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Därför får du Sjukhusläkaren
Tidningen
Sjukhusläkaren
ges ut av Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund,
med drygt 18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårdspolitiska frågor.

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

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

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

Eva Nordin
t Eva Nordin är frilansande journalist.
Hon frilansar för en rad tidningar och tidskrifter inom områdena
hälsa, psykologi och medicin.
Under ett flertal år arbetade hon som Dagens Medicins korrespondent i Göteborg. Hon kommer närmast från ett uppdrag på Svenska
Läkaresällskapet där hon arbetade som skribent och kommunikatör.
De senaste åren har hon även anlitats som moderator för organisationer och myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

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

2010. Hon har arbetat som reporter och redaktör sedan
1987, med arbetsmiljö som huvudområde. Helene Thornblad
har skrivit flera reportage- och fackböcker om bland annat
ergonomi och ledarskap och har varit fast medarbetare för
tidningen Arbetsliv. Hon har även varit redaktör för tidningen
Författaren.
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SAGAN OM DEN
LILLA GUMMAN OCH
VÄRDET AV UNDERSÖKNINGAR
”Hjärtsjuk man rånad”
var rubriken i dagens
tidning. Man kan undra
om han var på apoteket,
tänkte den lilla gumman
och fnissade som vanligt
åt sig själv.
t Hon var väl insatt i den numera
högst fördomsfria prissättningen
som råder på läkemedel vilket gör
att dom med lite otur kan kosta vad
som helst. Hon visste också att
apoteken numera räknas in i vårdkedjan och det stämmer ju bra då
eftersom vården är erkänt farlig.
Den lilla gummans granne, den
glade äldre gentlemannen, som
också var påläst och alert brukade på
sitt glada vis skämta om just
vårdens alla farligheter. Hans
senaste favorithistoria var att om
man korsar en kommunalarbetare
och en doktor så får man en mördarsnigel vilket den lilla gumman
tyckte var dumt. Hennes man, den
Store fine doktorn, hade minsann
inte varit nån snigel.

en, vården är ju faktiskt
farlig det visste den lilla
gumman också. En studie
hon nyligen hade läst hade visat att
att man har störst chans att dö under
operation på eftermiddagen, under
helgtid och i februari. Ingen analys
hade gjorts varför, men det gällde
nog främst patienter trodde den lilla
gumman.
Och det finns så mycket konstiga
studier tänkte hon vidare.

M

Till exempel en annan undersökning
som visat att den som har skilda föräldrar, är uppvuxen i en religiös
familj och läser företagsekonomi
ljuger mest. Ingen analys hade
gjorts av det heller.
Och på samma tema finns det
också en annan studie som den lilla
gumman hört talas om. Den visar
att man ger mer dricks till servitrisen om solen skiner och dessutom
att man ger mer dricks bara servitrisen säger att solen skiner.
Här behövs ingen analys. Människor är helt enkelt korkade tyckte
den lilla gumman. Vilket också
bevisas av en annan studie som visar
att 80 procent av alla tror att de är
smartare än genomsnittet.
en ljuga ska man ju inte
göra, inte ens om vädret,
tyckte den lilla gumman.
Men det är klart, vi har delat in
lögner i rena och vita eller rena och
skära och inte ens inom familjen kan
man vara säker för varken det ena
eller det andra. Vi har alla hört kommentarer från föräldrar som; Nej vi
älskar inte din syster mer än dig,
eller ännu värre; Din hamster bor nu
hos en snäll tant i Värmland.
Och studier i alla ära, man ska
allt ta dom med den nypa salt. Och
nuförtiden finns också något fint
och modernt som heter genomlysning. Det är käckt och bra. Formuleringen ”Vi har gjort en genomlysning” innebär i klartext att en 23årig konsult med beteendevetarbakgrund har intervjuat tre personer i
utkanten av organisationen.
Om man istället säger att man
har gjort en ORDENTLIG genom-
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lysning så innebär det samma sak,
fast med tillägg av en intervju med
högste direktören. Om inte detta är
en vit lögn så säg, kunde den lilla
gumman tycka.
ej det gäller att kunna
språket. Och ja språket,
det är inte bara språket
alla våra invandrare får problem med
här i landet kåserade hon vidare för
sig själv. Den lilla gumman hade
nämligen just pratat med en så
kallad nysvensk som sökt jobb via
arbetsförmedlingen. Personen fick
sen se i sina papper att i hennes
profil stod det: Sökanden är turk
men vill bli läkare.
Trots denna i sak korrekta
beskrivning fick hon inget jobb
medan andra av typen oturkar fick.
Till slut hade personen i fråga
tröttnat på särbehandlingen och
beslutat ta saken i egna händer
genom att rösta på Sverigedemokraterna.
Som hon sa: Om dom vinner
valet så får jag i alla fall en gratisbiljett hem till Turkiet.

N
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Det finns anlednin
Om man har en vattenläcka
hemma skulle då rörmokaren
först få klippa gräset och sen
stryka skjortor innan han får
stoppa läckan?
Nej knappast, det skulle inte
hända. Men det är det som sker
i vården idag. Kompetens och
resurser utnyttjas inte på rätt
sätt och prioriteringar leder fel.
KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA

”Ändra lagen för riskoch konskevensanalyser
så att medarbetarnas
hela kompetens och insyn
i verksamheten finns
med som underlag
vid organisationsförändringar.”

t Just nu står vi än en gång inför en mycket

bekymmersam sommar. Mycket talar för att
det kommer att bli värre än nånsin i år med
ännu större brist på både bemanning och
vårdplatser.
När vårdplatserna dras ner så är det
läkarna, som medicinskt ansvariga, som får
ta en stor del av smällen. Det är på läkaren
det faller att inte lägga in patienten, att
skriva hem för tidigt, att prioritera mellan
operationer, att avstå från återbesök eller
andra åtgärder. Om det dessutom upplevs
som att man inte får göra rätt saker blir frustrationen än större och än mer slitsamt.
En som ska titta över det är Göran Stiernstedt som några av oss i Sjukhusläkarna
träffade för några veckor sedan. Under
devisen ”Effektivare resursutnyttjande inom
hälso- och sjukvården” har han regeringens
uppdrag att se vad som kan göra vården
bättre.

Har svängt i sin åsikt
om behovet av vårdplatser
Även om vi inte av taktiska skäl kan vänta
några skarpa förslag före valet så framgår det
tydligt att Göran Stiernstedt hunnit bilda
sig en rad uppfattningar om vad som
behöver göras.
Att det behövs mer pengar till IT-stöden har
han redan deklarerat, och det var inte så förvå4

INGA SKARPA
FÖRSLAG FÖRE VALET
– MEN GLÄDJANDE
SVÄNGNINGAR
AV REGERINGENS
UTREDARE
GÖRAN STIERNSTEDT
nande. Men inte desto mindre välkommet.
Glädjande är också att det visar sig att
han äntligen har svängt i sin åsikt om
vårdplatser. Han har insett, efter ett
lyckat studiebesök i Norge att verksamheten flyter bättre med lägre beläggningsgrad och alltså att vårdplatserna
kan behöva ökas.

Patientansvarig läkare
kan komma tillbaka
Dessutom ”lutar han åt” att införa patientansvarig läkare, något som länge förts fram
av Sjukhusläkarna och som nu fått allt
starkare stöd inte minst från patientorganisationer.
Sannolikt kom hela utredningen till i en
viss frustration från regeringen över New
Public Managements tillkortakommanden
där man kände sig tvingad att se över styroch ersättningssystemen, något som
kommer att bli en grannlaga uppgift. Här
tävlar många organisationer och managementexperter inom området för att komma
fram till hur vårdens ersättningssystem ska
se ut och många seminarier i Almedalen
kommer att ägnas åt detta.

Den administrativa bördan
Mycket av läkarnas så kallade administration
kommer sig också av mängder av styranvisningar och krav på indikatorer där
arbetsinsatsen är betydligt större än värdet.
Göran Stiernstedt nämner läkarkollegan som
uttryckte det som att: Vi är alltid tre på
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ng till optimism!
rummet – jag, patienten och beställaren.
Just nu åker Göran Stiernstedt runt
och tittar på goda exempel inom olika
verksamheter. Har du tips om någon
sådan så kontakta honom. Vid vårt möte
hade han just varit på kardiologsektionen i Umeå där man minskat kötiderna.
Slutsatsen av dessa besök och förändringsarbeten visar att mycket som förändras har sin grund i ett bra lokalt
ledarskap.

”Ändra lagen när det gäller
konsekvensanalyser”
En av de saker vi förde fram vid vårt
möte med Göran Stiernstedt är att man
bör se över medarbetarnas delaktighet
vid omorganisationer.
Idag görs risk- och konsekvensanalyser enbart utifrån arbetsmiljölagen med
hänsyn till ”arbetstagarnas hälsa och
psykosociala arbetsmiljö”.
Sjukhusläkarna anser att man
också ska ta hänsyn till medarbetarens insikt om effekter på
verksamhetens ekonomi, patientsäkerhet och effektivitet.
Ledningen kan då fatta beslut
på bättre grunder.
Samma åsikt förde vi också fram till
IVO:s generaldirektör Gunilla Hulth
Backlund några veckor tidigare. Faktum
är att vetskapen om att risk- och
konskevensanalyser utförs ur så begränsad aspekt är ganska okänt idag.
När det gäller Göran Stiernsteds
utredningsuppdrag så känns det som att
vi nog kan se med viss tillförsikt på de
förslag som kommer. När man är i
vården är det ganska omgående klart
vad man bör göra; Förbättra IT, förändra
styrsystemen, återinföra eller förstärka
med undersköterskor och medicinska
sekreterare, och kanske sjukvårdsbiträden, är nödvändigt.
Att arbeta i team innebär inte att alla
gör allt och inte heller att alla är lika

viktiga i alla skeden utan kompetens ska
utnyttjas på rätt sätt.
Task-shifting ska göras på rätt
grunder dvs styrt av medicinska mål.
Att administrationen ska stötta
vården och inte tvärtom ska bli en självklarhet. Fortbildning och att behålla
kompetenta medarbetare ska premieras.
Vi vill också se en lagändring för
risk- och konskevensanalyser så att
medarbetarnas hela kompetens och
insyn i verksamheten finns med som
underlag vid organisationsförändringar.
Men oavsett vad regeringens utredare
kommer fram till så är det ju inte säkert
att landstingen lystnar till råden.
Bristande incitament, budget, politiska vindar, protektionism mellan
yrkesgrupper och bemanningsstruktur
kan också sätta käppar i hjulet.

