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t Den är vårt tack för att du är den

du är. Extremt engagerad och trogen,

enligt undersökningsinstitutet Synovate.

Fast det visste vi nog redan.

Du tipsar, du berömmer, du skäller och

gör din röst hörd, du debatterar och låter dig

intervjuas. Ibland bjuder du oss på ordentligt

överraskande svar när vi gräver efter fakta och

åsikter. 

Men i begynnelsen var det tidningen som

överraskade dig. De tre grundarna och pionjä-

rerna Leif Gustafsson, Bengt Ehrenberg och

Inge Hesselius, som bildade den första redak-

tionskommittéen, hade en dröm och stark

vilja. De skulle ge Sjukhusläkarna en egen

tidning,  men de hade ingen aning om hur

en tidning producerades. Så premiärnumret

slog världsrekord i överskriden deadline.

När det första 16-sidiga numret väl kom

ut var det ett år försenat och innehöll

”nyheter” från året innan. Då höjde

du på ögonbrynen. Men du sänkte

inte mungipan och de tre pionjä-

rerna hade lyckats med det

stora målet att ge sjukhuslä-

karna en egen tidning! 

Eller som ledaren

uttryckte det: ”Ett

organ där vi på våra villkor kan lägga oss i

hälso- och sjukvårdspolitiken”. 

Efter de tre (en)vise männens premiär-

nummer har stafettpinnen tagits över av

många och idag har tidningen Sjukhusläka-

ren växt till att vara en av de ledande tid-

ningarna i den sjukvårdspolitiska debatten.

De tre pionjärernas önskan om att du som

sjukhusläkare ska ha ett eget organ som

lägger sig i hälso- och sjukvårdspolitiken är

verklighet.

När ”Myndigheten för vårdanalys”

nyligen publicerade sin rapport ”Ur led är

tiden” om läkares användning av sin tid och

kompetens var Sjukhusläkaren den mest

citerade källan i rapporten.

Idag är vi en tidning med en redaktion,

som drivs efter journalistiska principer, som

citeras, syns och hörs. Och det ska vi försöka

göra 25 år till med din hjälp.

Så varsågod, hugg in på din tidningstårta!

Den innehåller allt från söta till beska

smaker och precis som vid

starten för 25 år sedan är

tidningen fylld med per-

sonliga engagemang och

förhoppningar om en

bättre sjukvård.

Christer Bark, chefredaktör

Tårtan på omslaget är bakad av Thores
bageri i Helsingborg. 

Ett stort tack till dem.
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Grattis på
födelsedagen!

Grattis på födelsedagen!
Med den här tidningen fyller du som läsare 25 år.
Så låt oss bjuda dig på en historisk tidningstårta!



Läkare är ett fantastiskt släkte

Många sitter tryggt i häkte

Utbildningen är underbar

Fylld av blod, organ och var

Kandidater studerar sin Sobotta

När de läst färdigt har de fyllt 38

Gifter sig med varann, praktiskt och käckt

Är så gamla så de får sladdbarn direkt

Sedan de jobbar och lever som kungar

Är evigt föräldralediga med horder av ungar

Men annars så jobbar de dygnet runt

ATL – vem bryr sig om sådant strunt…

Kirurger ska jobba – de måste ju träna!

Dessutom finns det pengar att tjäna

Mot IT haverier ingen längre protesterar

För det är lika illa när IT fungerar 

Ja man undrar vad ett läkarkontor har för stuk

...som centrallagret på ett pappersbruk

Politiker upprepar tills rösten brister:

Vi har faktiskt kvalitetsregister!

Minsta detalj ska in ambitiöst

– snabbt och enkelt och meningslöst

Tyvärr verkar inte ledningar förstå

Den galna drivkraft som de kunde få

Dessutom de krånglar om flextid och löner

Och ingen lyssnar på fackets böner

Läkarna tröttnar och hittar nåt annat

Ledningen blir snopen; det var då förbannat

Står sedan där sen med förvånade gester

Varje gång det blir semester

Alla medarbetare borta – det var inte

kul…

Sen gör de om det igen till jul

Istället för att anställa med godtagbar lön

Och att någon bryr sig om arbetsmiljön

Så anlitas privata bemanningsbolag

Som löser det hela dag för dag

Ena dagen kommer den bäste

Nästa dag istället en ST

Men dessa hugger i med stora tag

Och packar och drar precis efter behag

Lönen blir stor med alla samlade timmar

Både läkarögon och bolag glimmar

Men landstingen står där med tömda kassor

Och politikerna klagar: Det kostar ju massor!

Medan medborgarna muttrar om kontinuitet

Att gamla mamma ska skötas med värdighet

Hyrläkare är dyrläkare säger vi här

Fast i Danmark betyder det veterinär

Läkarkåren är ett fantastiskt släkte

De flesta sitter inte i häkte

Läkare har en hög kompetens

Och förmånen leva med omnipotens

Nu har deras tidning födelsedag igen

Vem kan tänkas fira den?

Medan Sjukhusläkaren firar sitt

jubileum 

Vill många se den på museum

Dr  Snake
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LÖGN OCH 
FÖRBANNAD DIKT



t Läkarförbundet och Sjukhuslä-

karna har under lång tid envist påtalat

felaktigheter i vården där delar kan

härledas till ekonomisk styrning med

stuprörsbudgetar och köpa-sälj-system. 

Vårt samhälles grundval med en jämlik

sjukvård till alla medborgare efter behov har

fått rejäla törnar. Ett system där termer som

”nap” och  ”naks” fått fäste, dvs ”någon

annans patient” och ”någon annans kostnads-

ställe”, kan aldrig få legitimitet.

Vi har påtalat brister med ekonomi- och pro-

duktionsstyrning i kombination med jättesjuk-

hus med gigantiska administrationer placerade

allt längre från verksamheten där bil fabriks -

filosofier och logistiker styr verksamheten.

Ovanpå detta har man slängt in kömiljarder

som premierar vissa patientgrupper eller viss

typ av sjukvård utan hänsyn till helheten.

Eller populistiska löften om max fyra

timmars väntetid på akuten.

Nu menar jag inte att det inte finns

kunskap i andra organisationer som det

går att lära sig av. Det jag menar är att

man inte ska gå över ån efter vatten. 

Vi har en viss mängd pengar

som ska räcka till så mycket vård

som möjligt och inom vården

finns ett enormt driv och

stor kompetens. 

Vi ser vad som behövs utifrån vår vardag.

Vi ser hur olika typer av beslut påverkar våra

patienter. Vi ser direkt när tokerier uppstår.

Vi kan också ofta se vad som skulle bli billi-

gare om någon tänkte hela vägen.  

Att de ekonomiska styrsystemen i sjuk-

vården inte har samordnats med de professio-

nella drivkrafterna att ge vård av god kvalitet

pekas också ut som en gemensam nämnare

för de problem som finns i dagens styrsystem

i en ny rapport från Studieförbundet för

näringsliv och samhälle, SNS.

Rapporten har kartlagt de olika ersätt-

ningsmodeller som finns och rapportförfatta-

ren Peter Lindgren har analyserat för- och

nackdelar med de olika systemen med

effekter på ekonomi, kvalitet, risk för selek-

tion av patienter eller manipulation av koder.

Styrsystemen har också bedömts utifrån

förmågan att hålla samman vårdkedjor och

främja innovationer.   

Så vilka system visar rapporten och

vilka slutsatser dras?  

Anslagsfinansiering. En fast budget för

att täcka kostnaderna för en enhet, ofta

baserad på historiska kostnader. 

Kapitation. Ersättning baserad på patient -

underlagets storlek och sammansättning. 

Vårdepisodersättning. Fast ersättning i

förväg för en diagnos eller ett ingrepp. Even-

tuellt även med komplikationsgaranti som

gör vårdgivaren finansiellt ansvarig. 

DRG. Ersättning baserad på diagnoser

och genomförda åtgärder. 

Målrelaterad ersättning. Bonus eller

”viten” för vissa hälsoutfall. Kombineras

ofta med andra ersättningssystem. 
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Det är dags att bö  

KARIN
BÅTELSON

Ordförande 
i Sjukhusläkarna

Något av det bästa som har hänt på senare tid är reaktionerna på

Maciej Zarembas artiklar, den stora anslutningen till Läkarupproret

och Britt-Marie Ahrnells sorgliga men fantastiskt väl beskrivna 

berättelse  om sin upplevelse av vården i samband med makens sjukdom.



Värdebaserad ersättning. Ersättning

knuten till uppnådda medicinska resultat.

Kan innehålla komplikationsgaranti och kom-

pensation för patientens individuella vårdbe-

hov. Möjligt att använda separat ”paketpris” i

kombination med andra ersättningsmodeller. 

Rapporten visar att anslagsfinansiering är den

dominerande modellen i sex landsting. Det hårt

kritiserade DRG-systemet tillämpas fullt ut i

knappt hälften, bland annat i Stockholm, Västra

Götaland och Skåne. Värdebaserad ersättning

finns idag enbart för vårdval ryggkirurgi.

Det finns inget perfekt system
Sammanfattningsvis konstateras föga förvå-

nande att det perfekta ersättningssystemet inte

finns. Olika kombinationer av system passar

däremot olika bra för olika patientgrupper.

Värdebaserad ersättning bedöms till exempel

passa för ”medelkomplicerade fall” där voly-

merna och kostnaderna är stora. Anslag och

kaptitation anses bättre vid små patientvoly-

mer och mer komplexa sjukdomsbilder.

Undanträngningseffekter av olika slag

finns i flera av ersättningssystemen, där

”olönsamma” patienter kan riskera att väljas

bort. Även här anses värdebaserade ersätt-

ningssystem bäst.  

Risken för manipulation av koder (till

exempel DRG eller mått på patientupplevd

kvalitet) anses i SNS-rapporten kunna pareras

om data tas ur kvalitetsregister istället för ur

vårdens egen rapportering.

Men oavsett modell poängterar Peter

Lindgren att det är ett problem att det finns

en konflikt mellan vad som premieras och vad

sjukvårdspersonalen anser är viktigt.  

De professionella incitamenten och styr -

systemen måste ”likriktas” som han utrycker

det. Även ur den aspekten anses värdebaserade

och målrelaterade ersättningar passa bra.

Rapporten avslutas med

rekommendationen

att sjukvårdens aktörer

ska vara med och utveckla

ersättningsmodellerna, att

det behövs öppenhet och tydlig-

het om systemen ska skapa goda

incitament, att riskjusteringar ska

användas för att garantera lika

tillgång till vård och rapporten rekom-

menderar vårdgivare att våga experimen-

tera med olika modeller för att fånga upp

önskade och oönskade effekter.

Det är slutsatser som stämmer väl med

Sjukhusläkarnas åsikter.

Oavsett vilken ersättningsmodell eller

kombinationer av dem som tillämpas

måste de både ge god kostnadskontroll och

incitament för att ge vård av god kvalitet.

Vi efterlyser också mer varierade ersätt-

ningssystem utifrån vilka patientgrupper det

gäller med vaksamhet på oönskade effekter.

Värdebaserade och målrelaterade ersättningar

är intressanta att analyseras vidare. 

Att koppla kvalitetsregister till ersätt-

ningssystem är dock ingen bra lösning.

Kvalitetsregister ska användas för

utveckling av medicinsk kvalitet och får

inte riskeras att manipuleras i ekono-

miskt syfte. Data måste  kunna

erhållas på annat sätt.

Det viktiga är nu att tänka

nytt, att ersättningssystemen

får legitimitet hos professio-

nen och att de  leder till

god vård på lika villkor

och efter behov.
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    rja experimentera

"Oavsett vilken modell
eller kombination av 
modeller som tillämpas måste
samsyn råda mellan ersättning
och personalens insikt om vård
med god kvalitet”.

LEDAREN



Varför är det så svårt för politiker och

ansvariga läkare att öppet erkänna

fel och brister i vården?

Arga Doktorn har blivit ännu argare. Björn

Bragée är upprörd över den arrogans han

mötte under arbetet med TV-serien och

menar att svensk hälso- och sjukvård lider av

”nånannanism”.

Det var dottersonen Hugo som tyckte

att Björn Bragée skulle ta namnet Arga

Doktorn eftersom han såg sin morfar som

en blandning mellan Gordon Ramsey,

Arga Snickaren och Dr Phil.

– Det var lite kul och stämmer

nog rätt bra. Namnet spreds

snabbt vidare och när jag för två

år sedan startade en Face-

booksida och fick mängder

med brev från upprörda

patienter var det

givet att kalla

sidan för Arga Doktorn.

Björn Bragée är smärtläkare och driver en

egen mottagning på Banérgatan i Stockholm.

I ett av väntrummen hänger gamla vykort

över sjukhusbyggnader runt om i Sverige.

Som liten lekte han i parkerna runt sjukhuset

i Söderhamn där hans pappa var syssloman.

Han drivs av en genuin vilja att försöka

förändra vården till det bättre för patien-

terna. Därför tackade han, efter viss tveksam-

het, ja till SVTs satsning Arga Doktorn som

sändes hösten 2013.

Lidande i decennier
I sex program fick tittarna följa Jessica, Åsa,

Patrik, Lennart, Thomas och Inger som på

olika sätt råkat illa ut eller ramlat mellan

stolarna i vården. I oktober sändes program-

met om Lennart. Han var tonåring när han

första gången sökte sjukvård för symtom som

senare skulle visa sig vara en hjärntumör.

Lennart togs dock inte på allvar och blev

ständigt avvisad. Efter många turer fick han

till slut genomgå datortomografi som visade

att han led av en stor hjärntumör. En omfat-

tande operation resulterade dock i en halvsi-

dig ansiktsförlamning. Lennart fick ett

flertal plastikoperationer, men

6

Arga Doktorn
har blivit

ännu argare

Det finns ingen väg tillbaka. Sjukvården måste 
omorganiseras och ställa sig på patientens sida, menar

Björn Bragée. Foto: Stefan Nilsson

Fortsättning 
nästa uppslag  >>>

– SVENSK SJUKVÅRD LIDER AV ”NÅNANNANISM”



 
 
 

    



ingreppen misslyckades och han

fick utstå ett omfattande lidande i

flera decennier. Efter flera försök att

få rätt till en plastikoperation på

annan ort gav hemlandstinget till slut

med sig, efter påtryckningar av Arga

Doktorn. 

– Många patienter känner sig avvisade

och övergivna av vården och tvingas jaga

besked och diagnoser. Det är oerhört

kostsamt och orsakar ett djupt lidande, helt i

onödan.

Huvudsyftet med programserien, menar

Björn Bragée, var inte att påvisa missförhållan-

den och peka ut skyldiga, utan att ta patienter-

nas perspektiv och försöka hjälpa dem över alla

hinder i en organisation som lider av en ”ofel-

barhetskultur”.

– Bara en enda ansvarig läkare av alla vi

träffade kunde erkänna fel och brister.

