
Detta visar 

sjukhusets händelseanalys

D
en 67-årige mann

en

kommer till akut
-

mottagningen på

Skånes universite
ts-

sjukhus i Malmö

efter en trafikoly
cka.

Trauma-CT visar
 omfattande skad

or,

allt från multipla
 frakturer på sku

lder -

blad, revben, nyc
kelben, krosskad

a på

ena lungan med 
luft och blod i lu

ng-

säcken, ansiktsfra
kturer, flera kotfr

aktu-

rer i hals- ,bröst-
 och ländrygg. D

et

noteras  också en
 blödning i hjärn

balken

och förändringar
 som talar för en 

kraftig

hjärnskakning.

67-åringen bedö
ms av neurokirur

g,

öron och ögonläk
are.

Flyttas på grund

av platsbrist
Han läggs in för ö

vervakning på ak
utens

vårdavdelning (A
VA). På grund av

 plats-

brist flyttas han e
fter 36 timmar na

ttetid

till ortopedens av
delning 1 där sju

kskö-

terskan reagerar p
å hans skadebild 

som

hon menar är för 
omfattande för av

del-

ningen. Hon vägr
ar ta emot honom

.

67-åringen trans
porteras då iställ

et

     

den enligt hände
lseanalysen sakna

r

resurser för att öv
ervaka en multit

rau-

mapatient med s
å komplex skade

bild.

När 67-åringen f
lyttas från akuten

till ortopeden för
ekommer ingen ö

ver-

rapportering mel
lan kirurgläkare 

och

ortopedläkare oc
h det sker en rad

 missar

i överrapporterin
gen.

Sjuksköterskan p
å ortopedens avd

el-

ning 1 som aldri
g träffat patiente

n, rap-

porterar över till
 sjuksköterskan p

å orto-

pedens avdelning
 4 som inte får be

sked

om några specifik
a kontroller eller

 över-

vakningar av 67-
åringen.

Hon får dock bes
ked att en operat

iv

stabilisering av h
alsryggen är plan

erad

till nästa dag.

67-åringen place
ras i enkelrum.

Enligt journalant
eckningar av en

sjuksköterska på 
AVA finns en ord

ination

på fortsatta comm
otiokontroller var

fjärde timme (com
motio = hjärnska

k-

ning). Den inform
ationen får aldrig

 sjuk-

sköterskan på ort
opedens avdelnin

g 4.

Det finns inte he
ller dokumentera

t

att det gjorts ME
WS-kontroller en

ligt

gällande rutin. (M
EWS står för

modified early w
arning score och 

är ett

hjälpmedel för p
ersonalen att bed

öma

patienternas vita
la funktioner för 

att

tidigt upptäcka f
örsämringar, som

används på Skåne
s universitetssjuk

hus).

Nästa dag, då op
erationen som sk

a

stabilisera halsry
ggen ska genomf

öras,

är 67-åringen oro
lig och förvirrad.

 På

eftermiddagen h
ittas han stående

 i

rummet desorien
terad. Han vet in

te var

han befinner sig 
och har tagit av s

ig

nackkragen och d
ragit ur urinvägs

kate-

ter och venkatete
r.

Saturationen (syr
emättnaden i

blodet) är låg och
 67-åringen beha

ndlas

med syrgas. Sjuk
sköterskan ringe

r till

operationsavdeln
ingen för att få v

eta

tiden för operatio
nen och får då

beskedet att den 
blivit uppskjuten

 på

    

Under kvällen fö
rsämras 67-åring

en

som körs ut från 
enkelrummet och

placeras i en korr
idor för att man s

ka ha

bättre kontroll p
å honom och jou

rha-

vande ortoped til
lkallas.

67-åringen unde
rsöks och skickas

 på

en akut CT på gr
und av misstänkt

 ökat

intrakraniellt try
ck. I väntan på sv

ar

överflyttas han ti
ll akutmottagnin

gen

igen under natten
. Neurokirurg ko

ntak-

tas inte i samban
d med försämring

en,

vilket var bestäm
t i det första sked

et.

Ortopedjouren h
ar inte upptäckt 

anteck-

ningen i den mån
gordiga journale

n.

67-åringen får lu
gnande medel fö

r

att ligga stilla i s
ängen.

Kl 10.00 försäm
ras han med brad

y-

kardi (onormalt l
ångsam hjärtverk

sam-

het)  och blodtry
cksfall, sänkt me

dve-

tande och andnin
gsinsufficiens (ne

dsatt

andningsförmåga
). Hjärt- lungräd

dning

påbörjas omedelb
art och pågår i ci

rka

10 minuter. 67-å
ringen överförs s

edan

till intensivvårds
avdelningen där 

han

vårdas i respirato
r under en månad

s tid

innan han avlide
r.

Analysteamets bedömning av

de bakomliggande orsakerna

I händelseanalyse
ns sammanfattni

ng

anges en rad bak
omliggande orsa

ker till

den tragiska utgå
ngen, de flesta or

gani-

satoriska.

• Antal AVA-pla
tser otillräckliga

.

• Överflyttning 
av multitraumap

ati-

ent med komplex
 skadebild till vå

rd -

avdelning där res
urser för adekvat

 över-

vakning saknas.

• Operationen sk
öts upp eftersom

höftfrakturpatien
ter med akut ope

ra-

tionsbehov prior
iterades på grund

 av ett

system med målr
elaterad ersättnin

g för

höftoperationer.

• Bristande rapp
ortering/informa

-

tionsöverföring i
 flera led, vilket l

edde

till att viktig inf
ormation missad

es.
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På grund av p
latsbrist flytta

s 67-åringen n
attetid till ort

opedens

avdelning 1 dä
r sjukskötersk

an reagerar på
 hans skadebil

d, som hon

menar är för o
mfattande för

 avdelningen.
67-åringen tra

nsporteras

då istället till
 ortopedens a

vdelning 4 so
m även den en

ligt händelse -

analysen sakn
ar resurser fö

r att övervaka
 en  multitrau

mapatient

med komplex
 skadebild.

67-årig trafikskadad 

man flyttas till 

avdelning som saknar

rätt resurser

t 67-årig man skadad i trafikol
ycka

avlider efter att ope
rationen uppskju-

tits och 67-åringen 
flyttats på grund

av platsbrist till avd
elning som saknar

resurser att överva
ka en multitrauma-

patient med komplex skadebild.

friad, trots motsa
tta anteckningar

 av

sjuksköterska/läk
are om fortsatta c

om-

motiokontroller 
var fjärde timme

.

• Rapportering m
ellan ansvariga

läkare saknas.

• Den mångfald 
olika skador som

67-åringen hade 
ledde till att mån

ga

enheter blev invo
lverade vilket led

de till

att en övergripan
de helhetssyn sak

nades.

• Av de skador 6
7-åringen ådrog 

sig,

kan flertalet ensa
mma eller i samv

erkan

ha bidragit till el
ler orsakat den fö

rsäm-

ring som inträffa
de. Så också seku

ndärt

tillkomna faktore
r, skriver analyste

amet.

Analysteamets åtgärdsförslag

• Inrätta en inter
mediäravdelning

. 

• Garantera alla p
atienter samma

patientsäkerhet. 
(I det här fallet g

ick en

akut höftoperatio
n före operatione

n av

67-åringen på gr
und av man prior

iterade

”höftspåret”, som
 är en målrelatera

d

ersättning för aku
ta höftoperatione

r).

Analysteamet sk
river:

”I ett allt hårdare
 ekonomiskt klim

at

finns uppenbara 
risker för priorite

rings -

krockar när målr
elaterad ersättnin

g

utgår. 
Om man vill bev

ara målrelaterad

ersättning, måste
 samma patientsä

ker-

het garanteras fö
r övriga patientg

rupper.

Går inte det bör 
den målrelaterad

e

ersättningen ifrå
gasättas.”

• För att undvika
 prioriterings -

krockar måste vi
d behov ytterliga

re en

operationssal kun
na öppnas, altern

ativt

att man utnyttja
r befintliga resur

ser på

sjukhusets opera
tionsavdelningar

.

• Skapa möjlighe
t att använda en

fyrsal på avdelnin
gen med bemann

ing

dygnet runt där p
atienter kan plac

eras

som kräver konst
ant övervakning.

• Begreppet ”kir
urgiskt friad”

behöver klargöra
s. 

• Rapportering b
ör alltid göras av

vårdande enhet. S
BAR bör använd

s för

säkrare överrapor
tering. (SBAR st

år för

Situation, Bakgr
und, Aktuellt til

lstånd,

Rekommendatio
n och är en stand

ardise-

rad metod att öv
erföra informatio

n i

komplexa miljöe
r).

• Inför en funkti
on i form av ”tea

m-

leader” som har e
n övergripande s

yn och

samordnar behov
 av vård, undersö

k-

ningar och behan
dlingar samt info

rma-

tionsöverföring.

I händelseanalyse
n konstateras ock

så

brister i journals
ystemet när det g

äller

möjligheten att h
itta adekvata sök

ord

för planerade åtg
ärder, ordination

er och

uppföljningar. 

Analysteamet sk
river: ”Journalsys

te-

met Melior inneh
åller för mycket d

ata,

för många fakta m
ed upprepningar

 som

gör att viktig inf
ormation i journ

alen

blir svår att ta til
l sig”.
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D
en diabetessjuka 8

0-

åriga kvinnan kom
mer

till akuten i Lund
 med

ambulans kl 14.3
0

efter att ha insjuk
nat

med sluddrigt tal
 och

förvirring. Hon h
ar fått glukos dire

kt i

blodbanan i ambu
lansen och förbätt

rats. På

akutmottagninge
n ordineras hon fo

rtsatt

glukosdropp och 
mat och dryck.

Något som aldrig
 verkställs i den

kaotiska röra som
 råder på akuten.

I stället blir kvin
nan liggande på 

en

      

Kl 18.00 uppmä
rksammar en sju

k-

sköterska som ar
betat administra

tivt

under dagen och
 är på väg hem de

n 80-

åriga kvinnan lig
gande medvetslö

s på

britsen i korridor
en bland en män

gd

andra patienter.

I sin rapport skri
ver sjuksköterska

n:

”Jag har arbetat a
dministrativt hel

a

dagen och vid 18
-tiden när jag ska

 gå

hem går jag upp 
på akuten för att

 lämna

personalplanerin
gen. När jag kom

mer

upp i triaget möt
s jag av en stökig

 avdel-

ning. Hög ljudn
ivå, stimmigt, m

ycket

patienter överallt
...

…Vid torget går
 jag förbi en kvin

na

på en brits...får e
n konstig känsla 

att det

är något som inte
  stämmer. Drifts

le-

dande sjuksköter
skan kommer och

 jag

frågar om man ve
t vad kvinnan sök

t för.

Vi tittar i patient
liggaren; hypogl

ykemi.

Den driftsledande
 sjuksköterskan

försöker tilltala p
atienten men får i

nget

svar. Jag smärtsti
mulerar patienten

 genom

att trycka på patie
ntens bröstben ut

an

någon reaktion.  B
-glukos är 2.0. Ja

g

     

sprutar in 10 ml X
3. Patienten svara

r på

behandlingen. I r
öran som utspelar

 sig på

torget får jag inge
t grepp om vem s

om är

ansvarig för patie
nten...Eftersom d

et är

mycket patienter
 på akuten och all

a verkar

ha fullt upp så sta
nnar jag en stund

 hos

patienten och fixa
r smörgås och mjö

lk”.

Verksamhetschef
en och patientsäk

er-

hetssamordnande
 läkare på akuten

skriver i sitt yttr
ande:

”Som framgår av
 bifogade yttrand

e

var arbetsbelastn
ingen på akutmo

ttag-

ningen vid den a
ktuella tidpunkt

en

extremt hög. Vid
 denna höga bela

stning

förloras kontrolle
n över arbetssitu

ationen

och möjligheten 
att göra adekvata

 medi-

cinska prioriterin
gar.

I sin sammanfatt
ning skriver de:

”Svår brist på vår
dplatser och unde

r-

målig bemanning
 medförde att ett

avgränsat och lätt
behandlat tillstån

d inte

uppmärksammad
es och behandlad

es i tid.

Den akuta försäm
ringen under vist

elsen

på akutmottagnin
gen hade helt kun

nat

undvikas om pers
onalen haft en rim

lig

     

Äldre kvinna glöms

bort och hittas 

medvetslös 

i korridoren på akuten

t Den diabetessjuka
 kvinnan hittas

av en sjuksköterska
 som slutat sin

tjänst när hon pass
erar förbi akuten

på väg hem. Sköterskan ingrip
er och

får liv i den 80-åriga
 kvinnan.

Verksamhetsc
hefen: ”Svår b

rist på vårdpla
tser och under

målig

bemanning me
dförde att ett 

avgränsat och
 lättbehandlat

 tillstånd

inte uppmärks
ammades och 

behandlades i
 tid. Den akuta

 försäm-

ringen  på aku
tmottagninge

n hade helt ku
nnat undvikas

 om per-

sonalen haft e
n rimlig möjlig

het att utföra 
sina arbetsupp

gifter.”
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Vad kan 
Göran & Göran 
göra?

SJUKVÅRDENS STYRNING: Skottland har 
avskaffat företagsmodellen

t Under 2013 har fler personer avlidit på
Skånes universitetssjukhus på grund av
brist på vårdplatser, underbemanning och
dålig organisation. I nummer 3/2013

kunde Sjukhusläkaren avslöja att åtta
personer avlidit på sjukhuset på grund av
brist på vårdplatser och underbemanning.

• Sidorna 6-10

GRATTIS FALUN!

Gänget som tog hem segern i 
tävlingen ”Sveriges bästa sjukhus-
mat – till sista steget” jublar över 
segern.

ÖPPET BREV
TILL SJUKVÅRDEN

• Sidan 14

– Vem i vårdapparaten tar ansvar för min mans
cancer? Och hur kommer det sig att vi har en 
specialistvård som inte lär känna sina patienter?
Det undrar Britt-Marie Ahrnell, i ett öppet brev
till sjukvården.

Fler dödsfall 
på Skånes 
universitetssjukhus

2015 ska de två presentera förslagen
som gör att vårdens anställda får göra
rätt saker. Kommer de att lyckas?

• Sidan 18

t Den har kallats kaos-
sjukvård för att det är patien-
terna som väljer var och av
vem de vill bli behandlade. 
Men patientinflytandet är

ingen ny företeelse, det 
härstammar från Bismarck-
tiden.

SÅ FUNGERAR HOLLANDS KAOS-SJUKVÅRD

• Sidan 28
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Det är bättre att ha samtal 
på apotek än att inte ha 
någon att samtala med alls

D
e senare åren har
medfört en allt
bistrare beskrivning
av sjukvården av de
som är inne i den,
medan den höjs till

skyarna av de som är ovanför. Det glada
köp-och säljsystemet har nått oanade
höjder där patienterna/kunderna fritt
flyter omkring fast de borde vara i
centrum

Även apoteken har genomgått stora
förändringar. Den snabba och koncisa
utförsäljningen av apoteken för några år
sedan visade åtminstone på en impone-
rande handlingskraft av regeringen, som
också stolt bestämde att apoteken inte
fick ägas av doktorer och att apoteken
inte behövde några apotekare. 

Det sista ställde ju till det lite för apo-
tekare som över en natt blev högutbil-
dade i värdelösa ämnen. Men, skam den
som ger sig! I takt med att kritiken mot
vården ökar allt mer vädrar de nu
morgon luft om en ny innovativ marknad
att ta över. 

SKL gav för ett par år sedan ut SKLs
Lilla Röda där man förhärligade alla
landsting och sig själv i de allra gladaste
toner. Apotekarna har sneglat på denna
lilla produkt men vill förstås framstå som
betydligt mer seriösa än tjänstemän och
politiker på landstingsnivå, så de har
istället skrivit sin alldeles egna Vitbok.

Denna skrift stakar med fast och
vetenskaplig hand ut riktning och
framtid för den anrika yrkeskåren som
anser sig, efter en kortare medicinsk
påbyggnadskurs, kunna ta över det mesta
i sjukvården.

Man påstår till exempel att apotekaren
till skillnad från den förskrivande läkaren
har möjlighet att överblicka allt. Läkaren
har ju inte alls den kunskap om läkeme-
del som apotekare har och inte heller
översikten över vilka läkemedel patienten
har fått. Apotekarna verkar se det snarast
som en olycklig slump att det är läkarkå-
ren som har förskrivningsrätten. 

Eftersom det nu fallit sig så att det är
läkarna som ska förskriva så driver de
istället en kamp om patientens
läkemedels samtal som de anser bör ske
på apotek. Apotekarna hänvisar också till
att de själva genomfört flera lyckade
studier i frågan som alla visar på det stora
värdet av dessa samtal. Och visst, dessa
studier visar tydligt att patienten mår
betydligt bättre av att ha läkemedels-
samtal på apotek än att inte ha någon att
samtala med alls.

Som en bisak kan nämnas att råden
som ges under samtalen inte heller
behöver dokumenteras någonstans, för
riktigt riktig sjukvård är det ju trots allt
inte. Nej allt stannar väl förborgat
mellan apotekare och patient för all
framtid, vilket ger en stor trygghet
jämfört med vårdens IT-system och
bakvända brandväggar.

I vitboken proklamerar man vidare
glatt att ”Vi vänder oss mot att likna ett
apotek vid ett utlämningsställe för läke-
medel”.  Ja, det ska gudarna veta. Några
mediciner finns där sannerligen inte
längre. I alla fall inte dom man behöver
och absolut inte för hela tremånaders -
perioden.  

Patienterna klagar lite, för de tycker
det är lite svårt att ännu oftare än bara

var tredje månad, få nytt namn, färg och
form på alla sina läkemedel. Men för
apoteken ger det ju den utmärkta möj-
ligheten att redan efter ett par veckor få
tillbaka patienten som då också kanske
köper både glidmedel och broddar.

Att hjälpa till och tala om var läke-
medlet skulle kunna finnas, alltså på
något annat apotek, gör man inte heller.
Här hänvisar man till att sekretessen
måste gälla apoteken lika väl som i den
gamla vanliga sjukvården.  

Ja, så har vårdens patienter blivit
kunder och apotekens kunder blivit pati-
enter.

Men läkarkåren vill som vanligt, gäsp,
påtala att det inte finns några enkla
quick-fix för vården och hävdar som
vanligt, gäsp, att forskningsresultat
måste vara reproducerbara och med
adekvata kontrollgrupper och annat
trams. Gäsp.

Då bortser denna självupptagna grupp
som vanligt helt från verkligheten. Det
finns visst ett ställe där man lyckats uto-
mordentligt med just ett quick-fix.  På
Säter.

DR SNAKES JUL-QUIZ
Vad handlar detta om?
• Fluconazol Hexal ersätter Flukonaxol Krka.
• Moxalole Meda ersätter Movicol Norgine.
• Sertralin Teva ersätter Sertralin Krka.
• Venlafaxin Actavis ersätter Venlafaxin Krka.
• Aciklovir Stada ersätter Acyklovir Ranbaxy.

1. Spelarbyte i ett rumänskt innebandylag.
2. Läkemedelsutbyte på apotek.
3. Farmakologs återvunna minnen efter psykoanalys.

t Sänd rätt svar till Sjukhusläkaren. Adress: Christer Bark,
Herrebergavägen 117, 275 64. De tre första rätta svaren belönas med boken
Turkana-rapporten av läkaren och författaren Christian Unge. Glöm inte att
ange namn och adress.



I
mars i år lämnade regeringens
utredare Stefan Lindgren sitt
förslag till en ny sexårig läkarut-
bildning för Sveriges medicinska
fakulteter. Man kan förstå att fru-
strationen är stor både hos utredare

och i många andra läger över att utred-
ningen uppenbarligen hamnat i en malpåse
på Utbildningsdepartementet. 

Kanske har regeringen ångrat sig med
anledning av det nya Yrkeskvalifikations -
direktivet som föreskriver en minimilängd
på fem år istället för sex. Plötsligt vänds
tidigare argument för en förlängd svensk
grundutbildning på huvudet, eller kanske är
det så att staten inte vill betala kostnaden för
ytterligare ett halvt års grundutbildning. 

För regeringen hade det givetvis varit
lättare om EU inte hade ändrat förslaget till
nytt direktiv från sex till fem år strax innan
vägs ände. 

Att EU i allt större utsträckning
påverkar såväl Sveriges som övriga EU-
länders hälso- och sjukvård blev väldigt
påtagligt vid årets upplaga av European
Hospital Conference som avhandlade det
nya direktivet för gränsöverskridande vård i
samband med årets medicintekniska mässa
MEDICA i Düsseldorf. 

Andrzej Rys, Europeiska kommissionens
direktör för folkhälsa, började sitt anförande
med att det nya direktivet om gränsöver-
skridande vård drivits fram ur krav från
enskilda patienter och är ingenting som
Europas politiker vill ha. 

Med det nya direktivet har patientens
möjlighet och rätt att söka vård utanför
landets gränser ökat och regelverket för
detta har klargjorts. 

Rys och medarbetare har varit pådri-
vande i processen kring implementering av
direktivets krav om inrättande av nationella
kontaktpunkter för att informera patienter
som önskar vård i annat EU/EES land. 

Att följsamheten varit god och kontakt-
punkter verkligen upprättats konfirmerades

genom efterföljande presentationer från
Ungern, Spanien och Sverige. 

Andrzej Rys kunde berätta om en rad
hinder som fortsatt vållar Kommissionen en
hel del problem. Detta gäller exempelvis
receptförskrivning över gränser. Här råder
stora problem för patienter att lösa in recept
utfärdade i andra EU/EES-länder. Det är
inte bara problem med rätten till ersättning
utan även praktiska problem som hur födel-
seår och personnummer skrivs. Här
uppvisar Europas stater mer olikheter än
likheter. 

Detta skapar också problem för Kommis-
sionens planer på ett nätverk för eHälsa. Ett
nätverk som är under uppbyggnad och som
bland annat skall göra det möjligt att föra
patientinformation elektroniskt över
gränser och skicka elektroniska e-recept.
Man hoppas också på helt nya möjligheter
till klinisk forskning över nationsgränser.

Generaldirektoratet för hälso- och konsu-
mentfrågor (DG SANCO) som svarar för
hälso- och sjukvårdsfrågor i Europa vill nu
trappa upp samordningen av EU-ländernas
hälso- och sjukvårdssystem. 

Under första kvartalet 2014 är planen att
Kommissionen skall skapa ett ramverk för
bildandet av ett EU-nätverk av så kallade
”centers of excellence”. Tanken är att hela
projektet skall bidra till bättre forskning
och undervisning över nationsgränser. 

Standarder för kvalitet och utbildning
skall skapas och indikatorer för behandling-
sresultat utformas. Men det saknas beslut
om hur dessa center skall utses och var i
Europa de ska finnas. 

Man undrar också om Kommissionen
kommer våga ta i svåra frågor som: Vilka
bevis har vi för vad som är bra kliniska vård-
och behandlingsresultat? 

För en lekman kan det tyckas lätt men
för en kliniker oerhört svårt. Endast den
läkare som aldrig ser en patient har noll
komplikationer. Kommer man våga ta i
frågan om minimivolymer i verksamheten
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THOMAS ZILLING
ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA

”Möjligheten att
fritt söka 

slutenvård inom
EU kommer att

rasera 
landstingens
hinder mot att
låta svenska 
patienter själva
välja sjukhus
i Sverige”

EU-beslut kommer att få stor
påverkan på svensk sjukvård



för att upprätthålla kunskap och kom-
petens? Det skulle i så fall få stor bety-
delse för hur sjukvården i Sverige orga-
niseras i framtiden.  

Även om Sverige lever lite i utkanten
av det stora EU är det viktigt att vi
intensivt bevakar Europafrågorna så att
vi kan påverka processerna och inte bara

har att rätta oss i ledet när beslut är
fattat, som nu med grundutbildningens
längd. Jag tycker om Andrzej Rys ord
kring direktivet för gränsöverskridande
vård: ”Det här direktivet har drivits
fram ur krav från enskilda patienter och
är inget våra politiker vill ha. Det är
just det som Yngve Gustafson och Björn

”Arga doktorn” Bragée presenterar för
oss i TV rutan, men med andra ord.

Sjukhusläkaren önskar alla sina läsare god
jul och ett gott nytt år
2014 fyller vår tidning 25 år och det skall
vi fira!

Thomas Zilling
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Sjukhusläkaren har tidigare haft
flera reportage om svensk tolkning
av EU-rätten på området gränsö-

verskridande vård. Nu har vi ett direktiv
som är fullt ut implementerat i svensk
lag från den första oktober i år och den
svenska regeringen har varit pådrivande i
processen på EU-nivå. 

För att svenska patienter skall få ersätt-
ning för planerad utlandsvård gäller att
den utförs av legitimerad sjukvårdsperso-
nal och att kostnaderna skulle ha täckts av
allmänna medel om den utförts i Sverige. 

