, har, vill jag
hävda, i Sverige delvis haft motsatt
effekt för vården. Lokalt har systemet
skapat inlåsningseffekter och gett en
stor makt åt en knappast demokratiskt
överbryggande organisation i SKL. För
det är inte till SKL:s topp vi röstar i
landstingsvalet.

Vad vill vi ha?

1.

Solidariskt finansierad
hälso- och sjukvård i ett land
med fortsatt urbanisering
t Varje år växer Stockholm med en

befolkning som motsvarar upptagningsområdet för ett normalt svenskt
länsdelssjukhus. Detta kan vara en
bidragande förklaring till att Stockholm
idag har minst antal vårdplatser per
tusen invånare i landet.
Genom urbaniseringen varierar
andelen äldre över landet stort. I Stockholm är andelen invånare över 80 år 4
procent och motsvarande siffra i Kalmar
eller Värmland är 6,5 respektive 7
procent.
Nästan två kronor skiljer i landstingsskatt mellan Stockholm i toppen
och Västerbotten som idag har lägst
landstingsskatt. Ingen tror idag att
denna utveckling kommer att ändras
och det är svårt att överblicka det solidariska i såväl finansiering som utbud
med 21 olika huvudmän.
Hur skall vi någonsin kunna leva upp
till en solidarisk finansiering av vården
utan att staten tar över ansvaret?

2. Kunskapsstyrd vård
t Kommunalt självstyre gäller i Sverige
även för hälso- och sjukvård genom landsting och regioner. Den som varit med
under ett antal år vet att landsting och
regioner på många områden fortfarande
befinner sig på mark där merkantilismens
lagar råder. Vi producerar så mycket det
går inom det egna landstinget och köper

så lite som möjligt från andra. Politiker
och tjänstemän styr utifrån den egna
plånboken. Mellan kommuner och landsting råder alltför ofta kommunikationsproblem. I kläm kommer de multisjuka
och äldre där ansvaret idag är otydligt och
vältras över på villrådiga politiker som
allt för ofta har brist på sjukvårdskunskaper men förväntas kunna sluta gapet
mellan behov och resurser.
Bristen på läkarkompetens i
kommunal omsorg är ofta skriande eller
saknas och försvåras genom rådande
ordning. Här vill jag ge Johan Fischer
rätt att det är önskvärt att fler läkare
engagerar sig i politiken.

3.Valfrihet även i Sverige
t Direktiv 2011/24/EU slår fast att
Europas patienter har rätt att låta sig
behandlas var som helst i Europa och få
vården ersatt, om de hittar en vårdgivare
som vill ta emot dem, så länge de nationella sjukvårdssystemen inte hotas.
Sveriges regering står bakom direktivet men hur agerar landstingen och vad
gäller för den inhemska befolkningen?
I det nyligen publicerade slutbetänkandet av patientmaktsutredningen så
föreslås att patienter under vissa förutsättningar kan välja primärvård och
öppen specialistvård över landstingsgränserna. Men förslaget öppnar inte för
rätt till valfrihet när det gäller sluten
vård. Inte desto mindre noteras i utredningen: ”det förekommer betydande
regionala skillnader vad gäller medicinska resultat och kvalitet. Det är t.ex.
inte acceptabelt att relativ femårsöverlevnad för kvinnor med ändtarmscancer
varierar mellan cirka 40 procent till
drygt 70 procent beroende på i vilket
landsting vården ges.”
Tror någon att vi med nuvarande
landstingsmodell kommer kunna råda
bot mot de regionala skillnaderna som
föreligger avseende medicinska resultat
och kvalitet?

4. Jämlik cancervård
t I DN den 8/8 beskriver tre cancerläkare den orimliga snedfördelningen vad
gäller tillgång till cancerläkare över
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landet. I Stockholm/Gotland är siffran
109 patienter per cancerläkare att
jämföras med 367 patienter för Västra
Götaland som är sämst i klassen.
År 2009 kom regeringen med en
nationell cancerstrategi för framtiden.
I den kan man läsa att landet behöver
en långsiktig strategi för att klara en
framtida ökning av antalet cancerfall
som utgår från att:
• Samhället måste öka sina investeringar i prevention; det mest betydelsefulla för att minska sjuklighet och död i
cancer.
• Kunskapsbildning och kunskapsspridning inom cancervård och prevention måste förbättras.
• Cancervårdens organisation
behöver förbättras.
• Nationellt samarbete blir alltmer
nödvändigt och måste ges fastare former.
• Cancervården måste möta framtida
patienters krav på information och
kvalitet i omhändertagandet.
• Särskilda insatser behöver göras för
att minska skillnader mellan befolkningsgrupper.
Tror någon att detta går att lösa utan
nationell styrning av vården?