”Vi behöver chefer som
förstår hela verksamheten”
Men det som Göran Stiernstedt pekar på
att mycket går att förändra med ett bra
lokalt ledarskap är en viktig kunskap
som bör spridas. Så vi behöver chefer
som förstår hela verksamheten, som
vågar ta egna beslut och vågar strida för
det som är bäst för helheten.

Välkomna till våra
seminarier i Almedalen
I Almedalen kommer Sjukhusläkarna
fortsätta driva på dessa teman. Vi har i
år tre egna seminarier där årets ämnen är
Ojämlik sjukvård inom landet, Bristen
på vårdplatser där vi har utformat en
egen vitbok med fakta och argument
och vi kommer också att ha ett seminarium just om Effektivt resursutnyttjande i sjukvården.
Vi har ett brett urval med deltagare i
våra paneler för att ge en bra och heltäckande bild med representanter från
patientföreningar, politiker, myndighetspersoner och inte minst andra fack-

förbund. Vi hoppas öka förståelsen om
vad som är fel och vad som ska förbättras. Dessutom är vi inbjudna att delta i
ett flertal andra debatter.
Det är inte bara i Almedalen vi ska
synas. Läkarförbundet och Sjukhusläkarna har ett starkt tryck från medlemmar att synas mer, att vara mer aktiva i
debatten och att fånga aktuella frågor på
lyra. Det kommer att kräva ett annat
arbetssätt och nytänkande.
För www.sjukhusläkaren.se gäller det
uppgradering av webben med en mer
lätthanterlig sida. För din del innebär
det att tidningen Sjukhusläkaren
kommer ut med åtta nummer per år
istället för bara sex med start redan i
höst!
Tanken är att vi ska kunna vara mer
aktuella, att enklare kunna följa upp
spår och ämnen från föregående
nummer och förstås att vi ska synas
oftare, i alla fall i din brevlåda :)
Men först syns vi Almedalen.
Välkommen om du är på plats!

SAGT I MEDIA
Henrik Berggren, historiker,
i Dagens Samhälle:
Vi har fått världens planhushållning!
Vi mäter och jämför och väger och
har kvoter och inrättar kontrollorgan,
det blir som en besatthet. Men
grisen blir inte tjockare för att man
väger den.
Vi håller på att få motsvarande
byråkrati som Socialdemokraterna
anklagades för på 70-talet – men
inte i utförarledet utan i kontrolledet.
Så fort något inte är bra inrättas
en ny myndighet som ska analysera
saken. Jag saknar pläderingar för
att det finns ”tyst” kunskap som inte
går att mäta eller väga – i vård, i
undervisning och i andra verksamheter där man tar hand om folk.
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Sjukhusmåltiden – var finns matgästen
i mötet mellan maten och vården?

1

juli

kl 14:00 - 15:00
Plats: S:t Hans Café,
S:t Hansplan 2,
Hälsodalen, Skafferiet

Moderator
Hans Naess
Konsult i
mathantverk
Initiativtagare till Sörmlands Matkluster och en
rad olika projekt inom
småskalig, ekologisk
produktion.

Måltidsfrågorna i sjukhusvärlden handlar oftast om
organisation och system. I den debatten tappas matgästen,
patienten bort. Inte ens god och vällagad mat blir uppäten
om det brister i måltidsmiljö och bemötande. Mycket kan
göras här och nu för att höja matens status som en del av
behandlingen.

Medverkande

Bengt von
Zur-Mühlen, vice
ordförande, Sjukhusläkarna.

Gudrun
Brunegård, landstingsråd, Kalmar
län.

Maria Biörklund
Helgesson, dietist,
Livsmedelsakademin.

Michael Allerup
Nielsen,
måltidschef,
Herlevs sjukhus.

Heléne
Ambjörnson,
dietist, Kungälvs
sjukhus, Västra
Götalandsregionen.
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Arrangörer:
Sjukhusläkarna,
Livsmedelsakademin
och Livsmedelsverket

na i Almedalen
Mer tid för patienten
– mindre tid för administration

2
juli

kl 08:30 - 09:45
Plats: Wisby Strand Congress
& Event, Donnersgatan 2,
Ala/Greenroom

Arrangör:
Sjukhusläkarna

Moderator
Sara Lei
Styrelseledamot i
Sveriges Yngre Läkares
förening.

Flera undersökningar visar att läkare och annan vårdpersonal får allt mindre tid med patienterna samtidigt
som mängden administrativt arbete ökar.
Hur kan mer tid frigöras för möten med patienter?
Vilken roll kan de medicinska sekreterarna spela i en
omfördelning av arbetsuppgifter?

Medverkande

Karin Båtelson,
vice ordförande,
Sveriges läkarförbund.

Annika
Strandhäll,
ordförande, Vision.

Johan Larson,
vice ordförande,
Vårdförbundet.

Sofia Almlöf,
utredare, Myndigheten för vårdanalys

ä
g

Daniel
Zetterberg,
kansliråd, Socialdepartementet.

i
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Sjukhusläkarn
Vad kan arga doktorer och patienter
göra åt den ojämlika vården?

2
juli

kl 10:30 - 12:30
Plats: Wisby Strand Congress
& Event, Donnersgatan 2,
Lye/Lounge

Medverkande

Moderator
Karin Båtelson

Arrangör:
Sjukhusläkarna

Sjukhusläkaren 4/2010

Den ojämlika sjukvården

get. Vid andra kliniker ligger kostnadsansvaret centralt i
landstinget, säger Johan Bratt.
Ökad decentralisering av budgetansvaret
Det råder olika styrformer för läkemedelsanvändning i landstingen och regionerna. En rapport (Styrformer för effektiv
läkemedelsanvändning) som gjorts i samarbete mellan Lunds
och Linköpings universitet samt NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, visar att det skett en ökad decentralisering
av kostnadsansvaret för läkemedel i landstingen.
År 2002 hade två landsting i Sverige ett kostnadsansvar
på klinik- och vårdcentralnivå, jämförande siffra för 2008 är
tolv landsting. År 2002 arbetade fem landsting med integrerade hälso- och sjukvårdsbudgetar, det vill säga att kostnader
för läkemedel och andra utgifter kan omfördelas under året.
År 2008 hade antalet vuxit till nio.
– Under mina år som verksamhetschef har kostnadsansvaret successiv utökats. Tidigare låg inget av de biologiska
läkemedlen i klinikens budget, sedan fick vi ansvar för de
intravenösa behandlingarna. I år hamnar hälften av de läkemedelskostnader vi skriver ut via recept på vår budget, och
från 2012 kommer vår klinik att få ta ansvar för hela kostnaden. Det tycker jag i och för sig är korrekt då det skapar en
stark medvetenhet kring kostnadseffektivitet hos förskrivande läkare. Men förutsättningen är ju att man får en rimlig

Ordförande,
Sjukhusläkarna.

Den ojämlika sjukvården
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Maarten Sengers är utredare på Socialstyrelsen vid
enheten för välfärdsanalys.
– Vi har räknat på kostnadsbesparingspotentialen för
läkemedel inom läkemedelsförmånerna och vi kom fram till
att upp till fem procent av kostnaderna inom förmånssystemet inte kunde betraktas som kostnadseffektiv. I grova tal
handlar det om mellan en halv och en miljard kronor. Det
går alltså att spara och omfördela pengar utan att det innebär
någon försämring för patienterna, säger Maarten Sengers.

budget, säger Johan Bratt.
I dag menar han, fungerar inte systemet särskilt väl när
det kommer nya innovativa och dyra läkemedel inom ett
område.
– I dag hänger tyvärr inte budgeten riktigt med. Man måste
från klinikens eller professionens sida kunna ha möjlighet att
äska extra medel när det tillkommer nya dyra innovativa läkemedel. I slutet av året när budgeten är ansträngd kan man
annars hamna i absurda situationer och tvingas välja mellan att
exempelvis anställa en ny sjuksköterska, eller förskriva ett dyrt,
men kostnadseffektivt läkemedel, säger Johan Bratt.
De senaste åren har det skett en inbromsning vad gäller
läkemedelskostnaderna. Enligt en prognos från Socialstyrelsen kommer kostnaderna för läkemedel att bli en halv
miljard lägre än förväntat de närmaste åren. I rapporten
”Läkemedelsförsäljningen i Sverige-analys och prognos” ges
tre viktiga förklaringar.
* Många patent går ut mellan 2010 och 2012, vilket ger
en kostnadssänkning då den generiska konkurrensen med
utbytbara läkemedel ökar.
* TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets ökade
genomgångar och nya rutiner i samband med omprövning av
läkemedel som redan ingår i läkemedelsförmånerna.
* Landstingens egna insatser har resulterat i en effektivare
läkemedelsförskrivning.