Det är hemlandstinget som ersätter
kostnaderna för vården. Svenska patienter
skall enligt direktivet inte kunna nekas
vård enbart för att behandlingen inte är i
bruk i Sverige så länge behandlingen är
definierad som: ”international medical
science and generally recognized good
medical practice”.

Knappt 5 000 patienter behandlades
enligt fördraget utanför landets gränser
2012. Möjligheten har funnits i många

år men först med EU-direktivet kommer
de tvingande kraven om nationella kon-
taktpunkter. 

Av de patienter som valde planerad
vård i utlandet 2012 så åkte 63 procenttill
Danmark, till Finland 16 procent, Spanien
8 procent, Norge 6 procent och 16 procent
till övriga EU-länder. Av de patienter som
for till Danmark så reste flertalet för ögon-
kirurgi på grund av långa vårdköer som
resultat av den havererade ögonsjukvården
i Skåne efter sammanslagningen av klini-
kerna Malmö och Lund.

Uppdraget för de svenska kontakt-
punkterna har gått till Socialstyrelsen för
EU- eller EES-medborgare från annat
land som önskar vård i Sverige och till
Försäkringskassan för svenska medbor-
gare som önskar vård i Europa. När nu
lagen är införd kommer helt nya möjlig-
heter att öppna sig för svenska patienter. 

Även om man inte kan välja sjukhus
för sluten vård inom Sverige så kommer
möjligheten att istället söka vård inom

Europa med tiden att tvinga fram för-
ändring i det svenska regelverket. För
kan icke svenska EU-medborgare fritt få
välja vård vid sjukhus i Sverige så
innebär det diskriminering av den
inhemska befolkningen med dagens
svenska regelverk.

En moderat sjukvårdspolitiker kon-
staterade krasst vid ett seminarium om
gränsöverskridande vård vid Moderater-
nas Sverigemöte år 2011: ”Vad ni än gör
så låt inte Försäkringskassan bestämma
vem som skall få utlandsvård och sedan
skickas räkningen till oss.” Men det är
just så det blivit. Tolkningen av vad som
är internationell medicinsk vetenskap
och god medicinsk praxis kommer att bli
en stötesten. 

För att den enskilde patienten inte
skall bli helt utelämnad till handläg-
gares godtycke så behöver det
inrättas en funktion av patientom-
budsman dit den enskilde kan vända
sig.  

Det behövs en patientombudsman trots nya lagen om EU-vård

Längst till höger: Andrzej Rys, Europeiska kommissionens direktör för folkhälsa, är ett namn att lägga på minnet. Han är en av EU:s okända 
makthavare vars beslut kommer att påverka den svenska hälso- och sjukvården i allt större utsträckning i framtiden. Foto: Heinz Jokisch
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Nya dödsfall på Skåne  
AV CHRISTER BARK

Underbemanning, dålig organisation och brist på vårdplatser fortsätter att skörda
liv på Skånes universitetssjukhus. I Sjukhusläkaren nummer 3/2013 rapporterade vi
om åtta dödsfall på grund av brist på vårdplatser, främst under 2011-2012. Under
2013 har det inträffat fler tragiska dödsfall, nära dödsfall och vanvård på grund av
underbemanning och brist på vårdplatser. Här är några exempel.

Detta visar 
internutredningen:

D
en äldre hjärtsjuka
kvinnan kommer till
akutmottagningen
på Skånes universi-
tetssjukhus i Lund
den 9 april som

medicinlarm på grund av bröstsmärta
under två dagars tid. 

Hjärtintensivavdelningen har
bedömt EKG och vitalparametrar via
ambulansen och hänvisat kvinnan till
akuten.
Så här berättar läkaren, som under-
söker kvinnan då hon anländer till
akuten:

– Det är ett mycket pressat platsläge
på HIA (hjärtintensivavdelningen) och
även resten av sjukhuset. HIA har inga
lediga platser och HIA-jouren bedömer
att patienten kan läggas in på MAVA
initialt (Medicinakutens vårdavdelning).

HIA-jouren bedömer inte att patien-
ten är kandidat för akut corona r -
angiografi (kranskärlsröntgen). Jag
rekommenderas att lägga in patienten
på MAVA. Jag rapporterar omgående
patienten till MAVA. Det är dock fullt
på MAVA också.

Patienten flyttas till ett rum inne på
akutmottagningen i väntan på att det
ska bli plats på MAVA.

Patienten har 110/65 i blodtryck i
ambulansen. Initialt på akutrummet är
blodtrycket kring 80/60. Patienten är
stabil i övriga vitalparametrar. Infusion
med Ringer-acetat (vätskeersättnings-
medel) påbörjas och jag kontaktar HIA-
jouren.

Jag har larmtelefonen denna dag och
får flera larm under förmiddagen. Jag kan
därför inte ta emot patienten på ett bra
sätt. Jag spenderar mest tid inne på larm-
rummet. Senare informeras jag om att
patienten blivit sämre.

Troponin T-proverna (prover som tas
vid misstänkt hjärtinfarkt) visar 100
ng/L. Hon har inte svarat på vätskebe-
handlingen och har blodtryck 80/60 efter
två liter Ringer-acetat. Patienten har
även möjligen fått mer ont och är ångest-

fylld. Jag tar kontakt med driftsansvarig
läkare för att få råd om vidare handlägg-
ning. Jag rekommenderas att ta ny
kontakt med HIA-jouren i första hand.

Jag kontaktar HIA-jouren som inte
är densamma och får beskedet att de kan
ta emot patienten om 20 minuter. Jag
går därefter in till patienten för att se
hur hon har det. Hon är då mycket
ångestfylld och har svårt att vara stilla.
Övervakningsutrustningen har hon i
stort sett plockat av sig.

Efter cirka fem minuter förlorar hon
plötsligt medvetandet. Hon får
hjärtstillestånd och hon flyttas omedel-
bart in på akutrummet.

Lucas (hjärtmassagemaskin) kopplas.
Patienten ordineras atropin och adre-

nalin. Hon får för en kortare stund vent-
rikelflimmer och defibrilleras då en
gång utan framgång.

Återupplivningsförsöken avslutas kl
13.18. Jag är då inte närvarande
eftersom jag har fått ytterligare larm
och står med en annan patient.

Belastningen på oss underläkare
varierar. Just denna dag var den
ganska hög och den blev näst intill
ohållbar eftersom det inte fanns

ÄLDRE HJÄRTSJUK
KVINNA FÖRSÄMRAS
PÅ AKUTEN OCH
AVLIDER

t En äldre hjärtsjuk kvinna kommer
med ambulans till akuten den 9 april
efter att ha haft bröstsmärta under
två dygn. I brist på vårdplatser blir
hon kvar på akuten där hon försämras
och avlider efter fyra timmar.

”Det är ett mycket pressat platsläge på HIA och
även resten av sjukhuset. HIA har inga lediga
platser och HIA-jouren bedömer att patienten
kan läggas in på MAVA initialt. Jag rekommende-
ras att lägga in patienten på MAVA. 
Jag rapporterar omgående patienten till MAVA.
Det är dock fullt på MAVA också”.



   es universitetssjukhus
platser på huset så inte ens de riktigt
dåliga patienterna kunde läggas in
och tas om hand på ett bra sätt.

Akutens driftansvarige läkare:
Som driftansvarig försöker man bland
annat se till att flöden ut från akutmot-
tagningen fungerar. Ofta blir dock pati-
enter väntande väldigt många timmar på
akutmottagningen i väntan på vård plats.
Detta gäller ofta också när diagnos redan
är ställd och behandlingsplan finns.Det
händer ibland också att avdelningar som
har ett klart definierat uppdrag inte kan
ta emot kritiskt sjuka patienter inom sitt
eget uppdragsområde.

Jag blev involverad i den medicinska
handläggningen av patienten i samband
med att hon försämrades. Patienten hade
bröstsmärta och så småningom verifierat 
s k akut koronart syndrom
(kärlkramp/pågående hjärtinfarkt) och
skulle naturligtvis transporteras snarast till
HIA, alt MAVA. Då patienten blev sämre
var HIA den uppenbara destinationen.

Att patienter med liknande symptom
får vänta på akutmottagningen är dock
inte helt ovanligt.

Patienter med akut koronart syndrom
är en vanlig grupp patienter och förlop-
pet oförutsägbart i det enskilda fallet.
Det är därför viktigt att dessa patienter
snarast kan överföras från akutmottag-
ningen till lämplig avdelning.

Den medicinske enhetschefen 
på MAVA (medicinakutens 
vårdavdelning):
Även om man med facit i hand kan
föreslå alternativa handläggningar
kvarstår problemet att patienten inte
kom vidare till MAVA eller HIA.

MAVA är liksom akutmottagningen
och HIA beroende av att kunna skicka
patienter vidare i vårdkedjan för att
kunna bereda plats för nya patienter.

Ofta är MAVA fullt på morgonen vilket
innebär väntetid att ta emot nya patienter
från akuten, framförallt på förmiddagen.

Olika åtgärder för att lösa detta
problem har vidtagits. Till exempel har
längre morgonmöten avskaffats vilket
möjliggör tidig rond. Sedan juni 2013
finns ett samarbete med medicinavdel-
ningar som innebär att två tidiga hem-
gångar på medicinavdelningar ska möj-
liggöra flytt av två MAVA-patienter på
förmiddagen, något som dock inte
fungerar fullt ut ännu.

I överrapporteringen mellan akut-
mottagningen och MAVA ska det
numera alltid ske en läkar-läkarrappor-
tering. Trots detta kan det ibland vara
svårt att snabbt skapa en ledig plats
även med gemensamma insatser. En
viktig orsak är att det återkommande är
platsbrist på sjukhuset, varvid stabila
patienter som inte behöver MAVAs
resurser blir kvar på MAVA i väntan på
ledig plats på vårdavdelning.

Uppenbart finns också sjukhusöver-
gripande problem med vårdplatstill-
gång som ligger utanför MAVAs
mandat att påverka.

Verksamhetschefen på
kranskärlskliniken:
Patienten hänvisas till akutmottag-
ningen av ansvarig HIA-sjuksköterska. 

Akutläkare kontaktar enligt Melior
(patientjournalsystemet) HIA-jouren
som tillråder inläggning på MAVA tills
HIA-plats finns tillgänglig (aktuell
HIA-jour har inget minne av detta)
beaktande stabil patient och trängt
platsläge på HIA (aktuell morgon var
17 av 19 HIA-platser belagda, 9 akuta

patienter på väg in och 10 planerade
utksrivningar). 

I mellantiden försämras patientens
tillstånd och hon får hjärtstilletsånd och
dör. Avvikelsrapporten handlar därutöver
framförallt om intern kommunikation
mellan läkare och sjuksköterska på akutk-
liniken. Denna del kommenteras inte här. 
HIA har bedömt EKG och vitalpara-

metrar via ambulans enligt gällande
riktlinjer. Plats erbjuden, men senare.
Beaktande detta rimligt med övervak-
ning på MAVA fram till dess. Som alltid
gäller omprioriteringar vid försämring. 

Gemensam kommentar:
I en gemensam kommentar från den pati-
entsäkerhetssamordnande läkaren på akut-
kliniken, verksamhetschefen akut -
kliniken, medicinsk ansvarige överläkaren
HIA och verksamhetschefen kranskärls -
kliniken, menar gruppen att ”med tanke
på att det tidvis fortsatt föreligger brist på
vårdplatser av allmän karaktär finns en
risk för att händelsen ska upprepas”.

Ledningsgruppen säger också att det
är inte acceptabelt att ansvaret för att en
patient med misstänkt pågående hjärt-
infarkt skall få en vårdplats återförs till
akutmottagningen. Vid platsbrist på
HIA skall HIA-jour ta direktkontakt
med driftsansvarig läkare på MAVA för
att säkerställa att adekvat övervak-
ningsplats finns tillgänglig.
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Tillförordnade
chefläkaren: 

” Det är inte säkert att patientens livhade gått att rädda även om hon fått en
vårdplats tidigare. Av klinikens internut -
redning framkommer att flera orsaker lett
till denna utgång; otillräcklig kommunika-
tion avseende patientens försämring
mellan akutmottagningen, HIA och MAVA,
brist på erfarna specialister på akutmot-
tagningen, samt över dygnet ojämn
tillgång på i sig tillräckligt antal vårdplatser
på HIA. På sikt planeras en rekrytering av
specialister.  ”



Detta visar 
sjukhusets händelseanalys

D
en 67-årige mannen
kommer till akut-
mottagningen på
Skånes universitets-
sjukhus i Malmö
efter en trafikolycka.

Trauma-CT visar omfattande skador,
allt från multipla frakturer på skulder -
blad, revben, nyckelben, krosskada på
ena lungan med luft och blod i lung-
säcken, ansiktsfrakturer, flera kotfraktu-
rer i hals- ,bröst- och ländrygg. Det
noteras  också en blödning i hjärnbalken
och förändringar som talar för en kraftig
hjärnskakning.

67-åringen bedöms av neurokirurg,
öron och ögonläkare.

Flyttas på grund
av platsbrist
Han läggs in för övervakning på akutens
vårdavdelning (AVA). På grund av plats-
brist flyttas han efter 36 timmar nattetid
till ortopedens avdelning 1 där sjukskö-
terskan reagerar på hans skadebild som
hon menar är för omfattande för avdel-
ningen. Hon vägrar ta emot honom.
67-åringen transporteras då istället

till ortopedens avdelning 4 som även

den enligt händelseanalysen saknar
resurser för att övervaka en multitrau-
mapatient med så komplex skadebild.

När 67-åringen flyttas från akuten
till ortopeden förekommer ingen över-
rapportering mellan kirurgläkare och
ortopedläkare och det sker en rad missar
i överrapporteringen.

Sjuksköterskan på ortopedens avdel-
ning 1 som aldrig träffat patienten, rap-
porterar över till sjuksköterskan på orto-
pedens avdelning 4 som inte får besked
om några specifika kontroller eller över-
vakningar av 67-åringen.

Hon får dock besked att en operativ
stabilisering av halsryggen är planerad
till nästa dag.

67-åringen placeras i enkelrum.
Enligt journalanteckningar av en

sjuksköterska på AVA finns en ordination
på fortsatta commotiokontroller var
fjärde timme (commotio = hjärnskak-
ning). Den informationen får aldrig sjuk-
sköterskan på ortopedens avdelning 4.

Det finns inte heller dokumenterat
att det gjorts MEWS-kontroller enligt
gällande rutin. (MEWS står för
modified early warning score och är ett
hjälpmedel för personalen att bedöma
patienternas vitala funktioner för att
tidigt upptäcka försämringar, som
används på Skånes universitetssjukhus).

Nästa dag, då operationen som ska
stabilisera halsryggen ska genomföras,
är 67-åringen orolig och förvirrad. På
eftermiddagen hittas han stående i
rummet desorienterad. Han vet inte var
han befinner sig och har tagit av sig
nackkragen och dragit ur urinvägskate-
ter och venkateter.

Saturationen (syremättnaden i
blodet) är låg och 67-åringen behandlas
med syrgas. Sjuksköterskan ringer till
operationsavdelningen för att få veta
tiden för operationen och får då
beskedet att den blivit uppskjuten på
grund av andra akuta operationer.

Under kvällen försämras 67-åringen
som körs ut från enkelrummet och
placeras i en korridor för att man ska ha
bättre kontroll på honom och jourha-
vande ortoped tillkallas.

67-åringen undersöks och skickas på
en akut CT på grund av misstänkt ökat
intrakraniellt tryck. I väntan på svar
överflyttas han till akutmottagningen
igen under natten. Neurokirurg kontak-
tas inte i samband med försämringen,
vilket var bestämt i det första skedet.
Ortopedjouren har inte upptäckt anteck-
ningen i den mångordiga journalen.

67-åringen får lugnande medel för
att ligga stilla i sängen.

Kl 10.00 försämras han med brady-
kardi (onormalt långsam hjärtverksam-
het)  och blodtrycksfall, sänkt medve-
tande och andningsinsufficiens (nedsatt
andningsförmåga). Hjärt- lungräddning
påbörjas omedelbart och pågår i cirka
10 minuter. 67-åringen överförs sedan
till intensivvårdsavdelningen där han
vårdas i respirator under en månads tid
innan han avlider.

Analysteamets bedömning av
de bakomliggande orsakerna
I händelseanalysens sammanfattning
anges en rad bakomliggande orsaker till
den tragiska utgången, de flesta organi-
satoriska.

• Antal AVA-platser otillräckliga.
• Överflyttning av multitraumapati-

ent med komplex skadebild till vård -
avdelning där resurser för adekvat över-
vakning saknas.

• Operationen sköts upp eftersom
höftfrakturpatienter med akut opera-
tionsbehov prioriterades på grund av ett
system med målrelaterad ersättning för
höftoperationer.

• Bristande rapportering/informa-
tionsöverföring i flera led, vilket ledde
till att viktig information missades.

• 67-åringen ansågs som kirurgiskt
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På grund av platsbrist flyttas 67-åringen nattetid till ortopedens
avdelning 1 där sjuksköterskan reagerar på hans skadebild, som hon
menar är för omfattande för avdelningen. 67-åringen transporteras
då istället till ortopedens avdelning 4 som även den enligt händelse -
analysen saknar resurser för att övervaka en  multitraumapatient
med komplex skadebild.

67-årig trafikskadad 
man flyttas till 
avdelning som saknar
rätt resurser

t 67-årig man skadad i trafikolycka
avlider efter att operationen uppskju-
tits och 67-åringen flyttats på grund
av platsbrist till avdelning som saknar
resurser att övervaka en multitrauma-
patient med komplex skadebild.



friad, trots motsatta anteckningar av
sjuksköterska/läkare om fortsatta com-
motiokontroller var fjärde timme.

• Rapportering mellan ansvariga
läkare saknas.

• Den mångfald olika skador som
67-åringen hade ledde till att många
enheter blev involverade vilket ledde till
att en övergripande helhetssyn saknades.

• Av de skador 67-åringen ådrog sig,
kan flertalet ensamma eller i samverkan
ha bidragit till eller orsakat den försäm-
ring som inträffade. Så också sekundärt
tillkomna faktorer, skriver analysteamet.

Analysteamets åtgärdsförslag
• Inrätta en intermediäravdelning. 
• Garantera alla patienter samma

patientsäkerhet. (I det här fallet gick en
akut höftoperation före operationen av
67-åringen på grund av man prioriterade
”höftspåret”, som är en målrelaterad

ersättning för akuta höftoperationer).
Analysteamet skriver:
”I ett allt hårdare ekonomiskt klimat

finns uppenbara risker för prioriterings -
krockar när målrelaterad ersättning
utgår. 

Om man vill bevara målrelaterad
ersättning, måste samma patientsäker-
het garanteras för övriga patientgrupper.
Går inte det bör den målrelaterade
ersättningen ifrågasättas.”

• För att undvika prioriterings -
krockar måste vid behov ytterligare en
operationssal kunna öppnas, alternativt
att man utnyttjar befintliga resurser på
sjukhusets operationsavdelningar.

• Skapa möjlighet att använda en
fyrsal på avdelningen med bemanning
dygnet runt där patienter kan placeras
som kräver konstant övervakning.

• Begreppet ”kirurgiskt friad”
behöver klargöras. 

• Rapportering bör alltid göras av
vårdande enhet. SBAR bör används för
säkrare överraportering. (SBAR står för
Situation, Bakgrund, Aktuellt tillstånd,
Rekommendation och är en standardise-
rad metod att överföra information i
komplexa miljöer).

• Inför en funktion i form av ”team-
leader” som har en övergripande syn och
samordnar behov av vård, undersök-
ningar och behandlingar samt informa-
tionsöverföring.

I händelseanalysen konstateras också
brister i journalsystemet när det gäller
möjligheten att hitta adekvata sökord
för planerade åtgärder, ordinationer och
uppföljningar. 

Analysteamet skriver: ”Journalsyste-
met Melior innehåller för mycket data,
för många fakta med upprepningar som
gör att viktig information i journalen
blir svår att ta till sig”.
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D
en diabetessjuka 80-
åriga kvinnan kommer
till akuten i Lund med
ambulans kl 14.30
efter att ha insjuknat
med sluddrigt tal och

förvirring. Hon har fått glukos direkt i
blodbanan i ambulansen och förbättrats. På
akutmottagningen ordineras hon fortsatt
glukosdropp och mat och dryck.

Något som aldrig verkställs i den
kaotiska röra som råder på akuten.

I stället blir kvinnan liggande på en
brits i korridoren där hon glöms bort.

Kl 18.00 uppmärksammar en sjuk-
sköterska som arbetat administrativt
under dagen och är på väg hem den 80-
åriga kvinnan liggande medvetslös på
britsen i korridoren bland en mängd
andra patienter.

I sin rapport skriver sjuksköterskan:
”Jag har arbetat administrativt hela
dagen och vid 18-tiden när jag ska gå
hem går jag upp på akuten för att lämna
personalplaneringen. När jag kommer
upp i triaget möts jag av en stökig avdel-
ning. Hög ljudnivå, stimmigt, mycket
patienter överallt...

…Vid torget går jag förbi en kvinna
på en brits...får en konstig känsla att det
är något som inte  stämmer. Driftsle-
dande sjuksköterskan kommer och jag
frågar om man vet vad kvinnan sökt för.
Vi tittar i patientliggaren; hypoglykemi.

Den driftsledande sjuksköterskan
försöker tilltala patienten men får inget
svar. Jag smärtstimulerar patienten genom
att trycka på patientens bröstben utan
någon reaktion.  B-glukos är 2.0. Jag
hämtar 30 % glukos omgående och

sprutar in 10 ml X 3. Patienten svarar på
behandlingen. I röran som utspelar sig på
torget får jag inget grepp om vem som är
ansvarig för patienten...Eftersom det är
mycket patienter på akuten och alla verkar
ha fullt upp så stannar jag en stund hos
patienten och fixar smörgås och mjölk”.

Verksamhetschefen och patientsäker-
hetssamordnande läkare på akuten
skriver i sitt yttrande:

”Som framgår av bifogade yttrande
var arbetsbelastningen på akutmottag-
ningen vid den aktuella tidpunkten
extremt hög. Vid denna höga belastning
förloras kontrollen över arbetssituationen
och möjligheten att göra adekvata medi-
cinska prioriteringar.

I sin sammanfattning skriver de:
”Svår brist på vårdplatser och under-

målig bemanning medförde att ett
avgränsat och lättbehandlat tillstånd inte
uppmärksammades och behandlades i tid.
Den akuta försämringen under vistelsen
på akutmottagningen hade helt kunnat
undvikas om personalen haft en rimlig
möjlighet att utföra sina arbets uppgifter”.

Äldre kvinna glöms
bort och hittas 
medvetslös 
i korridoren på akuten

t Den diabetessjuka kvinnan hittas
av en sjuksköterska som slutat sin
tjänst när hon passerar förbi akuten
på väg hem. Sköterskan ingriper och
får liv i den 80-åriga kvinnan.

Verksamhetschefen: ”Svår brist på vårdplatser och undermålig
bemanning medförde att ett avgränsat och lättbehandlat tillstånd
inte uppmärksammades och behandlades i tid. Den akuta försäm-
ringen  på akutmottagningen hade helt kunnat undvikas om per-
sonalen haft en rimlig möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter.”
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Detta visar 
sjukhusets händelseanalys

D
en 70-åriga kvinnan
kom till akutmot-
tagningen på Skånes
universitetssjukhus
med tilltagande
smärta i arm och

handled. Efter många timmars väntan
remitteras hon till handkirurgiska

kliniken på grund av misstänkt mjuk-
delsinfektion i underarm/handled. 

På handkirurgen påbörjas utredning
och behandling för misstänkt sepsis
(blodförgiftning). Trots insatta åtgärder
förbättras inte kvinnans allmäntillstånd.

Handkirurgen efterlyser då intensi-
vare övervaknings och behandlingsmöj-
ligheter, men det är fullt överallt.
Handkirurgen får med extrahjälp vårda
den svårt sjuka kvinnan postoperativt på
en av sina avdelningar. 

Efter en dryg timme på avdelningen
försämras kvinnans allmäntillstånd
ytterligare och hon överförs då till
intensiven där komplikationer tillstöter
och den 70-åriga kvinnan avlider.

I händelseanalysen är verksamhets -
chefen på handkirurgen mycket kritisk
till bristen på vårdplatser. Så här skriver
han i sitt utlåtande:

”Behovet av adekvat bemanning och
vårdplatser kan inte nog understrykas.

Patienter med hotande eller manifest
sepsis handläggs dagligen framförallt
vid våra infektions- intensivvårdsenhe-

ter, samt operation. Bör också vårdas på
dessa enheter.

Belastningen på våra vårdenheter har
accentuerats påtagligt under de senaste
åren bland annat på grund av friställ-
ning av personal, fokus på produktion
och ekonomi. Förhållandena tycks inte
ändras, dvs hög risk för upprepning.
Antalet vårdplatser har skurits ned
under de senaste åren. Detta medför
ibland svåra prioriteringar och diskus-
sioner snarare än ett generöst omhänder-
tagande. Hög risk”.