5. Fungerande
nationell IT-strategi
t Inom sjukhusvården är det idag sex

journalsystem som har greppet om den
svenska marknaden: Take Care, Cosmic,
SYSteam Cross, Melior, VAS och Infomedix. Lika lite som vi kan tänka oss att
undvara våra mobiltelefoner så kan vi
klara oss utan datajournaler. Men det
finns en stor skillnad. Med mobiltelefonerna har de flesta av oss följt med
utvecklingen. Få använder idag en
gammal mobiltelefon av märket
Ericsson. Med patientjournaler är det
annorlunda och här jobbar vi med gamla
föråldrade system. Driftsäkerheten
måste ifrågasättas inte minst efter att
systemet Take Care har drabbats av återkommande stora haverier och
dataintrång de senaste åren. Till skillnad
från våra mobiltelefoner så bygger Take
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Care på en mycket gammal teknik. Den
tekniska plattformen (programspråket)
APL utvecklades och användes i
huvudsak på 1960- och 70-talen och det
är i dag ett känt problem att det är svårt
att rekrytera IT-personal som behärskar
APL.
Frånsett driftsäkerhet måste man
beakta all tid som används för att
personal som byter landsting eller
region skall lära sig det nya systemet.
Köper du en ny bil eller byter från PC
till Apple så ser det mesta ganska likt ut
men så är det inte när du byter journalsystem.
Det hade varit lämpligt att man
oavsett medicinsk fakultet hade kunnat
lära sig ett system eller åtminstone en
brukarmiljö att känna igen sig i. Som
nu är måste t.ex. Region Halland med
närliggande universitet i Göteborg och
Skåne som båda använder Melior ha
kurser i sitt eget system VAS för nyanställda läkare.
På samma vis kan vi konstatera att
flera hyrläkarföretag specificerar
kunskap i specifika datajournalsystem
för uppdraget.
Svensk sjukvård kommer att behöva
göra omfattande investeringar i sina
journalsystem framgent och ett fungerande journalsystem för hela riket är
vare sig en utopi eller något orealistiskt
men kräver en central styrning.

6. Bättre styrning av
högspecialiserad vård
t Den högspecialiserade vården bedrivs
på allt för många sjukhus för att vi på
ett effektivt sätt skall kunna utveckla
och säkra verksamheten.
I Patientmaktsutredningen finns en
förhoppning att öppna jämförelser eller
nationella utvärderingar i exempelvis
kvalitetsregister skall utgöra underlag
för statliga tillsynsinsatser. Men erfarenheten från verkligheten visar att många
patienter helt enkelt undanhålls adekvat
behandling då kunskap och erfarenheter
inte finns inom den egna organisationen
och de patienterna blir inte synliggjorda
i någon statistik
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7. En nationell strategi för
patientsäkerhet
t Den 3:e och 4:e september i år arran-

gerades en konferens om patientsäkerhet
i Stockholm och Lund. Det rådde konsensus att en nationell strategi för patientsäkerhet är ett strategiskt mål.
I efterföljande paneldiskussion kring
hur denna kan se ut så hävdade Läkarförbundets ordförande Marie Wedin att
som Sjukvårdssverige är organiserat idag
så får vi nog leva med 21 olika strategier. Är det rimligt?

8. Konkurrens och
mångfald i vårdutbudet
t Landstingen är enligt lag skyldiga att

inom primärvården införa vårdvalssystem som innebär att alla vårdgivare
som uppfyller landstingens krav har rätt
att etablera verksamhet med offentlig
ersättning. Landstingen tillämpar lagen
om valfrihetssystem (LOV) när de inför
vårdvalssystem. Det ger människor rätt
att välja privat eller offentlig vårdcentral. Den möjligheten finns i Stockholm men vad händer i övriga riket?