Övriga envisades med att säga att allt hade

gått rätt till eller så sköt man ansvaret

vidare till någon annan. Detta undergrä-

ver allmänhetens förtroende för vården.

Kritik har riktats mot att media skapat en

gräddfil för särskilt utvalda patienter. Björn

Bragée förstår kritiken, men tycker att pro-

grammen behandlat de problem och svårig-

heter som många patienter möter, på ett

seriöst och respektfullt sätt.

– Vi tog patienternas perspektiv för att

belysa hur maktlösa många är. I flera fall

försökte vi lyfta frågor om remisser och

bedömningar till ansvariga på olika nivåer,

utan att få svar. Ingen skulle vara gladare än

jag om program som Arga Doktorn inte hade

behövt göras.

Ny patientlag – till vilken nytta?
Björn Bragée vet hur det är att känna sig

maktlös. För fem år sedan drabbades han av

cancer och blev inlagd och opererad. Han

chockades över hur smutsigt det var på vård-

avdelningen och blev orolig för infektioner.

Trots att han sa till hände inget. Då larmade

han till slut media. Även Björns bror Mårten 
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– Ge patienterna laglig rätt att välja vårdgivare var de vill i Sverige, även när det
gäller sjukhusvård.

t Det kräver Sjukhusläkarna i en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte.
I regeringens förslag till ny patientlag som riksdagen ska ta ställning till under
våren föreslås patienterna få fritt vårdval till offentligt finansierad primärvård

och öppen specialiserad vård i hela landet, men inte till slutenvård.
– Idag har svenska patienter i princip rätt till fritt vårdval i andra EU-

länder. Att då inte kunna söka vård över landstingsgränserna blir
absurt skriver Sjukhusläkarna i motionen, och menar att det

även är en viktig jämlikhetsfråga. 
I förslaget till ny patientlag får patienten rätt till vård i ett

annat landsting även om vårdutbudet inte finns i
hemlandstinget och det är hemlandstinget

som ska stå för vårdkostnaden.  
Det ska även gå att ”lista sig” på

en vårdcentral och välja

”Låt patienterna söka sjukhusv      
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har upplevt maktlösheten. När Mårten sökte

för blod i urinen fick han vänta fyra veckor på

cystoskopi. Beskedet var cancer i urinblåsan.

Efter åtta månader opererades han, men då

var det för sent. 

– Min bror är bara en av många som löper

stor risk att dö i förtid på grund av en hälso-

och sjukvård som lider av allvarliga systemfel.

En ny patientlag är på väg. Björn Bragée

undrar retoriskt vad vi ska med den till när

den gamla inte följs? Patienter har redan i

dag omfattande rättigheter och kan bland

annat skriva egenremisser, söka vård i andra

landsting och genom vårdvalet fritt välja

mellan olika vårdgivare. 

Lösningen på de problem som finns i

vården är en personcentrerad vård där

patienten ses som en resurs. Det ger en

både billigare och effektivare vård, menar

Björn Bragée.

– Låt patienternas hålla i rodret och definiera

uppdraget. Inte vården. Det finns ingen väg

tillbaka, bollen är redan i rullning. De problem

vi ser i dag kommer inte att finnas

om tio år. Patienternas val kommer

att tvinga systemet att korrigera bris-

terna.

Tveksam till ny omgång 
Programformatet Arga Doktorn väckte

stort intresse på TV-mässan i Cannes. Björn

Bragée är tillfrågad om att medverka i en ny

omgång, men är tveksam. Att göra TV är

både tidskrävande och omständligt. Han har

fullt upp med sin mottagning och att debattera

svensk sjukvård i olika sammanhang. Nyligen

var han också inbjuden som föreläsare till För-

eningen grävande journalisters årsmöte. Och

smått hemlighetsfull säger han:

– Jag har ett stort projekt på gång som

handlar om att skapa en patientsajt. Jag ska

också utvidga verksamheten på kliniken så

att patienter med egenremiss lättare ska

komma till. Att kunna hjälpa patienter på

olika sätt ger mig energi.

Eva Nordin

- PATIENTERNA 
GER MIG ENERGI

Nästa stora
projekt ska bli att
skapa en patientsajt

fast vårdkontakt i ett annat landsting. En begränsning i lagförslaget, som kan förhindra
det fria vårdvalet är att hemlands tingets remissregler ska gälla. Förslaget garanterar
också att den som söker vård  i ett annat  landsting ska få sina medicinska behov
behandlade på samma sätt som patienterna i det landsting där patienten söker
vård. Landstingen får alltså inte prioritera sina egna patienter för att exempelvis
uppfylla kraven för att få pengar från kömiljarden. Däremot omfattas en
patient som väljer att söka vård i ett annat landsting inte av vårdgarantin i
detta landsting. 

Förutom utökat vårdval föreslår regeringen bland annat att
patienten ska få lagstadgad rätt till en second opinion om det
rör sig om en livshotande eller allvarlig sjukdom.

Det föreslås också utvidgad informationsplikt till
patienten och det slås fast att patientens behov av
kontinuitet ska tillgodoses.

Christer Bark

   vård var de vill i Sverige”



ILandstinget Dalarna tvingas patientermed kroniska ögonsjukdomar att

vänta upp till ett och ett halvt år för

att komma på återbesök. Mats-Erik

Eriksson är en av många patienter som

drabbats. I dag är hans ena öga så svårt

skadat att han har svårt att klara sitt

arbete.

Mats-Erik Eriksson är ett

tydligt och avskräckande

exempel på hur patienter

med kroniska ögonsjukdo-

mar trängs undan och

hur politiska beslut

går före patient-

säkerhet och

medi-

cinska prioriteringar.

Han är 60 år och egen företagare i Mora.

Han lider av glaukom eller grön starr på

bägge ögonen. Glaukom är den näst vanli-

gaste orsaken till blindhet i västvärlden.

För cirka två år sedan opererade Mats-Erik

Eriksson det ena ögat i Örebro med lyckat

resultat. I samband med ingreppet fick han

trycksänkande behandling med ögondroppar

för att förebygga skador. Efter operationen fick

han ett återbesök. Efter tre månader skulle han

sedan bli kallad till återbesök för grön starr i

den öppna specialistvården i sitt hemlandsting

Dalarna. Men någon kallelse kom inte.

– Till slut försökte jag flera gånger att på

egen hand boka en tid. Varje gång lovade

sjukvården att återkomma, men det gjorde

de inte. Det skulle dröja ett helt år och tre

månader innan jag fick en återbesökstid,

säger Mats-Erik Eriksson.

När han väl kom till ögon-

mottagningen i Mora
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Foto: Mats Laggar

Blev synskadad 
när landstinget 
prioriterade 
kömiljarden



kunde läkaren konstatera att han fått perma-

nenta skador på ögonbotten. Skador som tro-

ligtvis hade kunnat förebyggas om han hade

fått komma tidigare och justerat den tryck-

sänkande behandlingen.

Mats-Erik Eriksson är djupt besviken på

politiker som inte vill se problemen med de

långa väntetiderna och ta ansvar för de priorite-

ringar som görs. Landstinget i Dalarna har

arbetat för att korta köerna för kataraktoperatio-

ner och nybesök i syfte att uppfylla vårdgarantin

och därmed kunna ta del av kömiljarden. 

– De ingrepp som prioriteras handlar i

många fall om gråstarr. Medan landstinget

betar av den kön, blir vi som lever med

kroniska ögonsjukdomar försummade. Det är

bedrövligt, säger Mats-Erik Eriksson.

På det ena ögat har han nära nog förlorat

synen. Han är grävmaskinist till yrket och

driver ett eget företag. I dag har han

svårt att göra korrekta

avståndsbedömningar

och klarar inte längre av sitt arbete som förr,

på grund av ögonskadan. 

– Nu har jag tack och lov träffat en

läkare som tar hand om mig och kallar

mig till återbesök så att synen på det

andra ögat inte ska försämras. Jag

hoppas att min berättelse ska leda till

en förändring och att politiker

verkligen tar sitt ansvar och ser

till att de som behöver sjukvår-

den mest också ska få den,

säger Mats-Erik Eriksson.

Eva Nordin

11



– Jag träffar patienter varje
vecka som har fått skador på
grund av en alltför lång
väntan på återbesök. Systemet
är korrupt. Konkreta åtgärder
måste vidtas omgående.

t Så säger Göran Hermansson, specialist läkare

vid ögonmottagningen i Mora.

Frustrationen bland vårdpersonalen på

ögonmottagningen i Mora är stor. 

Medan Landstinget i Dalarna ensidigt

satsar på att beta av köerna till kataraktopera-

tioner och nybesök får patienter med

kroniska ögonsjukdomar sina återbesöksti-

der framflyttade med flera månader. För

diabetiker handlar det om två till tre år.

– Politikerna tar inte sitt ansvar.

Situationen är förfärlig. Patienter med

kroniska ögonsjukdomar blir kallade

till återbesök långt efter att medi-

cinska måldatum har passerat.

Risken att synnerven skadas är

överhängande, säger Lars

Nilsson, sjuksköterska vid

ögonmottagningen i

Mora. Han är även

facklig represen-

tant för

Vårdför-

bundet. Han menar att de anställda tvingas

tänja på tiderna för återbesök för kroniker, på

grund av att nybesöken för vårdgarantipati-

enter ska prioriteras. 

– Det ser snyggt ut i statistiken, men i

verkligheten tar man resurser från medi-

cinskt prioriterade grupper för att satsa på

patienter som är mindre sjuka.

– Jag månar om patienterna och vill

dem väl, men jag arbetar i ett system där

patienter inte behandlas som individer

utan som pinnar som landstinget behöver

tjäna pengar på.

Bakgrunden till problemen handlar om

kraftiga besparingar. Under 2011 och 2012

lade landstingsledningen ett omfattande

besparingsbeting som slog hårt mot ögonkli-

niken. Mottagningen i Mora fick dra ned på

sina resurser med 50 procent. 

– Det finns stora vinster, för såväl den

enskilde patienten som för samhället och

sjukvården, att ta hand om de kroniskt sjuka

och följa de nationella riktlinjerna som

reglerar intervallerna för återbesök. Riktlin-

jerna nonchaleras dock av landstinget. 

Att sköta de kroniskt sjuka skulle

innebära en större besparing än den åter-

bäring som vårdgarantin ger i form av

kömiljarden, säger Göran Hermansson.

– De prioriteringar som görs inom ögon-

sjukvården i Dalarna strider mot hälso- och

sjukvårdslagen. Den slår fast att den som har

det största behovet av hälso- och sjukvård ska

ges företräde till vården, menar Göran

Hermansson.

Eva Nordin
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”Systemet 
är korrupt”

– Samtidigt som man krymper ögonkliniken
ger politikerna extra pengar till att korta köer till

katarakt operationer, allt för att få ta del av kömiljarden. 
Det är absurt, säger specialistsjuksköterskan Lars Nilsson.

Foto: Per Groth





Åke Fridman har ett tufft uppdrag. Han är verksamhetschef för ögonsjukvår-

den i Landstinget Dalarna och sitter gisslan mellan tvingande politiska beslut som

inte tar hänsyn till medicinska prioriteringar, och patienter med kroniska ögon-

sjukdomar som riskerar att bli blinda på grund av oacceptabelt långa väntetider.
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Politiska bes   
patientsäkerh   

VERKSAMHETSCHEFEN:
”Det är ju en 

patientsäkerhetsrisk när 
framförallt prioriterade besök 

blir fördröjda”.

– Regeringen har utformat en vård -
garanti som avser operativa åtgärder

samt nybesök, men som inte om -
fattar de, ur medicinsk synvinkel,

många gånger viktigare 
återbesöken.

GUNNAR BARKE (S),
LANDSTINGSRÅD I DALARNA:

t Sedan 2005 finns en vårdgaranti som reglerar

väntetider inom primärvård och specialiserad vård.

Vårdgarantin är sedan 2010 reglerad i hälso- och sjuk-

vårdslagen. Genom kömiljardsatsningen har staten

belönat de landsting och regioner som lever upp till

vårdgarantin genom prestationsbaserade ersättningar.

– Det uppstår en konflikt när vi har en vård-

garanti som är utformad som en lag, men som

inte omfattar återbesöksverksamhet. Samtidigt

har vi en princip i hälso- och sjukvårdslagen som

säger att de med störst behov ska få sjukvård först.

Den principen är tyvärr svår att uppfylla så som

vårdgarantin är utformad idag, säger Åke Fridman.

Vid sidan av politiska reformer, har Landstinget i

Dalarna tvingats till hårda besparingar som slagit hårt

mot ögonsjukvården. 



Under 2012 och 2013 har även ett nytt

journalsystem samt patientadministrativt

system tagit stora resurser i anspråk,

menar Åke Fridman.

– Detta har haft en stor påverkan på pro-

duktionen. Vi har också haft svårt att hålla

koll på väntetidslistorna då det nya patient-

administrativa systemet inte stödjer en pre-

sentation av hur patienterna är prioriterade.

350 avvikelserapporter
Sedan oktober 2013 fram till februari 2014

har 350 ärenden om avvikelser rapporterats

från ögonmottagningen i Mora. Anställda har

slagit larm om att patienter riskerar perma-

nenta ögonskador på grund av för långa vän-

tetider för återbesök, och att patientsäkerhe-

ten är satt ur spel.  Men när anställda inte har

fått gehör från klinikledningen har de vänt

sig till politikerna.

I en interpellation från Kerstin Marits (m)

till landstingsrådet Gunnar Barke (s) ställs

frågan om klinik- och landstingsledningen är

medveten om den svåra situation som råder,

samt om den ensidiga satsningen på katarakt-

operationer är rimlig när den samtidigt åsido-

sätter patientsäkerheten för andra grupper

vars problem sedan inte går att åtgärda.

Gunnar Barke (s) skriver i sitt svar att led-

ningen visst är medveten om situationen och

att chefläkare kopplats in, men bedömningen

är att det inte föreligger några patientsäker-

hetsrisker och att den utökade satsningen på

kataraktoperationer inte inverkat på

den ordinarie verksamheten och

inte heller påverkat

andra delar av ögonsjukvården. 

Svaret har väckt både ilska och en stor

uppgivenhet hos de anställda.

När Sjukhusläkaren ringer upp verksam-

hetschef Åke Fridman medger han dock att

de gravt fördröjda återbesöken för kroniker är

en patientsäkerhetsfråga.

– Tillsammans med chefläkaren håller jag för

närvarande på att utreda händelser inom ögon-

sjukvården. Det är ju en patientsäkerhetsrisk när

framförallt prioriterade besök blir fördröjda.

Åke Fridman menar att insatser nu görs för

att förbättra situationen.

Det har skett en viss återanställning på

ögonkliniken och fyra sjukskötersketjänster

har tillsatts. Insatsen lär dessvärre inte för-

bättra situationen för de kroniskt sjuka.