Handkirurgiska klinikens verksam-
hetschef menar också att det är helt oac-
ceptabelt att kvinnans make själv fick
köra henne från akuten till handkirurgen.

– Svårt sjuka patienter ska inte själva
behöva svara för transport till och från
akutmottagningen, skriver han.

Han är också kritisk till insatserna
innan patienten kom till handkirurgen.

Först vid ankomst säkrades intrave-
nösa infarter, togs blododlingar och
påbörjades intravenös vätske- och anti-
biotikabehandling.

70-årig kvinna
dör av blodförgiftning

t En 70-årig kvinna kommer till akut-
mottagningen med smärta i arm och
handled. Hon remitteras efter många
timmars väntan till handkirurgen som
påbörjar utredning och behandling av
sepsis. Trots insatta åtgärder förbät-
tras inte kvinnans allmäntillstånd. Når
det blir kris finns inga intensivvårds -
platser.

Handkirurgens verksamhetschef: Behovet av bemanning och
vårdplatser kan inte nog understrykas. Belastningen på våra
vårdenheter har accentuerats påtagligt  under de senaste
åren på grund av fokus på ekonomi. Förhållandena tycks inte
ändras, dvs hög risk för upprepning.

Lex Maria-anmälan 2013-09-23
Patient fick hjärtstopp i väntan på iVA-plats
t En svårt sjuk patient som sökt akuten vid Skånes
universitetssjukhus i Lund var nära att dö i väntan på
intensivvårds plats. Mannen fick hjärtstopp men per-
sonalen lyckades återuppliva honom.  

Därefter fick han en ledig plats på IVA. I Lex Maria-
anmälan sägs att intensiv vårdsplatser och inter-
mediärvårdplatser utreds på sjukhuset. 
Ingen ytterligare händelseanalys har gjorts.

Lex Maria-anmälan 2013-07-01
Akut sjuk kvinna fick för få kontroller
t Den akut sjuka kvinnan skulle ha snabb behandling
och täta kontroller. Trots detta fick hennes make
larma när blodtrycket sjönk. Chefläkare Eva Ranklev
Lex Maria-anmäler nu händelsen eftersom det fanns
risk för allvarlig skada när kontrollrutinerna inte
följdes. En bidragande orsak till detta var enligt
anmälan att belastningen på akutmottagningen var
mycket hög samtidigt som bemanningen var bristfäl-
lig och det saknades tillgängliga vårdplatser. 
Det pågår enligt chefläkaren nu omfattande åtgärder
för att såväl frigöra vårdplatser som att förbättra
bemanningen på akutmottagningen.

Lex Maria-anmälan 2013-11-20
Patient avled på vårdavdelning 
på grund av magblödning
t En man i 70-årsåldern kommer till SUS
från ett annat sjukhus, där han behandlats
för magblödning. Under vårdtiden på inten-
sivvårdsavdelningen uppstår blödningar,
men blödningskällan kan inte hittas. 

Efter en månad är patienten stabil nog
att flyttas till vårdavdelning. Inga kontroller
ordineras men på kvällen kontrolleras vitala
parametrar som är normala förutom en hög
andningsfrekvens. 

Tidigt på morgonen tas nya kontroller,
som är avvikande varför man kopplar
syrgas. En timme senare blir patienten plöt-
sligt försämrad och får hjärtstillestånd.
Obduktionen visar på en stor blödning i
magen. Händelsen är Lex Maria-anmäld på
grund av bristande övervakning och åtgärder
vid sviktande vitala funktioner. I anmälan
sägs att utredningen visar på ett behov av
intermediärvårdsplatser, som en övergång
mellan intensivvård och vårdavdelning. Ingen
ytterligare händelseanalys är gjord.

Lex Maria-anmälan 2013-03-04
Bristande övervakning 
Lex Maria-anmäls
t Skånes universitetssjukhus Lex
Maria  anmäler att en patient
vårdades på akutmottagningen i Lund
utan tillräcklig övervakning.

En hjärtsjuk kvinna i 75-årsåldern
kom till akuten i slutet av december.
Hon bedömdes inte vara livshotande
dålig. Efter tre timmar när sjuksköter-
skan tittar till patienten är allt som det
ska. En dryg halvtimme senare
upptäcks patienten liggande på
golvet utan sin syrgas och vätska.

Efter tillförsel av vätska och
behandling med antibiotika mot lung-
inflammation förbättras patienten.
Patienten har senare skrivits ut från
sjukhuset utan bestående men.

Akutklinikens internutredning visar
att orsaken till den långa väntetiden
och otillräckliga övervakningen är
såväl brist på vårdplatser som
adekvat vårdpersonal. 

Få vårdplatser och underbemanning ett högt spel med patienternas säkerhet
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Frågan ställs av 75-årige pensio-
nerade läkaren efter det att han
opererats på Karolinska sjukhu-
set i Stockholm.

I en debattartikel i Aftonbladet skriver
Jan Halldin att ”vårddygnet som nyope-
rerad fick mig att fundera över både
patientsäkerheten och arbetsmiljön på
våra sjukhus.”

Efter operationen lades Jan Halldin
in på ett tvåbäddsrum på en öron-, näs-
och halsavdelning, men sent på kvällen
kom nattsköterskan in och han flyttades
hastigt till ett oroligt fyrabäddsrum,
som inte var avsett för nyopererade som

inte bör utsättas för smittorisker och
störningar. Skälet var att en annan
patient som inte var öron-, näs- och
halspatient behövde ett enkelrum.

– Även om patientsäkerheten inte var
hotad för min egen del så handlar det
om vårdkvalitet och jag undrar vilka
risker patienten utsattes för som måste
läggas på en öron, näs- och halsavdel-
ning fastän han tillhörde en annan spe-
cialitet, skriver Jan Haldin i debattarti-
keln och menar att problemen inom
sjukvården nu är så stora att det måste
tillsättas en katastrofkommission med
uppgift att klarlägga orsaker bakom

varje allvarlig kvalitetsbrist inom
vården, där även strukturella faktorer
som platsbrist, felaktiga ekonomiska
incitament och bristande resurser
beaktas.

Politiker, behöver ni en vårdskandal för att lyssna?
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Muggar med urin
hopas i det lilla
plåtskåpet i

väntan på analys, 
blodprover tas inte,
anhörigas frågor

förblir 
obesvarade, 

gamla tanter får
inte hjälp att ta
sig till toaletten,
den som gråter av
smärta får ingen
smärtlindring.

I
dag är jag larmläkare på akuten. När
ambulanser kommer in larmas jag till
akutrummet. Alla patienter under-
söks efter samma algoritm, det ska gå
snabbt och bli rätt. Ett väloljat team.

Vi har roligt tillsammans.
En svårt sjuk man kommer in. Han måste

röntgas och läggas in, han behöver kollas till
en gång i timmen. Han behöver många olika
mediciner, både tabletter och injektioner.
Han är lite snurrig och ilsk också. Lite
jobbig att ta hand om för att tala klarspråk.

Strax efter lunch mailar jag vårdplatsko-
ordinatorn. Inga platser finns, berättar hon.
Inte på hela sjukhuset. Men det finns ju
hopp, tänker jag, några till skrivs nog ut
under eftermiddagen. Tills vidare ligger
patienten kvar på akuten. 

Han är så vårdkrävande att det hela tiden
är en sjuksköterska eller undersköterska hos
honom. Andra patienter får vänta. Muggar
med urin hopas i det lilla plåtskåpet i väntan
på analys, blodprover tas inte, anhörigas
frågor förblir obesvarade, gamla tanter får
inte hjälp att ta sig till toaletten, den som
gråter av smärta får ingen smärtlindring.

Jag tar en till patient från väntelistan,
hon har väntat över fyra timmar redan. Hon
är också sjuk och måste läggas in. 

Inga platser på hela sjukhuset nu heller
och nio patienter står på kö till platserna
som inte finns. Men jag ska få lägga min
första jättesjuka man på avdelning som
kallas ”obsen” för en av patienterna där har
flyttats. Detta enligt min chef på akuten.
Patienten är alldeles för sjuk för att vara där
men kanske ändå bättre än att han stannar på
akuten.

Går till Obsen för att lämna rapport till
sjuksköterskan men hon tar precis emot
rapport på telefon angående en annan
patient. Men min patient då? När syster
pratat färdigt i telefon vägrar hon ta rapport
från mig. Min patient är för sjuk, säger hon.
Och det är han ju. Men han är för sjuk för att

stanna kvar på akuten med.
Ute på akuten fortsätter sjuka människor

strömma in. Nu har dagdoktorerna gått hem
från vårdavdelningarna och inga fler utskriv-
ningar är att vänta. Hur många kommer in i
natt, hundra? Hur många behöver läggas in,
trettio? Alltså kommer akuten i morgon
bitti vara proppad med sjuka människor på
britsar i rum, bås och korridorer.

Sjuksystern på akuten som har ansvar för
mannen blir förtvivlad över att han inte får
någon avdelning. Nu är det snart dags för
kvällsmediciner, en del ovanliga så de finns
inte på akuten utan måste eftersökas på olika
avdelningar. Det tar förstås också tid. Per-
sonligen är jag både förtvivlad och frustre-
rad. Min kamp för att hitta vårdplatser tar
tid och energi som jag hade behövt till andra
patienter som väntar.

Snart får jag gå hem. Jag tvingas rappor-
tera över både mannen och kvinnan till min
arbetskamrat som går på sitt skift. Nu blir
det hans uppgift med vårdplatserna. Han
måste titta på patienterna och bilda sig en
uppfattning. De som väntar fortsätter vänta.
Svårt sjuka medborgare får inte vård.

Varför har klinikchefer och sjukhusled-
ning inget akut extrainkallat möte? Varför
blir det inga direktsända nyhetsinslag med
reporter med öronsnäcka som läggs in i
direktsändning där hon står med mössa och
halsduk utanför sjukhusentren? Varför
kommer inte Filippa Reinfeldt hit och
berättar för patienterna i väntrummet hur
bra det är med privatiserad vård och skatte-
sänkningar? För att det är vardag. För att vi
slår tredubbla knutar på oss själva och på nåt
helt vansinnigt sätt lyckas rädda situationen,
igen. Och igen.

Jag är rädd att de som ska jobba i natt
kommer till jobbet och tänker som jag
brukar tänka: hoppas ingen som ligger här
och väntar dör i natt. Det är ingen optimal
arbetsmiljö. Det är ingen optimal patientsä-
kerhet. Och det är fan inte ett uns mänskligt.

EN TEXT OM 
AKUTSJUKVÅRDEN
DU INTE VILL LÄSA 
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AT-läkare

Att jobba på akuten är en
svettig uppgift.
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D
et är väldigt hedrande
att få vinna Sveriges
bästa sjukhusmat – till
sista steget – det visar
att vi är på rätt väg! Vi
är alla så stolta och

glada över utnämningen, säger en glad
Birgit Pallin, driftchef på Kostservice i
Falun.

– Det har varit lite uppståndelse här den
senaste tiden, med lokala medier som
ringer och gratulerar. Och vi har fått stor
uppmärksamhet inom landstinget, säger
Birgit Pallin, efter beskedet att vi vunnit
Sjukhusläkarens och Sjukhusläkarnas pris.

Beskedet om vinsten togs först emot
med lika delar förvåning och glädje.

– Det var tillräckligt hedrande bara att
vara med som en av tre finalister. Jag vet
att det finns många duktiga kolleger ute i
landet, inte minst med tanke på vad jag
sett genom Best Service-nätverket*. 

Birgit Pallin är väl medveten om att
flera sjukhus ligger i startgroparna för att
ta upp kampen om att laga Sveriges bästa
sjukhusmat inom några år. Uppstickaren
Kalmar län har till exempel varit i kontakt
med kollegerna i Falun för att hämta idéer. 

Även om kantinserveringen i Falun
vann poäng hos juryn så är inte Birgit
Pallin kategorisk.

– Det finns fördelar och nackdelar med
alla system. En förutsättning för att vi kan
jobba med kantiner är att vi jobbar internt
i sjukhuset och har korta vägar i kulver-
tarna. De förutsättningarna finns inte om
man måste skicka mat i lastbil.

Organisationen kring sjukhusmaten i
Falun förändras hela tiden och just nu
pågår flera parallella projekt. Ett uppdrag
är att utreda om personal från köket ska bli
måltidsvärdar och sköta servering och
annat kring måltiderna på avdelningarna.
Konceptet kallas ”facility management”

och syftar till att avlasta vårdpersonalen
och samtidigt öka kunskapen kring maten. 

– Vi är också igång med att förbättra
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JURYNS MOTIVERING:

Köket vid Falu lasarett har fått upp
farten på sin resa mot målet att laga
mer mat från grunden. Ett klokt

ledarskap och rekrytering av kockar från
krogbranschen har byggt broar mellan
storköksvärlden och restaurangvärlden och
skapat en modern organisation med starkt
fokus på maten, vilket också ger avtryck i
smakerna.

Det är viktigt att öka patienternas delak-
tighet och valfrihet i nära anslutning till
måltiden. Den serverande vårdpersonalen
behöver få ökad kunskap om maten och
stärkt engagemang för måltiden. Juryn ser
att i detta sammanhang har kantinsystemet i
Falun fördelar jämfört med brickdukningen
som är vanlig på många sjukhus. 

Även patientmatsalarna vid Falu lasarett
får högt betyg av juryn. Miljön i de matsalar
vi besökt var ljus, trevligt möblerad och
fredad från störande ljud och rörelser på
avdelningen. Det bidrar till att göra måltiden
till en välbehövlig stund av avkoppling i till-
varon som patient. 

Vi gratulerar landstinget i Dalarna till det
fina köket i Falun och viljan att behålla mat-
produktionen i hjärtat av sjukhuset. Den
tydliga ansvarsfördelningen mellan person-
alkategorier är ett gott exempel att ta efter
för andra sjukhus. Samtidigt uppmanar vi
lands tinget att stärka det tvärprofessionella
arbetet med exempelvis nutritionsråd för att
engagera alla personalkategorier inklusive
läkarna. 

Vidare behöver landstinget tydligare
förankra kost- och näringspolicyn på den
högsta ansvarsnivån. Det behövs för att
göra det goda arbetet mindre beroende av
eldsjälar och för att få tydligare genomslag
för krav och uppföljning.

Juryn gratulerar också personalen på
kostservice till att ha kommit en lång väg på
kort tid i sina ambitioner att laga mat från
grunden. Vi uppmanar er att fortsätta framåt
på den inslagna vägen och gärna också
fundera på hur ni kan öka patienternas valfri-
het ytterligare så att de kan välja på flera
rätter direkt vid måltidstillfället, och förbättra
utbudet av och innehållet i mellanmålen.
Andra sjukhus står i startgroparna för att
laga ”Sveriges bästa sjukhusmat” inom
några år och ni får inte tappa fart om ni vill
behålla titeln.

Slutligen vill vi också rikta uppmärk-
samheten på det viktiga sista steget fram till
patienten som gör mer än halva måltidsup  p -
levelsen. Där går det att göra ännu mer –
inte minst för dem som äter på patientrum-
men.”

HEDERSOMNÄMNANDEN
t Juryn delar också ut hedersomnämnan-
den till Centrallasarettet i Växjö ”för en väl-
fungerande och genomtänkt organisation
kring mat och nutrition från högsta ledning
och ut i hela organisationen, och med ett
gott och engagerat samarbete mellan kök
och vårdpersonal” och lasarettet i Ystad ”för
en genomtänkt satsning på nutritionsutbild-
ning av AT-läkare, ett stort engagemang för
maten med flexibilitet för patienternas
önskemål”.

SJUKHUSMATEN

Falun vinnare i tävlingen Sveriges 
bästa sjukhusmat till sista steget!

Birgit Pallin, Mustapha Meftah, Jonas Forsberg,
Christer Blomqvist och Linda Haglund i seger-
pose. Foto: Susanne Jobs



mellanmålen i dialog mellan dietister
och kostombud. Landstinget ska också
bygga ett nytt patienthotell med 55
platser, som ska ha ett eget kök, och vi
ska hjälpa till i den processen. 

I köket på Falu lasarett har man inte
märkt något av den brist på utbildade

kockar som det talas mycket om i andra
delar av landet. Tvärtom står folk på kö
för att jobba där.

– Vi är en bra arbetsplats och har gott
rykte. Personalen trivs här – och det är
ju en förutsättning för att lyckas med
allt annat, säger Birgit Pallin.

* Best Service är ett samarbete mellan lands -
tingens serviceorganisationer med syfte att
utveckla best practice och benchmarking inom
sjukhusanknuten service. Landstingsservice
Dalarna har nyligen haft ordförandeskapet i
nätverket.   

Helene Thornblad
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N
ya menyer, mat lagad
från grunden och ser-
vering från kantin
eller buffé ska lyfta
sjukhusmaten i
Kalmar län. Lands-

tingspolitikerna i länet har lyssnat på
kritiken och satsar 24 miljoner kronor
under tre år med målet att servera Sveriges
bästa sjukhusmat år 2014.

– Vi vill att patienterna ska kunna välja
både maträtt och portionsstorlek direkt vid
måltidstillfället, säger Åsa Andersson,
basenhetschef för kost, transport och
lokalvård i landstinget.   

Det har funnits lokal kritik mot sjuk-
husmaten i länet i flera år. Läkaren och
tidigare landstingspolitikern Anders
Åkerman skrev år 2010 en debattartikel i
lokaltidningen Barometern om Janssons fres-
telse utan vare sig ansjovis eller lök och om
köttfärssås full med brosk. Och våren 2012
tog den lokala näringslivsprofilen Anders
Bergman, vars hustru haft en lång sjukdom-
speriod med många sjukhusvistelser, ett eget
initiativ för att hjälpa landstinget.

Bergman samlade ihop en grupp mat-
profiler, bland dem tv-kocken Leif Man-
nerström, för att en satsning på sjukhus-
maten. Landstingsledningen tog emot ini-
tiativet med öppna armar och avsatte 24
miljoner kronor till en stor satsning på
sjukhusmaten i hela länet.

I dag dukas färdiga matportioner på bricka

i sjukhusköken i Kalmar och Västervik och
transporteras i vagnar upp till avdelningarna.
Därifrån kommer sedan alltför mycket mat i
retur och får kastas. Åsa Andersson ser flera
anledningar till att det blir så.

– Vi har ett huvudalternativ, ett alterna-
tiv 2, och en vegetarisk rätt varje dag, men
vårdpersonalen som sköter beställningarna
missar ofta att informera om alternativen,
vilket i praktiken innebär att patienterna
inte har någon valmöjlighet alls utan
hänvisas till huvudalternativet.

I och med att maten kommer färdig -
upplagd på bricka kan patienterna inte
heller påverka portionernas storlek.

Lösningen blir nu att serveringen sker
från kantin direkt på avdelningarna. Patien-
terna ska fritt kunna välja bland flera rätter
och tillbehör som potatis, ris och pasta, och
själva avgöra hur mycket mat de vill ha. Ser-
veringen ska skötas av måltidsvärdar,
personal från köket med hotell- och restau-
rangutbildning. Patienterna behöver inte
beställa i förväg – systemet bygger på att
måltidsvärdarna bygger upp en erfarenhet av
hur mycket som brukar gå åt av olika
rätter.

– Vi kommer också att se över möjlig-
heterna att pröva bufféer där patienterna
själva kan plocka maten. Det är svårare ur
hygiensynpunkt men kan fungera på vissa
avdelningar.

Men hur blir det då med patienter
med extra stort näringsbehov –
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Bengt von Zur-Mühlen, juryns tales -
person, tycker sig se en förändring till
det bättre för sjukhusmaten sedan bot-

tenläget år 2009 då han skrev en motion till
Läkarförbundets fullmäktige som inleddes:

”Flera landsting i Sverige har
gjort tveksamma upphandlin-
gar av sjukhusmaten som
kommit att serveras i plast-
tråg, exploderat i mikrovåg-
sugnar och fyllts upp med till-
satser. Även om man med

exakthet kan definiera näringsinnehållet i
enportionsmat när den lämnar fabrikens
löpande band är denna kunskap värdelös om
inte maten äts upp.” 

– Sjukhusmaten har hamnat på agendan
igen efter några år av irrfärder med upphand -
lingar där lägsta pris fått styra. Men även om
det pågår många spännande projekt känns
det ändå som att det är en lång väg kvar att
gå för många sjukhus, säger han.

Juryn har vägt samman många aspekter
och det var inte lätt att utse en vinnare, med
tanke på att det inte bara är maten utan
helheten kring nutrition och måltider som
värderats.

Både styrkor och svagheter
Besöken på de tre sjukhusen har visat att
det finns både starka och svaga sidor hos
dem alla. En gemensam styrka är dock att
alla finalister har egna tillagningskök och inte
bara kan erbjuda nylagad mat utan också
snabbt kan ändra eller lägga till efter patien-
ters önskemål och behov. En gemensam
akilleshäl verkar vara möjligheten för patien-
terna att få äta ifred utan att störas av prov-
tagningar, tv-apparater som står på eller
larm från kringliggande patientrum. 

Även om samarbetet är gott mellan kök
och vårdpersonal är det svårt att nå ända
fram till patienten med information om alter-
nativa maträtter och vad det egentligen är
som ligger på tallriken. Juryn tyckte här att
kantinserveringen i Falun innebar en fördel,
eftersom den serverande personalen själva
lägger upp och hanterar alla tillbehör. När allt
kommer färdigportionerat på bricka kommer
kunskapen om maten inte lika naturligt. 

– Kantinsystemet som används i Falun
ger också patienterna en valfrihet när det
gäller portionsstorlek och tillbehör till maten.
Svinnet behöver inte vara större med ett kan-
tinsystem jämfört med brickdukning om det
sista steget fram till patienten fungerar bra.

Juryn har delat ut beröm och hedersom-
nämnanden, men också en del kritik. 

– Jag kan konstatera att alla journal -
system inte är optimala för att hantera och
överföra information om nutritionsbedömn-
ing och  åtgärder. Det är också tråkigt att
man inte försökt engagera läkarkåren mer,
även om det på flera orter tycks förekomma
en utbildningsstrimma för AT-läkare i nutri-
tion, säger Bengt von Zur-Mühlen.

SJUKHUSMATEN

Kalmar siktar på att ta hem priset 2014

Södersjukhuset tar sats för att laga
Sveriges bästa sjukhusmat år 2015,
men kanske dröjer det lite längre

eftersom det ännu inte finns något tillag-
ningskök att laga mat i.

– Under 2013 har vi jobbat med mjuka
faktorer, bemötandet och de avgörande sista
metrarna fram till patienten. Hur patien-
terna ska involveras. Det är sådant vi kan
göra i väntan på att det nya tillagningskö-
ket ska bli klart 2014, säger Lena Lundin,
chef för Sjukhusservice på Södersjukhuset.

Södersjukhuset väljer att gå en annan väg

mot målet Sveriges bästa sjukhusmat än
vinnarsjukhuset Falu lasarett och sjukhusen
i Kalmar län. Systemet ska bygga på att
maten tillagas, portionsförpackas och kyls
ned i tillagningsköket. Därefter transporte-
ras portionerna till avdelningarna och
värms.

– Det blir kyld mat lagad med hög
kvalitet. Vi är medvetna om att det finns
ett pedagogiskt problem med att förklara
den här modellen eftersom tankarna kan gå
till mat i plastlåda. Men fördelarna är
många. Patienterna kommer aldrig att se

…och Söderjukhuset blir utmanare 2015-2016 med nytt kök,  ett annorlunda koncept och menyer av stjärnkocken Marcus Aujalay

”PÅ RÄTT VÄG, MEN
MYCKET ÅTERSTÅR”



kommer de att få i sig tillräckligt?
– Det finns måltidsvärdar på plats

hela dagen, från frukost till kvällsmål.
De har helhetsansvar för måltiderna och
kommer att arbeta mycket med att laga
och servera mellanmål så att näringsin-
nehållet blir bra sett över hela dagen.

Den 2 februari 2014 går startskottet
för den nya måltidsmodellen i Kalmar.
Västervik följer efter någon månad
senare. I det lilla sjukhuset i
Oskarshamn, med bara 70 vårdplatser,
blir förändringen inte lika stor eftersom
man där redan har kantinservering.

Hur blev det då med kändiskock-
arna? Jo, alla tre sjukhus har haft inspi-
rationsdagar med fokus på matlagning.
Leif Mannerström besökte Kalmar, till
Oskarshamn kom Nobelkocken Niklas
Wahlström och i Västervik har den
lokala ekologiska stjärnkocken Henrik
Arkåsen bidragit med nya idéer.

Den nya måltidsmodellen innebär
också helt nya menyer och ökat fokus
på att laga mat från grunden.

– Det har vi infört redan i dag. Vi
gör till exempel egna köttfärsbiffar och
eget potatismos. Men vi vill gå ännu
längre, säger Åsa Andersson. 