9. Forskning och
utbildning med en och
samma huvudman
t Ett stort problem idag är att de

svenska medicinska grundutbildningarna ser väldigt olika ut avseende studieplanen vid våra medicinska fakulteter.
Efter en noggrann granskning vill
jag ställa frågan om det är samma
utbildning som ges vid de olika studieorterna. En statlig styrning kan
innebära att en enhetlig nationell kunskapsbas för läkares grundutbildning
definieras och implementeras. Det tydliggör även ansvaret för finansieringen
av kompletta medicinska fakulteter.
Med dagens system med en oklar
gränsdragning mellan sjukvårdsproduktion, undervisning och forskning har
sedan decennier de senare två kommit
på undantag med resultat förlorad akademisk miljö.
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10. Investeringar i
infrastruktur för hälso- och
sjukvårdens framtid
t Många svenska sjukhus är byggda på

60 och 70 talet. Behovet av underhåll är
stort och investeringsbehovet av
framtida vårdplatser som även fyller
morgondagens patienters behov är eftersatt. Planeringen av sjukhus liksom
investering i modern utrustning kräver
nationell samordning för att kunna
utnyttja landets resurser på ett effektivt
sätt. Detta är också en viktig faktor för
att skapa en god arbetsmiljö och göra
vårdyrkena attraktiva och säkra en god
personalförsörjning. Moderna funktionella lokaler bidrar till en god arbetsmiljö.
EU-medlemskapet kommer att
påverka svensk sjukvård
Det är säkert lika svårt att skrota
SKL och landstingen som att riva Berlinmuren.
Här finns alltför mycket sär- och egenintressen att försvara. Men vill vi ha en
lagstiftning på hälso- och sjukvårdsområdet som går att följa så måste även
samhället ge förutsättning därför.
Vägen dit är valfrihet för patienten
och konkurrens mellan vårdgivare till
skillnad från idag där landsting och
regioner med undantag för möjligen
Stockholm gör allt för att undergräva
detta.
En nationell styrning och finansiering innebär inte heller att staten
behöver ta över driften av Sveriges
sjukhus. Hur vi än vänder och vrider oss
kommer EU-medlemskapet med tiden
att göra landstingens idag feodala ställning svår till förmån för en mer patientorienterad vård.
Men skall man lyckas krävs det att
man finner alternativ för alla de politiker och tjänstemän som sitter med
handen i syltburken eller ett parti som
vågar driva frågan.

Thomas Zilling
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Behövs tystnadsplikten
i hälso- och sjukvården?

E

n grundbult i hälso- och sjukvården är tystnadsplikten, dvs att
patienten kan lita på att det som
sägs i enrum mellan läkare och
patient stannar i detta rum.
Tystnadsplikten har successivt
luckrats upp: Läkarens personliga anteckningar
om patienterna har lagreglerats och alla berörda
vårdyrkesgrupper som är inblandade kring patienten har fått skyldighet att föra journal.
Genom att den kraftigt utvidgade journalföringen om patienterna dessutom blivit elektronisk och lagras på centrala dataservrar har risken
för att obehöriga skall komma åt känsliga journaluppgifter om enskilda patienter ökat påtagligt och kräver omfattande IT-säkerhet.
Många exempel sedan många år talar dock
tyvärr för att de elektroniska journalsystemen i
har otillräcklig säkerhet. Det senaste exemplet
kom i oktober 2013, då Dagens Nyheter rapporterade att miljontals journaler i Stockholms
läns landstings system Take Care varit åtkomliga för obehöriga under åtta månaders tid.
Problemen med IT-säkerhet gäller även
mellan olika vårdgivare genom begreppet
”sammanhållen journalföring”. Enligt Patientdatalagen (2008:355) definieras detta som ”ett
elektroniskt system, som gör det möjligt för
en vårdgivare att ge eller få direktåtkomst till
personuppgifter hos en annan vårdgivare”.
Genom Nationell patientöversikt (NPÖ)
kan information från olika vårdgivares journalsystem med patientens medgivande bli tillgänglig för behöriga användare var som helst i
landet. Systemet syftar till att förbättra vårdpersonalens tillgänglighet till enskilda patienters journaler för att förbättra kvaliteten i
vården, men innebär samtidigt stora risker.
Uppgifter i media från t.ex. Wikileaks,
hackergruppen Anonymous och Eric Snowden
visat att även topphemliga IT-system kan
hackas. Enligt Department of Health &
Human Services i USA har dataintrång dokumenterats hos en lång rad vårdgivare med patientjournaler för över tjugo miljoner personer:
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/breachnotificationrule/breachtool.html.
(Eller gå in på www.sjukhuslakaren.se och
klicka på länken i Gunnar Akners blogg).