Brist på reumatologer
Ett annat skäl till ojämlikheten är att det saknas reumatologer, särskilt utanför storstäderna. Det innebär långa väntetider och svårt för patienter att komma till. Med färre reumatologer minskar också förskrivningen av effektiva läkemedel,
samt rapporteringen av data till kvalitetsregister. Västernorrland till exempel, har haft många danska vikarier som inte
inkluderat patienter i kvalitetsregister.
I Öppna jämförelser ligger Västernorrland sämst till i
landet vad gäller registrering av behandling med biologiska
läkemedel vid reumatoid artrit (se grafik). Men apoteksförsäljningen av biologiska läkemedel är mycket högre än vad
registeruppgifter visar. Därför ger resultaten inte helt och
hållet en rättvis bild av hur det ser ut i verkligheten.
Enligt Carl Turesson, överläkare vid reumatologiska
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kliniken vid Skånes Universitetssjukhus, samt vetenskaplig
sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening, saknas det
uppskattningsvis 150 specialister i reumatologi. I dag finns
232 specialister totalt i landet. Utredningar visar att det
inom länssjukvården behövs en heltidsarbetande reumatolog
per 40 000 invånare. Därutöver behövs det för regionvården
en reumatolog per 150 000 invånare.
– Det är framförallt i Stockholm och Skåne som behoven
närmast kan uppfyllas. Täckningsgraden är lägre på många
andra håll i landet, säger Carl Turesson.
Skillnader i synen på hur vetenskapliga data ska tolkas, är
också en orsak till att vården blir ojämlik. I Västra Götaland
får patienter med RA inte samma behandling som i övriga
landet på grund av en annan syn på evidens. (Se sidorna 2324).
– Jag är starkt kritisk till de argument som används och
anser att man i Västra Götalandsregionen har använt ett
föråldrat sätt att värdera evidens, säger Johan Bratt.
– I Västra Götalandsregionen finns ett eget system för att
bedöma vetenskapliga studier. Det HTA-centrum (Health
Technology Assessment) som granskat det vetenskapliga
underlaget har kommit fram till att det inte finns tillräcklig

Fortsättning nästa uppslag >>

Se var du bör bo om du har MS
Stämmer MS-registret ska du överväga
att flytta från Blekinge och Västernorrland
57,6%

71,2%

45,4%

56,6%

35,9%

82,8%

55,3%
37,9%

46,5%
73,6%

26,6%

37,8%

33,8%

3,8%

33,8%
16,7%

22,3%

31,4%

52,9%
65,5%
52,7%

67,7%
Grafen visar hur stor del av ”kärnmålgruppen” i procent (MS-patienter med skovvist förlopp som insjuknat de senaste 15 åren) som får bromsmedicin
mot MS, i förhållande till förmodad sjukdomsförekomst. Redovisningen förutsätter en jämn fördelning av MS över landet. Låga siffror kan i vissa län
förklaras av låg täckningsgrad i registret. Ideal nivå för behandling i målgruppen anges i MS-registret till 70-75 procent.
Källa: Svenska MS-registret, årsrapport september 2008-augusti 2009.

Genomsnitt i riket
Svenska MS-registrets statistik visar på stora skillnader över
landet i tillgång till evidensbaserad behandling mot MS.
t – Ungefär 75 procent av landets MS-patienter finns i registret.
Täckningsgraden skiljer sig mellan länen, men inte i sådan grad
att det kan förklara spridningen över landet, säger MS-registrets

ordförande Jan Hillert. Han tillägger att låg täckningsgrad ofta
hänger samman med lokal brist på neurologer, vilket även i sin
tur kan ge lägre grad av behandling bland länets patienter.
Patientorganisationen NHR:s bild av olikheter mellan landstingen
stämmer väl med MS-registrets, enligt Jan Hillert.
MS-registret redovisar inte bara hur stor andel av det totala

antalet patienter som får bromsmediciner. Det särredovisar även
”kärnmålgruppen” för behandlingen, patienter med skovvist
förlopp som varit sjuka i mindre än 15 år. I denna grupp bedöms
den ideala nivån för behandling ligga kring 75 procent.
Några landsting når upp till nivån medan andra inte ens når
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Björn Bragée,
”Arga Doktorn”.

Shokoufeh
Manouchehrpour,
gynonkolog, Sjukhusläkarna.
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Hans Karlsson,
chef för vård och
omsorg, SKL.
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Den ojämlika sjukvården

www.sjukhuslakaren.se

Tvingades flytta för
att få sin dyra medicin
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Charlotte Sundqvists MS kom smygande
när hon var 15 år och spelade basket i
division ett. Hennes mamma är läkare och
förstod tidigt att tröttheten inte var normal
för en så vältränad tonåring.

8

Elizabeth
Bergsten
Nordström,
ordförande,
Bröstcancerföreningarnas
riksförbund.

Mona Heurgren,
enhetschef,
Socialstyrelsen.

t Det tog tid innan MS-diagnosen kunde fastställas, men
för Charlotte kom den till slut som en befrielse efter år av
utredningar om stress och psykisk belastning. Hon arbetade

då som journalist och programledare på Radio Jämtland och
upptäckte snart att det fanns nya effektiva bromsmediciner
mot MS. Men i Östersund ansågs de vara för dyra och
oprövade.
– Jag hade skov var tredje månad och blev snabbt sämre.
Samtidigt tog jag reda på att man kunde få bromsmediciner
på Karolinska. Jag var singel, hade en snäll arbetsgivare som
ordnade jobb i Stockholm och en moster jag kunde bo hos.
Jag var lyckligt lottad som kunde flytta.
Med en remiss till Karolinska fick Charlotte först prova
betainterferon, men det fungerade inte för henne. Efter ett
svårt skov hamnade hon i permobil och tappade talet.
– Den perioden var den absolut tuffaste för mig. Jag, som
alltid haft lätt för att uttrycka mig och jobbade som programledare, kunde inte längre göra mig förstådd.
Charlotte fick prova cellgiftsbehandling och senare en ny
bromsmedicin. Båda med bra resultat.
– Jag är så glad att jag i dag kan gå och prata och leva ett
självständigt liv. Jag jobbar deltid som programledare, jag
har ett socialt liv, jag kan gå ut och dansa… Visst är jag
klumpig och har inte så bra finmotorik, men i mitt liv är det
petitesser. Jag kanske inte blir av med sjukdomen, men jag
ger den en jäkla match.
På sitt arbete på redaktionen rör sig Charlotte med glädje
och energi som gör att det är svårt att förstå att hon levt
länge med en svår diagnos som MS.
– Om jag ska vara riktigt ärlig mot mig själv blir jag lite
sämre hela tiden. Men det sker i en långsam takt så jag
hinner vänja mig. Jag har fem gyllene timmar per dag då jag
mår bra och är ganska alert i huvudet. Så länge jag låtsas vara
frisk, är jag frisk!
Genom engagemanget i NHR träffar Charlotte ibland
unga MS-sjuka som i sina hemlandsting inte får prova
bromsmediciner av ekonomiska skäl.
– Utan medicinerna hade jag inte kunnat fortsätta jobba
och jag hade behövt personliga assistenter. Att spara in på
bromsmediciner är beklagligt rent mänskligt och korkat i
ett samhällsekonomiskt perspektiv.
Helene Thornblad

När hon var som sämst satt Charlotte i permobil och kunde inte tala.
Här syns hon utanför sin arbetsplats i det stora mediahuset.
Foto: Johanna Henriksson
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Lise Lidbäck,
ordförande,
Neuroförbundet.

halvvägs. Landsting med universitetssjukhus har genomgående
höga andelar, vilket kan bero på att patienter från närliggande
län söker sig dit.

na i Almedalen
Räcker vårdplatserna till
för en patientsäker sjukvård?

3
juli

kl 11:30 - 12:30
Plats: Donners plats,
H427,
Ullmans PR-tält

Tidningen
Sjukhusläkaren.

Brist på vårdplatser ligger bakom
ungefär vart tionde fall av de dödsfall
och vårdskador som Lex Mariagranskades under 2013. På seminariet
diskuterar vi orsakerna och vad som
behöver göras.

Medverkande

Kenneth Lindahl,
kirurg,
Sjukhusläkarna.

Moderator
Bengt von
Zur-Mühlen

Arrangör:
Sjukhusläkaren

Lena Hallengren,
sjukvårdspolitisk
talesperson, Socialdemokraterna.

Stefan Lamme,
regionråd (M),
Region Skåne.

SJUKVÅRDENS STYRNING: Skottland har

avskaffat företagsmodellen

Dr Snake

• Sidan 27
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Tommy Berger,
landstingsråd (S),
landstinget
Gävleborg.

Margareta
Berglund Rödén,
projektledare/hälsooch sjukvårdsdirektör,
SKL/landstinget
Västernorrland.

Gunnar Németh,
vice
styrelseordförande,
Capio.

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

D

kunde Sjukhusläkaren avslöja att åtta
personer avlidit på sjukhuset på grund av
brist på vårdplatser och underbemanning.
• Sidorna 6-10

GRATTIS FALUN!

ÖPPET BREV
TILL SJUKVÅRDEN

Gänget som tog hem segern i
tävlingen ”Sveriges bästa sjukhusmat – till sista steget” jublar över
segern.
• Sidan 14

– Vem i vårdapparaten tar ansvar för min mans
cancer? Och hur kommer det sig att vi har en
specialistvård som inte lär känna sina patienter?
Det undrar Britt-Marie Ahrnell, i ett öppet brev
till sjukvården.
• Sidan 18

SÅ FUNGERAR HOLLANDS KAOS-SJUKVÅRD
t Den har kallats kaossjukvård för att det är patienterna som väljer var och av
vem de vill bli behandlade.
Men patientinflytandet är

X

grepp om vem
administrativt
torget får jag inget
det är
sköterska som arbetat väg hem den 80är på
ansvarig för patienten...Eftersom
verkar
under dagen och
på akuten och alla
medvetslös på
mycket patienter
åriga kvinnan liggande en mängd
jag en stund hos
bland
ha fullt upp så stannar
britsen i korridoren
smörgås och mjölk”.
patienten och fixar
andra patienter.
och patientsäkersjuksköterskan:
Verksamhetschefen på akuten
I sin rapport skriver
läkare
administrativt hela
hetssamordnande
”Jag har arbetat
när jag ska gå
skriver i sitt yttrande:
dagen och vid 18-tiden
lämna
bifogade yttrande
på akuten för att
”Som framgår av
hem går jag upp
på akutmottagNär jag kommer
personalplaneringen. av en stökig avdel- var arbetsbelastningen
aktuella tidpunkten
jag
ningen vid den
upp i triaget möts
denna höga belastning
stimmigt, mycket
extremt hög. Vid
ning. Hög ljudnivå,
över arbetssituationen
80en diabetessjuka
förloras kontrollen
medipatienter överallt...
att göra adekvata
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åriga kvinnan kommer
och möjligheten
…Vid torget går
att det
med
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till akuten i Lund
cinska prioriteringar.
på en brits...får
skriver de:
stämmer. Driftslesammanfattning
inte
sin
I
ambulans kl 14.30
som
och underär något
kommer och jag
”Svår brist på vårdplatser att ett
efter att ha insjuknat
dande sjuksköterskan kvinnan sökt för.
och
medförde
vet vad
med sluddrigt tal
målig bemanning
tillstånd inte
frågar om man
i
hypoglykemi.
i tid.
avgränsat och lättbehandlat
har fått glukos direkt På Vi tittar i patientliggaren;
och behandlades
förvirring. Hon
sjuksköterskan
och förbättrats.
uppmärksammades
Den driftsledande
under vistelsen
blodbanan i ambulansen
men får inget
ordineras hon fortsatt
Den akuta försämringen
tilltala patienten
kunnat
försöker
helt
genom
hade
akutmottagningen och dryck.
patienten
på akutmottagningen haft en rimlig
mat
svar. Jag smärtstimulerarbröstben utan
glukosdropp och
.
verkställs i den
undvikas om personalen
att trycka på patientens är 2.0. Jag
Något som aldrig
B-glukos
råder på akuten.
någon reaktion.
kaotiska röra som
liggande på en
I stället blir kvinnan
.