Helene Thornblad

Stjärnkocken Leif Mannerström ger Ingalill 
Eriksson tips på hur skysåsen kan bli ännu
godare. Foto: Malin Gustavsson
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plasten eftersom den dras av underifrån
innan servering och maten serveras
varmare än i dag, den förlorar ofta tem-
peratur i kantiner.

– Vi kommer bara att skicka upp varm
mat till patienter som stannar länge på
sjukhuset. Vi är ju ett akutsjukhus med få
långliggare, de flesta stannar bara några
dygn. Till pedagogiska måltider på barn -
avdelningen kommer vi att skicka upp
flerportionsförpackningar som man kan
servera ur efter uppvärmning. 

Patienterna ska kunna välja på 2-3

måltidsalternativ varje dag plus rätter ur
ett fryssortiment. Dessutom ska de få
välja dryck till maten, och kryssa för om
de önskar efterrätt och tillbehör som
bröd och sallad. 

– Tanken är att om man själv valt att
få en sallad så ökar chansen för att man
också äter upp den.

I väntan på det nya köket har köksper-
sonalen tillsammans med stjärnkocken
Marcus Aujalay arbetat mycket med
recept och menyer. 

– Marcus Aujalay har tagit fram några

rätter som vi provlagat och testat, och
alla var jättenöjda. Vi har också tagit
fram en mellanmålsmeny för att ta fram
fler alternativ än de vanliga – kaffe och
bulle eller te och macka.

Södersjukhuset ska ha måltidsansva-
riga på avdelningarna, men det är ännu
inte klart om det kommer att vara vård-
eller kökspersonal.

– Modellen är inte färdig, men det
kommer att vara dedikerad personal med
utbildning. 

Helene Thornblad

…och Söderjukhuset blir utmanare 2015-2016 med nytt kök,  ett annorlunda koncept och menyer av stjärnkocken Marcus Aujalay



ag skriver till er för att ge er en
bild av varför akuten är så över-
belastad. Och för att ge några
idéer till det ni kallar ”framti-
dens sjukvård” och som Riks-
revisionen i sin senaste rapport
beskriver som vikten av att
mer ”sätta patienten i
centrum”. 

Men kanske främst för att förklara varför vi
patienter envisas med att – som ni ständigt
läxar upp oss för i media – söka vård på ”fel
nivå”.  

Vi som har klippkort på akuten vet
att vi inte trängs med snuviga karriäris-
ter eller tonåringar som är olyckliga för
att kärestan gjort slut. 

Vi är där för att sjukhuset endast har en
enda ingång när minsta lilla oförutsett
inträffar. Och för att sjukhuset är fullt av
våra pågående kroniska fall som ni envisas
med att avsluta så fort det går för att sedan
– när komplikationer och följder uppstår –
hänvisa alla till denna enda ingång. Det är
som att hela tiden få upp kortet Gå tillbaka

till Gå i det gamla spelet Monopol.  
På Gå belastar vi akutens resurser med

våra fall, som redan är väl kända på annat
ställe på sjukhuset och där möter vi ständigt
ny personal och roterande läkare som
försöker förstå och sätta sig in i våra öden.
Det måste kosta oerhört mycket pengar. 

Det måste vara ett oerhört slöseri med
personals tid. Det är definitivt ovärdigt och
tidsödande för patienter och anhöriga. 

Det måste finnas ett sätt som är bättre
för såväl ekonomi, personalens arbete som
vår upplevelse av omhändertagande. Ett sätt
som tar tillbaka ord som kontinuitet, följa
upp och mer sammanhållet ansvar bland
styrparametrar och vårdprocesser. Som
förstår vikten av ordet kännedom om pati-
enten och förstår hur det ordet skiljer sig
från läkarens medicinska kunskap och jour-
nalens information. 

Låt mig därför berätta vår historia och
förklara hur detta brev fick sin rubrik. 

18

Sjukhusläkaren  6/2013 www.sjukhuslakaren.se

I fjol fick Britt-Marie
Ahrnells make Rolf
Edman beskedet att han
drabbats av en ovanlig
och illa spridd cancer.
Sedan dess har han

mött otaliga läkare –
men ingen som tar ansvar
för just honom.
I ett öppet brev undrar

hustrun Britt-Marie
Ahrnell hur det kan
komma sig att vi har en
specialistvård som inte
lär känna sina patienter.

***

Det öppna brevet har
tidigare publicerats i
Dagens Samhälle.

Öppet brev till sjukvården

VEM
i vårdapparaten tar 

ansvar för min mans cancer?

J

Fortsättning nästa uppslag >>





Om ni tycker att historien är lång
och omständlig kan jag trösta er med att
den är kraftigt förkortad; antalet akut-
besök och inblandade läkare har varit
många fler.

***
I maj förra året fick min då fullt

friske man Rolf en blodpropp som
visade sig bero på en elak och illa spridd
cancer som hotar hjärta och lungor. Vid
ett sådant besked vänder tillvaron ut
och in på sig själv. Vi som var lyckliga,
friska, starka och oberoende i våra liv
som egna företagare blev på en sekund
olyckliga, sjuka, svaga och beroende av
samhället. Vi fördes med ljusets hastig-
het från de levandes rike till den väg
som leder till dödsriket. 

Vårt liv, ja främst Rolfs förstås, låg
nu bokstavligen i sjukhusets händer.
Människorna framför oss ändrade
skepnad och inför våra ögon förvandla-
des de från vitklädd vårdpersonal till
änglar med makt över liv och död.
Skulle de kunna göra något åt tumören?
Bromsa förloppet? Lindra Rolfs plågor,
trösta honom i sorgen, dela hans död-
sångest? Skulle de hålla honom i handen

hela vägen från livet till döden? 
Änglarna såg oss i ögonen och sa ”Ja,

det gör vi! Hela vägen! För hos oss på
Karolinska sjukhuset gäller nämligen
visionen Patienten alltid först! Det är så
modern svensk sjukvård organiseras.” 

Vi grät i sorg över cancern och i tack-
samhet över sjukhuset och dess änglar.
Då var vi ännu ovetande om att det
fanns en outsagd regel i spelet om pati-
enten. En regel som snedvrider den
vackra visionen. Låt oss kalla denna
regel gå tillbaka till gå eller kanske
ännu hellre gå till någon annan. 

Under året som gått har vi dessutom
börjat misstänka att denne någon annan
inte ens är en annan ängel som vi först
trott. Någon annan är själva verket jour-
nalen, med tiden ett slukhål med en
oändlig mörk materia av information.
Änglarnas relation till journalen är
främst att mata in data i den. Inmat-
ningen är väl uppstyrd, hårt reglerad
och tar mycket tid. Dessvärre räcker
tiden sedan sällan till för att också läsa i
journalen. 
Det är journalen som ensam fått
ansvaret för kontinuitet, kännedom

och att följa upp ärendet och se till
att någon annan tar över med
ledning av den mörka materien.
Journalen är den enda som har ett
sammanhållet medicinskt ansvar. 

På vår fråga om inte någon människa
har eller tar detta ansvar får vi svaret
nej. Alla har visserligen ansvar i ögon-
blicket men ingen har ansvar för
helheten. Helt följdriktigt diskuterar
man nu också i några landsting under
parollen ökad delaktighet att sätta pati-
enten i ett mer direkt samarbete med
journalen. 

För oss har detta lett till frustrerande
och tragikomiska möten med alla änglar
som ständigt skickar oss vidare till nästa
ruta i spelet och som ständigt ursäktar
sig. Och som egentligen inte jobbar
med Rolf som patient. Och som egentli-
gen inte vet så mycket mer om något
annat än sin egen insats i det korta nuet. 

Vi kan börja på Danderyds
sjukhus där orsaken till blodproppen
förra våren just synts som en skugga på
en röntgenbild. En läkare ursäktar sig. 

”Jag kan göra ett prov och försöka
kolla vad det är. Det behöver inte vara
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Det är journalen som ensam fått ansvaret för 
kontinuitet, kännedom och att följa upp ärendet
och se till att någon annan tar över med ledning
av den mörka materien. Journalen är den enda som
har ett sammanhållet medicinskt ansvar. 



farligt. Det hör nog egentligen inte till
oss. Det blir säkert KS. Så det blir inte
mig du får träffa mer.” 

Mycket riktigt. Nya prover tas på
Thorax på Karolinska sjukhuset. En ny
läkare ger oss det helt oväntade och för-
färliga beskedet en vecka efter midsom-
mar och ursäktar sig. 

”Den här cancern är egentligen inte
mitt område. Ni kommer bli kallade till
Radiumhemmet (RH). Jag kan bara
berätta att den är elak, spridd, ovanlig
och inte går att operera. Jag kan inte
svara på några frågor. När de hör av sig?
Det vet jag inte. Det är egentligen inte
min uppgift att följa upp.” 

Vi faller i ett svart hål. Rolf har
cancer. Den går inte att operera. Rolf
ska dö. Vi får inte åldras tillsammans.
Men någon kommer att höra av sig.
Någon kommer att ta hand om oss.
Efter semestern. Eller till hösten.
Kanske först till jul. Sommardagar för-
svinner i ångest och oro. Men snart
ringer en ängel och vi är tacksamma för
att det går fort trots semestertider. Hon
ursäktar sig. 

”Jag är er kontaktsköterska i cancer-
vården. Min uppgift är att hålla er i
handen. Men jag ska snart sluta så det
blir inte mig ni får fortsatt kontakt
med.” 

Ängeln styr upp ett första läkarbe-
sök. Och så får vi äntligen träffa en
läkare som kan något om Rolfs mycket
ovanliga cancer. Hon hälsar, vi gråter
och hon lägger två telefoner framför sig
på bordet, pekar på dem och ursäktar
sig. ”Jag tog er emellan för jag har
egentligen jour och inte mottagning
och måste svara om det ringer.” 

Läkarängeln är professionell och
kunnig och svarar så gott hon kan på
våra frågor. Vi gråter. Cellgifter styrs
upp. En mängd förberedelser och prover
startas. Behandlingar sätts i gång.
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En underläkare kommer in (hon har egentligen inte
heller tid att läsa journalen som nu rymmer ton av svart
materia).… Underängeln ägnar sedan timmar åt att
medla mellan hjärt- och cancerläkare.… Hjärtläkaren
vinner duellen och slipper ordna sängplats.



Ständigt nya änglar. Alla är professionella.
Alla är vänliga. Helvetet med alla dess
biverkningar börjar. 

Nytt läkarbesök. Ny läkarängel med
varma ögon. Vi inbillar oss att man bytt
läkare för att vi nu ska få möta den som kan
mest om den ovanliga cancern. Länge tror vi
det då denna ängel har svar på många frågor.
När mötet är slut frågar vi därför om han är
Rolfs läkare nu? Han ursäktar sig. 
”Nej, jag kan inte mer än någon annan. Och
egentligen finns ingen ansvarig läkare. Bok-
ningen av läkartider här är inte baserad på
kontinuitet. Och då allt om Rolf egentligen
finns i journalen så spelar det ingen roll. 

Jag kan ju försöka träffa dig igen. Men
egentligen forskar jag så jag kommer nog
inte ha tid.”

Kontinuitet spelar ingen roll? Att
känna, känna igen och med samma ögon
följa sin patient och förloppet spelar ingen
roll? Den kontinuitet som är så viktig hos
husläkaren vid smärre krämpor är oväsentlig
vid svårare sjukdomar? Det lärande som
sker genom att få veta hur det gick och vad
som hände – vilka konsekvenserna blev efter
den egna insatsen – är oviktigt för special-
istläkaren? 

Det är som att få veta att byggföretaget
som bygger ditt hus byter projektledare
varje gång du ringer. Som om polisen byter
förundersökningsledare varje dag när din
dotter blivit våldtagen. Som om juristbyrån
ger dig en ny försvarsadvokat för varje steg i
processen när du blivit oskyldigt anklagad
och din framtid står på spel. 

Denna ängel försöker ändå att återse oss,
men vi förstår att det liksom går utanför
systemet och oftast kommer annat emellan.
Han tröstar. ”Om du är missnöjd med
något här har du alltid rätt till en second
opinion.” Vi förstår. Det innebär att vi
har rätt att gå till någon annan.

Komplikationer tillstöter. Ny yngre
ängel ändrar i mixen av cellgifter. Hennes
omtänksamhet är genuin. Vi är tacksamma.
Kanske kan vi få träffa henne igen? Hon
ursäktar sig. ”Nej, det går inte. Jag är
egentligen på utbildning och bara här en
kort tid. Så vi ses inte mer.”

Hösten går med kurer, komplikationer
och nya akutbesök. Kontaktsköterskan
slutar och ersätts av flera kollegor. Jul och
nyår. Sedan blir Rolf rejält sjuk med
påverkan på hjärtat. Vi ringer en kon-

taktsköterska som skickar oss till akuten.
En underläkare kommer in och ursäktar sig.
”Jag kan egentligen inte så mycket om
cancer men ska försöka hjälpa er.” 

Hon har egentligen inte heller tid att
läsa i journalen som nu rymmer ton av
svart materia. (Varje ny ängel, och nu
börjar de bli många, frågar därför numera
Rolf om allt som hänt, vilka prover som
tagits och hur medicinlistan ser ut. Vi
försöker förtvivlat hålla allt i huvudet.) 
Underängeln ägnar sedan timmar åt att
medla mellan hjärt- och cancerläkare.
Rolfs hjärta hör ju egentligen inte till RH,
meddelar onkologen medan hjärtläkaren
lika envist hävdar att ett hjärta som
påverkas av cancer egentligen inte är en
hjärtfråga. Hjärtläkaren vinner duellen och
slipper ordna sängplats. Rolf läggs in på
RH. 

På avdelning 51 på RH arbetar fan-
tastiska änglar som är där de ska och gör det
de ska och som inte hela tiden egentligen
gör något annat. Ingen ursäktar sig och det
är befriande. Med tiden har vi ju börjat
tycka synd om alla dessa änglar som
ständigt urskuldar sig för detta system med
egentligen någon annan. 

Rolf blir bättre och till våren tas beslut
om att pröva nytt gift. En första kur går bra.
Vid nästa bryter helvetet löst med ihållande
kräkningar redan efter några timmar. Detta
har änglarna som gav giftet noga förvarnat
om. Men biverkningar av medel de själva
injicerat hör egentligen till någon annan. 

Jag ringer kontaktsköterskan som
säger gå tillbaka till gå. Rolf måste snabbt
få sina motmediciner intravenöst. Allt annat
kräks han ju upp. Talar hon om för akuten
att vi är på väg? Nej. Förbereder hon onko-
logen på att vi är på väg? Nej. Hon ursäktar
sig. Det är egentligen inte hennes uppgift.
Hon kan inte gå förbi journalen som nu
endast kan kontaktas av akuten. 

På akuten står vi i samma kö som alla
andra stackare medan Rolf kämpar för att
inte kräkas på änglarna i receptionen. De
ordnar fram en sköterska. Han ursäktar sig. 

”Säkert sviter av cellgift. Men jag kan
egentligen inte så mycket om cancer. Så jag
får inte ge dig din medicin mot illamåen-
det. Ni får vänta på en läkare.” 

Det dröjer innan det kommer en läkare.
Dock inte onkologjouren som väl egentli-
gen jobbar med något annat denna stund än
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Nytt läkarbesök. 
Ny läkarängel med
varma ögon. 
Vi inbillar oss att

man bytt läkare för
att vi nu ska få möta
den som kan mest om
den ovanliga
cancern…
…När mötet är

slut frågar vi därför
om han är Rolfs
läkare nu? Han
ursäktar sig. 
”Nej, jag kan inte

mer än någon annan.
Och egentligen finns
ingen ansvarig
läkare. Bokningen av
läkartider här är inte
baserad på kontinui-
tet. Och då allt om
Rolf egentligen finns i
journalen så spelar
det ingen roll.

ÖPPET BREV TILL SJUKVÅRDEN



att vara jour på akuten. In kommer en
underläkare. Vi vet nu vad denna vänliga
ängel ska säga. ”Jag är kirurg och kan
egentligen inte så mycket om cellgifter.
Men jag kan ge lite medicin för ögon-
blicket.” 

Denna fredag ligger Rolf sex timmar
på akuten. Onkologjouren kommer aldrig
till oss. Vi får inga svar på våra frågor om
man bör se över motmedicinerna och hur
det fortsatta förloppet kan tänkas bli.
Akutfolket är vänligt men verkar undra över
varför de tar hand om väl förutsedda besvär
som annan del av sjukhuset orsakat. Själva
gissar vi att jouren egentligen sysslar med att
skriva ut så många som möjligt inför helgen
och högst ogärna vill belägga en sängplats

till. Mycket riktigt. Underläkaren i kirurgi
skickar hem oss. Medicinlistan är oförändrad. 

Timmarna går. Rolf kräks igen, får inte
behålla sina mediciner, försvagas och får
feber. Det blir lördag kväll. Efter ett samtal
med avdelning 51 ringer en ny onkologjour
till mig och ber oss återvända till akuten.
Hon är en ängel som vågar kliva ur mantrat
någon annan. Hon förbereder sängplats och
kommer ner och möter oss. Hon upptäcker
att det saknas preparat på Rolfs lista över
motmedel mot illamående. (Fel, de är
utskrivna, men ingen har talat om det för
oss och de finns inte med på vår lista. De
drunknade i slukhålet och i ramsan någon
skrev ut för att annan skulle säga till men
ingen gjorde det.)

På söndagen gör änglarna på 51:an allt
för Rolf som är mycket illa däran. Han och
sänggrannen hallucinerar om Irland där
grannen vet att alla cancerpatienter har en
ansvarig läkare som följer dem hela vägen.
En sköterska viskar i hans öra. 

”Om du blir lite bättre borde vi egentli-
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Kontinuitet 
spelar ingen roll?

t Att känna, känna igen och
med samma ögon följa sin
patient och förloppet spelar
ingen roll? Den kontinuitet
som är så viktig hos husläka-
ren vid smärre krämpor är
oväsentlig vid svårare sjukdo-

mar?
…Det är som att få veta att
byggföretaget som bygger ditt
hus byter projektledare varje
gång du ringer. Som om polisen
byter förundersökningsledare
varje dag när din dotter blivit
våldtagen. Som om juristbyrån
ger dig en ny försvarsadvokat
för varje steg i processen när du
blivit oskyldigt anklagad och
din framtid står på spel.
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På akuten står vi i samma kö 
som alla andra stackare medan Rolf
kämpar för att inte kräkas på
änglarna i receptionen.

Fortsättning nästa uppslag >>

William Brochs-Haukedal,
professor i ledarskap vid 
Norges Handelshögskola: 

t Med det auktoritära NPM
(New Public Management) har
de anställda tvingats avstå från
att engagera sig i sina patienter.
NPM har inga parametrar för
alla möten mellan människor
som ger mening i vardagen. Att
engagera sig räknas inte. Det
blir bara extra slitsamt.

New Public Management
leder till allvarliga frustrationer
bland de anställda. Det är ett
opersonligt och auktoritärt
system av budgetar, rutiner
och mål som tar från de
anställda motivation och
arbetsglädje.

NPM som styrningsverktyg
måste avvecklas och lednings-
former som främjar de anställ-
das engagemang i sina arbeten
måste införas.

Förfrämligandet av de
anställda i offentlig sektor –
som i de stora hälsoföretagen
– måste stoppas.»

(Ukeavisen Ledelse nr
28/2009).

CITATET



gen skicka hem dig, men då är du snart
tillbaka på akuten igen. Nu har vi fullt
här så då hamnar du hos någon annan,
kanske på en gyn-avdelning. Jag ska
försöka se till att du får stanna i denna
säng.” 
Ängeln verkar ha rätt då Rolf inte kan
stå på benen, ännu inte kan behålla
något han får i sig och är omtöcknad och
sluddrar av alla mediciner. Dagens sista
besked till Rolf blir: ”I morgon får du
ringa din kontaktsköterska. Så att hon
kan boka en läkartid och en ny (jodå, så
blir det) läkare får ta ställning till hur
man nu ska gå vidare med din behand-
ling. För det är egentligen inte mitt
jobb att kontakta henne.” 

När jag åker hem i natten från KS
förundras jag över varför avdelningen
inte kan ha kontakt med kontaktskö-
terskan som sitter i ett rum en trappa
ner? Och varför det inte som i andra
länder kan finnas en ansvarig läkarängel
som ser till hela Rolfs behandling och

inte bara ständigt löser stundens akuta
problem och sedan skickar ärendet
vidare? En misstanke föds. Är det i
själva verket Rolf och jag själva som är
någon annan? På morgonen får jag ett
sms från Rolf. 

”Kan du kolla listan över mina
motmediciner efter kuren? Den ligger
på skrivbordet. De säger här att den inte
finns i journalen. Bara hos kontakt-
sköterskan som ju avdelningen inte har
kontakt med.” 

***

Jag vill betona att mitt brev inte
rymmer kritik mot sjukvårdens änglar
som alla är vänliga och professionella i
ögonblickets nu. Inte heller mot kvali-
teten på vård och insatser. Det är
systemet egentligen någon annan med
dess omständlighet, okänslighet och
missar som jag ifrågasätter liksom
tanken att det skulle vara ekonomiskt
effektivt. 

Mitt förslag är att man vid specia-
listvård som man vet har komplika-
tioner och följdförlopp utökar
ansvaret för patienten. Att man rent
av har en dörr öppen och tar emot sina
egna patienter utan omvägar, låt oss
kalla det Återakut. 

Låt också en människa ta mer person-
ligt ansvar över tid, låt oss kalla det
PAL, Patientansvarig läkare. I andra
komplexa tjänsteverksamheter där
många är inblandade i samma ärende är
denna roll obligatorisk och kallas till
exempel för projektledare eller kundan-
svarig. 

Med många turer kvar i Rolfs cancer,
som gudskelov verkar långsam, önskar
jag en PAL som säger: ”Du är nu kvar
hos oss men med hemgång och om
något händer efter operation/strål-
ning/medicinering så kan du komma
tillbaka direkt till oss utan att passera
akuten som ändå inte vet något om ditt
fall. Ring direkt till mig eller avdel-
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ningen om du blir väldigt dålig.” 
”Nu har vi nämligen lämnat vår teknokra-

tiska syn på dig som en komponent i en rät-
linjig process och förstått att du är en
människa med ett mer oförutsägbart förlopp
som kommer att snurra runt hos oss länge än.
Därför har vi organiserat oss kring ordet
omhändertagande i stället.”

Från P till O? Från Planerad till Oförut-
sägbar? Från Pil på tidslinje till mer kronisk
Cirkel eller kanske spiral? Från Process och
Produktion till Omhändertagande? 

Varsågod, jag bjuder på tanken till alla
som nu i möten och seminarier söker svaret på
hur sjukvården ska ”patientprocessorienteras”. 

Ur historien har jag utelämnat alla besök
på Danderyds sjukhus. Rolfs blodpropp blev

nämligen kvar där då hans kärl hör dit och
sköts av deras änglar som – ja ni gissar rätt –
egentligen inte kan något om cancer eller
något om hur hans kroppsdelar hänger ihop.
Hans hjärta hör för övrigt till vårdcentralen
och följs upp därifrån. 

Så kanske bör slutklämmen i detta brev
bli: Patienten alltid först, men helst i olika
kroppsdelar och helst till någon annan. Och
låt oss be för att journalen tar sitt ansvar och
håller ihop det hela.

Efter att det öppna brevet publicerades i Dagens
Samhälle har en läkare på Radiumhemmet klivit fram
och tagit sig an Rolf vilket han är mycket tacksam
över.
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Sedan i somras har jag förstått att flera
landsting nu vill införa begreppet ”per-
soncentrerad vård”.

Det är ju mycket bra tänkt, men jag tolkar
det som att man bara tänkt halvvägs?

För det  finns väl två sidor av myntet? Att
patienter blir personer kräver väl ändå att även
personalen blir personer?

Ingenstans i allt som skrivs om person-
centrerad vård finner jag de ord jag tog
upp i mitt öppna brev, nämligen kontinui-
tet och sammanhållet ansvar.

Med min önskan att någon är med oss över
tid, en längre stund än i det korta ögonblickets
nu. Jag kallade det PAL, patientansvarig läkare
och det tycks vara ett tabuord i debatten.

Så jag ställer frågan igen. Med vem ska

makt, inflytande och ansvar delas? Vem ska vi
vara en person inför? Med vem ska vi skapa
och dela vår berättelse?

Med en produktionsapparat? Med ett
alltmer sofistikerat journalsystem? Med
personal som betraktas och behandlas som
utbytbara enheter?  Med en ”coach” som ska
lotsa rätt i en i övrigt ansiktslös labyrint?     

Nej, jag tror inte att det är möjligt.
Jag tror att tanken att bara allt är nerskrivet

så kan vem som helst ta över är en alltför torftig
princip att organisera vård för svårt, kroniskt
sjuka eller äldre efter. 

Jag tror tvärtom på tanken att vi blir
personer inför varandra.