En sammanställning från Privacy Rights
Clearinghouse har sedan 2005 dokumenterat
intrång i över sex-hundra miljoner patientjournaler i USA;
http://www.hhs.gov/ocr/privacy/hipaa/administrative/breachnotificationrule/breachtool.html
(Eller gå in på www.sjukhuslakaren.se och
klicka på länken i Gunnar Akners blogg).
Tror någon att Sverige är bättre på att
skydda känslig, personlig journalinformation
än USA?
Mot denna bakgrund synes det föreligga en
trosviss aningslöshet från landets IT-ledning,
såväl nationellt som i landsting och kommuner.
Man undrar vad som driver frågan om ”sammanhållen journalföring” via centrala servrar?
Inera AB presenterade en undersökning 2011
som visade att en stor majoritet av svenskarna var
positiva till att ta del av sin journal på internet,
och ansåg att fördelarna övervägde riskerna.
Med hänsyn till hur låg status som journalföring i allmänhet har inom vården och
omsorgen kommer efterfrågan troligen inte
särskilt mycket därifrån, utan huvudsakligen
från politiker, administratörer, ekonomer och
informatiker/datologer som dels driver frågan
från ett medborgarrättsperspektiv, dels önskar
bättre underlag för central ”styrning”.
Frågan är om det finns någon utredning
som undersökt hur ofta läkare verkligen
behöver akut elektronisk tillgång till journaler
från andra kliniker respektive andra sjukhus
och hur mycket bättre sådan tillgång är
jämfört med det traditionella sättet med
anamnesuppgifter och papperskopior.
Frågan är även om ökade möjligheter till
central styrning verkligen leder till förbättrad
resursallokering och vårdkvalitet över tid?
Problematiken kompliceras av den
pågående omfattande nationella registreringen
i nationella register av allt fler kvalitetsindikatorer och ”osunda levnadsvanor”, där man även
planerar automatisk datafångst ur journalerna.
Nazisterna regerade i Europa på 1940-talet,
dvs bara för cirka 70 år sedan. Vad hade hänt
om de haft tillgång till dagens centrala servrar
där de lätt kunnat hämta och sortera information om olika folkgruppers hälsosituation och
psykosociala förhållanden?

GUNNAR AKNER
Läkare och professor
i geriatrik vid Örebro
universitet
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D

Hade säkert Susanna använt om sådan funnits då.
Utlagd på Facebook.

.

Här predikas inte längre.
Inte byggt av cement utan av sediment.

65

E
F
78

30

G
H

Samstämmig.

I

I läs och norm.

J

Brukar ligga till vänster.

K

Var då.inte Sven Duva.

L
83

Var ganska mager om bena, tillika om armar och hals. M
I en akt.
.
Gå igång.

N
.

Kryssmakare: Anders Lundström

Nära nog alltid.

O
P

Guld i Norrbotten..

Q

En kallas den poetiska.

R

Med reduktion.

S

Ger livgivande droppar.
Livets högsta mål för en epikuré.
En riktigt gnidig en..

T
U
V

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”.
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The SUS Blues
ad är det bästa med tidningen Sjukhusläkaren? Jo, att i samma stund som tidningen kommer ut så släpps en ny
musikvideo av Henrik Widegren på
www.sjukhusläkaren.se!
Den här gången handlar den om att ta stora
beslut utan att ha en SUS-ning om
konsekvenserna.
Titeln är "The SUS Blues” och så här säger
Henrik Widegren om bakgrunden till
musikvideon.
”Strax innan sommaren passade Region
Skåne på att ändra om sin förvaltningsorganisation. Ännu ett varv med sleven i grytan, som
givetvis kom att smaka mycket godare.
Vi fick genast en déjà vu från 2010 då
dåvarande regiondirektören slog sönder, förlåt
ihop, Malmö och Lunds universitetssjukhus till
SUS, Skånes Universitetssjukhus. Fem år
tidigare hade han slagit samman Huddinge och
Karolinska. Så varför inte upprepa en succé?
Men även höga män kan vara efterkloka.
Och de kan ha poetiska ambitioner.