glöms
Äldre kvinna
bort och hittas
medvetslös
på akuten
i korridoren

ingen ny företeelse, det
härstammar från Bismarcktiden.
• Sidan 28

Foto: Stefan Nilsson

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

t tillstånd
brist på vårdplatser
schefen: ”Svår avgränsat och lättbehandla försämVerksamhet
ett
s i tid. Den akuta om permedförde att
bemanning
undvikas
mades och behandlade
helt kunnat
fter.”
inte uppmärksam
ningen hade
arbetsuppgi
att utföra sina in 10 ml 3. Patienten svarar på
ringen på akutmottag
sprutar
sig på
en rimlig möjlighet
en sjukröran som utspelar
sonalen haft
behandlingen. I
som är
Kl 18.00 uppmärksammar

Vad kan
Göran & Göran
göra?
2015 ska de två presentera förslagen
som gör att vårdens anställda får göra
rätt saker. Kommer de att lyckas?
• Se sidan 32
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SJUKVÅRDEN I VÄSTMANLAND
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”Det är dags att
skrota DRG som
ersättningsmodell”
Det menar Anders Nilsson, verksamhetschef för Kirurgiska kliniken vid
Västmanlands sjukhus Västerås.
I stället vill han se en satsning på systemet med KPP. Det vill säga att kostnaden
beräknas för varje individuell vårdkontakt, vilket också skulle underlätta
jämförelser mellan kliniker och landsting.
t Vid Västmanlands sjukhus i Västerås
är kostnaden för en viss typ av operation
högre än på andra ställen i landet. Men i
Öppna jämförelser är överlevnaden
bättre och komplikationerna färre.
Detta tar dock DRG-systemet inte
hänsyn till. Det är bara ett exempel på
hur fel det kan bli när man använder
DRG som ett styrinstrument, menar
Anders Nilsson.
– I DRG- systemet tittar man endast
på åtgärd och inte på resultat. I Västerås
har vi lite längre operationstid med
något högre kostnader, men å andra
sidan redovisar vi en bättre överlevnad
och färre komplikationer. Men det får
ingen betydelse i DRG-systemet.
Rimligtvis borde det väl ändå vara
bättre och mindre kostsamt att göra

Fakta: DRG
t Kortfattat är DRG ett
system för att dela in
patienter i likartade
grupper; de med likartad
diagnos och resursförbrukning grupperas i en
och samma grupp.
Det är tänkt att vara ett

Västmanland beslutade 2012
att införa DRG i landstinget.
Nu är planerna lagda på is
efter professionens protester
och ett intressant pilotprojekt
rätt från början, tycker jag.
Anders Nilsson är docent och specialist i anestesi- och intensivvård. Efter
några år i den offentliga vården tog han
klivet över till det privata näringslivet. I
nära 22 år arbetade han inom läkemedelsindustri- och medicinteknikbranschen, de
senaste åren som VD för det japanska
Otsuka Pharma Scandinavia.

Kände inte igen språket
När han för drygt ett år sedan återvände

överskådligt sätt att
beskriva patientsammansättningen (case mix) på
olika sjukhus eller i olika
landsting. Tanken är också
att man ska kunna jämföra
kvaliteten på vården och
göra jämförelser över tiden.
DRG utvecklades vid Yale
University i USA på 60-talet

och användes till en början
som ett redskap för att få en
överskådlig verksamhetsbeskrivning och kvalitetskontroll av sjukvården.
Men i takt med ökande
sjukvårdskostnader utvecklades DRG till ett instrument
för kostnadskontroll och
resursstyrning.

till sjukvården och tjänsten som verksamhetschef för Kirurgiska kliniken,
slogs han av hur språket och värderingarna hade förändrats.
– Terminologin var annorlunda och
hade fått ett starkt genomslag i vården.
Plötsligt pratade man om sjukvård i
fabrikstermer, fokus var på produktion
och antalet producerade enheter i form
av operationer, åtgärder och vårddagar.
Något hade hänt och jag kände inte
igen mig, säger Anders Nilsson.
Vi har fastnat i ett tänkande,
menar han, där behov och prioriteringar trängs undan av ett ensidigt
fokus på ekonomi.
I dag har cirka 11 av 21 landsting
infört DRG.
Även i Västmanland togs ett beslut
2012 att införa DRG i landstinget, men
efter att den lokala läkarföreningen kritiserat systemet och påtalat bristerna,
har politikerna plötsligt börjat tveka.
Anders Nilsson har medverkat i ett
pilotprojekt och tittat närmare på grunderna för DRG-registrering (diagnosrelaterade grupper).
– Beslut om skarpt införande vilar
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Verksamhetschefen
Anders Nilsson:

”Det finns bättre
system – DRG
undergräver
den professionella
medicinska
bedömningen”

Foto: Per Groth
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tills vidare. Våra politiker har tagit till
sig av kritiken och ska istället under
2014 och 2015 använda sig av en
skuggbudget för att se hur utfallet
skulle blivit om vi använt DRGsystemet i vårt landsting. Vad man vill
se är om DRG-systemet hade lett till en
annan fördelning av budgetmedel
jämfört med den normala budgeten.
I Sverige har DRG-systemet anpassats och utvecklats av de nordiska
länderna gemensamt och kallas
NordDRG.
År 2013 fanns det cirka 12 000
diagnokoder och 8 000 åtgärdskoder.
De sammanfattas i 780 DRG-grupper i
slutenvård, samt 440 DRG-grupper i
öppenvård.

Fler och fler inför KPP
I det pilotprojekt där Kirurgkliniken
medverkar, har man tittat närmare på
systemet med patientrelaterad kostnadsredovisning, kallat KPP (kostnad per
patient).
– Medan DRG speglar den genomsnittlige patienten, tar KPP-systemet
fram de verkliga kostnaderna per vårdkontakt, det vill säga vilken förbrukning
av vårdresurser som den enskilde patienten har haft. KPP-databasen utgör själva
underlaget till viktberäkningar för
NordDRG, säger Anders Nilsson.
Flera landsting har idag infört eller är
på väg att införa KPP-redovisning. På
SKL finns en nationell databas som varje
år sammanställer sjukhusens KPP-data.
Ett stort arbete pågår nu för att utveckla
enhetliga beräkningsprinciper och
uppnå en nationell samstämmighet.

”Komplicerade fall riskerar
att bli förlustaffärer”
– Vi kan absolut fortsätta med DRG,
men då som ett hjälpmedel och analysverktyg och inte som en ersättningsmodell. Ett av problemen med DRG är
att man får en mekanisk fördelning av
pengarna utifrån vad som redan har
blivit gjort. Men vissa patienter kräver
mycket mer resurser än genomsnittet.
Och det innebär att komplicerade och
svåra fall riskerar att bli en förlustaffär
för vårdgivaren, säger Anders Nilsson.
Med DRG-systemet undergräver
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man den professionella medicinska
bedömningen, menar han, och professionen hamnar i konflikt med hälsooch sjukvårdslagens portalparagrafer om
att patienter ska prioriteras utifrån tre
grundläggande etiska principer: människovärdesprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. De två första principerna
ska vara överordnade den tredje.
Men med DRG finns det en risk,
menar Anders Nilsson, att vården prioriterar patienter utifrån vilka som är
mest lönsamma. Den yttre ramen,
budgeten, är densamma oavsett vad som
görs.
– I DRG-systemet är en poäng
alltid en poäng, oavsett om den
kommer från en oprioriterad
diagnos eller en prioriterad diagnos.
Anders Nilsson tycker inte heller att
DRG är en bra modell för att olika
landsting ska kunna jämföra sig med
varandra. Det finns i dag såväl struktur
som bokföringsskillnader som gör det
svårt att jämföra olika landsting. Landstingen är olika organiserade, det skiljer
sig också åt i hur man exempelvis
beräknar operationskostnader och hur
sjukhusets overheadkostnader fördelas.
– Det ser lite olika ut när det gäller
att följa regler för hur data ska sammanställas. Det har vi sett när vi gjort jämförande studier mot andra landsting. För
att kunna jämföra oss på relevant sätt
måste data som matas in vara tillförlitlig och jämförbar. Annars vet vi inte om
avvikelser kan bero på struktur- eller
bokföringsskillnader.

– Ekonomiska
incitament är inte allt
Anders Nilsson refererar till forskaren
Peter Lindgren som är knuten till
Medical Management Centre på Karolinska Institutet. I rapporten ”Ersättning i sjukvården. Modeller, effekter,
rekommendationer”, utgiven på SNSförlag ger han ett antal konkreta förslag
på hur den ekonomiska styrningen av
hälso- och sjukvården kan förbättras.
Ekonomiska incitament är inte allt,
menar han. Det är viktigt att ersättningsystemen inte utformas så att det
uppstår konflikter mellan de ekono-
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miska incitamenten och vårdpersonalens
yrkesstolthet och pliktkänsla. En fördel
med att använda styrmedel som exempelvis fokuserar på patientens hälsoutfall, menar Peter Lindgren, är att det
står i samklang med personalens professionella pliktkänsla.
– Vi måste titta mycket mer på
vad vi producerar i form av kvalitet
och vårdbehov och sätta det framför
ekonomiska mått.