– Vi har också arbetat med stafettlös-

ningar, med de fördelar och nackdelar

som det innebär. Vi försöker också

erbjuda patienter besök på andra

kliniker. Från landstingsledningen

och med stöd av chefläkaren har

vi också gjort vissa ompriorite-

ringar så att fokus ska ligga

på återbesöksverksamhet

och medicinska priori-

teringar, säger Åke

Fridman.

Eva Nordin
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 slut har satt
eten ur spel

Lars Steen, ordförande i
Svenska Glaukomförbundet:
– Tyvärr är inte patienterna i Dalarna
ensamma. Vi har gjort en intervjustudie bland
våra tretton delföreningar. Majoriteten av dem
svarade att patienterna inte får den uppföljning som är
utlovad och som är angiven i de nationella riktlinjerna.



Var femte specialistlä-

kare i Västmanland

deltar inte i någon

fortbildning. Nu lanserar Infektionskli-

niken vid Västmanlands sjukhus i Västerås

en modell som ska säkra att specialister får

den fortbildning som krävs för att slå vakt

om kvalitet och säkerhet i vården.

Bakom modellen ligger verksamhetschefen

på infektionskliniken Tomas Vikerfors. 

– Jag har vänt mig emot att man som speci-

alistläkare ska stå med mössan i handen och

tvingas be om att få åka på viktiga vetenskap-

liga konferenser. Det är absurt att man inom

hälso- och sjukvård, som är ett kunskapsinten-

sivt område, försummar frågan om fortbild-

ning. 

– Föreställ dig att koncernledningen på

ABB utverkar ett förbud för ingenjörer att

åka på kurser för att ta till sig det senaste

inom teknikutveckling. Det vore otänk-

bart. Ledningen har självklart superkoll

på vilken kunskap och kompetens

som krävs för att företaget ska vara

världsledande.

Tomas Vikerfors har nu tagit

fram en enkel modell för att

kartlägga och säkerställa

kompetens- och fort-

bildningsbehovet bland specialistläkarna på

såväl infektions- som hudkliniken. I ett

Excel-ark listas en rad olika utbildningsom-

råden; dessa graderas sedan efter klinikens

behov av spetskompetens samt bred kompe-

tens utifrån en femgradig skala. Därefter

fördelas dessa områden på klinikens specialis-

ter utifrån tidigare ansvar och specialistkom-

petens. Verksamhetschefen går även igenom

fortbildningsbehovet utifrån dels klinikens

behov, dels den enskildes kompetensnivå.

– Jag får en snabb överblick över vilka

som varit på fortbildning och när och vilka

som är ansvariga för olika bevakningsområ-

den. Jag får också en snabb bild av framtida

utbildningsbehov samt kommande fortbild-

ningsaktiviteter. Det är ett bra verktyg både

för mig som chef och för mina medarbetare.

Högsta prioritet på ett spetsområde

innebär att någon av specialisterna måste åka

på fortbildning inom ett år. Högsta prioritet

på breddkompetens innebär att någon på

kliniken som är särskilt kunnig på området,

alternativt en utomstående specialist, håller

en genomgång med hög standard för klini-

kens anställda.

– Vi har ett svagt ekonomiskt läge och då

är det viktigt att vi prioriterar och drar ned

på rätt saker. I stället för att diskutera budget

I Västerås har 
man hittat en 

framgångsrik modell 
för att få fortbildning

Tomas Vikerfors modell
vände trenden.
Foto: Per Groth

• Sjukhusläkarna föreslår inför Läkarförbundets fullmäktigemöte att
förbundet verkar för ett obligatoriskt fortbilningssystem för

läkare enligt CPD-begreppet och att ansvaret för att avsätta
tid och resurser till fortbildning åligger arbetsgivaren.

• att Läkarförbundet verkar för att Socialstyrelsen
reglerar läkares fortbildning i en ny föreskrift

med sanktionsmöjligheter mot verk-
samheter som inte uppfyller fort-

bildningskraven.

SJUKHUSLÄKARNA: Inför sanktionsmöjlighe       



   
   

  
   

och resurser för fortbildning har vi visat vilka

behoven är och vilka områden vi måste

bevaka för att hänga med i kunskapsutveck-

lingen. Annars kan vi inte ge patienter rätt

diagnos och behandling och erbjuda en pati-

entsäker vård. Hittills har denna argumenta-

tion fungerat och vi har inte stött på något

motstånd.

Det är kostsamt att inte satsa på fortbild-

ning, menar Tomas Vikerfors. En låg kompe-

tens bland de anställda ökar risken för att

patienter blir kvar längre i vården och att de

inte får korrekt diagnos och behandling.

Jämfört med tidigare och med andra jäm-

förbara kliniker får nu specialisterna vid

Infektionskliniken i Västerås mer fortbild-

ning. Sedan modellen infördes har kliniken

varit representerad på ett flertal internationella

konferenser. Ett flertal lokala utbildningar har

också ägt rum på infektionskliniken. Ett ökat

samarbete kring fortbildning mellan kliniker i

regionen är också inplanerat.

– Vi har haft flera namnkunniga förelä-

sare som kommit direkt från internatio-

nella kongresser och delat med sig av den

senaste kunskapen. Det är ett effektivt

sätt att dra fördel av varandras kunskap

till en låg kostnad. Väldigt enkelt

kan man säga att vi har fått mer

vidareutbildning, mer utbildning

för pengarna och mer pengar

för utbildning, säger Tomas

Vikerfors.

Eva Nordin

• att Läkarförbundet verkar för att fortbildningen följs upp i öppna
jämförelser som ett led i arbetet mot en mer jämlik vård.
• att Läkarförbundet i sitt internationella arbete verkar för
att CPME definierar standarder för obligatorisk fortbild-
ning och att en svensk modell med fortbildnings -
inspektioner erkänns som uppföljningsmodell
enligt EU-direktivet.

  eter mot de som inte fortbildar personalen



Nyligen genomförde Västman-

lands läkarförening en

fortbildnings enkät bland med-

lemmarna. Resultatet blev en ordentlig larm-

signal.

Det visade sig att 20 procent av specialistlä-

karna inte ägnade sig åt någon fortbildning alls.

– Det råder tyvärr stor restriktivitet när det

gäller att åka på konferenser och annan extern

fortbildning. Det råder också ett principiellt

stopp för att åka på internationella konferen-

ser, utan godkännande från högsta sjukhus-

ledningen. Detta kan vi inte längre accep-

tera, säger Kenneth Lindahl (bilden), kirurg

vid Västmanlands sjukhus samt ordförande

för Västmanlands läkarförening.

För att driva frågan framåt och för

att slippa hamna i trista budget -

diskussioner har vi valt att testa en

modell som har visat sig vara

framgångsrik, säger han.

Läkarföreningens fortbild-

ningsenkät besvarades av var tredje speci-

alistläkare och visar att de endast fick 6,1

dagar extern fortbildning 2013. Rekommen-

dationen från Läkarförbundet är 10 dagar (se

artikel nästa sida) och år. Andelen specialist -

läkare som inte ägnade sig åt någon fortbild-

ning alls var 20 procent, jämfört med 10

procent för riket. 

När det gäller intern fortbildning, för

exempelvis diskussioner och inläsning av ny

forskning och nya behandlingsmetoder,

rekommenderar Läkarförbundet en halv dag

per vecka. I Västmanland avsatte man en

timme per vecka i genomsnitt, huvudorsaken

anges vara tidsbrist.

Mest skrämmande, menar Kenneth

Lindahl, är att hela 31 procent har svarat att

de avstått från att söka externa kurser; en

slags självcensurering på grund av lokala

riktlinjer som säger att endast en deltagare

per klinik för åka på kurs.

Eva Nordin
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”Läget var oacceptabelt”

FAKTA | Detta innebär det nya 
t I november 2013 slöts en ny överenskommelse om samverkans -

regler mellan LIF, SKL, Swedish Labtech samt Swedish Medtech. 

Tidigare har industrin kunnat bekosta 50 procent av medarbetar-
nas resor, kost och logi i samband med extern fortbildning

eller konferens. 
Den möjligheten försvinner 2015, men kommer att

finnas kvar under en övergångsperiod 2014.



I slutet av 2013 året antogs ett nytt

yrkeskvalifikationsdirektiv av EU som

ökar trycket på Sverige att reglera frågan

om fortbildning. 

Nu föreslås  i en statlig utredning att

Social styrelsen får ansvaret att ta fram sär-

skilda föreskrifter för läkares fortbildning.

I Sverige, till skillnad från många andra

länder, finns inga särskilda krav på att

specialist läkare fortbildar sig under yrkesti-

den. Det saknas även en struktur för hur

läkares fortbildning ska organiseras. 

Sedan 2004 genomför Sveriges läkarför-

bund enkätundersökningar för att kartlägga

omfattningen av fortbildning bland specialis-

ter. Den senaste enkäten visar att extern fort-

bildning har minskat från 8,5 dagar till 7,1

dagar mellan 2004 och 2012. Det motsvarar

endast 70 procent av vad Läkarförbundet

anser vara ett minimum.

Särskilt utsatta är specialister i allmänme-

dicin som i genomsnitt endast hade 5,3

dagars extern fortbildning, 14 procent hade

ingen fortbildning alls.

– Enligt det nya EU-direktivet måste

medlemsstaterna vidta nationella åtgärder för

att främja fortbildning. Läkarförbundet har

träffat den utredare som i april ska lämna ett

förslag på vilka åtgärder Sverige ska vidta.

Läkarförbundet och Läkaresällskapet har till-

sammans framfört att vi önskar se en före-

skrift för fortbildning

liknande den som idag finns

för ST-läkare, säger Turid Sten-

haugen, utredare på Sveriges

Läkarförbund.

Med en föreskrift som reglerar fort-

bildning öppnas också möjligheten att

utveckla en modell för inspektioner av

fortbildningsverksamheten liknande

SPUR-inspektioner. Det arbetet pågår nu för

fullt på Läkarförbundet. Ansvaret för inspek-

tioner överlämnas då till det nybildade bolaget

Lipus.

Men vad händer om landsting och

regioner inte följer föreskrifterna?

– Om man jämför med de föreskrifter som

finns för ST-utbildningen, så har verksamhe-

terna hittills följt dem trots att det egentligen

inte finns några skarpa sanktionsmöjligheter,

säger Turid Stenhaugen.

Läkarförbundet planerar också genomföra

en kontinuerlig fortbildningsranking där

landsting, sjukhus och specialiteter

jämförs, liknande den ranking som idag

finns för AT-läkare. Rankingen ska

jämföra fortbildningens kvalitet och

specialisternas deltagande mätt i

antal dagars intern- och extern fort-

bildning.

Eva Nordin

      LIF-avtalet
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I framtiden får industrin inte arrangera eller sponsra sammankomster
utom i Sverige eller Öresundsregionen, undantag gäller om majoriteten
av deltagarna inte är från Sverige eller om motsvarande kunskap
eller erfarenhet inte kan inhämtas här. Enligt avtalet kommer
industrin även fortsättningsvis och under vissa förutsät-
tningar att kunna erbjuda spons ring av kostnader som
rör föredragshållare, utbildningsmaterial, lokaler
samt ”måttfulla måltider” i anslutning till den
vetenskapliga delen av samman -
komsten. 

Föreskrifter
från Socialstyrelsen 
öppnar upp för
fortbildningsinspektioner



Isåväl Norge som Danmark har statentagit ett fastare grepp om sjukvårdens

finansiering och styrning. Ska Sverige gå

samma väg som våra nordiska grannländer?

Den frågan diskuterades vid Sjukhuslä-

karnas seminarium om sjukvårdens

styrning under fullmäktigemötet i mars.

År 2007 genomförde Danmark en

stor reform som innebar en centralise-

ring av hälso- och sjukvården; 14

amter slogs samman till fem

regioner. Staten fick huvudan-

svaret för finansieringen och

styr i stor utsträckning

vården tillsammans med

Sundhetsstyrelsen,

den danska mot-

svarigheten till Socialstyrelsen.

Centraliseringen av vården har medfört

flera positiva effekter, menar Anja Mitchell,

ordförande i danska överläkarföreningen.

Under en tioårsperiod har antalet sjukhus

reducerats från 80 till 50 och den specialise-

rade och högspecialiserad vården har kon-

centrerats till färre orter.  Jämlikheten samt

kvaliteten på olika behandlingar har ökat.

Fler överlever cancer och väntetiderna i

vården har minskat. 

Det finns dock flera utmaningar, menar

Anja Mitchell.

– I Danmark har kommunerna en egen

beskattningsrätt och ska ansvara för rehabili-

tering och den förebyggande vården. Men i

realiteten ligger fokus på sjukhusvård och

sjukhusinläggningar. Det finns inte till-

räckligt starka incitament för

kommunerna att ta
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Blir det bättre med  

ANJA 
MITCHELL,
DANMARK:

”Vården 
har blivit
mer jämlik
och
kvaliteten 
har ökat”

I Danmark och Norge
har staten centraliserat
styrningen av sjukvården

”Vården 
har blivit
mer jämlik
och
kvaliteten 
har ökat”



hem sina patienter, vilket gör att Danmark

brottas med överbeläggningar, säger Anja

Mitchell.

Även i Norge har utvecklingen gått mot

en centralisering av vården och ökad makt till

staten. Tidigare bestod Norge av 19 fylken

(motsvarande län) som ansvarade för 81

sjukhus. Det fanns dock stora skillnader över

landet när det gäller kapacitet, kvalitet och

tillgänglighet. Statens och fylkenas syn på

ansvar var högst oklar.

När Norge 2002 bestämde sig för att refor-

mera systemet gick det snabbt. För snabbt,

enligt Arne Refsum, överläkare och tidigare

ordförande för norska överläkarföreningen.

– Sjukhusen övertogs av staten och är i dag

organiserade i fyra regionala hälsoföretag. Det

har dock funnits en stark oenighet om värde-

ringen av företagen och hur mycket som

skulle sättas av till investeringar. 

Norge skapade en ny organisationsform

utan noggranna förberedelser och dis-

kussioner om själva formen. De

fackliga organisatio-

nerna hamnade också utanför processen, menar

Arne Refsum.

– Man gjorde helt enkelt inte det grund-

läggande arbetet.

Åren efter reformen präglades av inflam-

merade och ensidiga diskussioner om

ekonomi, det var en besvärlig situation.

Under de senaste åren har dock

frågor om kvalitet framför ekonomi,

lyfts fram. För närvarande pågår en

het diskussion där den borgerliga

regeringen vill avskaffa de fyra
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   d statlig sjukvård?

ARNE
REFSUM,
NORGE:

”Det gick
för snabbt,
men ingen
vill återgå
till det 
gamla”

Fortsättning 
nästa uppslag  >>>

”Det gick
för snabbt,
men ingen
vill återgå
till det 
gamla”

Foto: Stefan Nilsson



hälsoföretagen. Det råder

dock delade meningar, säger

Arne Refsum, mellan de som vill

behålla företagen och de som vill

lägga dem direkt under staten.

Oavsett vilken väg Norge går, vill ingen

dra tillbaka klockan och gå tillbaka till

19 fylken.