V

Kjell-Olof Feldt skaldade:
”Löntagarfonder är ett jävla skit
Men nu har vi baxat dem ända hit.”

Så Region Skånes fd regiondirektör skulle
kunnat skrivit The SUS Blues och nuvarande
skulle kunna komma ut med en ”cover”.

Rätt lösning på förra
numrets kryss
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t De tre först slumpvist dragna rätta
lösningarna av dubbelkrysset i nummer 4/2013
kom från:
Lars Berggren, Malmö, Lennart Forsgren,
Stockholm och Christina Torstenson,
Skärhamn. Alla får boken Patientens Pris på
posten.
Poetens namn var Elmer Diktonius. Diktens titel:
”Jaguaren” och diktstrofen som efterlystes löd:
Ur gröna blad sticker fram röd nos
ögon med trekantiga blickar
spräckligt –
morrhår vågrörelse
klotass –
du flyger ju! – mitt hjärtas jaguar!
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Att vara chef i dagens sjukvård
är ett sammelsurium av uppgifter

D

en chefstjänst jag
har varit tillförordnad på är nu utlyst
och jag har sökt den.
På samma gång är
det ju dags att tänka
efter vad jag vill som chef. Det är inte
helt lätt att känna att den period som
varit gett tid till reflektion över denna
fråga.
Att vara chef i dagens sjukvård är ett
sammelsurium av uppgifter. En del mer
tydliga andra extremt esoteriska. Vad som
är klart är vilka medarbetare jag är direkt
chef över, då kan man ju i alla fall ha koll
på ledigheter, scheman och löner etc.
Det direkta arbetsmiljöansvaret finns
ju med, men här blir det ju en mer
splittrad bild. Som chef för anestesiologer så är det svårt att hitta ett enda litet
krypin på sjukhuset som det inte KAN
hända att dessa ska fullgöra arbetsuppgifter i.
Så är jag då ansvarig för arbetsmiljön
på hela sjukhuset? Då har jag nog en hel
del åsikter att komma med, framförallt
varför redan smala korridorer ska vara
helt överbelamrade med alla möjliga
andra prylar, ibland när det är bråttom
känns det som inomhus-parkour, fast
med patient då. Ser ny sport framför
mig – ”patientracet”.
Sedan kommer de riktigt spännande
brytpunkterna. Ekonomin inom
sjukvården är
ju inte logisk,
och nu tänker
jag närmast
inte på DRG
och New
Public Management, utan
rent så att det
är oerhört
svårt att räkna
MIKAEL ROLFS ut vad allt
kostar och då
Chef för barnanestesin,
blir det ju lika
Astrid Lindgrens
svårt att få
barnsjukhus.
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pengar som täcker den kostnaden.
Särskilt svårt blir det på universitetssjukhuset där många olika ingrepp, och
kombinationer av dessa utförs antingen
i serie eller simultant och sedan kräver
olika övervakning efteråt. Hur definierar man kostnaden för varje enskilt
ingrepp och vad ska debiteras med vad?
Tur att jag inte är ekonom, och att vi
faktiskt har en riktigt bra ekonom som
håller ordning, det är nog därför de
numera heter controller.
Sedan kommer det andra området
som jag tycker kan vara förvirrande,
dessa kast mellan stort och smått. Med
samma pockande på uppmärksamhet
blir jag mailad om att en papperskorg är
felmonterad och att jag är kallad till
möte angående framtida anskaffning av
ventilatorer. Dessutom sticks det
emellan ett mail om att transportutrustning X behöver bytas omedelbart och
därför behövs ett motiverat upphandlingsunderlag som grund för en budgetavvikelse i investeringsplanen.
Strategiska och operationella uppgifter blandas friskt med varandra och
ibland är de ihopkopplade med varandra
på ett sätt som gör att förvirringen ökar.
Pratar vi om nu NU, eller nu SEN, eller
är jag rentav redan sen?
En av de saker som gör att tiden för
reflektion är mindre än man behöver är
det som jag nämnt i tidigare krönikor –
vad ska jag göra? Vad ska jag se till att det
blir gjort? Vad ska jag bara veta om att det
görs? Här är otydligheten inte avhjälpt.
Chefsstöd måste vara en del av att
vara chef. Inte för att frånsäga sig ansvar
men för att inte fastna i två timmar
framför datorn för att författa skrivelse
y, som en administrativ assistent antagligen hade skrivit på mindre än halva
tiden och dessutom med betydligt
mindre huvudvärk som outcome.
En annan sak man gör som chef som
kanske inte är helt rätt, det är att gå på
möten/andra sammankomster som kallas
med extremt kort varsel. Även fast jag har