Att människa blir människa först inför en
annan människa.

Protester mot att avskaffa
patientansvariga läkare
2008 protesterade Sjukhusläkarna
och Sveriges yngre läkares förening på
Läkarförbundets fullmäktigemöte mot
att avskaffa patientansvariga läkare.
I debatten förutspådde läkaren Anna-
Karin Stridsman från Piteå det som nu
drabbat Britt-Marie Ahrnell och Rolf
Edman. Så här sade hon:

– Framför allt för kroniskt sjuka och
cancerpatienter, som skickas mellan olika
avdelningar, är det viktigt att det finns en
ansvarig läkare. Att PAL-funktionen
fungerar dåligt är inget skäl att avskaffa
den, utan istället ett skäl att utveckla den.

Mot sig hade hon bland annat Läkar-
förbundets dåvarande ordförande Eva
Nilsson Bågenholm, som nu är regerin-
gens äldresamordnare, och Social-
styrelsen.
1 juli 2010 infördes en ny bestäm-
melse i hälso- och sjukvårdslagen.
Enligt den nya bestämmelsen
ska verksamhetschefen (behöver inte
vara läkare, kan vara ekonom) se till att
vården tillgodoser patientens behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och
säkerhet. Verksamhetschefen ska utse
en fast vårdkontakt för patienten om
det är nödvändigt, som ersätter det
tidigare kravet på att utse en patien-
tansvarig läkare, PAL.
Förändringen blev ett fiasko
2011 utvärderade Socialstyrelsen förän-
dringen. Av rapporten framgår att endast
20 procent av landstingen tagit fram
rutiner för hur en vårdkontakt ska arbeta.

Christer Bark

Nu lanseras begreppet personcentrerad vård. Men vem ska vi
patienter i den personcentrerade vården vara en person inför?
En produktionsapparat? Ett sofistikerat journalsystem? En
coach som ska lotsa rätt i en övrigt ansiktlös labyrint?
Ingenstans finner jag de ord som jag tog upp i mitt öppna
brev, nämligen kontinuitet och sammanhållet ansvar.

Britt-Marie Ahrnell

Läkartidningen och tidningen 
Sjukhusläkaren 2008.Vem ska vi patienter vara

en person inför i den
personcentrerade vården?



Jag råkade samtala med en
ekonom häromdagen, som
arbetar i ett av våra 21 lands-
ting. Vi kom att diskutera
sjukvårdens kritiserade ekono-
miska styrsystem och vad som
skulle kunna fungera bättre -
som till exempel andra mått
än dagens. 

Jag ville förstås lyfta fram viktiga kvali-
tetsparametrar och nämnde direkt patient-
läkarkontinuitet, som någonting som både
borde ge bättre kvalitet och vara lätt
mätbart. 

Ekonomen svarade då med att man
på hans arbetsplats har ett system där
man noga tillser att patienten INTE
träffar samma läkare flera gånger. 

Kontinuitet stoppar inflödet
av patienter till kliniken
När jag frågar varför i alla världen man gör
på det sättet får jag svaret: En läkare som
har en längre relation till en patient vill inte
gärna remittera tillbaka patienten till pri-
märvården. Då får vi ingen patientomsätt-
ning på kliniken och får ingen möjlighet att
ta emot nya patienter. 

Jag måste säga, att jag blev alldeles
mållös, när jag hörde detta. Man har alltså
vid denna ekonoms sjukhus satt i system att
tillse att det garanterat inte finns någon
kontinuitet i patient-läkarrelationen. Och
man menar att detta arbetssätt fungerar
alldeles utmärkt. 

Nu minns jag plötsligt att jag tidigare
har hört talas om detta. En kollega från
någonstans-i-Sverige berättade för ett tag
sedan, att man på dennes klinik bokade in
patienter till läkarbesök hos Dr ST-läkare
eller Dr Specialistläkare, men aldrig bokade

på läkarnamn. 
När jag har hämtat mig från min

absoluta förvåning efter en stund, frågar jag
ekonomen om hur detta arbetssätt påverkar
vårdkvaliteten och patientens trygghet. 

Goda rutiner och 
bra journal = god vård
Då får jag veta, att man har goda rutiner på
kliniken, att alla läkare gör på samma sätt
och att all information finns i journalen. På
ekonomens min ser det ut som om han
tänkte om läkare: bra att dom finns, synd
att dom behövs. Och jag tänker mig att han
faktiskt också tror att det skulle gå lika bra
med en dator i stället för en doktor.

Min nästa tanke blev – tänk om jag bara
inbillar mig att patienter vill ha en långvarig
relation till en och samma läkare vid allvarlig
sjukdom. Och tänk om jag bara tror att
läkarkontinuitet kan ge en ökad kvalitet. Det
kanske bara är någonting som läkaren själv
önskar. Och tänk om jag gjorde helt fel för
10 år sedan, när jag i Stockholms Läns Lands-
tings regionala vårdprogram för depression
och bipolär sjukdom skrev in behandlarkon-
tinuitet som en viktig kvalitetsvariabel.

Är det så här det ska vara? Att
ekonomer och andra som inte tillhör
dem inom sjukvården som möter
lidande, svårt sjuka patienter ska få
bestämma bort den trygghet som finns i
att få träffa samma läkare under utred-
ning och behandling av en svår sjukdom.

Vad vill patienten själv? Hur känns det
att möta ett nytt läkaransikte varje gång?
Hur påverkar obefintlig läkarkontinuitet
resultatet av vården och patientens livskva-
litet? Och hur påverkas de läkare som sköter
våra svårast sjuka patienter av att inte ha
någon personlig relation till dem?
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Hur går det 
till på din klinik?
Hör av dig och
berätta.
Maila:
christina.spjut@
sjukhuslakaren.se
alternativt 
christina.x.spjut@
gmail.com
Du kan också kontakta 
tidningen direkt.
Maila då:
christer.bark@
sjukhuslakaren.se
eller ring:
0709-634062

Ekonomens besked fick mig att häpna

”VI SER MEDVETET TILL 
ATT DET INTE BLIR 
KONTINUITET I VÅRDEN”

KRÖNIKAN | HUR SKA SJUKVÅRDEN STYRAS?

J
CHRISTINA
SPJUT

Styrelseledamot 
i Sjukhusläkarna. 

Överläkare och psykiater 
i Stockholm



D
en pseudomarknad i
offentlig verksamhet
som New Public
Management infört
har mycket stora
nackdelar. Men kon-

sensuskulturen i Sverige kräver att man
inte kackar i eget bo. Kritik av lednin-
gens arbetsmetoder ses som illojalitet.
Bara om man företräder en organisation
kan man räkna med gehör. 

Jag har i 20 år framfört argument
mot DRG-systemet i Läkartidningen
och tidningsartiklar utan något tecken
på respons. 

Maciej Zaremba och Dagens Nyheter
har lyckats bryta igenom vallen. Men
inte ens nu verkar politiker och
ekonomer förstå tyngden i kritiken. Det
handlar inte bara om pengar, det
handlar om att sjukvårdsetiken på lång
sikt undermineras. Och det rör sig inte
bara om anekdotiska fall, det handlar
om att se följderna av en allmän, lång-
siktig påverkan av attityder.

Entreprenörskapsforum, Fores och
Leading Health Care vid Han-
delshögskolan arrangerade den 21
November ett seminarium med
rubriken ”Perspektiv på välfärd”. Det
handlade mest om sjukvård. 120
ledande personer deltog från t.ex.  Ent-
reprenörsforum, finansdepartementet,
Harvard University, Investor,  KTH,
Socialdepartementet m.fl.  Men ingen
läkare var inbjuden! 

Jag fick information om mötet och
kunde närvara p.g.a. ett vänligt person-
ligt initiativ. 

Flera framhöll att man bör mäta
output snarare än mängd satsade resurser
i sjukvård eller skola, men hur det skall
gå till i praktiken berördes inte. 

Sjukvårdskvalitet är ju näst intill
omöjlig att mäta objektivt. Någon
framhöll att vårdval ger frihet för pro-
ducenten men inte för patienten.

I Sverige finns som bekant bara
utrymme för en tanke i taget. Försök att
argumentera mot marknadstänkandet i
offentlig verksamhet tigs ihjäl. 

Läkaruppropet besvaras inte. Läkare-
sällskapet hukar.  Men i Skottland har
skottarna tagit konsekvensen av
kritiken och återfört sjukhusvården till
offentlig förvaltning.

Asbjörn Wahl har skrivit en redogö-
relse för en studieresa från Norge till
Skottland. Han skriver att oviljan på
politisk toppnivå i Norge att erkänna
problemen med den drygt tio år gamla
marknadsinriktade sjukhusmodellen är
bastant och att argumentet mot kriti-
kerna är att inget alternativ presenteras. 

Skottland har avskaffat 
beställar/utförarmodellen
Skottland fick självstyre inom hälso-
och sjukvårdspolitiken år 1999. Först
avskaffades  beställar/utförarmodellen,
och år 2004 skrotades hela företagsmo-
dellen. Sjukhusen togs tillbaka i offent-
lig regi med 100 procent ramfinansier-
ing. Stödverksamheter, t.e.x städning,
återtogs.

Detaljerad målstyrning ströks.
Den bedömdes skapa ett menings-
löst fokus på det enkla och kvantifi-
erbara. 

I stället vill man ha övergripande
kvalitetsmål. 

Drygt 100 mål har reducerats till 12
kvalitativa mål. Det finns ett massivt
stöd för denna modell. 

Ett föredrag av Asbjörn Wahl och
mer information om New Public Mana-
gement och hur Skottland lämnade det
finns på:
www.abfplay.se/Video/Player/2142

Det framgår inte hur man skall
undvika de gamla problemen med
ökande ineffektivitet i en rambudget-
styrd organisation. Hur och på vilka kri-
terier budgeten skall fastställas. Det
räcker inte att se på förra årets budget,
och man måste kunna bedöma vad man
får för satsade resurser. 

Jag har i Maciej Zarembas bok
skrivit ett kapitel om dessa problem.
Budgetramen bör fastställas i relation
till befolkningsunderlaget i upptag-
ningsområdet, korrigerat för avvikelser

från genomsnittlig sammansättning.
Man får då samma villkor för alla med-
borgare, oavsett var man bor. 

En professionell utvärderingsgrupp
bör skapas för varje klinisk specialitet,
t.ex. två läkare, en sjuksköterska, en
ekonom och en jurist som ordförande.
De ska på heltid utveckla metoder för
professionell benchmarking och genom-
föra den varje år. Både subjektiva
bedömningar och objektiva mätdata ska
inkluderas.  Klinikerna rankas från dålig
till bra.  De flesta hamnar i mitten.  De
intressanta är de riktigt högt rankade
och de sämsta. Vad kan man lära av de
bästa, och vad skall man göra med de
sämsta?  Viktigast av allt är att resulta-
ten diskuteras med alla klinikchefer på
ett gemensamt seminarium.  Alla blir
sedda och alla kommer att försöka bli
bättre till nästa år. 

DRG-systemets ekonomiska incita-
ment snedvrider prioriteringen mellan
patienter och mellan den enskilda pati-
entens olika behov.  

Kvalificerad benchmarking skapar
incitament av yrkeshedern. Det medför
att man prioriterar mellan patienter och
mellan olika behov utan ovidkommande
hänsyn till de grovhuggna ekonomiska
spelreglerna. Men yrkeshedern måste
också innebära att man vill hålla sig
inom beslutad ekonomisk ram. 

Det är nu nödvändigt att läkaror-
ganisationerna gemensamt kräver ett
förutsättningslöst nytänkande.
Skottland visar att det är möjligt. 

Principerna för sjukvårdens framtida
utveckling är alldeles för viktiga för att
fastna i partipolitiskt käbbel. Vissa delar
av välfärden lämpar sig för marknads -
ekonomi och andra för offentlig förvalt-
ning. Men sammanblandning offentlig
förvaltning och marknadstänkande ökar
risken för att yrkesetiken undermineras.

Magnus Lind, före detta överläkare 
Tumörsektionen, ÖNH-kliniken på Karo-
linska sjukhuset, och medförfattare i boken
”Patientens Pris” av Maciej Zaremba.
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Skottland visar att det går att
styra sjukvård efter kvalitetsmål



Riskdelning

O
tto von Bismarck var
kansler i den tyska federa-
tionen åren 1871-1896
under den andra industri-
ella revolutionen. Det var
den period när man gick

från organiserad hemslöjd till fabrikstillverk-
ning. Omställningen ledde bland annat till
olyckor, sjukdomar och oro bland arbetarna
med upprepade strejker. 

Under 1880-talet infördes därför en rad
sociala reformer för att underlätta industriali-
seringen, bland dessa riskdelningssystemet för
hälso- och sjukvård 1883. 

Systemet byggde då liksom nu på obligato-
riska försäkringsavgifter, som delas mellan
arbetare och arbetsgivare. 

”Bismarck-systemet” styrs i samråd mellan
försäkringstagare, försäkringsbolagen och vård-
givarna inom de legala gränser som regeringen
ställer upp, t ex att alla har rätt att försäkra sig
oavsett personlig risk och försäkringsbolagen
får inte ta ut högre premier av de mest sjuka.
Finansiärerna liksom vårdgivarna är i princip

fristående från offentlig sektor. 
I Nederländerna infördes ett ”Bismarck-

liknande” system under ockupationen 1941.
Det innebär att deltagande i riskdelningssyste-
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Så fungerar sjukvården i Holland

INGVAR
KARLBERG

Adjungerad professor vid 
Göteborgs universitet.

1

t Sjukvården i Holland har kallats kaos-sjukvård eftersom patienterna själva i stor
utsträckning väljer av vem och var de vill ha sin sjukvård utan inflytande av staten
och myndigheterna. 
t Men patienternas starka inflytande är inget modernt påfund utan har rötter i 
Bismcarck-modellen från 1800-talet. 
t Här beskriver Ingvar Karlberg, professor vid Göteborgs universitet, hur den
holländska sjukvården fungerar, som för fjärde året i rad kom etta på EHCI:s (Euro
Health Consumer Index) ranking som jämför sjukvården i Europa.

Figur 1. I Bismarckmodellen gäller marknadsprinci-
per med fritt val av försäkringsbolag och vårdgivare.
Reglerna fastställs gemensamt av försäkringstagare,
försäkringsgivare och vårdgivare inom den politiskt
fastställda ramen. Staten kontrollerar efterlevnaden. 

Beveridgeprincipen
som den tillämpas
i Norden och NHS

Bismarckprincipen
som den tillämpas
i Nederländerna

Politisk reglering

Befolkning
brukare

Befolkning
brukare

Vårdgivare
Insamling
betalning

Vårdgivare
Insamling
betalning

Politiska
besluts-
fattare

Aktörernas
reglering

Patienter, försäkringsgivare och vårdgivare kommer
överens om vården och staten kontrollerar efterlevnaden



met är obligatoriskt och att vårdgivarna
är fristående, vilket i Nederländerna
oftast innebär icke-vinstdrivande stiftel-
ser med religiös bakgrund. 

En större reform genomfördes 2006,
som innebar att alla medborgare måste
delta i riskdelningssystemet (tidigare
kunde den med stora egna resurser
avstå), som för medborgarna erbjuder

finansiering av fritt val av vårdgivare.
Ett nytt system för tillsyn infördes sam-
tidigt genom en ny myndighet. Social-
sektorn avgränsades tydligare och blev
ett kommunalt ansvar.  

Det nederländska riskdelningssyste-
met är komplext. Liksom i övriga
”Bismarck länder” står försäkringarna
inte för hela kostnaden för hälso- och

sjukvården, utan en del finansieras med
statlig skatt. 

I Nederländerna är förhållandet
65/35. 

För hälso- och sjukvård till personer
under 18 år betalar staten försäkringsav-
gifterna till en gemensam försäkrings-
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Så fungerar sjukvården i Holland

Illustration: Myran

Fortsättning nästa uppslag >>



fond, varefter familjen väljer försäk-
ringsbolag. Skattemedel finansierar
också sjukförsäkringen, folkhälsopro-
gram samt utbildning av specialister i
medicin och odontologi. Med statlig
skatt finansieras 20 procent av socialsek-
torns kostnader. Kommunerna har stor
frihet att utforma det individinriktade
stöd, som man har ansvar för. All
kommunal vård utförs av fristående
vård givare.

Förbjudet att ta olika avgifter
av patienter beroende på risk
Försäkringsbolagen sätter själva sina
priser och avgiften – flat rate – ligger
kring 1000 euro per person och år. 

Bolagen får inte differentiera avgiften
mellan enskilda personer t.ex. baserat på
risk, dvs man får inte ta ut högre
premier för de mest sjuka eller de som
löper störst risk att bli sjuka. Men
bolagen har rätt att teckna förmånliga
gruppförsäkringsavtal. Cirka hälften av
de försäkrade ingår kollektiva avtal. 

För den inkomstrelaterade delen av
avgiften d.v.s. skattetillskottet får de
anställda enligt lag (inte avtal) kompen-
sation av arbestgivaren. Denna kompen-
sation är skattepliktig. I princip handlar
det om en arbetsgivaravgift till staten. 

Från detta skattetillskott betalas
bland annat till en särskild fond för
särskilt kostnadskrävande åtgärder
(AFBZ) administrerad av försäkrings-
systemets parter (CVZ). 

Från 2008 ingår mentalvården i
samma finansieringssystem som den
somatiska vården, men efter ett års slu-
tenvård tas kostnaden över av den ovan
nämnda fonden (AFBZ). 

Finansiering 
av vårdgivare

Familjeläkarna har alltid haft
grindvaktsfunktion och det har alltid
funnits fristående barmorskemottag-
ningar för hemförlossning. Under 1960-
talet ökades stödet till långtidsvård,
mentalvård och äldrevård. 

Familjeläkarna ersätts per capita från
försäkringssystemet utgående från ett
listningssystem. För särskilt angelägna
åtgärder som avser folkhälsoinsatser
utgår styckprisersättning. För besök hos
familjeläkaren utgår ingen avgift i
samband med besöket. Familjeläkarna
har en skarp grindvaktsfunktion. 

För sjukhusvården används DBC,
som är en nederländsk variant av DRG.
Liksom DRG är DBC baserat på kombi-

nationen diagnos + åtgärd i ett antal
korgar, men för DRG är det huvuddia-
gnosen + bidiagnoser som bestämmer
DRG-grupp. 

Med det nederländska systemet kan
varje patient i stället få flera DBC.
Vård tidens längd, få eller många dia-
gnoser spelar ingen roll, det är den fast-
ställda taxan för varje DBC som gäller. 

En justering sker i slutet av varje år
för varje sjukhus för att hantera problem
med t.ex. särskilt vårdkrävande fall
baserat på sjukhusets totala produktion
och ersättning. 

Långtidsvården ersattes tidigare
baserat på antal utnyttjade vårdplatser,
men betalas numera efter den givna
vårdens omfattning. Ersättningen utgår
från ett DRG-liknande system men med
betydligt färre korgar, 10 för omvård-
nad, 13 för mentalvård och 29 för rehab. 

Psykiatrin har eget DBC-system
uppdelat i en vårddel (70 korgar) och en
terapidel (145 korgar). Finansieringen
sker via det generella försäkringssyste-
met upp till ett år och därefter från den
särskilda fonden, som nämnts ovan. 

Läkemedel i sluten vår ingår i DBC,
subvention för öppenvårdsläkemedel
ingår i försäkringsskyddet.  

Läkar–
utbildningen

Periodvis har det funnits ett överskott
av vårdpersonal med läkare som taxi-
förare, men under senare år har invå-
narna snarast upplevt svårigheter att
hitta familjeläkare att lista sig hos. 

En nationell myndighet (Capaciteits-
orgaan) bestämmer om volymen av alla
postgraduate program inklusive
läkarnas vidareutbildning. Regerings-
kansliet (sjukvårds- och utbildningsde-
partementen) fastställer underlagen som
fakulteterna sedan har att förhålla sig
till i beslut om antagning både till
grundutbildning och specialistutbild-
ning. Motsvarande process finns för
annan vårdpersonal. 

Det tar sex år att få sin läkarexamen.
Läkarutbildningen inleds med fyra år i
huvudsak teoretisk utbildning som
avslutas med masterexamen. De följande
två åren är i huvudsak kliniska. 
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Figur 2. Den nederländska modellen för riskdelning för finansiering av hälso- och sjukvård.
Fyrkanter representerar tredjepartsmodellens aktörer: brukare, vårdgivare och finansiärer.
Försäkringsgivare, staten och kommunerna utgör som finansiärer tillsammans den tredje
partnern. 
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Examen ger behörighet att förskriva
mediciner men för självständigt arbete
som t.ex. familjeläkare eller sjukhusspe-
cialist fordras specialistutbildning. Till
denna är det konkurrens och de flesta
måste köa och under tiden arbeta som
”doktor utan specialistutbildning” (arts
niet in opleiding tot specialist, ANIO). 

Specialistutbildning till allmänprak-
tik tar tre år, för övriga tar det fyra eller
fem år. Ransoneringen av platser till
specialistutbildning innebär bl.a. att
alla som vidareutbildar sig till familjelä-
kare garanteras arbete - till skillnad från
övriga specialister. 

Specialistutbildningen utgår från de
åtta universitetssjukhusen i samarbete
med kringliggande sjukhus. 

Universitetskliniken håller kontroll
på utbildningen med kvartalsvisa
kunskaps- och färdighetskontroller av
den enskilde under utbildning. 

Sjukhus som utbildar 
specialister får 
”lön” av staten
Staten betalar lön till respektive sjukhus
för läkare under specialistutbildning,
som därför är en attraktiv uppgift för
kliniken, vilket i sin tur stimulerar till
god kvalitet i utbildningen. 

Dåliga vitsord innebär att sjukhuset
inte får fler läkare under utbildning (dvs
med lönen betald, tänk på att sjukhusen
är fristående och självfinansierade).  

Krav på vidreutbildning 
Under de senaste åren har successivt
införts krav på återkommande
kunskaps- och färdighetskontroll för att
behålla legitimation (återlicensiering). 

För att behålla legitimation och spe-
cialistbevis fordras att man varit aktiv i
yrket, deltagit i en viss volym vidareut-

bildning (40 timmar årligen ackredite-
rade kurser) samt genomgått per-review
(10 timmar). Studiebesök vid andra
enheter kan också räknas som merit för
återlicensiering. 

I Nederländerna finns numera ett
vårdgivarregister öppet för allmänheten.
Här finns all legitimerad personal listad
med utbildningsnivå, specialistbehörig-
het, återlicensiering samt eventuella
restriktioner till följd av disciplinära
åtgärder. 

Två system för licensiering
Läkare i Nederländerna har två system
för licensiering, dels det statliga som
beskrivits här, dels ett kollegialt, som
har hand om specialistbehörigheten. 

I de kollegierna bestäms specialistut-
bildningens innehåll och omfattning
samt vilka krav som ska ställas på den
enskilde. Kollegiernas regler gäller som
författning efter fastställande av reger-
ingskansliet. När någon ska avföras från
legitimations- eller specialistregistret
p.g.a. otillräcklig kompetens eller av
annan anledning, sker processen med
kollegierna som ansvariga.  

Diskussion

Universitetssjukhusen ägs
av staten, men vården 
betalas av försäkringssystemet
De åtta universitetssjuhusen är statligt
ägda och basfinansierade, men kostna-
den för de som vårdas hämtas från för-
säkringssystemet.

Inte tillåtet att 
göra allt överallt
Trots att vårdgivarna är fristående är
regelverket av vem som får göra vad
mycket strikt. Det är alltså inte tillåtet

(inte heller finansierat) att göra allt
överallt även om "vi vill och vi kan"
(som i Sverige). 

Den statliga regleringen styrs i hög
grad av specialistföreningarnas kolle-
gier, vilket också gäller specialistutbild-
ningarnas innehåll. 

Sammanhållna 
vårdkedjor en akilleshäl
En akilleshäl i systemet, som är byggt på
fristående aktörer, är bristen på samver-
kan mellan vårdgivare: vårdkedja eller
”integrated care” eller ”transmural care”. 
Det är därför naturligt att bl.a. Interna-
tional Journal of Integrated Care och
International Foundation for Integrated
Care utgår från Nederländerna.
Av särskilt bekymmer är tillträdet till
äldrevården, som är helt skild från
sjukvården. Det finns alltså ingen
ÄDEL-vårdkedja. I det pågående
reform arbetet ingår målet om ”one-
entrance-point”. 

Som betraktare utifrån får man
känslan av hög medicinsk kvalitet, hög
grad av service med god tillgänglighet
men brister i vårdkedjan framför allt för
äldre. De fristående enheterna har krav
på att klara sig ekonomiskt eller gå
under. Det kan innebära att införandet
av nya metoder och teknologier kan vara
långsam om den ekonomiska balansen
är osäker.