– Det har varit en smärtsam process,

men vi har också vunnit på reformen. Vi

har fått en effektivisering av vården och

en centralisering av vissa behandlingar till

högspecialiserade centra. Väntetiderna

finns dock kvar.

Arne Refsum menar att Sverige nu har

chans att lära av Norges misstag.  

– Innan man sjösätter en stor omorganisa-

tion måste man först veta vad man ska fylla

den med och även ha tydliga mål när det

gäller kvalitet och en jämlik vård.

Under det senaste året har frågan om en

annan finansiering av sjukvården aktualise-

rats även i Sverige. 

Vid flera tillfällen har socialminister

Göran Hägglund (kd) väckt frågan om

att delar av eller hela vården ska ske i

statlig regi.

Under Sjukus-

läkarnas semina-

rium avvisade

Helene Hellmark

Knutsson (bilden),

socialdemokra-

tiskt landstings-

råd i Stock-

holm,

förslaget till en omorganisation och menar

att vi redan i dag har en stark statlig

styrning, och att utvecklingen har hämmats

av störande styrsystem och en alltför hög

grad av detaljstyrning.

– Vi vill att professionen själv ska få ett

större inflytande på utvecklingen. Men vi ser

också att staten behöver ta ett större samord-

ningsansvar när det gäller bland annat våra

stora folksjukdomar, IT, forskning- och

utveckling och Life Science. 

I en rapport från Vårdanalys som publice-

rades förra året riktas skarp kritik mot Göran

Hägglunds styrning av vården och omsorgen

genom flera statliga satsningar med presta-

tionsbaserade ersättningar. Slutsatsen i rap-

porten är att det knappast finns någon

kunskap om metoden och att satsningarna

inte uppnått avsedda effekter; skillnaderna

mellan olika landsting vad gäller vård och

behandling är fortfarande stora och hotar

målen om en god och jämlik vård för alla.

Anders Andersson

(bilden), kristdemokra-

tisk ledamot i socialut-

skottet, menade dock att

det finns flera goda

exempel där statliga sats-

ningar varit framgångs-

rika, exempelvis natio-

nella cancerstrategin. 

– Vi ser också att väntetiderna kraftigt

minskat genom vårdgarantin och kömiljar-

den. Staten behöver dock bli bättre när det

gäller samordning. 

Han vill gärna se att landstingen avskaffas

för att uppnå en mer jämlik sjukvård. 

– Denna fråga tycks vara enklare att få

gehör för hos professionen, än hos poli-

tikerkollegorna, sade Anders

Andersson.
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t I en motion vill Sjukhusläkarna att Sveriges läkar-
förbund mer kraftfullt verkar för statlig finansiering och

styrning av sjukvården för att tillgodose hälso- och sjukvårds -
lagens portalparagraf om vård på lika villkor för hela befolkningen,

högre kvalitet och effektivare sjukvård.
Sjukhusläkarna vill också att Socialstyrelsen får en förstärkt roll för

styrning av sjukvården enligt exempelvis dansk modell för områden som
vård vid cancer och lågfrekventa sjukdomar.

Sjukhusläkarna
trycker på

för statlig styrning



Mats Persson (fp) landstingsråd i Skåne,

menar att de insatser som gjorts inte är till-

räckliga och att den ojämlikhet som råder är

oacceptabel. Han tycker att Sverige bör följa

Norge och Danmarks exempel, men vara

noga och inte upprepa deras misstag.

– Staten kommer att tvingas behöva ta ett

betydligt större ansvar i framtiden, det är en

viktig strategisk fråga för Sverige. Enskilda

landsting kommer inte att på egen hand att

klara utmaningarna. Vartannat barn som föds

i dag beräknas leva i 100 år. Förutom den

demografiska utvecklingen måste vi även

förhålla oss till urbaniseringen och den

snabba medicin-tekniska utvecklingen.

Någon stor omorganisation är dock inte

att vänta de närmaste åren. Inom en över-

skådlig framtid

kommer lands-

tingen och kom-

munerna att vara

kvar, mende Mats

Eriksson (bilden),

moderat och ord-

förande i SKL:s sjukvårdsdelegation. 

– Min

ambition är att

arbeta för att lands-

tingen i större utsträck-

ning ska samarbeta och gå i

takt.

Mats Eriksson hävdar att

Sverige har fått en mycket tydligare

kunskapsstyrning med exempelvis

nationella riktlinjer, kvalitetsregister

och ordnat införande av läkemedel. 

– Men det har gått för långsamt och

det brister i samordning. I dag görs för

många saker på för många ställen, sade han.

Om några månader är det val. Får Helene

Hellmark Knutsson (s) bestämma är det inte

staten som ska styra utvecklingen.

– Vi har alltför många störande styrsystem.

Staten behöver ta ett kliv tillbaka och låta pro-

fessionen tillsammans med patienterna driva

utvecklingen genom mötet i vården. Det

staten ska koncentrera sig på är arbetet med en

ökad samordning.

Eva Nordin

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 kul-
turellt 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.

Sverige 
bör följa Danmark 
och Norge, menade 
Mats Persson, (fp).
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Nu har jag varit chef i nästan precis

ett år. Detta jubileum sammanfaller

ju väl med Sjukhusläkarens 25 års dag,

fast smäller ju inte alls lika högt! Mitt

första år har gått i positiva förtecken. 

t Det jag som facklig insåg var begräns-

ningar som sätts utanför chefens egen kontroll

finns ju där, men till min glädje verkar det

finnas kloka chefskollegor som kan lära en

vägarna förbi dessa hinder. 

När jag började min fackliga bana var det

precis i den största brytningstiden vad gäller

chefskap i vården, att påstå att läkare var

lämpade att vara chefer var inte rumsrent och

nästan tvärtom så var det demeriterande.

Även Läkarförbundet hade svårt att få till en

vettig diskussion runt detta med chef i

vården. 

Jag ansåg då, och anser fortfarande,

att läkare som har chefsegenskaper

tillför mycket mer genom just sin

professionstillhörighet. Oavsett hur

man organiserar sjukvård i

världen så är grunden mötet

mellan läkaren och patienten,

där träffas den sökande och

den som ska lotsa rätt. 

Ofta skall under tidspress både sjukhisto-

ria, undersökning och utredningsgång initie-

ras, läkaren måste göra en klinisk värdering

på hur akut åkomman verkar vara, och ta

ansvar för sina prioriteringar inför patienten.

Om man som chef i vården aldrig haft det

yttersta ansvaret så är det svårare att förstå

vad olika strategiska och verksamhetsmässiga

beslut kommer få för direkta följder på detta

möte. Med det sagt så är jag inte anhängare

av tesen att ingen annan kan vara chef i

vården, så slipper jag kanske få den yxan efter

mig, men det kräver en annan uppbackning i

dessa frågor om man inte är läkare.

Vi som är chefer och läkare behöver råd

och stöd av varandra. Ibland kan det kännas

som om chefsrollen krockar med professions-

rollen och då är det bra om fler kan lyssna

och råda. De flesta problem är ju återkom-

mande så andra har redan brottats med

samma fråga. 

För att bilda nätverk och jobba med att

belysa chefernas roll i vården har vi i Stock-

holm nu bildat en lokalavdelning till Chefs-

föreningen inom Läkarförbundet. Jag hoppas

att de av er som läser detta, och som är chefer

i Stockholm, hör av er och går med i vår

avdelning. 

Ju fler vi är desto mer kan vi påverka

chefers situation och dessutom aktivt jobba

tillsammans med att uppmuntra fler läkare

att bli chefer och framförallt utveckla ledar-

skapet i vården. Nu är det vår och sedan är

det val, ska bli intressant att se vad följderna

blir av detta, väl mött igen!

MIKAEL ROLFS
Chef för barnanestesin, 
Astrid Lindgrens 
barnsjukhus.

Läkare med 
chefsegenskaper får 
vården att fungera bättre
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Det talas idag mycket om hälso/sjuk-

vård som en ’lärande organisation’ och

om betydelsen av evidens- och kunskaps-

styrning. Det är dock påtagligt hur lite

denna ambition blivit omsatt i praktiken. 

Här är fem av många exempel: 

Klinisk praxis: Den biologiska varia-

tionen mellan olika personer är mycket

stor och all slags behandling bör i

princip betraktas som ett unikt experiment

(n=1). Vårdkvalitet för enskilda personer kan

därför bara uppnås genom kritisk granskning

av behandlingseffekter över tid = lärande på

individnivå. Hälso/sjukvården är dock ofta

inte utformad för att stödja detta kliniska

lärande över tid. 

Avvikelserapporter: Enligt Dagens

Medicin skrevs under 2013 omkring

90 000 avvikelserapporter från de sju

universitetssjukhusen, varav bara 539 (0,6

procent) ledde till Lex Maria-anmälningar

och bara 401 utreddes vidare med ’händels-

analys’. Detta innebär att en stora mängd

fakta om enskilda patienter inte alls återförs

till verksamheterna som ett lärande. 

Läkemedelsbiverkningar: Bara en

liten del av alla biverkningar till läke-

medel rapporteras till Läkemedelsver-

ket, trots att en förordning (LVFS 2012:14,

19§) anger att samtliga misstänkta biverk-

ningar av läkemedel skall rapporteras. En

avhandling från 2005 visade till och med att

endast 15 procent av allvarliga eller dödliga

biverkningar rapporteras. Här missar vi stora

möjligheter till lärande. 

Obduktioner: En klinisk obduktion

innebär en kvalitetskontroll av

den kliniska bedöm-

ningen före döden

och är avgörande för kvalitet i

dödsorsaksregistret. Trots detta

har obduktionsfrekvensen minskat

kraftigt, från 50 procent i början av

1970-talet till 11 procent 2012 Minsk-

ningen är särskilt stor hos äldre personer:

År 2012 obducerades bara 3 procent av

kvinnor och 6 procent av män över 75 år,

trots att många av dessa är multisjuka och

har en särskilt komplicerad och svårbedömd

hälsoproblematik. Förutom bristen på viktigt

lärande innebär detta att kvaliteten på det

svenska dödsorsaksregistret inte längre är till-

förlitlig. 

Vårdorganisation och journalsystem:

De självstyrande 21 landstingen och

290 kommunerna beslutar om förut-

sättningarna för vård och omsorg som t.ex.

organisation, journalsystem, personalbeman-

ning och mycket annat. Besluten baseras

dock alltför sällan på systematiserade erfa-

renheter av olika åtgärder = lärande. 

Ett tydligare lärandeperspektiv inom

hälso/sjukvården skulle öka kvaliteten i

patientarbetet och samtidigt öka

arbetsglädjen och underlätta rekry-

teringen av personal. Dessutom

innebär ett lärande arbetssätt

en forskningsliknande miljö,

vilket kan stimulera

intresset för klinisk

forskning. 

GUNNAR
AKNER

Läkare och professor 
i geriatrik vid Örebro 

universitet

Sjukvården försummar att
vara en lärande organisation
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         som händer i ditt   

Praktikertjänst är den största koncernen inom privat tandvård och hälso- och 
sjukvård i Sverige. A�ärsmodellen är unik med 2 100 aktieägare som själva 
är verksamhetsansvariga på mottagningar runt om i landet. Omsättningen är 
cirka 9,2 miljarder kronor och antalet medarbetare cirka 8 760. Inom koncernen 
ingår även femton dotterbolag.
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Utmana dig själv eller dina
kollegor och vänner!

t Snurra en penna på spelplanen och
låt slumpen avgöra, eller välj själv
ämne.

Vinn ett
presentkort!

t Fem frågor i ”Spelet om
sjukvården” är speciella. De
är utmärkta med Sjukhusläka-
rens jubileumstårta och ingår i vår jubileums -
tävling. 25 vinnare belönas med spännande pre-
sentkort där förstapriset blir lite extra.
Maila dina svar till christer.bark@sjukhuslakaren.se
eller posta dem till Christer Bark, Herrebergavägen
117, 275 64 Blentarp.
t Rätt svar på övriga frågor i ”Spelet om 
sjukvården” hittar du på sidorna 33.

1. Du behöver göra en höftledsoperation, men
tycker att du får vänta för länge i ditt landsting och
åker till ett annat europeiskt land och opererar dig
utan att söka förhandstillstånd. Har du rätt att bli
ersatt för operationen i efterhand?
1. Ja. 2. Nej. 3. Det avgör ditt landsting.

2. En patient söker för ont i magen. Har
läkaren då, enligt patientdatalagen, rätt att läsa
andra klinikers journalanteckningar för att få bak-
grundsinformation lite i största allmänhet?
1. Nej. 2. Ja, om uppgifterna är ändamålsenliga för behand-
lingen, finns hos vårdgivaren och patienten inte spärrat uppgifterna.
3. Ja, om läkaren först frågar patienten.

3. Mycket överraskande trädde den förre kirurgchefen på Lunds Universitetssjukhus
Jan Hedenbro fram i Sjukhusläkaren nummer 5/2010 och menade att den som
var kritisk riskerade att förlora jobbet. 
Nu frågar vi  vilka rättigheter har offentligt anställda att uttrycka kritik

mot arbetsgivaren? Är det okey att uttrycka kritik till pressen på
arbetsplatsen utan arbetsgivarens
tillstånd?
1. Nej 2. Ja. 3. Ja, om den
anställde inte bär arbetsklädsel.
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Rätt eller fel?

Skånes universitetssjukhus  Sjukhusläkaren 3/2011www.sjukhuslakaren.se

        

Mitt namn får inte nämnas. Risken för
olika former av repressalier mot mig och
min avdelning är överhängande annars. 
t Att många kliniker under galgen accepterat sammanslag-
ningar beror på att de varit rädda för en ännu värre situation,
nämligen att hela kliniken skulle flytta till det andra sjukhu-
set som skett med ögon, urologi och öron. Detta gäller tex
njurmedicin, kirurgi, och ortopedi. 

Arén och Ekström hänvisar till intervjuer med kli-
nikledningar som inte varit negativa. Sanningen
är att de flesta varit mycket kritiska, men de vågar
inte säga vad de tycker för risken att förlora jobbet
eller omplaceras. 

Jag vet till exempel att min klinikledning är mycket
kritisk, men i personaltidningar och vid intevjuer framställs
de som positiva. Genom att förbjuda divisonschefer och kli-
nikledning att arbeta kliniskt har många förlorat sin kliniska
kompetens och har svårigheter att gå tillbaka till kliniken
     

       
        

  
         
          

         
       

blev  Att vården blivit bättre är helt taget ur luften

 

Mycket överraskande trädde den förre kirurgchefen på Lunds Univer-
sitetsskukhus, Jan Hedenbro, fram i Sjukhusläkaren nummer 5/2010
och menade att den som var kritisk riskerade att förlora jobbet.
Under det här reportaget har vi fått bekräftat sanningshalten i hans
uttalande. Sällan har så många velat uttala sig, men anonymt.

t Ledningen har lagt ut ramarna, regelverken och
spelreglerna. Inom dessa ramar och med givna spelreg-
ler har det sedan funnit en möjlighet till påverkan. 

t På det sättet har "inget fel begåtts". Men jag brukar i
detta sammanhang citera Henry Ford: "Du får välja vilken
färg du vill på denna bil, bara du väljer svart!".