Klyfta mellan administratörer
och de som arbetar i vården
Anders Nilsson menar att det har
uppstått en klyfta mellan de som administrerar och de som arbetar i vården.
– Det finns idag en slags alienation
när politiker och tjänstemän vill diskutera betalning per åtgärd och jaga
kömiljarder, medan vi som arbetar på
golvet hellre vill diskutera resurser,
prioriteringar och vårdbehov.
Vi är alla överens om att resurserna
inte räcker till allt och att det kräver
satsningar på forskning, utveckling
och en effektivisering av vården. Men
då krävs också ersättningsmodeller
som främjar en sådan utveckling.
Anders Nilsson skulle gärna vilja se fler
dialoger och utvecklande möten mellan
politiker, tjänstemän och professionen.
– Professionen behöver lära sig mer
om att utveckla vården med hänsyn till
ekonomiska resurser, och ekonomerna
behöver ta mer hänsyn till hälso- och
sjukvårdslagens etiska principer och
sätta dem före kronor och ören.
Anders Nilsson skulle vilja att man
överger DRG som ersättningsmodell och
istället satsar krutet på en harmonisering
och utveckling av KPP-databasen.
– Vi har insett att vi behöver jobba
mer med datakvalitet och även utveckla
samarbete med ett landsting som har en
jämförbar struktur. Då blir det möjligt
att se vad som skiljer oss åt i kostnader
för olika diagnosgrupper, administration och overheadkostnader.
Eva Nordin

Ger kvinnors ohälsa
lägre ersättning än mäns
i DRG-systemet?
Läs mer på sidan 20
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l DRG
l BRIST PÅ VÅRDPLATSER
l DEN ADMINISTRATIVA BÖRDAN
l LÄKARBEMANNINGEN
l FORTBILDNINGEN

Vad svarar vi på den här
frågan? Den regerande
trojkan i brydd diskussion.

www.sjukhuslakaren.se

– Vi ska absolut inte ha DRG
som ett ersättningssystem,
var Helena Hagbergs (FP)
klara besked.

Valets
hetaste
frågor
Sjukhusläkaren styrde kosan till Västmanlands sjukhus i Västerås
där den aktiva fackliga lokalföreningens engagemang stoppat
införandet av DRG. Den 13 maj hade föreningen bjudit in landstingspolitikerna till valdebatt bevakad av lokalpressen, Sveriges
televisons Tvärsnytt och Sjukhusläkaren.
t När Västmanlands läkarförening ställde
politikerna mot väggen, backade samtliga
från planerna att införa DRG-styrning i
landstinget. I alla fall tills vidare.
För övrigt gavs inga skarpa svar på
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frågor kring vårdplatser, fortbildning,
läkarbemanning och den administrativa
bördan.
Den 13 maj bjöd den lokala läkarföreningen in samtliga partier till debatt i

den gamla vårdskolan på Västerås
sjukhus.
Ett 60-tal personer hade samlats i
aulan för att ta del av svaren på fyra
frågor som hade skickats ut till politi-

Foto: Per Groth

kerna i god tid innan debatten.
Trots god betänketid blev debatten
mellan politikerna tämligen lam och några
större skiljelinjer kunde inte skönjas,
förutom synen på privat och offentlig

sjukvård, samt vinstuttag i vården.
Majoriteten var representerad i form
av (V), (S) och (MP). Och från oppositionen, som satt till höger i panelen, medverkade (FP), (C), (KD) och (M).

En av de stora frågorna för kvällen var
DRG-styrningens vara eller inte vara?
Fortsättning nästa uppslag >>>
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THOMAS HÖGSTRÖM (M):

”Kommunrabatten
måste tas
bort”
– Färdigbehandlade
patienter ska hem
inom tre dagar
Många landsting har infört, eller ligger i
startgroparna att införa ersättningsmodeller som bygger på DRG, i hopp om
att kunna komma tillrätta med
underskotten i sjukvården.
I Västmanland togs ett beslut 2012
att införa DRG i landstinget. Men
läkarföreningen har varit kritisk och
försökt att få politikerna att tänka om.
Under kvällen fick varje parti svara på
frågan om hur de ställer sig till ett införande av DRG-styrning. Uppenbart var
att samtliga partier fått kalla fötter.
– Det är en komplex fråga, DRG och
KPP är viktiga verktyg för att kunna
göra jämförelser mellan kliniker och
landsting. Men mer kunskap behövs och
jag är ambivalent när det gäller ett införande, sade Denise Norström (S).
Moderaten Tomas Högström
påpekade att det inte fanns några
perfekta resursfördelningssystem. Även
anslagsfinansiering har sina brister.
Någon klar ställning ville moderaterna
dock inte ta.
Kristdemokraternas Malin Gabrielsson såg DRG som ett bra verktyg för
analys och jämförelser, men påpekade
hon, vården är så mycket mer än pengar.
– Vi måste ha en större helhet där
bemötande, etik och patienternas upplevelser också är en viktig del, ekonomi
får inte vara det enda styrande systemet.
Birgitta Johansson (C) ville inte
säga ja till DRG i nuläget.
– Vi har ju lagt en skuggbudget och

16

jag vill avvakta resultaten från den. Sedan
tror jag vi kommer att få se olika ersättningsmodeller beroende på om det
handlar om små eller stora patientgrupper.
Vänsterpartiets Hans Jansson var
tydlig med svaret:
– Det finns inga planer på att införa
DRG.
Även folkpartiets Helena Hagberg
var kritisk till ett införande.
– Vi har försökt debattera frågan
redan förra året, men då var intresset
svalt. Vi är helt överens om att det är
nödvändigt med en tydligare och bättre
kostnadskontroll. Men vi ska absolut
inte ha DRG som ett ersättningssystem.
Vi har sett negativa etiska bieffekter och
det måste vi väga in när vi utvärderar
system, sa Helena Hagberg.
Hon fick medhåll av miljöpartiets
Andreas Porswald.
– Vi ska inte ha DRG som ekonomisk styrning.
I publiken satt Anders Nilsson, (se
artikel på föregående uppslag) verksam-

hetschef för Kirurgkliniken, som fick
kvällens första applåd.
– Vi är väldigt glada över att ni
är tveksamma till DRG som
ersättningssystem. Forskning
visar att DRG är det system
som mest hämmar innovationer, och är det något som
sjukvården behöver mer av så
är det system som stimulerar
innovationer.

VÅRDPLATSERNA
Hur ska de räcka till?
Sveriges akutsjukhus tillhör OECD-ländernas bottenliga när det gäller antalet
vårdplatser per capita. Dessutom har
antalet platser i äldrevården minskat
med 25 procent de senaste 14 åren.
Frågan om hur vill politikerna lösa
överbeläggningsproblematiken, fick
inga vassa svar.
Socialdemokraternas Denise
Norström menade att frågan inte är så

enkel och det är viktigt att se över hur och
om vårdplatserna är rätt fördelade.
– Nu öppnas mellanvårdsavdelningar i
samverkan mellan landstinget och kommunerna för de patienter som inte behöver
slutenvårdens resurser, men som inte kan
gå hem direkt. Här får vi loss platser.
Moderaternas Tomas Högström
menade att det finns andra snabba och
enkla åtgärder, vilka han har presenterat
i en debattartikel i Svenska Dagbladet.
– Regelverket behöver ändras.
Kommunernas skyldighet att ta hem
färdigbehandlade patienter efter fem
vårddygn bör sänkas till tre dagar.
Dessutom bör detta gälla veckans
alla dagar och inte endast på
vardagar. Det är inte rimligt att
medicinskt färdigbehandlade patienter ska ligga på sjukhus, den kommunala rabatten måste tas bort.
Vänsterpartiets Hans Jansson
skyllde på kommunerna.
– Generell överbeläggning finns inte.
Att fördela om platserna skulle vara en

lösning. Och så måste kommunerna ta
sitt ansvar och inte vara proppar i
systemet, sa Hans Jansson.
Miljöpartiets Andreas Porswald
tyckte att Hans Jansson gjorde det väl
enkelt för sig genom att skylla på kommunerna. Och kristdemokraternas
Malin Gabrielsson påminde om att
många vårdplatser är stängda på grund
av personalbrist.
– Vi har en sjuksköterskebrist. Kan
vi skapa bättre förutsättningar kan vi
också rekrytera fler sjuksköterskor och
då öppna fler vårdplatser.
Kenneth Lindahl, ordförande för
Västmanlands läkarförening, var
skeptisk till politikernas svar och
menade att de nog inte insåg allvaret i
vårdplatsbristen.
– Pratet om att lösningen är enkel
genom att kommunen mycket tidigare
börjar ta hem klinikfärdiga patienter är
bara munväder och fromma förhoppningar. Om man menar allvar borde
man bygga ut den kommunala äldreom-

sorgen, istället har man tagit bort en
fjärdedel av platserna. Och när det gäller
sjuksköterskebristen så är det mer
rättvist att kalla det för en flykt på
grund av dålig arbetsmiljö och år av försummelse vad gäller personalvård.
Kommentaren rev ned kvällens andra
applåd.

FORTBILDNINGEN
Hur ska den garanteras?
Det fanns en stor besvikelse bland
åhörarna när det gäller politikernas syn
på fortbildning. Av svaren att döma
hade politikerna inte förstått allvaret i
den trend som råder och som visar att
läkares fortbildning minskat med drygt
20 procent mellan 2005 och 2012.
De åtgärder som hittills vidtagits i
Västmanland är inrättandet av två nya
ST-block i allmänmedicin. Det kan
knappast kallas för kraftfulla åtgärder,
Fortsättning nästa uppslag >>>
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menade en av åhörarna, och påpekade
att det råder en 40-procentig brist på
allmänläkare i primärvården.
Centerns Birgitta Andersson var
tydlig med att landstinget är berett att
möta det nya EU-kravet i form av yrkeskvalifikationsdirektivet.
– Jag skulle inte vilja träffa en läkare
eller en sjuksköterska utan modern
kunskap.
Även folkpartiet sa sig värdera fortbildning högt.
– Vi måste hänga med i utvecklingen
och se till att hålla hög kvalitet och
relevans, sa Helena Hagberg.
Tomas Högström (M) menade att
fortbildning är en prioriterad fråga och
att det är en förutsättning för att bli
bästa landstinget i landet.
Men några konkreta åtgärder,
förutom att röd-gröna alliansen tillför
fem miljoner extra under 2015 som
öronmärks för fortbildning, gavs inte.
Inge Eriksson, överläkare och
tidigare ordförande för Läkarföreningen, påpekade:
– Satsningen är välkommen, men
dessvärre räcker det inte långt. Behovet
är minst 15 miljoner, bara för att kunna
täcka behovet som uppstår efter
industrins uttåg 2015.
Den röd-gröna alliansen visade en förstående attityd och poängterade att man i
nuläget inte visste om de avsatta medlen
var tillräckliga och att det fanns beredskap
att göra en omvärdering om så krävdes.