Källor
• Till HIT-rapporterna från European Observa-
tory (WHO Europa) finns på nätet uppdaterade
versioner. 
• I min rapport till regeringen 2012 om patolo-
gin i Sverige finns en reserapport från Neder-
länderna. Den kan beställas från socialde-
partementet och heter S2011/5140/FS:
Svenk patologi - en översyn och förslag till
åtgärder; Marie Beckman Suurkula & Ingvar
Karlberg.
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Äldrevården och sammanhållna
vårdkejdor är akilleshälen
i den holländska sjukvården



D
et är bara några
dagar kvar tills en av
Sveriges mäktigaste
byråkrater ska packa
ihop sina saker på
SKL. Nästa anhalt

blir kontoret på socialdepartementet
och det nya uppdraget med det krång-
liga namnet: ”Nationell samordnare för
ökat resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården”.

Många hurrade över beskedet att
Göran Stiernstedt nu ska röja i träsket
av överflödig administration samt tids-
slukande och krångliga IT-system.

– De flesta brev jag får handlar just
om det, om frustrationen över att man
inte längre hinner träffa så många pati-
enter. Förr kunde en läkare möta fyra
eller fem patienter i timmen, i dag
hinner man med kanske högst två. Det
är en högst en oroväckande utveckling.

Det dröjde inte länge efter att press-
meddelandet från regeringskansliet var
publicerat förrän den första ironiska
kommentaren fälldes på sociala medier:
”Hurra en samordnare till! Snälla Göran
Hägglund, det behövs inte fler utred-
ningar eller samordnare för detta
ändamål, risken är faktiskt rätt
uppenbar att det trillar ner något ytter-
ligare administrativt som en del i utre-
dandet!”.

– Visst kan det finnas en sådan risk.
Men syftet är ju inte att jag ska skapa
mer administration i vården.

Utredare på deltid
Förväntningarna på Göran Stiernstedt är
höga. Men många riskerar att bli
besvikna. Det visar sig att uppdraget
inte är på heltid, dessutom är utred-
ningsresurserna knappa.

Sedan början av november är Göran

Stiern stedt pensionär på deltid och
tänker nu trappa ned på arbetstakten
och spendera mer tid med sin fru, sina
barn och barnbarn.

– Jag längtar efter mer fritid och att
kunna ta hand om markservicen
därhemma. Uppdraget är relativt fritt
och omfattar cirka 60 procent, men jag
bedömer att det kommer att ta mer tid
än så. Man kan väl säga att mitt mål är
att gå från 120 till 80 procent i arbets-
tid.
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2015 VET 
VI VAD

HANDSLAGET 
VAR VÄRT

Göran Stiernstedt, ny nationell samordnare, ska 
hitta lösningar på problem som stjäl tid från det patientnära
arbetet. Men han ska bara arbeta deltid och säger att han 

har små utredningsresurser

Fortsättning nästa uppslag >>

Här tar socialministern Göran Hägglund och
Göran Stiernstedt, tidigare chef för avdelning-
en för vård och omsorg på SKL, i hand på att
försöka hitta lösningar på problem som stjäl
tid från det patientnära arbetet. 2015 ska
förslagen presenteras.

Foto: Stefan Nilsson





Taskhifting och delegering
är en viktig framtidsfråga
På frågan vad Göran Hägglund satt högst
upp på önskelistan över viktiga åtgärder,
blir svaret svävande. Klart är dock att han
ska lämna förslag på hur man kan skapa
effektivare arbetssätt och omfördela arbets -
uppgifter mellan yrkesgrupper. 

Frågan om ”task-shifting” och delegering
kommer att bli en viktig del i uppdraget,
menar Göran Stiernstedt. Han nämner endo-
skopier som ett utmärkt exempel på hur
arbetsuppgifter delegerats från läkare till
sjuksköterskor i Sverige. Han lyfter också
fram primärvården i USA där enklare mot-
tagningsbesök delegerats till sjuksköterskor.

– Det fungerar utmärkt. Tyvärr har vi
dock ersättningssystem som är extremt
läkarfixerade, vilket hämmar den här
utvecklingen som jag ser som nödvändig.

Detaljstyrning och top-down
Han välkomnar Göran Hägglunds utspel om
att förstatliga vården, men säger att ett för-
statligande inte löser de grundläggande pro-
blemen. Mycket av den styrning som sker
idag utgår ifrån ett ovanifrån perspektiv.  

Göran Stiernstedt tar nationella riktlinjer
som ett exempel. De är tänkta att fungera
som styr- och planeringsinstrument i lands-
tingen. Syftet är att åstadkomma en jämlik
vård och en god kunskapsutveckling. Men
de nationella riktlinjerna är endast en
rekommendation och i vissa fall skyfflar
huvudmännen över ansvaret på professionen. 

När Reumatikerförbundet 2011 genom-
förde en egen undersökning i landsting och
regioner om implementeringstakten av de
nya riktlinjerna för rörelseorganens sjukdo-
mar, fick de från vissa håll beskedet att rikt-
linjerna redan var implementerade, trots att
de ännu inte hunnit lanseras.

– Det är kanske inte fel på landstingen,
det är kanske fel på riktlinjerna. Erfarenhe-
ten visar att ju mer engagerade huvudmän-
nen är och ju mer man involverar de som
arbetar i verksamheterna, desto större är
chansen att implementeringen lyckas.säger
Göran Stiernstedt.

Absurt att det ska ta sju år att
implementera nationella riktlinjer
Det tar idag cirka sju år att ta fram och
implementera nationella riktlinjer. Det är

absurt, menar han.
– Jag tror att landstingen i större

utsträckning bör göra gemensam sak i
arbetet med riktlinjer och då utgå från kva-
litetsregistren. SKL har ett pilotprojekt där
diabetesregistret är utgångspunkten för för-
ändringsarbetet. Den grupp som arbetar
med detta kommer från hela landet. De
försöker titta på vad som skiljer de fram-
gångsrika från de mindre framgångsrika och
sedan dra lärdom av det.

”Tvivlar på att landstingen
kan samordna sig”
Göran Stiernstedt har tidigare uttalat att
det starka kommunala självstyret kräver
mycket mer av nationell samordning, men
att det är bättre att landstingen själva
samordnar än att de styrs utifrån. På frågan
om det finns erfarenheter som visar att
landstingen vill och kan klara av den här
samordningen, svarar han:

– Nej jag är högst tveksam. Ta till
exempel en viss typ av cancerkirurgi som
utförs på 50 ställen, men som borde göras
på kanske 15 platser. Erfarenheter från can-
cerstrategin visar hur otroligt svårt det är
att driva den här typen av processer.

Richard Cook, professor i systemsäkerhet
vid KTH menar att ett av Sveriges stora
problem är att vi inte har ett hälso- och
sjukvårdssystem utan ett system som liknar
en arkipelag av isolerade öar. 

– Han har i princip helt rätt. Fragmenti-
sering är ett stort och ökande problem. Vi
behöver tänka i sjukvårdssystem. Valfrihet
borde utvecklas till systemnivå med
helhets tänk, och inte som nu där man måste
göra flera olika val.

Göran Stiernstedt berättar om sin 80-
årige morbror. Han bor i USA och var
nyligen på besök i Sverige. Han förundrades
över det svenska vårdvalssystemet och att
man som patient kan plocka ur delar ur
systemet och välja exempelvis höftkirurgi,
”Va”, utbrast morbrorn, ”jag har valt Kaiser
Permanente som tar hand om hela mig”.

Göran Stiernstedt menar att Sverige bör
gå en liknande väg. Men vilket hälso- och
sjukvårdssystem vi ska ha, vill han inte
närmare gå in på. Trots det återkommer han
flera gånger till Norge.

– Jag tycker att den norska modellen ofta
misskrediteras i Sverige. Personligen tycker
jag att den är värd att diskutera.
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Ålder: 65 år:
Bor: Kungsholmen, 
Stockholm samt weekend-
hus på släktgård utanför
Uppsala
Familj: Hustru Susanne,

infektionslä-
kare. Gemen-
samma barnet
Maria, 13 år.
Två vuxna barn
från tidigare
äktenskap.

Två barnbarn.
Gillar att göra 
på fritiden: Familjen.
Pyssla på weekendhuset.
Promenera i skog och
mark.
Livsmotto:
Tänk efter före.
Ångrar: Bland annat att jag
inte höjde rösten innan 
pandemivaccinationen satte
igång.
Ledare i sjukvården 
som jag beundrar: 
Birgir Jakobsson, sjukhusdi-
rektör för Karolinska Univer-
sitetssjukhuset, och Barbro
Fridén, sjukhusdirektör för
Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset. Bägge är läkare
och har en rejäl grund att
stå på. De visar prov på
integritet, pragmatism och
de är närvarande och
synliga som chefer. 
Roas av: Fotboll.
Oroas av: Riskminimering.
Om man är fokuserad på att
minimera risker är man ofta
rädd att misslyckas och
avstår hellre från att driva
avgörande och stora för-
ändringar. Ger svagt ledar-
skap.
Skulle vilja: Hinna läsa mer
skönlitteratur, gärna biogra-
fier.
Mitt bästa tips till efter-
trädaren Hans Karlsson:
Ta till vara medarbetarnas
stora kompetens.

SNABBFAKTA 
OM GÖRAN 
STIERNSTEDT

HUR SKA SJUKVÅRDENS RESURSER UTNYTTJAS?



Det roligaste med uppdraget på SKL,
menar Göran Stiernstedt, var att försöka få
med såväl staten som landstingen och regio-
nerna i samma båt och med gemensamma
krafter styra mot samma mål. Om han själv
får lyfta fram något han är stolt över, är det
den samarbetsanda som han tycker att han
lyckats skapa i många av de överenskommel-
ser som slutits mellan staten och SKL. Mest
stolt är han över äldreöverenskommelsen. 

Fick huvudvärk när han insåg hur
svårt landstingen har att enas
Men i ärlighetens namn, har det inte varit
enkelt.

– Traditionellt har man från SKL och
landstingen och regionerna sett staten som
en fiende. Det har funnits en stark polarise-

rad politik som varit djupt olycklig.
I början gick han rakt i väggen. De

förslag han hade på modeller med enhetliga
lösningar på vissa av vårdens problem,
mottogs inte med hurrarop ute i lands-
tingen. Göran Stiernstedt drabbades av
kraftig huvudvärk då han insåg hur svårt
landstingen hade att komma överens och
åstadkomma saker gemensamt. Ett
exempel, menar han, är den bristfälliga
samordningen av sjukvårdshelikoptrar eller
landstingens olika taxor för sterilisering. 

– Man borde inte behöva tillsätta en
utredning för att förstå att det behövs ett
nationellt system för sjukvårdshelikoptrar.
En annan fråga är subventionen av p-piller
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Hur mycket onödig
byråkrati och 

administration ska
Göran Stiernstedt
lyckas rensa bort?
Förhoppningarna
är många.

HUR SKA SJUKVÅRDENS RESURSER UTNYTTJAS?

Fortsättning nästa uppslag >>



som varierar stort mellan landstingen. Nu
börjar det hända saker, men att det ska
behöva ta åratal för att nå målen om jämlik
vård är obegripligt.

”Systemet med olika 
rekommendationer för 
läkemedel är helt kocko”
Läkemedelsområdet är ett annat exempel
där 21 landsting och regioner utfärdar olika
rekommendationer och riktlinjer. Systemet
är ”helt kocko”, som Göran Stiernstedt
uttrycker det.

– En annan fråga som kräver nationell
samordning är problemen med överbelägg-
ningar. Visst, det kan behövas fler vårdplat-
ser, men var ska de skapas? Det som stör mig
är att vi har fokus på att diskutera vård -
platser på akutsjukhusen, som är den dyraste
resursen vi har. Kanske är det inom geriatri-
ken eller inom kommunen som fler platser
ska skapas. Men vi har ju inte riktigt haft
bilden klar för oss, vilket också stört mig. 
– Jag måste erkänna att jag varit

förvånad att Socialstyrelsen sprungit runt
och inspekterat och inte haft behov av att
veta hur det egentligen ser ut. Därför tog vi
på SKL initiativet till en nationell databas
för att ta reda på hur läget verkligen är.

Landstingen extremt 
fokuserade på självstyre
I april deltog han på Distriktsläkarförenin-
gens årsmöte i Stockholm.

På årsmötet flörtade han med DLF och
bjöd in till samarbete för att försöka lösa
vissa nyckelfrågor tillsammans: en bättre
styrning av tillgången på ST-läkare, en
bättre samverkan i vårdkedjan, att ta frågan
om fortbildning och arbetsmiljö på allvar
och att bli bättre på att skapa lärande orga-
nisationer. Göran Stiernstedt fick stora

applåder. Innan han gick av scenen överras-
kade han åhörarna med att säga att det är
naivt att tro att man underifrån ska kunna
skapa ett effektivt hälso- och sjukvårds-
system med 21 huvudmän för sjukvården,
extremt fokuserade på självstyre. Lands-
tingen är för små, menar han, för att klara av
att driva utvecklingen.

– Det är ett stort misslyckande för reger-
ingen, menade han, att Sverige inte fått till
stånd en regionreform. 

IT måste samordnas
Områden som skulle må bra av storregioner
är IT-frågan, menar Göran Stiernstedt. Varje
år lägger landstingen ned sju miljarder kronor
på IT, men endast 350 miljoner kronor på
gemensamma aktiviteter. Han är övertygad
om att Sverige behöver en nationell samord-
ning, men är inte säker på att vi ska göra som
i Danmark. Där har flera regioner infört Epic
som utgör stommen i Kaiser Permanentes IT-
plattform Health Connect.

– Vissa säger att det är helt galet att göra
något liknande i Sverige, andra stödjer
tanken. Jag vet inte riktigt vad jag ska tro,
men man måste åtminstone försöka besvara
frågan om hur många system vi ska ha i
landet. En sak är i alla fall säker, vi måste ha
ett mycket mer nationellt system än det vi
har. I dag förlorar vi en massa pengar i
onödan på grund av att landstingen inte
lyckas med en bättre samordning.

Även om IT-frågan är en viktig del i
Göran Stiernstedts nya uppdrag, betonar
han att förutsättningarna är begränsade.

– Jag kommer inte att kunna låta bli att
gå in där, men andra får göra huvudjobbet.

Slutrapporten ska vara klar under våren
2015, men redan om ett halvår hoppas Göran
Stiernstedt kunna lämna ett första förslag.

Eva Nordin
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KARRIÄREN
t I botten är han läkare. Han tog sin
examen 1973 och var färdig specialist
i infektionssjukdomar 1979. Sex år
senare disputerade han på en avhan-
dling om fästingburen borreliainfektion.

I mitten på 80-talet arbetade han
som biträdande överläkare på infek-
tionskliniken på Danderyds sjukhus.
Några år senare blev han biträdande
klinikchef och stannade kvar på
sjukhuset till 1993 då han flyttade till
infektionskliniken på Huddinge univer-
sitetssjukhus och jobbet som
klinikchef.

Från klinikchef tog han klivet till
divisionschef, först vid Huddinge- och
därefter vid Karolinska univer-
sitetssjukhuset.

Det svåraste uppdraget i kar-
riären, menar Göran Stiernstedt, var
dock klinikchefsjobbet. Å ena sidan
kände han en lojalitet med kollegorna,
å andra sidan var han pressad av
kraven från ledningen. Dessutom var
det administrativa stödet magert.

Det tuffaste steget var sedan att
gå från klinikchef till divisionschef. 

– Det var inte enkelt att lämna
”verkligheten” och den kliniska verk-
samheten med möten med patienter,
menar Göran Stiernstedt.

Nästa steg i karriären var jobbet
som chef för Akademiska sjukhuset i
Uppsala. Där han stannade han i fyra
år fram till 2002 då han blev biträ-
dande landstingsdirektör för Stock-
holms läns landsting. Sex år senare
rekryterades han till Sveriges
kommuner och landsting som chef för
avdelningen för vård och omsorg, där
stannade han i fem år.

– Det var en bra avslutning på 
karriären. Jag har fått vara med på
alla nivåer i vården och med upp-
draget på SKL fick jag möjlighet att
vara med och påverka på den
nationella arenan.

21 landsting blir för många. De blir för små för att klara av att driva utvecklingen, menar Göran Stiernstedt.
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Meddelarskyddet ska vara
detsamma i offentlig och
privat skola, vård och
omsorg. Det föreslår Medde-
larskyddsutredningen, som la
fram sitt förslag i början av
december.

t De stora dragen i förslaget kunde
Sjukhusläkaren berätta om redan i nr 4,
2103, det vill säga att utredningen vill
ge samma meddelarskydd till alla som
arbetar inom vård, skola och omsorg,
som åtminstone till en del finansieras av
offentliga medel.

Det innebär inte bara rätt att lämna ut
uppgifter till medierna – den rätten finns
redan – utan även att arbetsgivaren inte
ska få efterforska vem som lämnat ut
uppgifterna och inte heller hota, straffa
eller rikta andra typer av repressalier mot
uppgiftslämnaren. Samma rättigheter
ska gälla för inhyrda från bemanningsfö-
retag som för verksamhetens egna
anställda.

Det finns dock två undantag i för-
slaget. Det första gäller personer i
”företagsledande ställning”. 

Hur ska det tolkas, är exempelvis
verksamhetschefer på sjukhus, eller
chefer för vårdcentraler inom en
privat koncern ”personer i företagsle-
dande ställning”?

– Nej, undantaget gäller bara för
bolagets vd, vice vd och styrelse. Inte
för anställda chefer längre ner i orga-
nisationen, säger utredaren Margareta
Åberg. 

Det andra undantaget gäller personer
som inte arbetar inom ”kärnverksamhe-
ten”. Hur ska det tolkas? 

– Den bestämmelsen hänger samman
med att meddelarskyddet även omfattar
inhyrd personal. På ett sjukhus kan det
översättas till att en hyrläkare omfattas,
men inte en inhyrd elektriker som ju inte
arbetar inom kärnverksamheten. 

I utredningen står det att det för-
stärkta meddelarskyddet ska omfatta
”samma personkrets som tystnadsplik-
ten”. Hur blir det då med en chef som
har en rent administrativ tjänst?

– I praktiken blir det inget problem

eftersom man inte får efterforska vem
som lämnat ut uppgifterna. 

Utredningen vill inte undanta före-
tagshemligheter från meddelarskyddet. I
utredningen förs en diskussion om att
det inte finns så många egentliga före-
tagshemligheter inom vård, skola och
omsorg, och att de som ändå kan finnas
kan hållas inom företagsledningen och på
så sätt ändå skyddas, eftersom dessa
personer undantas från meddelarskyddet.
Att exempelvis utnyttja kundregister för
konkurrerande verksamhet har i strikt
mening inte med meddelarskydd att
göra, eftersom det specifikt handlar om
rätten att lämna uppgifter till medierna.

Men ändå har det redan kommit pro-
tester mot utredningens förslag från
bland annat Vårdföretagarna, med krav
på undantag för företagshemligheter.

– Då får de ta det remissvägen. Vi har
under utredningens gång inte fått ta del
av ett enda exempel på företagshemlig-
heter i privata vårdföretag.

Den nya lagen föreslås gälla från den 1
juli 2015.

Helene Thornblad

Meddelarfrihet även för privat
anställda i sjukvården föreslås

Sjukhusläkaren har under hela 2000-talet
krävt meddelarfrihet för alla anställda inom
offentligt finansierad sjukvård. I början av
december kom förslaget.



U
r led i tiden heter
den rapport som
Myndigheten för
vårdanalys presente-
rade inför ett fullsatt
seminarium på

Medicinska riksstämman. 
Sverige har i internationella jämförel-

ser många läkare och få besök, ändå
saknas tid för patienterna. Efter Mexico
har Sverige det lägsta antalet läkarbesök
per invånare och år. 

Debatten om hur läkares tid och
kompetens används i vården har blivit
alltmer intensiv. Internationella studier
visar att Sverige i ligger på tredje plats
bland OECD-länderna när det gäller
antalet läkare per 1 000 invånare. På
första respektive andra plats hamnar
Österrike och Norge. Trots att Sverige
har fler yrkesaktiva läkare i vården än
någonsin tidigare, har Sverige det näst
lägsta antalet läkarbesök per invånare
och år. 

I Sverige får patienterna 
ovanligt lite tid med läkaren
– Sverige utmärker sig i internationella
jämförelser som ett av de länder med
sämst resultat vad gäller upplevelsen av
hur mycket tid patienter och läkare har
tillsammans i mötet, säger Sofia Almlöf,
utredare vid Myndigheten för vårdanalys.

Resultat från utredningen visar att
över hälften av patienterna uppger att
läkaren inte tillbringat tillräckligt med
tid med dem när de sökt vård eller
behandling. Men även läkare är miss-
nöjda; över hälften av allmänläkarna
anser att de får för lite tid med patien-
terna.

Rapporten från Vårdanalys kom som
en julklapp till Göran Stiernstedt. Det
har bara gått en dryg vecka sedan han
påbörjade sitt nya regeringsuppdrag som
nationell samordnare för ökat resursut-
nyttjande inom hälso- och sjukvården.

”Nu tar jag över och fixar detta”,
skämtade han inför ett fullsatt semina-
rium på Medicinska riksstämmans sista
dag.

– För att lyckas uppnå en mer
effektiv användning av resurserna, måste
dock även frågan om styrningen av
hälso- och sjukvården tas med. 

Mer tid åt dokumentation 
än behandling
Så, vad gör läkare på jobbet när de inte
träffar patienter? 
– Vår analys visar att det finns en bety-
dande potential i att använda läkares tid
och resurser på ett mer effektivt sätt än
idag, säger Sofia Almlöf, utredare på
Myndigheten för vårdanalys.

Myndigheten har identifierat fyra

utvecklingsområden:
• Prioritera mellan administrativa krav.
• Förbättra IT-stöden.
• Utveckla arbetsfördelningen mellan
olika yrkesgrupper.
• Optimera bemanningen utifrån pati-
enternas behov.

Marie Wedin
(bilden), ordförande
för Sveriges Läkarför-
bund, var en av panel-
deltagarna på semina-
riet som kände väl
igen sig i problembe-
skrivningarna.

– Vi har försökt att
lyfta dessa frågor

under många år, det är bra att också en
myndighet nu gör det. Stor kraft läggs
på hur vi använder IT-systemen, men
alltför lite fokus läggs på vad vi inte ska
göra och om vi verkligen behöver all
data som efterfrågas. 

Marie Wedin, som arbetar en dag i
veckan som ortoped vid Helsingborgs
lasarett, berättade om en vanlig dag på
jobbet. För att exempelvis skriva en
röntgenremiss, som förr tog några
sekunder, krävs idag 33 olika knapp-
tryckningar.

– Jag ägnar cirka tre minuter åt
bedömningar, sju minuter åt att behandla
och över tio minuter åt att dokumentera.
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Varför får patienter 
och läkare så lite 
tid tillsammans?

DEBATT PÅ RIKSSTÄMMAN EFTER 
RAPPORT FRÅN MYNDIGHETEN FÖR VÅRDANALYS



”De dåliga IT-systemen
är en förolämpning mot 
vårdens anställda”
Göran Petersson (bilden), professor i häl-

soinformatik samt
verksamhetschef vid e-
Hälsoinstitutet, menar
att det är respektlöst
mot vårdens anställda
att tvingas arbeta med
illa fungerande IT-
system.

– Det är en för-
olämpning mot kåren. De flesta
system i dag är testade av så kallade
superanvändare och inte av dem som
arbetar i den praktiska vardagen.
Precis som med läkemedel borde IT-
system testas i flera olika faser innan
de sjösätts och används i vården.

Stefan Jutterdal, ordförande för Legi-
timerade Sjukgymnasters Riksförbund,
menade att sjukgymnaster mycket väl
kan ta över viss vård och behandling och
att flera goda exempel redan finns i
vården. 

– Vi har specialistutbildade sjukgym-
naster som mycket väl skulle kunna ta
hand om patienter med onda ryggar.
Men i stället får de gå och vänta på tid
hos läkare. Det är också dålig respekt
mot patienterna.

Hur går man då vidare för att ta
tillvara den kunskap och de analyser
som Myndigheten för vårdanalys pre-
senterat? 

Göran Stiernstedt
(bilden) : ”Jag ska
göra vad jag kan  för
att rapporten inte ska
bli en av många
hyllvärmare”.

Göran Stiernstedt
menade också under
debatten att ett  stort

hinder idag är de dåligt sammanhållna
sjukvårdssystemen.

Eva Nordin
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”Det känns som man är
under attack av konstiga 
it-stöd som man inte har
frågat efter”
”Det finns en känsla att det trycks
på uppifrån från någon som inte
kan vård, att man är under attack
av konstiga it-stöd som man inte
har frågat efter. /…/ I USA har
man vänt på det. ”Kolla här, nu
kan vi möta våra behov och det är
de i teknikkorridoren som har
hjälpt oss med det”. Det är det jag
skulle vilja se i Sverige, ett sådant
driv.”