I den situationen väljer de flesta i vården att ändå försöka få
verksamheten att fungera optimalt med patientens bästa för
ögonen och att idka ”damage control”.

Anonym 

”Många är kritiska,
men vågar inte
säga vad de tycker”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

t Vad Region Skåne verkligen behöver idag är en allmän översyn
av både politikens och förvaltningens organisation för att förhindra
både tanklösa sammanslagningar och vettlösa upphandlingar,
säger Agne Gustafsson, statsvetare och en av Sveriges främsta
experter på kommunal demokrati och kommunal förvaltning och
självstyre.

Agne Gustafsson anmälde det odemokratiska tillvägagångssättet
då beslutet att slå ihop sjukhusen togs. Han menade att politikerna
handlat olagligt, arrogant och okunnigt.  Hann vann målet och sam-
manslagningen ogiltigförklarades, vilket medförde ett nytt beslut
att slå samman sjukhusen måste tas i Regionfullmäktige.

Eva Nordin

”Region Skåne behöver se över hela organisationen ”

VAD VET DU OM
SVENSK SJUKVÅRD?

Spelet 
om sjukvården
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1. Du har har suttit tio timmar på akuten utan
att få träffa en läkare, men du är glad att du har
fått sittplats och att socialministern Göran
Hägglunds förslag på max tre timmars väntan på
akuten inte gått igenom. Ett liknande krav blev
lag i en europeisk stad 2007 med påföljd att
ambulanserna körde runt på stadens gator i
timmar med sjuka och lidande patienter så att
sjukhusen skulle klara maxtiden från inskriv-
ning till behandling och inte bestraffas ekono-
miskt. Vilken stad åsyftas?
1. Rom. 2. Paris. 3. London.

1. I boken ”Mannen som slutade ljuga” menar jour-
nalisten Dan Josefsson att en person under decennier i

det fördolda styrt rättspsykiatrin på Säter och även psy-
koterapibehandlingen av Thomas Quick. Vem var det? 

1. Margit Norell. 2. Birgitta Ståhle. 3. Cajsa Lindholm.

2. Vad heter organisationen som inte tillåter journalister och patienter insyn? 
1. SKL. 2. Socialstyrelsen. 3. Försäkringskassan.

1. I vilken TV-sjukhusserie har skådespelarna John C.
McGinley och Sarah Chalke framträdande roller?
1. Cityakuten. 2. House. 
3. Scrubs. 
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På akuten

Spelet 
om sjukvården

Hemliga lådan

I TV



1. Falska 
rasismanklagelser

I nummer  6/2010 och 1/2011 avslöjade Sjukhusläkaren att Janne Josefsson i SVT-
Debatt klippt och klistrat ihop en falsk skandal om rasism på ett svenskt sjukhus.
Efter Sjukhusläkarens granskning blev sjukhuset rentvått. Vilket sjukhus handlade
det om?

1. Södersjukhuset. 2. Sahlgrenska. 3. Södertälje sjukhus.

2. Bluffade till sig mångmiljonkontrakt
Under  2009 och 2010 höll vården i Västernorrland på att knäckas av korruption
och skandaler. Vad hette konsultföretaget som Sjukhusläkaren avsöjade hade
bluffat till sig mångmiljonkontrakten med falska uppgifter? 
1. Medoc. 2. Mantec. 3 Medic.

3. Polisanmäldes för dataintrång
2004 anklagades en kvinnlig läkare av sjukhuschefen för dataintrång, polisan-
mäldes och hotades med avsked. Läkaren hade gått in i en äldre kvinnas journal
för att göra en avvikelserapport efter att kvinnan avlidit på akuten. Sjukhusläka-
ren granskade fallet. Sjukhuschefen sparkades efter att ha ljugit om omständighe-
terna och läkaren fick behålla jobbet. På vilket sjukhus inträffade detta? 
1. Västerås sjukhus. 2. Varbergs sjukhus. 3. Falu lasarett.

4. Mörkade sammanslagning
2009 kom beslutet att slå samman universitetssjukhusen i Lund och Malmö trots åratals
försäkran att så inte skulle ske. Vad hette regiondirektören bakom beslutet? 1. Sigbjörn
Olofsson. 2. Stig Olofsson. 3. Sören Olofsson.

1. Har skapat debatt
5 poäng: Vad heter personen på bilden i efternamn?
4 poäng: I en intervju i Sjukhusläkaren har han sagt att kontroll har blivit
viktigare i offentlig verksamhet än själva ”produktionen” av offentlig service.
3 poäng:Han har riktat skarp kritik mot sjukvårdens ersättningssytem med
DRG-poäng, som han menar korrumperar vården.

2 poäng:Han är journalist på DN och författare till den uppmärksammade artikelserien ”Patientens pris”.
1 poäng: Han drog fulla hus i Almedalen och heter Maciej i förnamn.

2. En av sjukvårdens makthavare
5 poäng: Han är specialist i radiologi och bor i Arvika. Pendlar för tillfället till sitt nya jobb 
i Stockholm.
4 poäng: Var tidigare landstingsdirektör i Värmland.
3 poäng:Han är skeptisk till kömiljarder och de  överenskommelser som Sveriges kommuner och
landsting (SKL) och staten slutit som han menar belönar aktivitet men inte effekt.
2 poäng:Han efterträdde Göran Stiernstedt i november 2013.
1 poäng:Han är nyutnämnd chef för avdelningen för vård och omsorg på SKL och heter 
Hans i förnamn.

3. Forskare och mycket annat
5 poäng:Han kommer från USA och är  internationellt erkänd som en av världens
ledande experter inom området systemsäkerhet i vårdorganisationer.
Han arbetar nu på Kungliga tekniska högskolan.
4 poäng:Han är känd för att i sin forskning fokusera på faktorer som gör
att det inte blir fel, till skillnad från de flesta som försöker forska kring
varför fel uppstår.

3 poäng:Han har uppmanat sjukvårdspersonalen att sluta
rapportera eftersom det finns tillräckligt med rapporter

redan och är inte förtjust i checklistor.
2 poäng: Han är Sverige förste ”patientsäker-

hetsprofessor”.
1 poäng: Han har samma efter-

namn som sjöfararen
kapten Cook.
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1.. Hur mycket av arbetstiden lägger en läkare ner på administration enligt de
undersökningar som Komrev genomfört? 
1. 20-30 procent. 2. 30-40 procent. 3. 40-50 procent.

2. I Heroma ska läkarkåren från och med i år utföra en ny administrativ
uppgift. Vad ska läkarna utföra?
1. Rapportera avvikelser.
2. Sköta sin egen löneadministration för att avlasta administrationen.
3. Kvalitetsregistrera.

1. Sedan 2011 har över tio patienter dött på grund av brist
på vårdplatser på detta sjukhus. Vilket är sjukhuset?
1.  Skånes universitetssjukhus. 2. Astrid Lindgrens barn -

sjukhus. 3. Akademiska sjukhuset.

2. 1708 inrättades Sveriges första universitetsklinik i Uppsala, 
Nosocomium Academica. På kliniken fanns en allmän regel. 

1. Det fick högst ligga två patienter i varje säng. 2. Det måste vara tyst efter kl
20.00. 3. Innan man gick in i sjukhussalen måste man tvätta händerna.

3. 2011 infördes begreppet disponibel vårdplats. Vad menas med det?
1. Att den har utrustning och bemanning som säkerställer patientsäkerhet och god arbets-
miljö. 2. Att det är en ledig vårdplats. 3. Att det är en vårdplats som disponeras av en
patient.

4. Vad heter den myndighet som delat ut flest viten på grund av brist på vårdplatser?
1. Socialstyrelsen. 2. Arbetsmiljöverket. 3. Inspektionen för vård och omsorg.

1. Vad har idag fått benämningen”djävulens redskap” inom sjukvården?
1. Journalsystemet Take Care. 2. Ordinations systemet för läkemedel Pascal. 
3. Den kirurgiska Da Vinci-roboten.

2. Vad heter journalystemet som brakade samman i juni flera gånger och bland annat
tvingade Karolinska sjukhuset att försätta sig i stabsläge?
1. Cosmos. 2. Take Care. 3. Melior.

3. Vad föreslog analyskommissionen som granskade driftstoppen?
1. Att efter händelsen storsatsa på nyutveckling av systemet. 
2. Att inte göra något alls eftersom det var en rad osannolika
händelser som inträffat som bedömdes aldrig kunna
inträffa igen. 3. Att tills vidare stoppa all nyutveck-
ling och istället satsa på att få ett driftsäkert
system.
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Sjukvårdens 
administration
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Bristen på vårdplatser



2003 skrev vi om en alarmerande minskning av fors-
kande medicinare. Vad avslöjades? Att medicinarna bland nyan-

tagna doktorander inom preklinisk forskning i Lund minskat till:
1. Noll. 2. Tio. 3. 20.

2004 skrev vi om det lovprisade Artis-projektet som gjorde det möjligt
att få ut nya revolutionerande, men dyra, läkemedel i vården. Ett sådant var

Remicade. Vilka sorters sjukdomar handlade det om?
1. Hjärt/kärl-sjukdomar. 2. Cancer. 3. Reumatologiska sjukdomar.

2005 var rubriken på förstasidan i nummer 3 ”Det nya resandefolket”. Rubriken beskrev
en ny företeelse inom svensk sjukvård. Vilken?

1. Att EU-medborgare hade börjat komma till Sverige för att få vård. 
2. Att sjukvården började organiseras så att patienter och läkare tvingades resa långa vägar till

nischade ”specialkliniker”. 3. Organisationskonsulter började resa land och rike runt.

2006 Vilken av följande rubriker från året är inte sann?
1. ”55 procent procent av cheferna på internmedicinska kliniker har slutat inom tre år”.
2. ”Vrinnevisjukhuset betalar 225.000 kr i månaden till inhyrd chef”. 
3. ”Skånes läkare jublar åt nya jourregler”.

2007 Det skulle bli ett ortopediskt Center of Excellence. Istället blev det kaos, opera-
tionsbaracker och en raserad ortopedivård där mortaliteten ökade. I vilken stad skedde
detta?
1. Göteborg. 2. Umeå. 3. Linköping.
2008 besökte Sjukhusläkaren ett land där endast 1,4 procent av BNP gick till
sjukvård och där 70 procent på landsbygden inte hade råd att söka sjukhusvård.
Vilket land var det? 
1. Haiti. 2. Kina. 3. Etiopien.
2009 Tidningen firar 20 år. I nummer 3 kritiseras vårdvalsreformen av dåvarande
Läkemedelsindustriföreningens VD. Till tidningen säger han: ”Istället för att fråga
vilka hälsomål som ska uppfyllas och vad som ska hanteras i öppenvården, så har
problemet definierats som uteslutande ett tillgänglighetsproblem för primärvården,
men om inte hälsan förbättras i populationen, vad spelar det då för roll? 
Vad heter förre VD:n i LIF?
1. Anders Blanck. 2. Johan Brun. 3. Richard Bergström.
2010 Under året kritiserar Sjukhusläkaren Försäkringskassan för att bryta mot EU-
rätten när patienter nekas ersättning för vård i andra EU-länder. Kritiken och ett nytt
EU-direktiv fick Försäkringskassan att senare ändra praxis. På vilket sätt bröt Försäk-
ringskassan mot EU-rätten?
1. Försäkringskassan krävde remiss för att betala ut ersättning. 2. Patienter nekades ersätt-
ning med motiveringen att vårdmetoden inte fanns i patientens hemlandsting. 3. Patienterna
avkrävdes ett förhandstillstånd.
2011 handlar mycket om vårdval, patientsäkerhet och sjukhusfusioner. Vilket av följande tre
påståenden är falskt?
1. Socialstyrelsen får överta granskningen av patientklagomål efter HSAN och har när Sjukhusläkaren kommer på
besök 6.000 obehandlade klagomål i arkiven 2. Enligt forskaren Soki Choi, som publicerar en ny avhandling, har
sjukhusfusioner mindre än 25 procents chans att lyckas. 3. Regeringen beslutar att genomföra vårdvalsreformen
kallad LOVE för att öka valfriheten till specialistvård.
2012 En landstingsdirektör vill ha en ny yrkesgrupp kallad ”läkerskor”, ett mellanting mellan läkare och
sjuksköterskor. Vad heter han? 1. Jan Eriksson. 2. Jonas Rastad. 3. Mats Eriksson.

Rätt eller fel? Fråga 1: Alternativ 1. Fråga 2: Ingår i jubileumstävlingen. Rätt svar
får du i nästa nummer. Fråga 3: Alternativ 2. 
På akuten. Alternativ 3.
Hemliga lådan. Fråga 1: Alternativ 1. Fråga 2: Alternativ 1. 
I TV. Alternativ 3.
Bluff & Båg. Fråga 1: Ingår i jubileumstävlingen. Rätt svar får du i
nästa nummer. Fråga 2: Alternativ 2. Fråga 3: Alternativ 2.

Fråga 4: Alternativ 3. 
Aktuella profiler. Fråga 1: Ingår i jubileumstävlingen. Rätt

svar får du i nästa nummer.
Fråga 2: Hans Karlsson. 

Fråga 3: Richard Cook. 
Sjukvårdens administration.

Fråga 1: Alternativ 2. 
Fråga 2: Alternativ 2.
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År för år

RÄTT SVAR

Vad minns du av det som stått i tidningen?

4



Bristen på vårdplatser. Fråga 1: Alternativ 1. Fråga 2: Alternativ 1.
Fråga 3: Alternativ 1. Fråga 4: Alternativ 2. 
IT. Fråga 1: Alternativ 2. Fråga 2: Alternativ 2.Fråga 3: Alternativ 3. 
.År för år 2003: Alternativ 1. 2004: Alternativ 3. 2005: Alternativ 2. 
2006: Ingår i jubileumstävlingen. Rätt svar får du i nästa nummer. 
2007: Alternativ 1. 2008: Alternativ 2. 2009: Alternativ 3. 2010: Alternativ 2.
2011:  Alternativ 3. 2012:Alternativ  2.
Nöje & Satir Fråga 1: Rätt svar Budgeten. Fråga 2: Alternativ 1. 
Fråga 3: Alternativ 3. Fråga 4: Ingår i jubileumstävlingen. Rätt
svar får du i nästa nummer.  Fråga 5: Alternativ 2.
Ledarskap Fråga 1: Alternativ 3. 
Fråga 2:  Alternativ 2. 
Fråga 3:  Alternativ 3
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Nöje & satir
1. ” Hur vi styr våra sjukhus kan väl se lite olika ut, men
vem som styr vet vi ju. Det är en get”. Citatet kommer från Dr
Snake. Nu är frågan – vilken get är det som styr? Här får du inga alter-
nativ, här gäller det att sätta sig in i Dr Snakes humoristiska tankevärld.