medarbetare med olika ansvarsområden så
är det ju inte möjligt att få lös dem ur
lagt schema när informationen om förväntade mötestider kommer alltifrån dagen
innan till någon vecka innan.
När ska det gå fram till dem som
kallar till dessa möten att ALL vårdpersonal har scheman som ofta ligger
minimum 6-8 veckor i framtiden.
ALLA dessa möten kan inte vara
påkomna så plötsligt att det inte går att
kalla till dem i bättre tid! Gör något åt
detta, annars fortsätter vi chefer, som
skjuter på andra uppgifter till kvällen,
att komma på dessa möten och då har vi
inte den specialkunskap på området som
våra medarbetare har. Dålig kvalitet och
dålig tidsplanering går då hand i hand!
ist vill jag sluta med en
vädjan åt alla i vården från
bestämmare till görare – tag
vårdplatsbristen på allvar, vi
måste sluta träta OM den
finns och inse ATT den finns.
Detta piano som spelats sönder under
flera år är nu på upphällningen. Nu är
det så många som har slutat inom
vården att det inte längre går att bara
temporärt laga och lappa, och min erfarenhet är tyvärr att det nu är så pressat
så ingen klarar av att lyfta huvudet och
se till samarbete.
Man kämpar för att åtminstone
kunna andas i sin egen zon (avdelning)
och mäktar inte se längre. Detta gör att
haverier inträffar både med att patienter
inte hamnar på rätt ställe, men också
genom att personal på olika enheter
hamnar i konflikt med varandra. Som
chefer är detta en av våra viktigaste uppgifter – strukturella fel ska inte leda till
sådan frustration så att medarbetare tar
ut det på varandra i vårdens vardag.
Jag är medveten om att jag inte
ensam har svaret på detta problem, men
vi måste alla jobba med lösningen nu,
inte sen, för när personalkärnan minskar
under en kritisk punkt finns inte kompetens och energi att jobba vidare ifrån.
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Varför arbetar inte vården och apoteken
tillsammans mer gränsöverskridande?
”Journey ends
in lovers meeting”
sjunger narren Feste i andra akten av
Shakespeares Trettondagsafton.
Kanske kan den långa resan kring
hur vi samarbetar – eller inte samarbetar
– kring patienten mellan vård och
apotek, mellan läkare och farmaceut
faktiskt sluta lyckligt. Men bara om vi
som är berörda tänker till.
Det är inte ofta jag är kund vid apoteksdisk men när det händer så slår det
mig varje gång:
”Varför ser mötet ut så här?”
Bakgrunden till den frågan är att jag
gärna vill se farmaceutens uppgift som
”att medverka till att göra det
möjligt för patienten/kunden att
genomföra den behandling som
vården och patienten kommit
överens om”.
Formulerar man kärnverksamheten
för en farmaceut så, och inte enbart som
att expediera läkemedel eller göra läkemedelsgenomgångar eller distribuera
läkemedel eller något annat så väcker
det många tankar hos mig som läkare.
Det första är naturligtvis allt det en
farmaceut kan göra i mötet vid apoteksdisk för att göra det enklare för patienten att genomföra den behandling som
jag som vårdpersonal tillsammans med
patienten beslutat om. Men också hur
stelbenta regelverk och krav reser hinder
för detta och leder till merarbete.

Varför inte
tvåvägskommunikation?
Det andra är att plötsligt ställer jag mig
många frågor kring den envägskommunikation på papper som vi nu digitaliserat till envägskommunikation i ITsystem. Varför inte tvåvägskommunikation?
Varför ska jag som förskrivare inte
kunna be om extra hjälp till patienten,
till exempel vid nyinsättning av ett
läkemedel hos en patient jag räknar med

kan ha svårt att ta till sig denna information för att så mycket annat hände
vid mötet i vården?
Varför skulle jag inte kunna få information tillbaka från den farmaceut som
expedierade läkemedel att min patient
hade noll koll på att hen hade fått tre
nya läkemedel när hen kom till
apoteket? Allt med patientens tillstånd
till oss att utbyta information förstås.
Varför stöder inte regelverk och ITstöd detta? Varför kräver vi inte förändringar som gör att vi kan arbeta mer
gränsöverskridande med patienten –
läkare, sjuksköterskor, apotekare och
farmaceuter?