ADMINISTRATIONEN
Hur ska den minskas?
Kvällens sista fråga handlade om den
administrativa bördan och om hur den
ska minskas. Trots att Sverige har ett
stort antal läkare per capita jämfört med
övriga OECD-länder räcker inte läkarna
till. En förklaring är den tilltagande
administrativa bördan och bristen på
effektiva IT-system.
Det var svårt att fånga vad politikerna egentligen tyckte; å ena sidan
hade man förståelse för att den växande
administrationen var ett resurskrävande
gissel och tog tid från patient- och
läkararbetet, å andra sidan var det
viktigt att producera de rapporter som
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politikerna begär för uppföljning.
– Kvalitetsregistrering behövs, men
det måste bli enklare. Detta är ju också
något som regeringen vill att man ser
över och vi inväntar nu Göran Stiernstedts förslag. Tekniken är också viktig
och vi måste se till att ha samma system
i vården så att man kan inhämta uppgifter direkt från journalsystemen. Därför
införs nu Cosmic i hela landstinget, sa
Birgitta Andersson (C).
Alla var rörande överens om att
något måste göras för att minska detaljstyrningen och den administrativa
bördan.
Anders Tenertz, verksamhetschef
för Medicinkliniken, var dock kritisk
till de straffavgifter som läggs på vården
om man inte rapporterar enligt
reglerna.
– Ta till exempel sommaren då vi har
en mycket lägre bemanning och måste
prioritera annat och inte hinner med att
registrera och administrera i samma
utsträckning. Under den här perioden
skulle man kunna tänka sig en lättnad
och kanske vänta med en viss del av rapporteringen till efter sommaren. Men då
blir man bestraffad. I grunden ska
vården styras utifrån en god kvalitet,
det är vi alla överens om, men professionen borde i mycket större utsträckning
få prioritera och bestämma över vad som
är rimligt att hinna med.
Tomas Högström (M) visade en viss
förståelse för inlägget, men sa samtidigt.
– Har man en uppgift så ska man
också utföra den, att mäta rätt är viktigt.
Vi behöver datainsamling och statistik
för att kunna utvärdera och utveckla
vården, jag ser inga andra vägar. Men
visst, vi ska förenkla så långt det går.
Kenneth Lindahl sammanfattade
kvällens debatt:
– Det var en trevlig kväll, men med
få konkreta svar på våra frågor. Vi
planerar nu fortsatta kontakter med våra
verksamhetschefer för att bland annat gå
vidare med den fortbildningsmodell
som infektionskliniken har infört och
som fungerar väl. Den hoppas vi att vi
ska få gehör för hos våra tjänstemän och
politiker.
Eva Nordin

TOPPEN ELLER

”Anmärkningsvärt
hur lite koll
politikerna har på
verksamheterna”
Wilhelm Wallquist,
specialistläkare i anestesi
och intensivvård:
t – Det var många fina ord,
men generellt tycker jag att
debatten var otydlig och så
många svar fick vi inte.
Det som är anmärkningsvärt är hur lite koll politikerna har på verksamheterna.
Man vill nu införa Cosmic
i hela landstinget för att vi
ska få ett och samma journalsystem, men samtidigt
kommer man att starkt
begränsa möjligheten att
plocka upp journaler från
primärvården.
Det är helt vansinnigt att
man nu inte försöker ser till att
informationen är tillgänglig på
alla vårdnivåer i landstinget
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BOTTEN? SJUKHUSLÄKAREN PEJLADE OPINIONEN

”Saknade visioner
hur man ska
lösa bemanningen”
”Liten medvetenhet
om fortbildningens
betydelse”
Åke Tenertz,
verksamhetschef för
Medicinkliniken:

”Inga nyheter, men
sakligt och bra”
Mats Stenberg, överläkare
vid Kvinnokliniken samt
andre vice ordförande i
läkarföreningen i
Västmanland:
t – Debatten var saklig, men
som förväntat släpptes inga
större nyheter. Det var ändå bra
att sätta fokus på de frågor som
borde vara några av de viktigaste vårdfrågorna inför valet.
Vikten av god arbetsmiljö
berördes, i vården är det en
enormt viktig fråga där vårdpersonalen inte ständigt ska
behöva höra hur dålig man är på
att hålla budget och att inte hela
tiden matas med krisrapporter
om läget i vården med överbeläggningar och dålig
arbetsmiljö.

Ida Jyrell, ST-läkare BUP:
t Det var viktigt och intressant
att få alla politikerna samlade.
Men de gav få tydliga besked.
Om vi tar exempelvis den
stora kostnaden för hyrläkare i
Västmanland, som ju är ett jätteproblem, så gavs inga
visioner för hur man ska lösa
situationen med bemanningen.
När det gäller den tunga
administrativa bördan så har jag
en erfarenhet från USA och en

”Bra debatt som visade
att politikerna är lyhörda”
Inge Eriksson, överläkare
Infektionskliniken:
t – Politikerna visade en hyfsad
enighet över blockgränserna.
Jag tyckte också att de visade
en lyhördhet för läkarkåren då
de tycks ha tagit till sig av läkar-

föreningens kritik när det gäller
frågan om att införa DRGstyrning i landstinget. Under
kvällen sa samtliga politiker att
de inte var beredda att gå in i ett
system med så stora nackdelar.
Jag tycker överlag att det blev
en bra debatt.

vistelse hos en allmänläkare.
Han träffade cirka 40 patienter
dagligen, men administrationen
bestod i fyra raders dokumentation. Jag tror inte att det är helt
bra, det mest optimala är
kanske någonstans mittemellan.
Jag är också övertygad om
att det är bättre att olika
yrkesgrupper får göra det som
de är utbildade för att göra.
Ska läkare kunna ägna sig i
huvudsak åt läkararbete behövs
definitivt fler sekreterare.

t – Det var ett väl genomfört
möte med god och bred uppslutning från läkarkåren. Men
förutom när det gäller synen på
privat vård, så var det få skillnader mellan partiernas svar.
Några konkreta lösningar vad
gäller läkarbristen inom
primärvård och psykiatri presenterades inte. Och när det gäller
frågan om läkares fortbildning
säger sig politikerna vara
positiva, men de tycks inte fullt
ut se kopplingen mellan läkares
fortbildning och vårdens medicinska utveckling.
Det fanns heller ingen större
medvetenhet om vilka kostnaderna blir när det nya avtalet
med industrin blir verklighet.

”Inte en ny tanke
och inga utfästelser”
Rune Kaalhus, ordförande
för Distriktsläkarföreningen
i Västmanland:
t – Det är positivt att debatten
blev av och att partierna skickade
sina förstanamn i så stor omfattning. Men replikväxlingarna var få
och det var utomordentligt vaga
svar från alla. Jag kan inte
minnas ett enda nytt förslag, ny
insikt eller ny tanke. Inga utfästelser varje sig från majoriteten
eller oppositionen.
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Socialstyrelsen ska utreda
om DRG-systemet
diskriminerar kvinnor
– Vi som jobbar med
utveckling och underhåll av
NordDRG har inte
medvetet infört någon könsdiskriminering i systemet,
men vi tänker utreda ifall
det ändå har råkat bli så, och
i så fall åtgärda.
t Det beskedet ger Lisbeth Serdén,
som är utredare på avdelningen för statistik och jämförelser på Socialstyrelsen,
till Kvinnliga Läkares Förening.
Mycket tyder på att kvinnors ohälsa
prioriteras lägre vid beräkning av DRGvikten, menar Kvinnliga Läkares
Förening.
Varför ger exempelvis inflammerade
tarmfickor en högre DRG-ersättning än
barnsängsfeber efter förlossning?
Det var mer av en slump som några
läkare upptäckte att en rad kvinnliga
diagnoser verkar prioriteras lägre då
DRG-ersättning räknas ut.

Nina Rose ger flera
exempel på vad hon menar
kan vara diskriminerande
prissättning.
t Det första exemplet är hämtat från
Stockholms läns landsting 2013, de tre
senare exemplen från Stockholms akutsjukvård 2014.
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Prissättningen är i flera fall obegriplig menar
Nina Rose, andra vice ordförande i Kvinnliga
Läkares Förening.

I en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte krävde därför Kvinnliga
Läkares förening att Läkarförbundet
skulle verka för att få frågan utredd ur
ett genusperspektiv och att en eventuell
ekonomisk diskriminering åtgärdas.
Nu har föreningen alltså fått svar av
Socialstyrelsen att frågan ska utredas
och om det är så att diskriminerande

ersättning förekommer så ska den
åtgärdas.
– Jag vill bara poängtera att jag
absolut inte tror att någon eller några har
skapat ett ojämlikt system med vilje,
självklart inte. Men vi har fått ta del av
flera exempel som talar för att den ekonomiska ersättningen inte är rättvis ur ett
genusperspektiv, säger Nina Rose, ATläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset/Huddinge, samt andre vice ordförande för Kvinnliga Läkares Förening
DRG-vikt är ett relativt mått på
vård- och behandlingskostnader för en
genomsnittspatient. Högre vikt betyder
högre kostnad (Se även artikel sidan10).
Det är Socialstyrelsen som har
ansvaret att genomföra viktningen av
DRG-systemet, sedan är det upp till
varje landsting att bestämma den ekonomiska ersättningen med utgångspunkt från DRG-vikten.
– Vår kritik är egentligen ingen
kritik mot DRG-systemet i sig, utan
snarare mot att det verkar finnas en
orättvis och ojämlik prissättning, säger
Nina Rose.