2. Vem skrev ”Kärlek på lasarett” som blev en landsplåga med Anna-Lena
Löfgren 1963?
1. Clara Johansson. 2. Thore Skogman. 3. Povel Ramel.

3. ”Inflammation of the foreskin reminds me of your smile
I've had ballanital chancroids for quite a little while...” Så börjar ”Medical Love Song”. Vem
eller vilka framförde sången?
1. Dave Edna. 2. Rowan Atkinson. 3. Monty Python.

4. Vilken satiriker ligger bakom orden: ”Bråka
inte Nilsson! I vårt landsting finns full frihet

för alla att ge fan i att yttra sig”. 
1. Hans Lindberg. 2. Hans

Lindström. 3.Hans Lindgren.

5. Vem har gjort låten
Sjukhus?
1.Henrik Widegren. 
2. Kent. 3. Per Gessle.

1. Situationsanpassat ledarskap är inom organisationsteorin  en ledarskapsmodell
som går ut på att ledaren måste vara flexibel och kunna anpassa ledarstilen till
olika situationer. Vad heter personerna som lanserade modellen:
1.Mayo & Lewin. 2. Mouton & Blake 3. Blanchard & Hersey.

2. Vem frågar vi efter? Är regiondirektör i Västra Götalandsregionen. 
1. Ann-Sofi Lodin. 2. Gert-Inge Andersson. 3. Barbro Fridén.

3. Var sjukhuschef på Sundsvalls sjukhus, men avskedades av den politiska ledningen.
Har nu fått revansch och är idag hälso- och sjukvårdsdirektör för landstinget Västernorr-

land. Vad heter hon?
1. Gunilla Hult Backlund. 2. Barbro Westerholm. 

3. Margareta-Berglund Röden. 

På www.sjukhusläkaren.se kan du även i fortsättningen testa dina kunskaper om
sjukvården. Här kommer vi återkommande att uppdatera vårt quiz ”Spelet om
sjukvården”med nya aktuella frågor och är du snabb får du bonuspoäng.

Sjukhusläkaren

Tveka inte!
Annonsera i Sjukhusläkaren så når du
fram. Vi vet vad läkarna vill läsa.
Till dem som säger annorlunda säger
vi som Sjukhusläkarens krönikör Dr
Snake: ”Slutar ni att sprida lögner om
oss så slutar vi att sprida sanningar
om er”.

Eller så citerar vi Richard Bergström, VD för
Läkemedelsindustriföreningen:
”Det är bara i Sjukhusläkaren man
kan känna av hur läkarna verkligen
har det”.

Eller så hänvisar vi bara kort och gott till
undersökningsföretaget  Synovates 
läsvärdesundersökning 2009.  
Den säger faktiskt allt. 

Pia Gelhaar,
annonschef
pia.gelhaar@telia.com
Tfn 08-765 81 66, 
070 - 747 86 87

Vill du nå din målgrupp läkare?
Boka en annons i Sjukhusläkaren nu!

Ledarskap

5

Fortsätt spela på webben!



t När kameran slocknat fick han tusentals mejl, telefonsamtal

och handskrivna brev från äldre och anhöriga som ropade på

hjälp.

– Det är fruktansvärda berättelser om hur männi-

skor behandlas och blir bemötta. I början

försökte jag svara alla, men det hinner

jag tyvärr inte längre. Det är

nog det jobbigaste, att
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”Maria Larssson har slutat lyssna”
Yngve Gustafson är professor i geriatrik och har i över 35 år
arbetat för en bättre vård för de äldre. Förra året var han
expert i TV-dokumentären ”Sveriges bästa äldrebo-
ende”, som grep svenska folket och slog tittarrekord.



inte räcka till för alla dem som behöver hjälp,

säger Yngve Gustafson.

En positiv effekt av TV-dokumentären,

som berättade om en åldringsvård i kris, är

att programmen nu används i utbildning av

exempelvis vårdlärare vid vårdgymnasier. 

Men Yngve Gustafson är kritisk till det

politiska etablissemanget som han menar

fortfarande blundar för verkligheten. Speciellt

besviken är han på barn- och äldrevårdsminis-

ter Maria Larsson, som han menar inte har

tagit till sig innehållet i programmen.

– I början av hennes ministerpe-

riod fanns en god dialog. 
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”Maria Larssson har slutat lyssna”

‘

Fortsättning nästa uppslag  >>>

”I dag finns en djup
spricka mellan
rådande forskning
och kunskap och
den äldrevårds-
politik som
bedrivs i
Sverige”

Foto: Stefan Nilsson



Men inte längre. Maria

Larsson har slutat att lyssna.

Det känns tungt, säger Yngve

Gustafson.

Han menar att Maria Larsson fort-

sätter att upprepa samma budskap gång

efter gång; att Sverige har världens bästa

äldrevård, trots att det inte är sant. 

Idag finns en djup spricka mellan

rådande forskning och kunskap och den

äldrevårdspolitik som bedrivs i Sverige.

– Äldre far illa i Sverige på grund av stora

kvalitetsbrister. Och vi står inför gigantiska

utmaningar.

Framför oss tornar en ålderstsunami upp.

Ska Sverige ha en rimlig chans att möta den

stora ökningen av antalet äldre och deras

behov, krävs en höjning av kompetens och

kunskap för att förebygga komplikationer och

lidande. 

– Vi skulle kunna frigöra 20 till 30

procent av resurserna, bara genom att höja

kunskapen och kompetensen. Men så

länge som Maria Larsson envisas med att

säga att vi har världens bästa äldrevård,

och inte tar till sig nödvändiga förslag

till förändringar och förbättringar,

så kommer vi inte att klara utma-

ningarna. Hennes utgångs-

punkt är fel.

Yngve Gustafson 

menar att hela organisationen är fel. 

– Läkare, sjuksköterskor och annan

personal behöver arbeta i team och i samma

organisation. Det försvåras i dag av att de är

anställda av olika huvudmän. Ansvaret för

utbildning och fortbildning faller därför

mellan stolarna.

Yngve Gustafson är också kritisk till att

kunskaperna i geriatrik och gerontologi är

högst bristfälliga på Socialstyrelsen, Social-

departementet och på olika myndigheter.

Det leder till att regeringen utser utredare

som inte alltid har de kunskaper som krävs

för att nå framgångsrika resultat.

Stimulansåtgärderna 
bör granskas
Det finns, menar han, också starka skäl till

att kritiskt granska effekterna av vissa stimu-

lansåtgärder. Analyser av vissa kvalitetsregis-

ter visar till exempel att man lyckats minska

förskrivningen av flera olämpliga läkemedel

till äldre, men istället har förskrivningen av

andra och kanske ännu mer olämpliga läke-

medel ökat. 

– Vi analyserar just nu effekterna av att

man styr om läkemedelsbehandlingen.

Enkelt skulle man kunna säga att det man

mäter blir bättre, men helheten tycks bli

sämre.

I många år har Yngve Gustafson arbetat

som vetenskapligt råd på Socialstyrelsen. Nu
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• Satsa på kunskap, utbildning och kompetens i gerontologi 
och geriatrik.

• Läkare, sjuksköterskor och annan personal behöver
arbeta i team och i samma organisation. Det försvåras

i dag av att de är anställda av olika huvudmän.
Ansvaret för utbildning och fortbildning faller

därför mellan stolarna.

Så vill Yngve Gustafson höja kvaliteten i svensk äldrevård 

– Analyser av
vissa kvalitetsregis-

ter visar att man lyckats
minska förskrivningen av flera

olämpliga läkemedel till äldre, men
istället har förskrivningen av andra och

kanske ännu mer olämpliga läkemedel
ökat. Enkelt skulle man kunna säga att

det man mäter blir bättre, men helheten
tycks bli sämre.



har han fått uppdraget att presentera ett kun-

skapsunderlag om kvalitet och prevention av

ohälsa och lidande hos gamla på särskilda

boenden. Underlaget ska ligga till grund för

Socialstyrelsens förordningar som rör omsorg

och vård av gamla på äldreboenden.

Storbritannien, men inte Sverige,
följer Yngve Gustafsons råd 
Yngve Gustafson är kanske en av världens

främsta experter på hur man förebygger fall-

olyckor och på bästa sätt hanterar höftfraktu-

rer bland äldre.  I Storbritannien har man

anammat Yngve Gustafsons idéer och imple-

menterat det svenska vårdprogrammet för

höftfrakturpatienter på samtliga sjukhus. Det

har man inte gjort i Sverige; i Västerbotten är

det implementerat endast på vissa sjukhus. 

Yngve Gustafson menar att det i Sverige

tar onödigt lång tid att omsätta kunskap i

praktisk verklighet och han är starkt kritisk

till den okunskap som fortfarande finns i

läkarkåren när det gäller läkemedel till äldre. 

– Läkemedelsgenomgångar görs, men det

finns fortfarande mycket kvar att göra. 

Ungefär 90 procent av de läkemedel som

ordineras till äldre är symtombehandling.

Många av dem ger svåra biverkningar och

behandlar inte själva grundorsaken. En 91-

årig kvinna på Smedsbergets äldreboende fick

sömnmedlet Propavan varje kväll, trots att

Socialstyrelsen slagit fast att läkemedlet ger

så svåra biverkningar hos

äldre att det bör undvikas. När

läkemedlet togs bort upplevde

kvinnans dotter att hon fått tillbaka

sin mamma igen; hon blev piggare,

gladare och de kunde umgås igen. En

annan äldre kvinna tappade 20 kilo

vätska i kroppen när läkemedelslistan

ändrades.

Sedan dokumentären sändes har det dock

skett stora förändringar på Smedsberget.

– Läkaren har slutat, likaså flera sjukskö-

terskor och även sjukgymnasten. Jag vet inte

vad orsaken är. Den stora omsättningen av

personal i svensk äldreomsorg är ett stort

bekymmer, säger Yngve Gustafson, vars

forskar team nu håller på att göra en ny kart-

läggning för att se hur förhållandena är i dag.

Inför valet kommer succédokumentären

att visas i repris och en uppföljning från

Smedsbergets äldreboende är under inspel-

ning. Yngve Gustafson och Jane Lindell

Ljunggren, entreprenör och expert i

omvårdnad, som var en nyckelperson i

dokumentären, kommer att medverka

även denna gång.

Om de nya programmen räcker

för att få politikerna att öppna

ögonen återstår att se. 

Eva Nordin
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• Stärk rehabiliteringsinsatserna, se det friska och 
arbeta för att bevara funktion och fördröja försämring.
• Satsa på god bemanning så att livet på ett äldreboende
kan innehålla de aktiviteter som gör livet meningsfullt
och stimulerande.
• Ställ högre krav på läkemedelsgenom -
gångar och kräv följsamhet till Social-
styrelsens läkemedelslista.

Så vill Yngve Gustafson höja kvaliteten i svensk äldrevård 



Med Karin Båtelson som ny ordfö-

rande för Sjukhusläkarna får för-

eningen representation både centralt i Läkarför-

bundet, och även i internationella organisationer.

En av hennes starka kärnfrågor är IT i

vården.

– Vi dränks i tungrodda system, säger hon.

Det har gått några veckor sedan hon valdes

till ny ordförande. Även om uppdraget är

nytt är Karin Båtelson väl förtrogen med

föreningen; mellan 2002 och 2010 var hon

styrelseledamot samt vice ordförande för

Sjukhusläkarna. 

Hon har också ingått i tidningen

Sjukhusläkarens redaktionskommitté

och har tillsammans med chefredak-

tören Christer Bark startat sajten

sjukhuslakaren.se.

– Det känns fantastiskt

roligt att vara tillbaka och

jag ser mycket fram

emot att driva våra

frågor, samt fortsätta och även utveckla

dialogen med föreningens lokalavdelningar

och med våra läsare.

På frågan vad hon ska göra i sitt nya

uppdrag, refererar hon till stadgarna. Sjukhus-

läkarna ska främja: hälso- och sjukvårdens

utveckling, den medicinska utbildningen och

forskningen och tillvarata medlemmarnas

yrkesmässiga, sociala och ekonomiska intressen. 

– Ja det förpliktigar, säger hon med ett

leende.

Hon har lång erfarenhet av fackligt arbete,

såväl på lokal som nationell nivå. 

I början av 90-talet gick hon en facklig

baskurs för att få bättre kläm på hur saker

och ting hängde ihop och hur sjukvården var

organiserad. Därefter fortsatte hon med

fackligt arbete inom SYLF och senare i Göte-

borgs Läkarförening. 

De tre senaste åren har hon varit ledamot i

Läkarförbundets centralstyrelse. Hon är även

ordförande för Läkarförbundets råd för läke-

medel, IT och medicinteknik (RLIM).

Karin Båtelson har även internationella

38

KARIN
BÅTELSON

SJUKHUSLÄKARNAS
NYA ORDFÖRANDE

”Tillsätt
en nationell 
e-hälsogrupp”

Karin Båtelson menar att det borde tillsättas 
en bred nationell e-hälsogrupp som i 
sammansättning liknar den som finns för 

nationella läkemedelsstrategin.
Foto: Magnus Gotander

Fortsättning nästa uppslag  >>>





engagemang. Hon är ordförande för

den klinisk neurofysiologiska sektionen

i UEMS, specialitetsföreningarnas organi-

sation i Europa. Och representant för

Läkarförbundet i CPME, en paraplyorgani-

sation för läkarförbunden i Europa.

Trots flera tidskrävande uppdrag, vill hon

ha en fot kvar i vården och tänker även fort-

sättningsvis arbeta kliniskt en dag i veckan.

– Jag kan nog ha svårt att inse att dygnet

bara har 24 timmar.

På agendan har hon en diger lista med

fackliga frågor som hon vill prioritera. Under

ganska lång tid har det varit svårt för läkare

att komma med kritik eller påtala brister,

menar hon.

– Vi beskylls för att vara gnälliga, inte se

helheten eller prata i egen sak. Men vi måste få

möjlighet att formulera en rätt verklighets-

beskrivning av vad som faktiskt inte

fungerar i vården, och även skapa förut-

sättningar för att föreslå lösningar och

vidta åtgärder. 

Karin Båtelson påminner om

att en tredjedel av alla på

Dagens Medicins årliga

maktlista är läkare eller

har läkarbakgrund.

– Så det går att påverka som läkare.

En annan prioriterad fråga, menar hon, är

arbetsmiljön och att skapa så goda förutsätt-

ningar och villkor som möjligt för att kunna

rekrytera och behålla medarbetare. 

Du har sagt att chefer inte ska hålla

budget – menar du verkligen det?

– Som chef har du förstås en ram att hålla

dig till men det får inte bli huvuduppgiften.