Många tankar
som kräver svar
Kommet så långt så väcks tankar på alla
nya affärsmodeller fokuserande på denna
kärnverksamhet som är tänkbara. Att
avtala i förväg om att apotek kan avropa
extra tid och ersättning från vården i
vissa i förväg definierade situationer. Att
som förskrivare avropa en extra tjänst i
form av fördjupad hjälp och information
om jag anser att det vore värdefullt för
att göra behandlingen effektiv? Eller för
den delen att be om hjälp med att sätta
ut ett läkemedel och/eller att märka om
redan befintliga burkar med nya doser?
Det här är bara några av en lång rad
tankar som dyker upp när jag går hem
från apoteket med nya läkemedel i
handen. Varför accepterar vi att regelverk är uppbyggda för att lösa frågor
och hindra problem som var vardagsmat
i pappersvärlden?
Varför ställer vi inte krav på nya
arbetssätt kring hantering av läkemedel
i öppen vård med mycket mer differentierade uppdrag – och ersättningar – vid
expedition av läkemedel?
Varför lägger apoteksvärlden så
mycket tid på att diskutera andra tjänster
som vården inte efterfrågar eller som kan
göras effektivare och smartare i vården
om resurserna bara fanns i samhället?

Varför värnar vi inte det som är själen
och hjärtat i öppenvårdsfarmaci och för
den delen kärnan i öppenvårdsbehandling med läkemedel också.
Jag tror att vi behöver helt nya fora
för att diskutera detta och få en förståelse hos myndigheter och beslutsfattare
för frågan. Jag tror också att det är alla
ni som är relativt unga i yrket som
måste vara huvudpersonerna i detta. Ni
som har merparten av er yrkeskarriär
framför er och ser nya möjligheter
överallt.
Jag hoppas att stiftelsen NEPI som är
en angelägenhet för både Apotekarsocieteten och Sveriges läkaresällskap kan
spela en roll i detta.
Har du synpunkter och tankar på det
jag skrivit hittills – och särskilt om du
är ST-läkare eller nybliven specialist så
sök upp LinkedIn-gruppen ”ABLA IV samverkan kring läkemedel i öppen
vård” och tag kontakt med mig för
medlemskap.
Den okända undertiteln till Trettondagsafton är ”Vad du vill” och det kan
väl tjäna som en bra slutkläm för denna
krönika tillsammans med narrens
avslutning: ”What’s to come is still unsure:
In delay there lies no plenty”.
Det är upp
till oss själva att
tydliggöra vad
vi vill, och det
finns ingen
anledning att
vänta längre!

MIKAEL
HOFFMAN
läkare, specialist i klinisk
farmakologi och
iinfektionssjukdomar, samt chef
för stiftelsen NEPI – Nätverk
för läkemedelsepidemiologi.
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Posttidning B. Economique
Returadress: Sjukhusläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm

Sök medel ur
Sjukhusläkarnas
fonder

t Sjukhusläkarna förvaltar Stiftelsen

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

I enlighet med stadgarna prioriteras
barn och behövande änkor/änklingar
till avlidna medlemmar. För sökande
med en årsinkomst överstigande 150
000 kr bedöms behovet av understöd
från fall till fall.
Från understödsfonden kan understöd
vidare utgå till medlemmar som har
särskilt behov.
Behovet av understöd bedöms från
fall till fall utifrån den totala familjeekonomin.
Till ansökan skall kopia av senaste
självdeklaration bifogas.
Vid frågor går det bra att kontakta

Madeleine Blomquist på
Sjukhusläkarnas kansli,
tel 08-790 34 50.
Särskild ansökningsblankett samt
riktlinjer för fondutdelningen kan
rekvireras från Sjukhusläkarna på
telefon 08-790 34 50
eller per e-post till
madeleine.blomquist@slf.se eller
hämtas på http://www.slf.se/Foreningarnasstartsidor/Yrkesforening/Sjukhuslakarforeningen/fondmedel/
Sista ansökningsdag är den 31
december.