Exempel 1. Vid cancerkirurgi i nedre delen
av buken genererar samma ingrepp olika
ersättning beroende på huvuddiagnosen.
Coloncacer.............................143 610 kr
Ovarialcancer .........................88 476 kr
Skillnad...........................55 000 kronor.

Exempel 3.
(N39.0) Urinvägsinfektion utan
närmare specifik orsak ............3 502 kr.
(O86.2) Urinvägsinfektion
efter förlossning ......................1 909 kr.
Skillnad .....................................1 583 kr.

Exempel 2.
(R10.4) Buksmärta utan närmare
specifik orsak ..........................3 088 kr
(O268B) Graviditetsrelaterad
buksmärta ...............................1 909 kr.
Skillnad ....................................1 179 kr.

Exempel 4. (K57.3) Divertikulit
(inflammerade tarmfickor) .......3 088 kr
(O86.1) Endometrit post-partum
(barnsängsfeber efter förlossning).
...................................................1 909 kr.
Skillnad .....................................1 279 kr.

DRG | KRÖNIKAN
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Det är anmärkningsvärt, menar hon, att
prissättningen är högre för en vanlig urinvägsinfektion jämfört med när en kvinna
drabbats av en urinvägsinfektion efter förlossning.
– Vi har också tittat på stora operativa
ingrepp på grund av spridd cancer. Om
cancern hade utgått från äggstockarna var
ersättningen 88 476 kronor, men om
ursprunget till cancern var ändtarmen var
ersättningen 143 610 kronor. Vi kan inte
förstå eller förklara varför dessa skillnader
föreligger, säger Nina Rose.
Hon tycker också att det är förvånande
att ersättningen för buksmärta utan
närmare förklaring ska ge en högre ersättning än graviditetsrelaterad buksmärta.
– En gravid kvinna med buksmärta
kräver ju en mycket noggrannare undersökning och mer av vårdens resurser. Ändå är
ersättningen lägre jämfört med ospecifik
buksmärta. Det är helt absurt, tycker vi.
Vid Sveriges Kommuner och Landsting,
SKL, menar handläggare att patientens kön
inte har någon inverkan på DRG-grupperingen och därmed inte heller vid beräkningen av de relativa DRG-vikterna.
Leif Lundstedt och Åke Karlsson, handläggare på Statistiksektionen, skriver i ett svar:
”Här handlar det mer om vilka volymer
och kostnader de verksamheter som
hanterar respektive patientgrupp har.
DRG-vikten ska återspegla den genomsnittliga resursåtgången för ett normalfall
inom respektive DRG och inte resursåtgången för varje enskild diagnos eller
åtgärd. De exempel ni räknar upp utgår
från en huvuddiagnos enligt ICD-10.
Vårdkontakten kan även innehålla andra
bidiagnoser eller åtgärder vilka kan påverka
DRG-grupperingen. I öppenvård påverkas
även DRG-systemet av vilken yrkeskategori
patienten möter samt mötesformen (enskilt,
grupp, team, telefon/brev)”.
Nina Rose tycker dock inte att SKL har
besvarat KLF:s frågor om hur man bygger
upp ersättningen och om man sett på det ur
ett genusperspektiv.
– Det är SKL:s KPP-data (kostnad per
person) som ligger till grund för DRGviktningen. SKL missar genusfaktorn, man
har sannolikt inte tittat på det här ur ett
genusperspektiv alls. Troligen har man
utgått från att DRG är könsneutralt vilket
det inte tycks vara.
Eva Nordin
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”Min sommarönskan
är att någon där ovan
beslutar att minska vår
administrativa börda”

S

ommaren närmar sig
och redan nu verkar fler
och fler hålla tummarna
för en lagom sommar,
med både sol och regn.
Sjukvårdanställda som
ska hålla ställningarna i semestertider önskar nämligen inga rekordvarma somrar för då ökar belastningen på sjukvården.
Men över vädret råder ingen som
bekant så det är bara att hålla
tummarna och hoppas på lagom sol,
lagom värme och lagom med regn,
För att hoppas på rekord i antalet
öppna vårdplatser kan vi inte.
Tvärtom. Det är säkert.
Men lika säkert är också att vi
måste vända trenden med stängda
vårdplatser och att diskussionen om
vem som gör vad i vården och varför
snart gå över i reella handlingar.
Den frustration som finns bland
vårdens personalgrupper är oftast
centrerad runt att inte ha verktyg
och mandat för att göra det som är
patientrelaterat, stimulerande och
utvecklande.
För att få möjlighet göra rätt
saker måste vi organisera uppföljningar etc. på ett sådant sätt så att
det inte kräver manuella registreringar, ifyllande av gamla formulär
inlagda som dåliga PDF-dokument
på stationära datorer eller mailväxlingar in absurdum då det inte är
klart vad det är för uppgifter som
egentligen efterfrågas.
Min sommarönskning är således
att det är dags för de som styr på
högre nivå att börja fatta beslut.
Tydliga beslut som inskränker
administrativa pålagor och tydligt
prioriterar vård och omsorg om våra
patienter.
Beslut som innebär att verksam-

MIKAEL
ROLFS
Chef för
barnanestesin,
Astrid
Lindgrens
barnsjukhus.
heterna får stöd av strukturerna runt
omkring dem, istället för att vården
ska stödja administrationen.
Så jag väntar med spänning på
om Göran Stiernstedt i sin roll som
nationell samordnare tar denna boll
och om socialminister Göran
Hägglund vågar sticka ut hakan
innan valet i denna fråga.
Sedan måste jag säga återigen;
Gör någonting, VAD SOM HELST,
åt denna mailhysteri!
Varför ska det vara så svårt att ta
tag i det oerhört irriterande problemet att många anser sig ha rätt att
skicka massiva mängder mail till
mängder av olika funktioner och
medarbetare, och att sedan ett antal
av dessa vidarebefordrar mailen för
kännedom utan att alls reflektera
över om det som skickas är relevant
för dem som får det, eller ännu vanligare, redan fick mailet i första
omgången!
Jag var på semester och när jag
kom tillbaka räknade jag för nöjes
skull på omfattningen av dessa
onödiga massmail. Jag kände mig
inte särskilt munter när jag insåg att
de stod för mer än hälften av min
mailkorgs innehåll. Rekordet var ett
mail som jag fått primärt och sedan
fått vidarebefordrat för kännedom
till mig av SJU andra personer oberoende av varandra. Det enda
positiva med dem var att de gick
snabbt att radera.
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Så mår sjukvå
Medan norr mår bra har den ekonomiska krisen slagit hårt mot sjukvården i många
länder i östra och södra Europa där sparpaket och läkarflykt skapat stora konflikter.
Det visade ländernas rapport om sjukvårdens tillstånd då Sjukhusläkarna stod som värd
för den fackliga EU-organisationen AEMH:s årliga möte.
I Tyskland storsatsar den nya koalitionsregeringen på kvalitet. I länder som Portugal,
Bulgarien och Grekland sjunker folkhälsan och miljoner går utan sjukförsäkring.
Av Helene Thornblad

PORTUGAL

Regeringen har
förbjudit läkare
att rapportera
missförhållanden
Den ekonomiska krisen
har slagit hårt mot
Portugal.
t Som en följd av det har nedskärningarna inom sjukvården varit
”generella och blinda” enligt portugisiska Ordem dos Medicos.
Enheter som uppfyllt kriterierna
för Centers of Excellence har stängts
ned. Den omfattande arbetslösheten

har lett till ”en
massiv emigration” av
unga med akademisk
utbildning.
Ett nytt kollektivavtal förhandlades fram mellan läkarnas
fackliga organisationer och regeringen 2012, men regeringen gör
nu allt för att förhala implementeringen av det. Fackliga protester bemöts hårdhänt, på gränsen
till förföljelser och en läkarfacklig

representant har avskedats, enligt Ordem
dos Medicos.
Ett regeringsbeslut har fattats om att
läkare inte får rapportera missförhållanden i
sjukvården till den nationella sjukvårdsmyndigheten (NHS).

FAKTA | SJUKVÅRDEN I EU
t Förutom de ekonomiska villkoren så finns
det stora skillnader mellan de europeiska
sjukvårdssystemen och anställningsformerna
för specialistläkare. I vissa länder är läkaren
egenföretagare och fristående konsult i sitt
dagliga arbete på sjukhuset och i andra länder
anställd.
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Mångfalden finns även bland Europas
läkarorganisationer. Ofta finns flera organisationer i samma land, för anställda läkare, för
”konsulter”, ibland finns även en indelning efter
språk – som i Schweiz där de schweizertyska
läkarna har en egen förening.
Sjukhusläkarna är medlemmar i den

europeiska överläkarorganisationen AEMH.
Bland medlemsorganisationerna finns både
professions- och fackliga organisationer. AEMH
har ett nära samarbete med de anställda
läkarnas europeiska organisation FEMS, vars
medlemsorganisationer har en mer traditionell
facklig prägel.
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ården i Europa
BULGARIEN

Stora underskott
och låga löner har lett
till utbredd läkarflykt
Den ekonomiska krisen har inte lättat i Bulgarien och sjukhusens underskott når troligen
upp till 40 procent mot slutet av 2014.
t Läkarlönerna är låga, en vanlig lön
ligger på under 1000 euro i månaden.
Läkarflykt till andra länder inom EU är
utbrett.
Den politiska situationen är instabil
och debatten präglas av ofinansierade
löften om lägre vårdavgifter och obe-

gränsad tillgång
till dyra läkemedel.
En mer stabil
finansiering av sjukvården är en viktig
fråga för Bulgarian Medical Association
som annars arbetar mycket med att för-

bättra specialistutbildningen för
läkare.

TYSKLAND

Kvalitetssatsar och debatterar läkares
bonusersättningar efter transplantationsskandal
I höstas fick Tyskland en ny
koalitionsregering mellan
konservativa och socialdemokrater.
t I ett gemensamt koalitionsdokument
har nya mål satts upp för sjukvården.
Bland annat inleds en satsning på kvalitetssäkring och revision av sjukvården.
Ett fristående revisionsorgan ska
bildas för att bedöma kvalitet i sluten
och öppen vård. Resultaten ska sedan
kunna ligga till grund för beslut om

sjukvården på olika nivåer, bland annat
ska god kvalitet kunna ge bonus och låg
kvalitet bestraffas ekonomiskt.
Checklistor för operation ska bli
allmän standard i kvalitetsarbetet.
Verband der Leitenden Krankenhausärzte
Deutschlands har analyserat regeringens
planer och kommer att fortsätta ge
”konstruktiva råd” under införandeprocessen.