Jag vill utmana de mantra som blivit absoluta

sanningar och som man absolut inte får ifrå-

gasätta. En av dom är att chefer måste hålla

budget. Jag tycker istället att man som chef

har ett ansvar för våra offentliga medel. Det

innebär att man ska förstå sin verksamhet och

våga göra det som är rätt för helheten.

Kritisk till hur staten 
delar ut stimulanspengar
Fick hon chansen att vara socialminister skulle

hon lägga upp en strategisk plan för hur

vården på ett bättre sätt ska styras utifrån

kunskap och kvalitet. Hon är skarpt kritisk till

hur staten delar ut stimulanspengar som inte

täcker helheten, exempelvis kömiljarden som

tränger undan kroniskt sjuka patienter.

Vid sidan av skolan är sjukvården och

frågan om hur vi ska få ut den bästa effekten

av offentlig verksamhet, den viktigaste i årets

valrörelse, menar hon.

– Vi behöver komma bort från den kort-

siktiga, detaljstyrda och hårda ekonomistyr-

ningen och främja utvecklingen mot kun-

skapsbaserad och kvalitetssäkrad hälso- och

sjukvård. Det kommer samhället att

tjäna på.
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Ålder: 52 år.
Bor: I Göteborg.

Arbetar: Överläkare på Klinisk neurofysiologi på
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Familj: Gift sedan 26 år, fyra döttrar, de två yngsta är 
16-åriga tvillingar.

Oroas av: Det är en stor fråga, oroas av mycket förstås, både i
vården och i världen. I grunden är jag dock optimist.

Blir glad av: Min familj, vänner, sol, havet, trädgård, keramik. När man
ser att något blir bra som man har jobbat med, och att omges av positiva 

människor som vågar omvärdera och ifrågasätta.
Längtar efter: Sol

PRIVAT

KARIN BÅTELSON IFRÅGASÄTTER MANTRAT ATT TILL VARJE PRIS HÅLLA BUDGET

”Det viktiga är att göra det som är rätt för helheten”



Hon skulle också satsa på åtgärder för att

främja en utveckling som motverkar ojämlik

vård; det är stötande, menar hon, att lands-

tingen får skilja sig så mycket åt när det

gäller exempelvis avgifter, tillgänglighet,

diagnostik och behandlingsinsatser. 

– 21 landsting, om de alls ska finnas, är på

tok för många i ett land lika stort som

Chicago.

Tillsätt en nationell e-hälsogrupp
Som socialminister skulle Karin Båtelson

stoppa neddragningen av vårdplatser och till-

sätta en nationell e-hälsogrupp som liknar

den som ska ta fram den nationella läkeme-

delsstrategin. Den är organiserad så att

Social departementet är sammankallande. 

Nationella beslut och prioriteringar  inom

läkemedels området tas i en högnivågrupp där

berörda myndigheter och organisationer,

bland annat Läkarförbundet ingår. Förbere-

delser och en stor del av arbetet sker i en

expertgrupp, där ytterligare intressenter

ingår. En rad olika arbetsgrupper arbetar

sedan med de olika projekten under ledning

av Socialdepartementets kansli. 

– Det ger både den bredd och de muskler som

som krävs för att komma framåt, menar

Karin Båtelson.

– Jag skulle också fortsätta arbetet med att

se till att rätt yrkesgrupper gör rätt saker,

samt att det blir en adekvat finansiering och

samordning vid utvecklingen av bättre IT-

system.

I samband med valet av ny ordfö-

rande, lyfte Karin Båtelson även

upp genus -

perspektivet. Hon tycker att det har

kommit i skymundan i Sjukhusläkarnas

fackliga arbete och vill på ett tydligare sätt

synliggöra de stora skillnaderna som finns

mellan manliga och kvinnliga läkare när det

exempelvis gäller karriärvägar och lön.

– Det är helt oacceptabelt. Det handlar

inte bara om att kvinnor har lägre lön för

samma jobb. Det skiljer sig åt också åt när det

gäller villkor och möjligheter till forskning

och chefskap i vården. SYLF har också nyligen

presenterat en studie rörande upplevd diskri-

minering inte bara när det gäller kön.

En annan prioriterad fråga är fortbildning.

Sjukhusläkarna driver tillsammans med

Läkarförbundet kravet på att fortbildning

följs upp i Öppna jämförelser som ett led i

arbetet mot en mer jämlik vård. Och att en

svensk modell med fortbildningsinspek-

tioner erkänns som uppföljningsmodell,

enligt det nya EU-direktivet.

– Det är oerhört viktigt att fort-

bildning inte ses som en kostnad

utan som en självklarhet för att vi

ska kunna ge våra patienter en

trygg och säker vård.

Eva Nordin
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”Det viktiga är att göra det som är rätt för helheten”

– Det är 
stötande 
att vården kan 
skilja så mycket 

mellan olika landsting

OM 
ORÄTTVISOR



Om du var socialminister, 

vad skulle du göra då?

Då skulle jag se till att vårdens resurser

och omfattning baserades och fördelades

utifrån patienternas behov. 

Viktigaste drivkraft:Mitt engagemang,

har en bristande förmåga att blunda för

problem. 

Längtar efter: I jobbet, en framtid där jag kan

jobba som kirurg med patientens bästa i fokus

och i en verksamhet anpassad efter behoven,

utan en tanke på krismöten eller strukna ope-

rationer på grund av vård platsbrist.

Den viktigaste frågan i valrörelsen:

Vårdplatsfrågan. 

Facklig bakgrund:Har arbetat lokalfack-

ligt i Sörmland sedan AT-tiden. Blev 2006

invald i SYLF Sörmland. Är sedan två år ord-

förande i Sörmlands läkarförening och

ledamot i Läkarförbundets centralstyrelse

sedan 2013.

Fackliga frågor jag vill prioritera: Det är

så många! Jag vill jobba för att läkare ska

kunna använda sin läkarkompetens på bästa

sätt och med bra administrativt stöd, både

vad gäller fungerande IT-system och kompe-

tent stöd från medarbetare inom andra yrkes-

kategorier inom vården. 

Rätt utnyttjade resurser tror jag förbättrar

såväl patientomhändertagande som arbets-

miljön. Jag vill även jobba för att förbättra

möjligheten för vidareutbildning och fort-

bildning för läkare. Vi specialister behöver

rätt förutsättningar för att kunna handleda

kandidater, AT och ST på bästa sätt, hand-

ledning tar tid! Vi behöver också få ett stöd

för fortbildning hos arbetsgivaren. Att exem-

pelvis åka på kurs eller kongress får inte ses

som en löneförmån, utan en viktig del av vårt

arbete för att ge patienterna bästa vård! 

Oroas av: Konflikterna runt om i världen,

med upprepade brott mot mänskliga rättig-

heter, exempelvis i Syrien. Rasismens och

högerextremismens utbredning i

Europa. 
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Elin Ericsson 
ny andre vice 

ordförande
i Sjukhusläkarna

Elin Ericsson är specialist i kirurgi vid Mälarsjukhu-
set i Eskilstuna. I mars valdes hon till andre vice ordfö-

rande i Sjukhusläkarna. Men vem är hon och vad tycker
hon? Så här svarar hon på Sjukhusläkarens kortfrågor. 

Ålder: 36 år.
Familj: Sambo.
Blir glad av: På vintern, 
att vara först ut i en
fantastisk offpist. 
På sommaren, 
vind i seglen.

PRIVAT
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Elin Ericsson 
ny andre vice 

ordförande
i Sjukhusläkarna

forsknings-
anslag 2014

Hjärt-Lungfondens

Hjärt-Lungfonden ger stöd till forskning
för att besegra hjärt-, kärl- och lungsjuk-
domarna. Stödet från svenska folket är
idag större än någonsin. Tack vare alla
generösa gåvor kunde Hjärt-Lungfonden
öka satsningen till 210 miljoner kronor
2013. Forskningsinsatserna förstärks ytter-
ligare för 2014 och nu utlyses:

Forskartjänster
Projektbidrag
Forskarmånader
Stipendier för forskning utomlands
Stöd till nationella samordningsprojekt
inom barnkardiologi

Bedömningsgrund
Vid utvärdering av ansökningarna kommer
originalitet och sannolik klinisk betydelse
av de sökandes forskningsprogram att 
särskilt beaktas.
Ansökningsförfarande
Ansökningar lämnas in fr o m 23 april 
t o m 21 maj 2014. Mer information hittar 
du på www.hjart-lungfonden.se
Ytterligare upplysningar
Vill du veta mer om forskningsanslagen
kan du kontakta Hjärt-Lungfondens forsk-
ningsavdelning på tel 08-566 24 220.

S ö k  n u !

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

VÅRT 90-KONTO KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

tillsammans räddar vi  liv



Anna Sjöström, överläkare, neurolog, Norrlands uni-

versitetssjukhus i Umeå. 

– Att verka för en nationell jämlik vård. För att kunna

göra det så måste läkarprofessionens vidareutbildning

säkras. Nationella jämförelser kan vara ett instrument

för att ta fram indikatorer för fortbildning, forskning,

utvecklingsarbete och att det förtydligas i varje

verksamhetsplanering samt budget.
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Vilken är 
den viktigaste
vårdfrågan  

i kommande 
valrörelse?

”Resurserna ska gå till de som har störst behov”

”Det ska inte vara ett lotteri vem som får bra vård”

”Läkarprofessionens vidareutbildning måste säkras”

Bengt von Zur-Mühlen, överläkare

vid Transplantationskirurgen, 

Akademiska sjukhuset i Uppsala, vice

ordförande Sjukhusläkarna:

– Att med bättre prioriteringar och orga-

nisation frigöra resurser till de som har

störst behov av sjukvård, vilket inklude-

rar äldre med kroniska sjukdomar.

SÅ TYCKER SJUKHUSLÄKARNAS STYRELSE

Shokoufeh Manouchehrpour,

överläkare, onkologkliniken 

Sahlgrenska Universitetssjukhuset,

Göteborg. 

– Jämlik vård. Våra patienter skall

inte drabbas av ”Postkodlotteriet”.

De skall behandlas enligt veten-

skap och beprövad erfarenhet och

detta skall inte präglas av var pati-

enterna bor. 

Jag tycker därför att en statlig

finansiering av sjukvård definitivt

skulle gynna en mer jämlik

sjukvård.



Torbjörn Karlsson, överläkare, Anestesi/intensivvård, 

Akademiska sjukhuset Uppsala. 

– Tydligt besked om var politikerna står i regionfrågan. Alterna-

tivet till dagens 21 landsting är ett mindre antal större regioner.

Men den frågan har tyvärr gått i stå. Landstingen är för små för

att driva utvecklingen av framtidens sjukvård. En statlig

styrning via regionala ombud skulle kunna vara en lösning.

Lars Nevander, överläkare barn- och ungdoms -

psykiatri, Skånes universitetssjukhus, Lund. 

– Hur många miljarder mer i fast penningvärde vill

partierna satsa på svensk sjukvård 2015 och 2016?

Flertalet utvecklade länder satsar numera mer än 10

procent av sin BNP på sjukvård. I Sverige behövs drygt

10 miljarder kr mer utöver inflation  till sjukvården

för att nå 10procentsmålet.   
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”Politikerna bör ge tydliga besked
var de står i regionfrågan”

”Bristen på vårdplatser är ett gissel”

”Resursbristen – 10 procent av BNP bör gå till sjukvård”

Kenneth Lindahl, överläkare

kirurgi, Universitetssjukhuset i 

Linköping. 

– Svår fråga då det finns flera ange-

lägna frågor som vårdplatsbristen,

sjukvårdens styrning, bristen på fort-

bildning och långsiktig kompetensför-

sörjning.  

Måste jag välja en är det bristen på

vårdplatser.

Evita Zoucas, överläkare, kirurgiska

kliniken, Skånes universitetssjukhus.

– Att skapa förutsättningar för jämlik

vård. Kombinationen av ekonomisk

åtstramning och ökad byråkratisering

samt olika managementexperiment

har lett till påtagliga skillnader

mellan landsting/regioner. I grunden

blir det en fråga om styrning och

finansiering av sjukvården.

”Finansieringen och styrningen 
av vården måste ändras”



Landstingen måste få vara med

och förhandla om prissättningen av

läkemedel i förmåns systemet.

Det slår regeringen fast i en proposition

som nyligen överlämnades till riksdagen.

I dag är priserna på äldre läkemedel i

Sverige i många fall högre än i jämförbara

länder i Europa, konstaterar regeringen.

Det har bland annat lett till att landsting

och regioner sedan 2012 slutit hemliga och

uppfinningsrika rabattavtal med läkemedelsbo-

lag för läkemedel som ingår i förmånssystemet.

Region Skåne ingick våren 2012 ett avtal

med ett läkemedelsföretag som innebar att

företaget skulle betala en viss summa till

Region Skåne beroende på hur mycket av ett

visst läkemedel som såldes. I Västra Götaland

och Stockholm har liknande avtal slutits.

I en lång rad rättsliga processer hävdades

att avtalen stred mot lagen om offentlig

upphandling, men under 2012 vann

Region Skåne, Västra Götaland och

Stockholm målen, eftersom avtalen

inte bedömdes handla om en myn-

dighets anskaffning av en vara

eller tjänst mot ersättning.

I och med att de rättsliga

processerna var över såg

det ut som att det var

fritt fram för lands-

tingen att sluta

egna samar-

betsav-

tal

med läkemedelsbolag.

Men då anmäldes samarbetsavtalen till

TLV (Tandvårds- och läkemedelsförmånsver-

ket) som i början av förra året förbjöd Region

Skåne att ingå eller förnya prisöverenskom-

melser med läkemedelsföretag om läkemedel

som förskrivs på recept inom läkemedelsför-

månerna.  Motiveringen var att TLV enligt

lagen om läkemedelsförmåner har ensamrätt

att sätta priser inom förmånssystemet.

Beslutet överklagades, men TLV vann

målet i Förvaltningsrätten i Stockholm.

En dom som överklagats till Kammarrät-

ten, som ännu inte avgjort ärendet.

I regeringens proposition framgår dock

att om de rättsliga processerna slutar med

en dom till TLV:s fördel så kommer rege-

ringen förmodligen att ändra TLV:s

ensamrätt att sätta priser inom läkeme-

delsförmånen i en författning.

För regeringen är det inte förhandlingsbart

att i framtiden hålla landstingen utanför pris-

sättningen av förmånsbestämda läkemedel

eftersom det är i landstingen förskrivningen

sker och det bara är landstingen själva som

kan förhandla ner priserna med volymavtal.

Regeringen ser flera fördelar med att invol-

vera landstingen i prissättningen och att de

tillåts sluta samarbetsavtal med läkemedelsfö-

retag. Skälet är inte bara att det leder till lägre

priser utan även att parterna med samarbets-

avtal kan följa upp läkemedlens effekt i den

kliniska vardagen vilket förväntas ge patien-

terna bättre läkemedelsbehandling och
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REGERINGEN: Landstingen ska vara 
med vid prissättningen av läkemedel

Inte förhandlingsbart
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läkemedelsföretagen nya behandlingsindika-

tioner, vilket i slutändan leder till att fler pati-

entgrupper kan dra nytta av läkemedlet.