”För lite tid för reflektion”
”Det är ett högt tempo idag, finns
lite tid för reflektion. Det är fru-
strerande när man har speedat upp
och nästan tvångsinfört IT-
systemen. De är egentligen efter-
längtade, men man har satsat för
lite resurser på implementer-
ingen”.

”Ersättningssystemen
prioriterar inte teamarbete”
”Ersättningssystemen är upp-
byggda utifrån tillgänglighet. 
Teamarbetet premieras inte. Det
kommer vissa satsningar, men det
genomsyrar inte vården. Våra poli-
tiker, våra vårdval, premierar inte
alls teamarbete. Det handlar bara
om väntetider och tillgänglighet.
Ersättningssystemen borde
utformas så att de gynnar samver-
kan. De styr ju idag till läkarbe-
sök”.

Sjuksköterskeutbildningen
har en bra och en dålig sida
”Akademiseringen av sjuksköters-
keprofessionen är en utveckling
som är jättebra, men samtidigt så

innebär det att vi får sjuksköters-
kor som är duktigare på forsk-
ningsmetodik och vetenskapsteori
än att faktiskt sätta en nål.”

”Läkarkåren splittrad
om taskshifting är bra”
”Jag tror det finns två läger i
läkarkåren. En del tycker att det är
bra med överföring av enklare
medicinska arbetsuppgifter för då
kan vi koncentrera oss på svårare
fall, medan den andra delen säger
”får vi inte några lätta fall också då
blir arbetet för tungt. Träffar jag
bara multisjuka dag ut och dag in,
så blir inte det här yrket det som
jag tycker är kul, utan jag behöver
den lättare delen för att yrket ska
vara kul”.

”Mest informella och
kulturella hinder”
”Det är mest informella och kultu-
rella hinder. Det finns tongivande
personer som kan säga att ”så här
har jag alltid jobbat och jag tänker
fortsätta så tills jag går i pension”.

”Strukturera stödet
till läkarkåren”
”Vad skulle hända om varje läkare
som är fast anställd hade en egen
sekreterare som man satt ned med
5-10 minuter om dagen och bara
gick igenom vad som behövde
signeras, ”här är det bara en
anteckning, inget konstigt, här är
remisser som behöver gå iväg nu”.
Man skulle kunna fundera på att
strukturera för läkarna, om vi nu
vill att läkaren ska ägna sig åt
mera avancerade medicinska
bedömningar och patientkontakt,
då måste vi bygga ett system som
främjar det.” 

RIKSSTÄMMAN | VAD GÖR LÄKAREN PÅ JOBBET?

Ur Vårdanalys rapport
”Ur led är tiden”

(Sagt av experter, landstingens företrädare och  vårdanställda)



I
Läkartidningen nr 37 sid 1584-5
tog jag upp frågan om forsknings-
fusk under rubriken ”Redovisat
forskningsfusk bara toppen av
isberget?”. Jag tog där upp två
aspekter, dels svårigheten att

komma åt forskningsfusk som presenterats
av forskare utanför den akademiska världen,
dels den glidande skalan av oärlighet när
chefer ”tränger sig in” som författare och
handledare utan att ha meriterat sig
korrekt. 

Tyvärr uteblev den diskussion jag hade
hoppats på i Läkartidningen. 

Den första frågan har löst sig. Den
citerade författaren har inte haft klinisk
tjänstgöring och inte forskningstillhörighet
på mer än ett decennium. Trots detta har
han som ende författare publicerat 19
arbeten de senaste 5 åren. 

Jag kunde avslöja hans data som falska,
därför att de angav biologiskt omöjliga
resultat och därför att författaren inte kunde
redovisa originaldata. Elsevier, som utger
flera tidskrifter inom samma ämnesområde,
har nu dragit in det aktuella arbetet. Också
National Library of Medicine har dragit
tillbaka publikationen. Men någon påföljd
blir det naturligtvis inte, eftersom forskaren
inte var universitetsanställd och därför inte
sorterade under myndigheten som behand-
lade oredlighet i forskning i det aktuella
europeiska landet. 

Men frågan återstår: Hur skall kontroll-
systemet byggas upp och sanktioner kunna
utkrävas för att få ett stopp både på förfalsk-

ningar och på andra oegentligheter?
I mitt inlägg summerade jag bland

annat:
• Forskningsfusk kan bestå i att fabricera

data, men också i att utan egen insats på
olika sätt tillgodoräkna sig publikationer
utan att ha gjort sig förtjänt därav.

• Tillsynen måste förbättras och omfatta
all forskning och vetenskaplig publicering.

• Anmälare måste skyddas genom ano-
nymitet samtidigt som anmälda forskare får
en rättssäker bedömning.
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STEN 
DREBORG 

Med dr. Professor emeritus
vid institutionen för

kvinnors och barns hälsa,
Uppsala Universitet.

”Jag ser oberoende
specialstyrkor med
rätt att göra
oanmälda 

inspektioner som
det mest effektiva
sättet att förebygga 
forskningsfusk.”

DEBATT | FORSKNINGSFUSK

Det måste införas
internationella regler
för kontroll
av forskningsfusk



• Gemensamma regler bör införas
inom EU, USA och nya publicerande
länder.

Det är mycket välkommet att också
Sjukhusläkaren tar upp frågan. I mångt
och mycket tycks debattörerna i Sjuk-
husläkaren instämma i mina slutsatser.

Det är emellertid en aspekt som inte
tas upp eller betonas tillräckligt enligt
min mening. Detta är inte enbart ett
svenskt problem. Visst måste vi se till
att reglerna skärps i Sverige, men också
att liknade regler införs i andra länder
med publicerande forskare, numera de
flesta länder i alla världsdelar. 

Enkla gemensamma regler
kunde till exempel vara:

• Ett nationellt organ granskar
inkomna anmälningar, anonyma eller
öppna. Jag ser ingen risk med anonyma
anmälningar så länge; 1. De är just
anonyma, men tvingas att framträda om
de gett uppenbarat felaktig information.
Om detta är rättsligt möjligt? 2. Den
anmälde har möjlighet att besvara
anklagelsen och framlägga originaldata
och eventuellt dubblera försöket på den
granskande myndighetens bekostnad,
om denna så erfordrar. Jag känner själv
ingen ängslan inför en sådan gransk-
ning.

• Det nationella organet har rätt att
granska alla originaldata som publiceras
i vetenskapligt syfte eller liknande syfte.
Det kommer då att gälla även producen-
ters ibland vinklade, marknadsanpas-
sade ”undersökningar”. 

• Laglig skyldighet att anmäla miss-
tanke om fusk oavsett om anmälaren
befinner sig i beroendeställning, till
exempel är doktorand hos den anmälde.  

• Det nationella organet följer regler
som antagits av i varje fall EU och USA.

• De internationella reglerna innefat-
tar klara regler för när man skall dra
tillbaka artiklar och hur man skall
förfara med den aktuella skriften/under-
sökningen och andra undersökningar
publicerade av samma forskare. 

I det fall som jag relaterade i mitt
inlägg i Läkartidningen, drog publice-
rande tidskriften in ”sin” artikel, men
det blir ingen allmän åtgärd eftersom

det saknas ett övergripande ansvar. 
Av de19 arbeten som författaren

publicerat, som ensamförfattare, sedan
2009 har fem behandlat samma ämne
som det arbete som jag underkände.
Inget av dessa och inte heller övriga 14
har granskats, eftersom ingen instans
har tagit det övergripande ansvaret. 

Enligt min bedömning skulle
åtminstone fyra, men allra bäst de 18
återstående artiklarna undersökas och
sannolikt dras in. Hur det står till med
alla andra artiklar av författaren som han
skrivit som ensamförfattare (n = 29)
eller tillsammans med hustrun, det står
i stjärnorna. 

Europeiska riktlinjer behövs
Men när ska alla publikationer dras in?
Var går gränsen? Vem skall stå för
granskningen av de fem artiklar jag
anmärkt på, men som sannolikt inte
kommer att dras in om ingen håller i
kvasten? Det måste finnas europeiska
riktlinjer och nationella riktlinjer! En
gång falskmyntare alltid falskmyntare?

Vem ska döma?
Slutligen frågar man sig, vem skall
döma? Inte gärna konkurrerande
kollegor, eller kollegor som kan ha
egen intresse. Inte gärna det vanliga
rättsväsendet, som inte har vana att läsa,
förstå och granska medicinsk litteratur.

Om man som Nils Lynøe föreslår och
låter rättsväsendet ta över, så måste det
finnas medicinsk expertis engagerad,
inte vem som helst utan någon, gärna
två oberoende medicinska granskare,
experter inom just det aktuella området.
Om området är litet gärna nordiska
kollegor.

Det måste finnas möjlighet att över-
klaga. 

Risken att rektorer begraver anmälan
om misstänkt forskningsfusk är stor.
Anders Ekbom tar upp frågan och detta
är en av anledningarna till att det
behövs en rättslig prövning. Jag har
själv varit med om ett sådant fall där
universitetet begravde misstanken i 10
år ända tills TV gick in och granskade
kollegan efter tips från en medarbetare
till den misstänkte och fusket blev

uppenbart. 
Jag ser oberoende specialstyrkor med

rätt att göra oanmälda inspektioner som
det mest effektiva sättet att förebygga
forskningsfusk. Den som har origi-
nalprotokollen i ordning har inget att
frukta. Jag har under cirka 15 år
ansvarat för den medicinska bedöm-
ningen av läkemedelsbiverkningar inom
ett par företag. Vi hade då en ”haveri-
kommission” som åkte ut direkt det
anmäldes en allvarlig biverkan eller
dödsfall. Då är data färska och inget kan
förvanskas. 

En sådan ”haverikommission” som
genast åker ut och inspekterar borde
finnas också för misstänkt forsknings-
fusk: Finns originaldata, patientjourna-
ler etc. i ordning? Genom att vid miss-
tanke kunna säkra originaldata skall
man aldrig behöva stolpa in som poli-
serna på barnintensiven på KS. 

Stora ekonomiska risker 
för alla som driver 
forskningsfuskfall
Sist, Olle Kämpes varning för de ekono-
miska följderna. I hans fall av att vara
sakkunnig. Risken är lika stor för den
som driver ett fall av forskningsfusk,
alldeles särskilt om ett stort företag är
indraget. 

Och de har ofta stora intressen även
när deras produkt inte granskas, men
har intressen inom det aktuella området.

I ett av mina internationella fall var
världens sannolikt största producent
inom det aktuella ämnesområdet
indragen genom anslag och genom att
utnyttja de förfalskade forskningsdata
kollegan publicerade. Om detta låg
bakom universitetets ovilja att
medverka till insyn skall jag låta vara
osagt. 

När tar Läkarförbundet, Läkaresäll-
skapet och eller Universitetskanslersäm-
betet initiativet till en grundlig utred-
ning av hur vi skall hantera forsknings-
fusk i framtiden? 

Sten Dreborg, med dr. Professor emeritus vid
institutionen för kvinnors och barns hälsa,

Uppsala Universitet.
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Det råder en omfattande
mismatch mellan vårdens
innehåll och form.

Innehåll = handläggningen av patienternas
hälsoproblem genom diagnostik,
behandling/vård och uppföljning över tid. 

Vårdens innehåll avser alltid de enskilda
patientena och det är här och bara här, som
medicinsk kvalitet kan uppstå och här borde
allt medicinskt kvalitetsarbete ta sin utgångs-
punkt. Vårdens innehåll avgörs av professio-
nellt utbildad personal med olika art och grad
av medicinsk kompetens. 
Form = förutsättningarna för handläggning av
de enskilda patienterna över tid. Detta avser
bl.a. organisation, bemanning, arbetssätt,
journalföring, finansiering, styrning etc.
Vårdens form avgörs alltid på gruppnivå
genom beslut i landsting, kommuner och stat.
Vårdens form beslutas av politiker efter förslag
från tjänstemän, ofta med ringa eller ingen
medicinsk kompetens. 

Det finns en lång rad exempel på att vården
är olämpligt utformad för att passa de personer
som söker vård. 

Några exempel: Den fragmenterade vårdor-
ganisationen gör det notorisk svårt för läkare att
få överblick och sammanhang, och för patien-
terna att orientera sig i vårdlandskapet. 

Journalföring har låg status och fungerar
främst som en retroaktiv dagbok över olika
åtgärder – åskådliggjort genom det administra-
tiva ordet ”dokumentation”. De olämpligt
utformade journalerna bidrar påtagligt till
bristen på överblick och sammanhang och utgör
ett allt större problem – och risk! – ju mer kom-
plicerad hälsosituationen är. 

Eftersom patienter med multisjuklighet
utgör vårdens vanligaste problem får mismat-
chen mellan vårdens innehåll och form särskilt
negativa effekter för dem. Detta är skälet till de
många rapporter som under många år i skarpa
ordalag kritiserat vården för bristande kvalitet. I
min bok, “Multisjuklighet hos äldre”
(www.gunnar-akner.se) lyfter jag fram fjorton

olika problem med vårdens form (systemfel),
vilka alla försvårar ett från början svårt arbete,
men som tillsammans bildar ett vårdsystem
som ofta motverkar och inte sällan direkt för-
hindrar vårdkvalitet för enskilda patienter över
tid. 

Eftersom problematiken är så tydligt beskri-
ven är det en gåta att det inte skett en bättre
anpassning mellan vårdens innehåll och form.
En förklaring är att de flesta som aktivt beslutar
om vårdens form så envetet håller fast vid att
utveckling och förbättring måste ske inom den
bevarade grundstrukturen – trots att den så
uppenbart motverkar sitt syfte! 

Detta illustreras tydligt av de senaste tio
årens många statliga ”satsningar” på att för-
bättra äldrevården genom olika typer av
”styrning” med ekonomiska incitement, först i
form av ”statliga stimulansmedel” och sedan
2011 av prestationsbaserade ersättningar  (pay
for performance, P4P), trots att det inte finns
vare sig vetenskap eller beprövad erfarenhet som
talar för att det skulle vara möjligt att förbättra
vården av personer med komplexa hälsoproblem
med hjälp av ekonomistyrning via några få
utvalda kvalitets indikatorer. Troligen gör denna
typ av styrning tvärtom mer skada än nytta. 

Om man på något sätt kommer fram till
uppfattningen att en ekonomisk styrmetod
skulle kunna förbättra vårdens processer
och/eller resultat bör införandet alltid föregås av
kliniska studier efter ansökan till regional forsk-
ningsetisk kommitté. Interventioner på indi-
vidnivå skall alltid föregås av noggranna etiska
överväganden. Varför skall inte interventioner
på gruppnivå baseras på samma noggranna
metodik? Krävs evidens bara för vårdens
innehåll men inte för dess form?  

Om och när sådana etiska godkännaden före-
ligger borde det vara självklart att alla beslut
som rör vårdens form sker i nära samråd med
läkare och vårdpersonal och blir föremål för
regelbundet upprepad kritisk prövning av
resultaten. Jag tror att de flesta skulle uppskatta
en sådan modell och detta borde inte ha någon
större partipolitisk laddning. 

Vad väntar vi på?
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”Det är en gåta att
det inte skett en
bättre anpassning
mellan vårdens
innehåll och form.
En förklaring är att
de flesta som aktivt
beslutar om vårdens
form så envetet håller
fast vid att utveck-
ling och förbättring
måste ske inom den
bevarade grundstruk-
turen – trots att den
så uppenbart motver-
kar sitt syfte!”

KRÖNIKAN

MISMATCH MELLAN 
VÅRDENS INNEHÅLL 
OCH FORM

GUNNAR
AKNER

Läkare och professor 
i geriatrik vid Örebro 

universitet



D
igitaliserade journa-
ler kan finnas
utspridda på många
ställen i cyberrym-
den, helt utanför
svenska instansers

tekniska eller rättsliga kontroll. Ty
Internet, som är ”skelettet” i cyberrym-
den, skapades en gång för att det inte
skulle kunna slås ut vid en militär
attack. 

Informationen skulle inte kunna
utplånas helt utan vara möjlig att åter-
skapa och nå den tilltänkta mottagaren.
Då ingen idag kan garantera var och hur
digitalt material hanteras och sprids,
kan digital hantering av journaler ställa
till problem för stora grupper av patien-
ter. Många signalspaningsmyndigheter
har tillägnat sig data ur miljontals pati-
entjournaler. 

I USA har det nya federala systemet
för sjukvård (Obamacare) skapat nya
risker för sekretessgenombrott. Den
federala regeringen har trätt in som
tredje part i ett mycket stort antal
enskilda vårdrelationer och därmed fått
rätt till uppgifter om patienters sjukdo-
mar och behandling. 

Läkare kan i vissa sammanhang
tvingas ställa högst personliga frågor
om exempelvis drogkonsumtion,
psykiska problem och sexliv och doku-
mentera patientens svar. Uppgifterna
blir därmed också tillgängliga för
underrättelse- och säkerhetstjänster. 

För patientarbetet i svensk sjukvård

riskerar utvecklingen att få allvarliga
följder.

Vissa patienter kan komma att kräva
att känslig information inte skall doku-
menteras eller att åtkomsten av journa-
len begränsas. Restriktionerna kan
försvåra det kliniska arbetet och
innebära risker för patienten.

Patienter kan kräva att
uppgifter inte journalförs
Till detta kan komma en ökad miss-
tänksamhet. Mötet mellan patient och
läkare kan skapa en svårhanterlig för-
handlingssituation om läkare med pro-
fessionella medicinska argument skall
hålla emot patientens krav på att
journal föringen skall minimeras eller
helt uteslutas. 

Vissa människor kommer sanno-
likt att avstå från att söka kontakt
med den offentliga sjukvården. 

Svagt skyddade register kan bli
hackade. De som vill smutskasta ideolo-
giska motståndare kan finna en väg att
föra in ofördelaktiga uppgifter om sjuk-
domar i deras journaler.

Risk för stora
skadeståndskrav
Slutligen bör man inte underskatta
risken för stora skadeståndskrav. Hittills
har nivåerna för skadestånd vid ovarsam
hantering av journaluppgifter varit låga.
Men eftersom personlig integritet i
europeisk rättsdoktrin håller på att få
ett allt starkare skydd kan man framöver

räkna med högre skadeståndskrav. 

Okontrollerad digitalisering
kräver ny etisk regel
för läkarkåren
Riskerna med digitaliserade journaler är
ännu dåligt utredda, men utvecklingen
går snabbt och okontrollerat. Ännu finns
dock tid att förebygga framtida etiska
förtroendeklyftor kring digitaliserade
journaler. 
På samma sätt som det krävs infor-
merat samtycke vid undersökningar,
behandling eller forskning bör det
krävas informerat samtycke till
digital journalföring av känsliga upp-
gifter. 
Läkare och annan sjukvårdspersonal

bör därför anta en ny etisk regel med
innebörden att patienter (eller vård-
nadshavare eller ombud) bör informeras
om risker med patientsekretessen i digi-
taliserade journaler. 

Läkarkåren kan sätta fokus på frågan
genom att lägga till en ny punkt i
Läkarreglerna (senast ändrade 2009):

”Läkare bör informera sina patienter
om risker att digitaliserade journalupp-
gifter om patienters känsliga personliga
förhållanden kan komma att läsas av
obehöriga utan att svenska myndigheter
kan utkräva ansvar av dem som gjort
intrånget.”

Jonas Hartelius, fil. mag. och författare. 
Lita Tibbling Grahn, läkare och bitr. professor
em. 
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Det bör vara lika etiskt självklart att informera patienter om risker med
sekretessen för känsliga uppgifter i digitaliserade journaler som om risker vid
undersökningar och behandlingsinsatser. Det menar fil. mag. Jonas Hartelius
och läkaren bitr. professor em. Lita Tibbling Grahn.

”INGEN KAN GARANTERA 
SEKRETESSEN NÄR 
JOURNALER PÅ NÄTET INFÖRS”



I
nfektionssäsongen inom sjukvår-
den närmar sig med stormsteg.
Fromma böner och förhoppningar
om att förra årets kaos inte ska
uppstå igen framförs dagligen. Vi
har ett pussel som inte går ihop

genom att fler barn föds, fler barn med
komplicerade sjukdomar överlever och alla
dessa får infektioner som en del i att vara
barn. 

Antalet vårdplatser har inte ökat,
tvärtom är det nog mer så att den kroniska
bristen är ytterligare ett steg värre. Vi som
jobbade inom barnsjukvården förra året kan
nog alla vittna om att det egentligen inte är
så att vården hunnit hämta sig efter den
säsongen och nu är vi på väg in i nästa. 

Vårdpersonalen är också mer sliten nu
just på grund av att vi hela tiden ligger på
gränsen till vad som klaras av och det borgar
nog tyvärr för att även personalen kommer
vara mer infektionskänslig när säsongen
börjar. 

Vårdplatsfrågan får inte begravas utan
måste hållas aktuell. Alla försök att räkna
genomsnitt och nationell tillgång är missle-
dande. Ett sjukt barn i Stockholm har inte
nytta av att Lycksele har två lediga platser,
och vice versa. 

Itidningarna diskuteras ofta hur mycket
effektiviseringspotential det finns i
sjukvården. Exempel på 70-talets slöseri

och sedan enorma polikliniseringsvinster
etc. tas som intäkt på att det fortsatt finns
vinster att göra. Och det kan nog vara så att
de finns, även om det i nuläget är svårt att
se var? 

Det som borgade för att effektivisering-
arna kunde genomföras var att de gjordes
utifrån patientperspektivet. När man kunde
öka andelen dagkirurgiska ingrepp fanns
det en tydlig vinst för patienterna att inte
vara kvar på sjukhuset mer än nödvändigt,
att opereras och sövas med grund i veten-
skap och klinisk forskning, med förkortad

eftervårdstid och även minskat behov av
frånvaro från sitt eget arbete. Vinst för hela
samhället alltså. 

Om man har förhoppningar om att göra
ytterligare klipp inom vården måste man i
så fall satsa på den kliniska forskningen
igen, bara genom att bekosta forskningen
kommer vinster längre fram att kunna
göras, de kommer inte genom beslut i bud-
getprocessen.

Sedan måste planeringen för framtidens
vårdprofessioner komma igång och
bedrivas konstruktivt och på ett

vettigt sätt. Vi vet att de professioner vi har
idag kommer att få förändrade innehåll och
en del kommer kanske till och med inte att
finnas kvar alls, andra kommer att till-
komma. 

Men denna gång hoppas jag man lärt sig
av tidigare misstag! Alltför ofta sitter admi-
nistrativa funktioner långt från vården och
”kartlägger” hur verkligheten ser ut. Många
är de enkäter och frågor som jag både som
facklig, som medarbetare och nu som chef
råkar ut för där det är uppenbart att
frågorna är felformulerade, eftersom den
som formulerat frågorna inte vet hur verk-
ligheten ser ut. 

Som man frågar får man svar och därför
är det ju inte konstigt att man inte kommit
vidare med alla kartläggningar hittills. 

Börja inifrån denna gång, vad sker för att
patienten ska få den vård som behövs? Vad
behöver man för kompetenser för att göra de
olika momenten? Vad behöver dessa kompe-
tenser för stöd av administration/ekonomi/it
osv för att kunna utföra dessa moment på ett
patientsäkert, effektivt sätt och dessutom
med målsättningen att man ska ha en bra
arbetsmiljö i framtidens sjukvård? 

Det blir intressant att se hur framtidens
sjukvård kommer att definieras, som en
skrivbordsprodukt eller utifrån det som är
det dagliga praktiska patientarbetet som
ändå är det som är sjukvård!
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”Alltför ofta
sitter 

administrativa
funktioner 
långt från
vården och 

”kartlägger” hur 
verkligheten 
ser ut.
Tänk om
man kunde
börja inifrån
när man ska
förändra”.

KRÖNIKAN

MIKAEL ROLFS
Chef för barnanestesin, 
Astrid Lindgrens 
barnsjukhus.

DAGS ATT BE EN
STILLA BÖN IGEN



S
ällan har en ekonomisk
sanning konstaterats så kon-
denserat och lakoniskt som
den legendariske investera-
ren Warren Buffet ska ha
gjort. Varje person som en

gång varit barn med tindrande ögon på
julaftonskvällen känner igen den
beskrivningen. 

Nyligen presenterade Studieförbun-
det näringsliv och samhälle, SNS, en
slutrapport för ett forskningsprojekt
kring värdet av nya läkemedel. Mycket
kan naturligtvis sägas om rapporten och
de delrapporter som kommit tidigare
och som finansierats till del från läke-
medelsindustrin, men även från bl. a.
Sveriges kommuner och landsting samt
Vinnova.

En sak som skaver i ögat hos
läsaren – i varje fall läsaren från
vårdens verklighet – är redovis-

ningen i rapporten av de många
exempel av läkemedel som över tid
genom ny kunskap visat sig ge större
nytta än vad man från början kunde
räkna med. Inte så att det i sig är fel.
Värdet av ett nytt läkemedel är ganska
okänt – det är först genom användning
som vi kan lära oss att använda det till
rätt patienter och finna nya använd-
ningsområden. 

Nej, det som skaver i ögat är att det i
rapporten saknas de ganska talrika
exempel där läkemedel faktiskt inte visat
sig vara så bra som man från början trott
eller där användningen lett till att
värdet kanske t o m varit negativt för
samhället. 

Några uppmärksammade exempel är
antiobesitasmedel, coxiber, hormonbe-
handling i klimakteriet samt behand-
ling med encainid eller flecainid vid
asymtomatiska ventrikulära extrasysto-
lier efter hjärtinfarkt. Ett aktuellt

exempel från i år är begränsningen av
användning av cilostazol vid restless
legs syndrome inom EU. 

Men bortsett att rapporten inte är
riktigt balanserad när den beskriver
värdet av nya läkemedel så är en viktig
poäng det att värdet hos ett läkemedel
inte i första hand avgörs av priset utan
hur vi använder det, vilka patienter som
får behandling och varför. 

Med ett sådant synsätt så finns det
inga ”bra” eller ”dåliga” läkemedel. Det
finns bara läkemedel som används rätt
eller fel. Utmaningen är förstås att
använda nya – och gamla läkemedel –
på rätt sätt. Diskussioner om kost-
nadseffektivitet för ett läkemedel blir
lätt teoretiska av det enkla skälet att det
handlar om gruppjämförelser av effekt
och inte någon individuell anpassning. 

Så även om det är företaget som
sätter priset, och Tandvårds- och
läkemedelsförmånsnämnden som

bestämmer om läkemedelsförmånen, så
är det vi läkare som bestämmer värdet
av läkemedlet. Det gör vi genom det
sätt vi använder det på. 

Därför är jag ofta förvånad över att så
många kollegor som arbetar med läke-
medelsfrågor kan ha så starka uppfatt-
ningar om nya läkemedels effekter sam-
tidigt som få har läst det enda doku-
mentet som faktiskt försöker balansera
all tillgänglig kunskap om ett nytt läke-
medel. 

Det jag avser är naturligtvis den
kliniske farmakologens yrkeshemlighet
– det dokument som heter European
Public Assessment Report eller kort och
gott EPAR. Det är den europeiska läke-
medelsmyndighetens, EMAs samman-
ställning av vilka resultat som utgjorde
underlaget till beslut om att godkänna
ett nytt läkemedel och det finns fritt
tillgängligt på EMAs hemsida

(www.ema.europa.eu). 
Varför är EPAR så intressant? Jo, för

att mycket av den information som
läkemedelsmyndigheten har tillgång
till och redovisar i EPARs ibland över
100 sidor är information som ännu ej är,
och till en del aldrig kommer att bli,
publicerad i en vetenskaplig tidskrift.
Ett tips bara: EPARs sammanfattande
värdering kommer i slutet och inte i
början så läs dokumentet baklänges.

Med lite mer balanserad
kunskap om nytta och risker
med nya läkemedel hos olika

patientgrupper kan vi läkare bli bättre
på att ge nya – och gamla – läkemedel
det värde de förtjänar. Bättre på att
argumentera för att ge dem rätt plats i
terapin utan att vara influerade av mark-
nadsföring. 

Det är det bästa sättet att styra bort
från ett ofta alltför stort fokus på kost-
nader för att istället fokusera på nytta
för patient, vård och samhälle. Det är
också det bästa sättet att återta initiati-
vet i läkemedelsfrågorna. På så sätt kan
vi låta de ord
som Oscar
Wilde låter
lord Henry
säga till
Dorian Gray
komma på
skam:
”Nowadays
people know
the price of
everything and
the value of
nothing”.
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MIKAEL
HOFFMANN
läkare, specialist i klinisk 
farmakologi och
iinfektionssjuk domar, samt chef
för stiftelsen NEPI – Nätverk
för läkemedels epidemiologi.

”PRICE IS WHAT YOU PAY
VALUE IS WHAT YOU GET” 



S
edan ett par år diskuterar
sjukvårdspolitiker, sjukvårds -
tjänstemän och representanter
för Sveriges Läkarförbund en ny
arbetsform för läkare, nämligen
anställning samtidigt hos två

olika arbetsgivare. Det handlar om att
läkare anställda vid sjukhus samtidigt
skulle ha en anställning på deltid i öppen
specialistvård hos en annan huvudman.

När diskussionerna om delade läkartjäns-
ter inleddes, fanns fortfarande en diskussion
om det man ville uppnå, nämligen en
ökning av öppen specialistvård utanför sjuk-
husen, vilket förhoppningsvis även skulle
innebära en ökad sjukvårdsproduktion. Man
ville också se ett ökat samarbete mellan
privata/privatanställda specialistläkare och
sjukhusens läkare. Det bedömdes även som
angeläget att flera läkare skulle delta i
jourerna på sjukhusen. 

Målet försvann på vägen
Jag menar, att man så småningom verkar ha
slutat diskutera målen man velat uppnå
genom att läkare samtidigt skulle kunna
vara anställda hos en offentlig och en privat
arbetsgivare. I stället verkar nu själva
anställningsformen ha blivit målet. I stället
för att diskutera hur man på olika sätt skulle
kunna uppnå en ökad sjukvårdsproduktion i
öppen specialistvård och ett ökat samarbete
mellan läkare i olika verksamhetsformer
menar jag att man har kommit att låsa sig
vid att såväl lösningen som målet är delade
läkartjänster med två olika arbetsgivare.

Mängder med svårigheter
Vilka svårigheter finns då vid ett eventuellt
genomförande av delade läkartjänster? Det
som först dök upp var tjänstepensionen.
Eftersom dagens förmånsberäknade tjänste-
pension för landstingsanställda läkare (och
läkare med PACTA-avtal) i princip bygger
på den del av lönen som ligger ovanför

”lönetaket” (7,5 inkomstbasbelopp), får den
läkare som i dag har två halvtidstjänster hos
olika huvudmän i praktiken en extremt låg
tjänstepension. 

Detta kan numera hanteras så att läkaren
i stället går över på en s.k. premiebaserad
tjänstepensionslösning hos båda arbetsgi-
varna. Problemet blir då att detta för en
majoritet av dagens läkare kan komma att
innebära en betydligt lägre tjänstepension
jämfört med om de stannar kvar i sin
heltids anställning i sitt landsting. De som
möjligtvis kan gå skadeslösa är de allra
yngsta läkarna. 

För att förslaget om delade tjänster inte
ska stupa på pensionsfrågan håller man f.n.
inom OFR (offentliganställdas
förhandlings råd) på med att räkna på hur
detta skulle kunna lösas med hjälp av
tilläggspremier och hur stora dessa  skulle
behöva vara. 

Pensionsberäkningarna slår för övrigt
väldigt olika mellan olika individer. Varje
läkare måste låta göra en helt individuell
beräkning för att kunna veta vilka möjlig-
heter och risker som ligger i olika val av
anställningsform. Den läkare som väljer att
gå ur det förmånsberäknade pensionssyste-
met och in i ett premiebaserat system måste
också veta att det kommer att vara nästintill
omöjligt att återgå till det tidigare
systemet. 

Sämre sjukpenning
Ja, pensionsfrågan kan det kanske finnas en
lösning på, åtminstone för en del av oss.
Men även andra delar av våra trygghets-
system bygger på en enda anställning hos en
enda arbetsgivare. 

Hur kommer man att hantera till
exempel sjukpenning och föräldrapenning,
där ju den offentliga arbetsgivaren på
liknande sätt som med pensionsberäkningen
för de flesta av oss fyller ut ovanför Försäk-
ringskassans taknivå. Vid längre sjukskriv-
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TVÅ ARBETSGIVARE
SAMTIDIGT
– ALDRIG I LIVET!

CHRISTINA
SPJUT

Styrelseledamot 
i Sjukhusläkarna. 

Överläkare och psykiater 
i Stockholm

”Det finns flera
vägar att gå för
att öka den öppna
specialistvården
bara politikerna
löser upp några
enkla knutar”
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ning inträder också arbetsgivarens reha-
biliteringsansvar, där delat ansvar kan
komma att innebära ingens ansvar.

Arbetsgivarna 
ska komma överens
Ytterligare finns att fundera på. Att
”arbetsgivaren leder och fördelar
arbetet” känner vi som arbetar fackligt
väl till. Det innebär bl.a. att vi inte
själva utan vidare kan bestämma när, var
och med vilka arbetsuppgifter vi
arbetar. Här gäller det för två arbetsgi-
vare att komma överens så, att den
anställde inte hamnar i en omöjlig situ-
ation. Likaså kan två arbetsgivare ha
olika syn på när det är lämpligt att
förlägga sommarsemestern och när
annan ledighet kan förläggas som t.ex.
jourkomp som genererats på sjukhusen.

Forskning och fortbildning
I dag finns redan betydande problem
med de offentliganställda läkarnas kon-
tinuerliga fortbildning. Med en uppdel-
ning av ansvaret på två huvudmän kan
man befara att det även här blir oklart
var ansvaret ligger. Och så har vi forsk-
ningen förstås där det finns hög risk för
samma oklara ansvarsfördelning.

Finns fler vägar att gå
Men delade läkartjänster är inte den
enda vägen till ökad öppen specia-

listvård med närmare samarbete med
sjukhusen. Det finns i själva verket flera
möjliga vägar/medel till detta.

En väg är förstås att sjukhusläkare
helt slutar sitt arbete på sjukhuset och
börjar arbeta i egen verksamhet med
etablering enligt Lagen om Läkarvårds -
ersättning (LOL eller ”Nationella
taxan”), med uppdrag enligt Lagen om
Valfrihetssystem (LOV) eller Lagen om
Offentlig Upphandling (LOU).

En annan väg är att möjliggöra för
sjukhusläkare att arbeta i egen verksam-
het enligt någon av dessa lagar på deltid
eller fritid. Detta kräver att de får rätt
att inneha bisyssla (ändring i kollektiv -
avtalet Allmänna Bestämmelser krävs
och förstås den offentliga huvudman-
nens positiva syn på bisyssla) och att
lagar ändras så att det blir möjligt att
kombinera offentlig anställning och
privat anställning i verksamhet med
offentlig finansiering. 

Ytterligare bör dagens regler som
hindrar privatläkare (LOL) att anställa
vikarie med anställning i offentlig vård
avskaffas. Dagens regler för privatläkare
med s.k. etablering innehåller också
andra regler som hindrar olika former av
läkararbete som till exempel förbud mot
deltidsarbete om inte särskilda skäl före-
ligger (endast sjukdom, studier, forsk-
ning, politiska/fackliga uppdrag accep-
teras). 

Med möjlighet till deltidsarbete
skulle flera äldre privatläkare kunna
arbeta kvar i högre ålder. 

Däremot finns väl i dag inga formella
hinder för sjukhusen att anställa privat-
läkare eller privatanställda specialistlä-
kare på deltid eller att låta dem delta i
jourarbetet, såvida inte LOV-  eller
LOU-avtal innehåller avtalade hinder
för detta.

”Fokusera på att 
bryta barriärerna”
Jag menar att det är dags för alla in -
blandade i arbetet med delade läkar-
tjänster att snarast backa tillbaka från
fokuseringen på delade läkartjänster
som den enda vägen och i stället
fokusera på själva målen att bryta ned
barriärerna mellan sjukhusvård och
öppen specialistvård och att uppnå ökad
produktion av specialistvård utanför
sjukhusen. 

Delade läkartjänster är endast ett av
många möjliga medel för att uppnå
målet. Många andra sätt att arbeta över
gränserna finns bara diskussionen vidgas
och nya idéer kan få bollas fritt. 

Om de politiker som i dag styr
över vården snarast löser upp de
enkla knutar jag räknat upp, så
kommer den öppna specialistvården
att kunna öka på det sätt som har
beskrivits som önskvärt.

Läkare är Du livet ut!
När du fyllt 65 är Du välkommen som medlem i SÄL – Sveriges
Äldre Läkare – en delförening inom Sveriges läkarförbund. 
SÄL är en fackligt, medicinskt och kulturellt aktiv förening både för
Dig som fortsätter att yrkesarbeta och Dig som väljer att sluta jobba.
Besök oss på www.slf.se/sal för information.
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Vi efterlyser en diktstrof 
Så här gör du: Lös ut krysset. I varje ruta finns en siffra. Siffran
anger bokstävernas placering i diktstrofen. Bokstaven i rutan med
siffran 1 är den första bokstaven i diktstrofen. Bokstaven i rutan med
siffran 2 är den andra bokstaven i diktstrofen, osv. Du får också en
ledtråd om du kan poetens namn och diktens titel. Bokstäverna i den
första rutan i de vågräta raderna A till V bildar uppifrån och ner
poetens namn och diktens titel. Lycka till!
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med Maciej Zarembas
omtalade bok ”Patientens pris”.

Dubbelkryss nr 6/2013

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

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

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

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

Kr
ys
sm

ak
ar
e:
 A
nd
er
s 
Lu
nd
st
rö
m

 
Kung Oscar II: Hovmästarn, vad är det här för - ? 
 Det är stadshotellet i Marstrand, Ers Majestät.               A 

108 68 41 94 74        

 
Börsterm.                                                                          B  

65 32 45 120       

     
Har somliga gjort för att undanhålla skatt.                      C 

91 72 71 37 105 112            

 
Med fjärd besjungen av Taube.                                       D  

102 64 118                   

 
Läran om det sköna.                                                         E 

4 56 75 93 109 116 98          

 
Verksamhet under bar himmel, lyder under eget verk.    F                                   

35 97 14 100 83 21 123 88          

 
Bjuder på underhållning för hela familjen.                      G 

52 9 119 61 42 86              

 
Kan innebära råkurr.                                                        H                     

51 115 26 48 121 46             

 
Rymdmått.                                                                         I 

106 24 55 36 82 73           

 
- är rus utan vin. (Goethe).                                               J                               

124 2 10 11 113 6              

 
Möter man inte längre i skogarna, inte ens i Sibirien.     K 

63 
  

20 103 125 28 57  127 16          

 
Utflykt i vatten.                                                                L           

122 7 22 30 107 84              

 
I slottsparken på Gustaf III:s tid.                                    M 

90 96 81 33 40 3           

 
Sådan text utesluter inte allvar.                                        N 

43 19 77 8 13 60 38 39         

.                                                             
Kan man göra med ögonen.                                             O 

53 110 104 27 80               

 
Händer att  man får göra i folksagorna.                            P 

15 5 47 87 95               

 
Sprang .                                                                            Q  

101 34 117 69 12             

 
Glapp och kan man i kapp.                                              R 

29 92 78 1 49 59 99           

 
Som somliga myror.                                                         S  

70 23 44 89 58 76 25            

 
Går med i tåget.                                                                T 

54 62 126 114 18 67             

 
Anbefalls vid hovet.                                                         U 

79 31 50 17 85 66 111          
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D
ags för en ny
Henrik
Widegren-video
på sjukhus-
lakaren.se. Den
här gången

heter videon ”Det finns en
fraktur” och är ett absurt
exempel på en fragmenterad
vård och kollegor som talar
helt olika språk. 

Henrik Widegren driver
friskt med operationsglada
och actionhungrande kirurger,
inräknat sig själv,  kontra
sansade och holistiska
narkosläkare/medicinare.

Och för alla Widegren-fans
kan Sjukhusläkaren berätta
att han ligger inte på latsidan.
Nu planerar han och bandet
”Verklighetens folk” att spela in blivande episka villapopklassiker som
”Telefonförsäljarna måste dö” och ”Villalarm”. Vill du stötta satsningen gå

in på www.theverklighetensfolk.se. Där kan du bland annat lägga ett bud
på gitarren Widegren använde i förra videon – ”SUS Blues”.

SMÅTT & GOTT

t De tre först slumpvist dragna rätta
lösningarna av dubbelkrysset i nummer 5/2013
kom från:
Karin Eriksson, Frösön.
Lars Mansfeld, Örebro.
Marianne Johansson, Linköping.
Poeten var Edith Södergran. Dikten: Tolerans.
Diktstrofen som efterlystes:
”Kan du fånga med händerna
en stjärna som stiger mot höjden,
Kan du mäta dess flykt?
Hindra den icke att stiga.
Det faller glöd från planeter på jorden”.

Vinnare

Rätt lösning på förra 
numrets kryss

 
 
Karat.                                                                               A 

38 
    E 

104 
    N 

67 
   H 

89 
    E 

42 
     T 

        

 
Håller en ren.                                                                    B  

118 
    D 

5 
    U 

24 
    S 

77 
    C 

43 
    H 

    

     
Tanke och  viste.                                                              C 

85 
     I 

46 
   D 

18 
    E 

                 

 
Soldatmaterial.                                                                 D  

110 
     T 

22 
    E 

29 
    N 

120 
    N 

                

 
Hade säkert Susanna använt om sådan funnits då.          E 

14 
    H 

114 
    Å 

28 
    R 

56 
    T 

32 
    O 

71 
    R 

65 
    K 

         

 
Utlagd på Facebook.                 .                                       F                                   

60 
    S 

113 
     P 

39 
    R 

68 
     I 

88 
    D 

100 
    D 

             

 
Här predikas inte längre.                                                  G 

99 
    Ö 

52 
    D 

109 
    E 

1 
    K 

64 
    Y 

19 
    R 

78 
    K 

30 
    A 

         

 
Inte byggt av cement utan av sediment.                          H                     

17 
    D 

111 
    E 

94 
   L 

90 
    T 

107 
    A 

              

 
Samstämmig.                                                                     I 

119 
    E 

48 
    N 

76 
    I 

9 
    G 

              

 
I läs och norm.                                                                  J                               

102 
    R 

12 
    E 

86 
    G 

74 
    E 

98 
    L 

               

 
Brukar ligga till vänster.                                                  K 

37 
     G 

2 
     A 

62 
    F 

101 
    F 

47 
   E 

106 
    L 

             

  
Var då.inte Sven Duva.                                                    L           

117 
     R 

55 
    Ä 

4 
   D 

58 
    D 

                 

 
Var ganska mager om bena, tillika om armar och hals.  M 

92 
    A 

8 
    N 

57 
    A 

33 
   M 

20 
    N 

95 
     E 

83 
     S 

         

 
I en akt.                                                                            N 

108 
    N 

10 
    A 

49 
    K 

79 
    E 

82 
    T 

              

.                                                             
Gå igång.            .                                                            O 

25 
     T 

15 
    Ä 

3 
    N 

70 
    D 

50 
    A 

              

 
Nära nog alltid.                                                                 P 

116 
     O 

6 
    F 

35 
     T 

72 
    A 

31 
    S 

66 
    T 

            

 
Guld i Norrbotten..                                                          Q  

63 
     L 

44 
    Ö 

26 
    J 

96 
    R 

41 
     O 

11 
    M 

           

 
En kallas den poetiska.                                                    R 

59 
    E 

13 
    D 

73 
    D 

80 
    A 

 23 
   N 

              

 
Med reduktion.                                                                 S  

112 
    R 

27 
    Ä 

91 
    F 

61 
     S 

84 
    T 

               

 
Ger livgivande droppar.                                                   T 

87 
    A 

54 
    M 

40 
    M 

21  
    A 

                

 
Livets högsta mål för en epikuré.                                    U 

16 
    N 

45 
    J 

53 
    U 

81 
    T 

69 
    N 

36 
     I 

75 
    N 

97 
    G 

        

  
 En riktigt gnidig en..                                                       V        

34 
     S 

51 
    N 

103 
    Å 

93 
    L 

115 
     J 

7 
    Å 

105 
    P 
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Sjukhusläkarnas fullmäktige
kallas härmed till ordinarie full-
mäktigemöte med seminarium
torsdagen den 13 mars – fredagen
14 mars 2014.

Lokal: Wallenbergaren, 1 trappa
upp i Näringslivets Hus, Storgatan

19, 114 51 Stockholm 
Seminarium fredagen den 14 mars,

kl 09.00-11.30, på temat Statlig
finansiering och styrning av vården. 

Av lokalavdelning eller förenings-
medlem väckta frågor, som ska upptas
på föredragningslistan, ska enligt

stadgarna ha kommit styrelsen till-
handa senast en månad före mötet.

Adress: Sjukhusläkarnas kansli,
Box 5610, 114 86 Stockholm eller 
e-post: madeleine.blomquist@slf.se

Styrelsen

ÅRSMÖTEN | KRÖNIKAN

F
örra veckan voltade jag med
cykeln på den dagliga mor-
gonturen. Mycket har jag fått
uppleva och erfara efter det.
Och insett hur ovärderligt,
och kanske t.o.m nödvändigt,

det är för en sjukvårdare att av och till vara
patient. Att ligga med smärtor på en hård
brits och otåligt vänta på att bli omhänder-
tagen, på bästa tänkbara sätt. Men när
hjälpen inte infinner sig har jag möjligheter
som andra patienter saknar. Det känns  så
där, det väcker frågor.

Tar mig från olycksplatsen till närmaste
sjukhus, låser fast cykeln och anmäler mig i
receptionen. Så långt allt väl.

När en timma har gått utan att något
händer så tjatar jag mig till den röntgenun-
dersökning som naturligtvis behöver
utföras. 

När ytterligare två timmar gått och
tummen blivit skrämmande svullen
kommer äntligen akutläkaren. Han konsta-
terar att det krävs en operation, och ringer
ortopeden, som lovar infinna sig. Då får jag
panik. Inte för operationen, den förutsåg jag
redan på gatan, utan oron för hur fel det här

kan bli. I min värld spikar jourhavande
ortopeder höfter, en krossad tumme skall
skötas av handkirurgen. 

När akutläkaren har gått rannsakar jag
min övertygelse att alla har samma rätt till
bästa tänkbara vård. Sedan greppar jag tele-
fonen och ringer en vän. En halvtimma
senare sitter jag framför en erfaren handki-
rurg, och känner en oerhörd lättnad. 

Hon förklarar skadan, skriver remiss för
skiktröntgen, ordnar sängplats på avdel-
ningen och operationsanmäler. Klapp,
klapp, klapp.

Jag har kanske inte tagit någon annans
plats, men definitivt blivit särbehandlad.

När min kirurgbana är till ända vill jag
vara ”den arga doktorn”, som smyger
omkring och ser till att alla, snabbt och
smidigt, slussas fram till rätt vård. Klapp,
klapp, klapp.

Räcker det? Blir det inte bara en droppe i
havet så länge vi håller fast vid förställ-
ningen att var och en står sig själv närmast,
att ensam är stark, att solidaritet med svaga
och utsatta är en lyx man kan undvara ?

Å andra sidan: ingen kan göra allt, alla
kan göra något.

ERIC SECHER
Kirurg och cyklist
med sargad hand 

och något 
sargat samvete

NÄR MIN KIRURGBANA ÄR ÖVER
VILL JAG VARA ”DEN ARGA DOKTORN”

Välkomna till Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte 2014

Göteborgs Sjukhusläkarförening 
kallar till läkarkväll och årsmöte 
för Göteborgs Sjukhusläkarförening.
Tid/plats: 14 januari 2014 kl 17.00 i Förmaket på 
Sahlgrenska.
Vi inleder med Ola Stenqvist som talar under rubriken:
Inte helt UtanSUbstans-När budgeten blev sjukhu-
sets kärnverksamhet.
Lättare förtäring erbjudes! Alla läkare varmt välkomna!

Shokoufeh Manouchehrpour med hela
Styrelsen för GSLF

Sjukhusläkarföreningen Östra Skåne inbjuder härmed
till årsmöte onsdagen den 15 januari 2014 med början kl
18.30. Plats: Kronohuset Stora Torg i Kristianstad
Gästtalare:Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare,
Koncernkontoret. Ämne: ”Specialiserad vård på vård-
central och de nya vårdvalen 2014”
Avslutningsvis bjuder Sjukhusläkarförening på buffé
För dem som önskar deltaga i måltiden är föranmälan
obligatorisk!  Anmälan senast den 8 januari.
Meddela Läkarförenings kansli per telefon 044-3092680 
eller via e-post: margareta.danelius@skane.se



Sök medel ur
Sjukhusläkarnas 

fonder

t Sjukhusläkarna förvaltar Stiftel-
sen Sjukhusläkarföreningens Un-
derstödsfond och Stiftelsen Lasa-
rettsläkaren Gustaf Wennerströms
donationsfond. Ur dessa fonder har
vi möjlighet att dela ut medel varje
år.
Fonderna kan dela ut medel till be-
hövande medlemmar i Sjukhuslä-
karna eller till medlemmars efterle-
vande.
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 Sjuk-
husläkarna.
I enlighet med stadgarna prioriteras
barn och behövande änkor/änklingar
till avlidna medlemmar.  För
sökande med en årsinkomst översti-
gande 150 000 kr bedöms behovet
av understöd från fall till fall.
Från understödsfonden kan
understöd vidare utgå till medlem-
mar som har särskilt behov.
Behovet av understöd bedöms från
fall till fall utifrån den totala famil-
jeekonomin.
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/Fore-
ningarnas-startsidor/Yrkesfore-
ning/Sjukhuslakarforeningen/fond-
medel/
Sista ansökningsdag är den 31
december.
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