Regeringens vill dock att samarbets -

avtalen sker på nationell nivå, för att inte

underminera målet om en jämlik vård.

I propositionen föreslås därför att lands-

tingen och läkemedelsföretagen involveras i

arbetsprocessen då TLV fastställer läkeme-

delspriserna i förmånssystemet.

Regeringen vill också att TLV överväger

att blanda in landstingen mer än idag när det

gäller att ta fram hälsoekonomiska bedöm-

ningar av läkemedel för slutenvården.

I utredningen föreslogs först att Sverige,

skulle införa en ny prissättningsmodell kallad

”internationell referensprissättning”, IRP,

som finns i andra europeiska länder. Modellen

går ut på att länderna följer varandras priser.

Sänks priset i ett land följer priset automa-

tiskt med nedåt i övriga länder. 

Modellen fick dock stark kritik av vissa

remissinstanser som menade att i ett sådant

system tas ingen hänsyn till samhällsnyttan

vid prissättningen och att internationella

referenspriser skulle få långtgående negativa

konsekvenser för de forskande läkemedelsfö-

retagen, vilket leder till färre introduktioner

av nya läkemedel.

Konkurrensverket menade också att pris-

jämförelserna inte skulle bli korrekta då det

förekommer omfattande rabatter och återbe-

talningar på det officiella ”listpriset” ute i

Europa, vilket inte förekommer i

Sverige på nationell nivå.

Regeringen tog till sig kritiken och

slopade förslaget om internationell refe-

rensprissättning för tillfället, men är

missnöjd med att TLV:s fastställda

ursprungspriser omförhandlas för dåligt

under ett läkemedels livscykel och att läke-

medlens nytta i den kliniska vardagen inte

följs upp tillräckligt. 

Därför krävde regeringen en överenskom-

melse med Läkemedelsindustriföreningen om

att utveckla den svenska modellen med takpris

så att även äldre läkemedel som varit godkända

i 15 år och saknar, eller har svag generisk, kon-

kurrens inkluderas i systemet. Steg ett i över-

enskommelsen blir att den forskande läkeme-

delsindustrin genomför prissänkningar för

alla läkemedel godkända 1998 eller tidigare.

Steg två blir att skapa föreskrifter som

möjliggör successiva prisändringar.

Överenskommelsen i kombination

med att TLV förväntas utveckla dagens

värdebaserade prissättning, ska leda

till besparingar på nära 3,5 miljar-

der kronor under fyra år.

Om den utvecklade takpris-

modellen inte fungerar hotar

regeringen med att införa

internationella refe-

renspriser i ett

senare skede.

Christer Bark

REGERINGEN: Landstingen ska vara 
med vid prissättningen av läkemedel

Vill ha jämlika avtal



Det är logiskt att samhället

har en större vilja att

betala för ett läkemedel

om det utöver att ge hälsa även minskar

kostnader för t ex sjukförsäkring. Det är

därför Tandvårds- och läkemedelsförmåns-

nämnden, TLV, enligt reglerna ska utgå från

samhällsperspektivet. 

Det finns alternativ. NHS i England och

Wales utgår t. ex. från kostnader och vinster

inom hälso- och sjukvården. Detta innebär att

beslut i TLV respektive NHS inte alltid är lätta

att jämföra.

Båda sätten har för- och nackdelar. Ett

problem med samhällsperspektivet är att

behandlingar som i stor utsträckning

används av icke-förvärvsarbetande, t ex en

genomsnittligt äldre patientgrupp, får –

om allt annat lika – en högre kostnad per

hälsovinst i form av kvalitetsjusterat lev-

nadsår, QALY. Detta blev uppenbart för

många i och med att TLV sade nej till

förmån för abirateron (Zytiga) vid

prostatacancer.  

Men TLV fattar inte beslut

enbart utifrån kostnadseffek-

tivitet. TLV har sagt nej till läkemedel som

kostar 100 000 kr/QALY och ja vid över 

1 miljon kr/QALY. I sina beslut ska TLV

nämligen väga kostnadseffektivitet mot de

andra – och viktigare – etiska principerna om

människovärde och behov. Varför? Jo, sam-

hället accepterar högre, men inte oändliga,

kostnader för att få samma hälsovinst eller ett

liv hos patienter med svår sjukdom. I fallet

med abirateron sade TLV nej till förmån inte

för att kostnaden per QALY var hög utan för

att den var för hög även med hänsyn tagen

till sjukdomens svårighetsgrad. Rätt eller

fel? Svårt att avgöra då beslutstexten inte

redovisar underlaget för den avvägningen.  

Samhällsperspektiv kan hanteras olika.

TLV kan göra ett val om framtida produktion

och vilka kostnader för samhället som bör

användas i den hälsoekonomiska analysen.

Hur mycket resultatet förändras av att göra

olika sådana överväganden bör redovisas.

Det är viktigt för TLV att vara pragmatisk

och inse att metoderna de väljer inte bara

måste förstås utan även enkelt kan accepteras

av de som har att genomföra besluten i mötet

med patienter.

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

TLV:s metoder måste vara
begripliga och accepteras 

av de som möter patienterna



– Att TLV räknar på samhällsperspekti-

vet betyder inte att vi i våra beslut miss-

gynnar någon patientgrupp, säger

Douglas Lundin, chefsekonom på TLV,

som vill förtydliga TLV:s ståndpunkter

från förra numret av Sjukhusläkaren.

t – När TLV fattar beslut är det i enlighet

med vad som sägs i hälso- och sjukvårdslagen

och riksdagens prioriteringsriktlinjer som säger

att vi ska ta hänsyn till tre beslutsprinciper,

nämligen människovärdes, kostnadseffektivi-

tets- samt behovs- och solidaritetsprinciperna.

Dessa innebär att alla människor är lika

mycket värda, att de som har de största

behoven ska få mest av resurserna, och att vi

ska väga läkemedlets pris mot dess nytta

utifrån ett samhällsperspektiv. När det gäller

våra bedömningar av kostnadseffektivitet vill

vi vara tydliga med att ingen patientgrupp

ska missgynnas av att vi tar hänsyn till kost-

nader utanför vården och om en behandling

påverkar möjligheten att arbeta.

Vi vill återigen beklaga den formulering

som skedde i samband med vårt beslut om

cancerläkemedlet Zytiga. Låt oss en

gång för alla slå fast: Äldres hälsa är lika

viktig som yngres. 

När det gäller Mikael Hoffmanns kritik

säger Douglas Lundin: 

– Vi arbetar för att våra beslut och

underlag ska vara så användarvänliga som

möjligt. Det betyder att de ska vara tydliga

och innehålla den information som vården

behöver. Det kommer dock även fortsättnings-

vis finnas fall där sekretesslagstiftningen

begränsar vad vi har möjlighet att publicera

när det gäller vissa uppgifter. TLV har nu

startat en översyn för att tydliggöra hur de tre

principerna vägs samman så att vi blir bättre

på att formulera våra beslut och underlag.

–  För att utveckla vårt arbete med pris-

sättning av läkemedel vill vi också ha ett

närmare samarbete med landstingen.

Syftet med detta är att få med inte bara

företagen utan även landstingen i pris-

sättningen redan från början. Däri-

genom skulle även volymer kunna

få betydelse när priserna fast-

ställs, säger Douglas Lundin.
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I förra numret av 

Sjukhusläkaren kritiserades tandvårds- 

och läkemedelsförmånsverket, TLV, av 

Sjukhusläkarens krönikör Mikael Hoffmann för 

bristande information om beslutsunderlagen till sjukvården.

Thomas Davidson, hälsoekonom på Statens beredning för 

medicinsk utvärdering, SBU, menade också att de  hälsoekonomiska

beräkningarna riskerar att missgynna patientgrupper som inte deltar i 

arbetslivet. Här förtydligar TLV sina ståndpunkter från förra numret.

TLV: För oss är äldres hälsa
lika viktig som yngres”

SMÅTT & GOTT | Ny video av Widegren
t Så var det dags för en ny video av Henrik Widegren på Sjukhusläkaren.se.
Videon kallad ”Lit de parade” är en bisarr historia om en gammal dam
som avlider oväntat på universitetssjukhuset där det är status att
vara superspecialist. Och det är bra för patienterna. Om dom till
exempel har Alpers-Huttenlochers sjukdom eller har har fått
en släng av mukopolysackaroidos typ VII. Men det kan ta
längre tid för patienten att få en diagnos om hen
har ett vanligt tillstånd. Om hen till exempel är
något så banalt som död. Videon är
gjord med mupp-dockor.



t Sorgens fågel var trofast. Och stark,
inget ont skulle vederfaras ungen.  Nu
ropade fågeln:

– Men Simon, du måste lugna dig.
Och fågeln gav honom albyl och febern
klingade av i en väldig svettning, men fågeln
fick på honom svala kläder och torkade hans

kropp och hans panna. Karin var vettskrämd och fick
hem doktorn fast klockan var tio på kvällen. Han
kände och klämde och lyste med ficklampa, lyssnade
och lugnade.
Det var bara en ovanligt hätsk influensa.

t Doktorn hade för länge sedan ställt diagnos på
deras gemensamma känsla av  främlingskap i en
tillvaro, som på något sätt rann bort från dem. En
kväll berättade han  för vännen om “vasaloppssyn-

dromet” som drabbar män omkring fyrtio.
– Syndromet, förklarade doktorn, innebär att man
börjar ifrågasätta sin tillvaro och sin identitet. Man

börjar undra vad man egentligen hittills har uträttat och
vad man kan uträtta innan man definitivt blir gammal.

t Mönsterherren hade en röst som ändå icke
hade gått att hejda, den rösten hade kommit
att gå rätt genom Samuels händerna, och han
ropade: Har Burvall haft lungsot?
Och han förnam huru ordet träffade
honom som en kula, det var som om
det rev  opp ett hål ini örat hans,
och han kände huru giftet
bortur ordet spridde sig uti
kroppen med bloden, nu är
det förbi med mig, tänkte
han och han svarade och sade åt monster-
herren: – Nej, jag har icke haft lung-
soten. Icke hittills.

t Inifrån mottagningsrummet nu stiger  en
gumma så viger – 
nyss blek gick hon in.

Nu är hon frisk, och så rosig hon niger
för doktorn, som skymtar på tröskelen sin. – Nå,
känns det bra? – Ja! –Utmärkt? Vasa? – Ja. 

– Glöm inte pillrat, som frun sen ska ta! – Va?  

t Hon försökte få honom att
beskriva exakt hur det
kändes när smärtorna
började samma dag
han togs in. 
-- Hon ville också veta
smärtans karaktär,
om den

bara satt i
bröstet eller om
den strålade ut
åt något håll, åt
vänster arm
kanske, eller
upp mot halsen.
Hade han precis
lika ont hela
tiden, eller hade
smärtan

varierat?
Hon gick över till

”Tidigare sjukdomar”. Där fanns
inte mycket att hämta. Han hade varit
frisk som barn. 1918 hade han haft “en släng” av
Spanska sjukan.
På 40- och 50-talen sökte han flera gånger verksläkaren
för magbesvär och fick olika mediciner.

Nr 

1

Nr 

4

Nr 

5

Nr 

2

Nr 

3

På tårtan hittar du namnen på nio 
författare. Kombinera ihop rätt författare med

rätt citat, där sjukvården har en roll.

A PIECE       OF CAKE
Slutligen: Låt oss bjuda på

t Poeten var Arvid Mörne. Dikten: Fyrvaktaren. Diktstrofen som 
efterlystes: ”Jag lever ensam i mitt torn i havet. Jag skådar genom

åren samma syner. I ständig rundgång. Rökar, segel, skrov längs
himmesbrynet drar förbi...”.

De tre först slumpvist dragna rätta
lösningarna av dubbelkrysset i nummer 1/2014

kom från: Göran Lundell, Saltsjöbaden. 
Margareta Möller, Lund. Karl-Erik 

Johansson, Linköping.

t När du parat ihop citaten till rätt författare så sänd din lösning till
Sjukhusläkarens redaktör, Christer Bark, Herrebergavägen 
117, 275 64 Blentarp.
Eller maila christer.bark@sjukhuslakaren.se 
För det här var väl ”a piece of cake”? Eller hur?

t 5 rätta svar belönas med boken 
”Patientens pris” av Maciej Zaremba.
Lycka till!

RÄTT SVAR | Dubbelkrysset 1/2014

Birger
Sjöberg

Selma
Lagerlöf

Vilhelm

Moberg
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t Hadar hade tråkigt, han längtade att få se andra människor än torparna,
han ville träffa världen. En dag klagade han för Hilda att han kände sig sjuk.
Var det benet nu igen, det stackars som var för långt och värkte ibland. Men nej,
det var märkvärdigare än så – han snöt tagel. Det var så pass konstigt att han
tyckte sig ha rätt använda en av Nordmarks snusnäsdukar och ingen förtänkte

honom det sedan han bevisat att korta tagelstrån kom ur näsan på
honom när han snöt.

Lasarettsbaren
t Kryckor och stålrör.
Perstorps och rutiga rockar.
Servietter som luktar
Mariekex.
Plast som luktar kaffe.
Koftor som korvar sej.
Träskor som klapprar.
Cigarrettaska som dråsar i golv.
Året Runt för dom som
mäktar.
SE för dom som är kapabla.
Såningsmannen för ingen.
Länkkamraten för ingen.

t En gång vaknade han,
och då låg han och
lyssnade, mycket
förvånad. Örat
var tyst. Det

susade inte
längre,

larmade inte längre,
det var blott tyst. Hans

vänstra öra värkte inte,
brusade inte, det dånade inte,

Det gav inte ett ljud ifrån sig. Han
låg orörlig och stilla och lyssnade

noggrant, men kunde ingenting höra. Det hade
blivit alldeles tyst i världen. Då hade hans vänstra

öra blivit friskt igen, Det gjorde honom inget ont, Och han
kände sig befriad och vederkvickt och djupt förnöjd.

Nr 

7

Nr 

6

Nr 
8

A PIECE       OF CAKE
För att krångla till det så finns det en författare
som inte citeras och blir utan siffra. Lycka till!
25 rätta lösningar belönas med en trisslott.

t När du parat ihop citaten till rätt författare så sänd din lösning till
Sjukhusläkarens redaktör, Christer Bark, Herrebergavägen 
117, 275 64 Blentarp.
Eller maila christer.bark@sjukhuslakaren.se 
För det här var väl ”a piece of cake”? Eller hur?

t 5 rätta svar belönas med boken 
”Patientens pris” av Maciej Zaremba.
Lycka till!

Posta eller maila rätt lösning

Marianne 
Fredriksson

Tomas Arvidsson

Torgny
Lindgren

Sara

Lidman

Birger
Sjöberg

Selma
Lagerlöf

P C Jersild

Sonj
a

Åkesso
n

Vilhelm

Moberg
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