Transplantationsskandal
År 2012 hade Tyskland en ”transplantationsskandal” där läkare anklagades för
att ha gett felaktig bild av patienters

medicinska tillstånd för att korta väntetiden till transplantation.
En av läkarna ställdes inför rätta för
sitt agerande. Den rättsliga utredningen
ledde vidare till en omfattande debatt
om de ekonomiska ersättningssystemen
i sjukvården, med bonusutbetalning till
läkare för vissa medicinska åtgärder.
Regeringen har lagt ut uppdraget att
utforma rekommendationer i dessa
frågor på tyska läkarförbundet och deras
motpart på arbetsgivarsidan. Syftet är
att få bort målstyrda avtal som premierar vissa typer av sjukvårdsinsatser med
ekonomiska medel.
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KROATIEN | Regeringen försökte sänka strejkande läkares löner

Franskt konsultbolag ska rädda den
krisande sjukvården med en ”Master Plan”
Förra årets avtalsförhandlingar i Kroatien bröt
samman och 70 procent av
sjukhusläkarna gick ut i
strejk.
t Socialministeriet svarade med att
sänka lönerna för alla strejkande läkare,
vilket dock ogiltigförklarades efter ett
avgörande i landets högsta domstol.
I januari 2014 avskaffades joursystemet på sjukhusen och ett system med
skiftarbete för läkare infördes. Snabbt
uppstod problem eftersom det inte fanns
nog många läkare för att fylla schemaraderna, vilket till stor del beror på
läkarflykten till andra EU-länder.

ÖSTERRIKE

Implementeringen av EU:s arbetstidsdirektiv är även det ett bekymmer med
en strikt tillämpning av arbetstidsbegränsningen till max 48 timmar per
vecka. Enligt kroatisk arbetstidslag är
det dessutom förbjudet att arbeta övertid

mer än 180 timmar per år. Ännu ett
bekymmer är att regeringen hotar att
förhindra den lagliga rätten för sjukhusläkare att förlägga upp till en tredjedel av sin arbetstid till andra arbetsgivare, ofta privata kliniker.
Denna möjlighet har varit uppskattad
av läkarna, som kunnat dryga ut sin
inkomst och av de privata klinikerna som
fått tillgång till bred kompetens för ett
bra pris, enligt Croatian Medical Chamber.
Världsbanken har lagt ut uppdraget
att utforma en ”Master Plan” för det kroatiska sjukvårdssystemet på ett franskt
konsultbolag.
Planen, som bland annat går ut på
fusioner av 21 sjukhus, har utformats
helt utan samråd med kroatiska läkarorganisationer.

i blåsväder

Inför domstol för brott mot arbetstidslagen
EU-kommissionen har inlett
process mot Österrike för
brott mot arbetstidslagen när
det gäller läkares arbetstid.
t EU-kommissionen riktar in sin kritik
mot att genomsnittliga arbetstider för
läkare på vissa håll överstigit 48 timmar
i veckan, att det inte är obligatoriskt att
förlägga kompledighet i direkt anslutning till långa arbetspass och att kompledighet kan bytas ut mot ekonomisk
ersättning.
Austrian Federal Body of Employed
Doctors förbereder ett svar till EU-kom-
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missionen med motkrav som de menar
passar bättre för läkarna och sjukvården,
exempelvis max 25 timmar långa
arbetspass, obligatorisk kompledighet
efter långa pass, flexibla arbetstidsmodeller och medicinska kontroller av
jourarbetande läkare.

Lång och trogen tjänst
får inte ge högre lön
EU-domstolen har nyligen fällt avgörande i ett intressant rättsfall som rör
diskriminering av sjukvårdsanställda
från andra länder.
Rättsfallet rör Salzburger Landeskliniken, som kopplade uppflyttning till
högre lönesteg till anställningsperiodens

längd hos de egna sjukhusen.
EU-domstolen ansåg att en sådan
lönepolicy var indirekt diskriminerande
eftersom den hindrar den fria rörligheten. EU-domstolens beslut innebär i
praktiken att ”lojalitetspremier” knutna
till anställningstid hos en arbetsgivare
inte är förenliga med EU-rätten.
Patientdatafrågor är heta även i Österrike. Sedan 2006 pågår ett projekt för att
etablera en nationell säker plattform för
överföring av patientdata och elektronisk
recepthantering.
Tanken är att systemet ska vara igång
i januari 2015, men många frågor
återstår att lösa, inklusive finansieringen
av systemet.
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Folkhälsan försämras

GREKLAND

Tre miljoner greker utan sjukförsäkring och
läkarlönerna har sjunkit 40 procent på sex år
Sedan den ekonomiska
krisens början, 2008, och
fram till i dag har Greklands hälso- och sjukvårdsutgifter minskat
med 18 procent, vilket
kan jämföras med en
14-procentig ökning i
OECD-länderna.
t Tre miljoner greker står utanför
sjukförsäkringen, och särskilt i
denna grupp försämras nu folkhälsan kraftigt, enligt Panhellenic
Medical Association. Fler insjuknar i
infektionssjukdomar, i synnerhet
hiv, fler spädbarn dör i samband
med förlossning och den mentala

ITALIEN

ohälsan ökar. På de offentliga sjukhusen råder brist på läkemedel och
medicinsk utrustning.
Läkarlönerna har sjunkit med
ungefär 40 procent sedan 2008 och
lönerna betalas ofta ut sent. Jourersättning betalas ut med 3-12
månaders fördröjning, eller inte
alls. Arbetsvillkoren och svårigheten att alls få anställning i
Grekland leder till att många unga
läkare söker sig utomlands.
Situationen är något bättre på
privatsjukhusen, men även där har
krisen lett till att läkare arbetar fler
timmar för lägre lön.
Panhellenic Medical Association
arbetar för att alla ska ha rätt till
sjukvård, även oförsäkrade och
immigranter och att läkarutbildningen ska fungera trots nedskärningarna.

Ny lag ska stoppa ohållbar ökning av åtal

Lönestopp sedan 2009 och antalet läkare minskar
När den ekonomiska krisen
slog till i Italien år 2009
stoppades alla löneökningar
för läkare och anställningsstopp infördes.
t

Löne- och anställningsstoppet fortsätter även under 2014, och läkarkåren
minskar i Italien eftersom det per 100
pensionerade läkare endast har nyanställts 10 sedan 2009.
Antalet stämningar mot läkare i
medicinska ärenden har fördubblats

sedan år 1994. Som en följd av detta blir
läkares ansvarsförsäkringar dyrare för
varje år, med avgifter på upp till 28 000
euro årligen för de mest utsatta specialiteterna (gynekologer, kirurger och ortopeder).
Situationen har blivit allt mer
ohållbar och ett nytt lagförslag förbereds
för att begränsa rätten att väcka åtal till
fall där en patient avlidit eller skadats
allvarligt. Det ska inte vara möjligt att
söka skadestånd för fall som inträffat mer
än två år tillbaka i tiden. Ansvarsförsäkringen föreslås bli obligatorisk för alla
sjukvårdsenheter, privata och offentliga.
AEMH:s italienska medlemsorganisa-

tion är en professionsorganisation som
närmast kan jämföras med Läkaresällskapet i Sverige, men med regeringens
uppdrag att handlägga beslut om återkallande av legitimationer och begränsningar i rätten att utöva yrket.
Italienska Federazione nazionale degli
ordini dei medici chirurgici e degli odontoiatri
organiserar även tandläkare och ansvarar
för professionernas uppförandekoder och
för läkareden.
En ny lag antagen i Italiens parlament
i april i år introducerar en ny modell för
anmälningsärenden mot yrkesutövare,
där den utredande funktionen separeras
från den juridiska.
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SCHWEIZ | Läkare i skottgluggen efter sexförbrytares återfall

Allt fler åtal mot läkare skapar oro
Debatt om DRG efter bråk med försäkringsbolag
I Schweiz pågår en debatt om
DRG men med helt andra
förtecken än i Sverige, vilket
sammanhänger med att
sjukvårdens finansiering
delvis sker via privata
sjukvårdsförsäkringar och
delvis med offentliga medel.
t Det är obligatoriskt för schweiziska
medborgare att teckna en grundläggande
sjukförsäkring, och många tecknar
dessutom tilläggsförsäkringar.
”SwissDRG” har rollen av en standardiserad taxa för försäkringsersättningar
till sjukvården.
DRG infördes i Schweiz år 2008 och
nya versioner av ersättningssystemet

kommer varje år. Systemet blir allt mer
detaljrikt med syftet att kunna ge en så
rättvisande bild som möjligt av faktiska
kostnader för olika insatser. Exempelvis
siktar man nu på att inkludera investerings- och avskrivningskostnader i DRGsystemet.
En het fråga just nu är rehabiliteringsersättning där försäkringsbolag systematiskt försenar utbetalningarna. Det har
skapat ett behov av att tydligare definiera när tidig rehabilitering börjar och
avslutas. Schwieziska Verbindung der
Schweizer Ärztinnen und Ärzte är djupt
engagerat i att påverka DRG-systemet
på detaljnivå.
”Defensiv medicin” har blivit ett
begrepp i Schweiz sedan antalet åtal mot
läkare ökat. Nya patientorganisationer
har vuxit fram, i vissa fall med uttalat
syfte att initiera nya åtal.
Schweiziska läkarförbundet är

bekymrat över utvecklingen, och anser
att den kan leda till en defensiv hållning
i läkarkåren som i sin förlängning kan
hota patientsäkerhet och medicinsk
utveckling.
Diskussionen kring läkarkårens ansvar
har blivit mycket tillspetsad efter en
skandal som skakat Schweiz. Det har
visat sig att flera sexförbrytare återfallit i
brott efter att ha avtjänat fängelsestraff,
och allmänhetens ögon har vänts mot
behandlande läkare med krav på ansvarsutkrävande om risken för återfall underskattats.
Uppgiftsglidning som leder till att
läkarrollen hotas är ett annat bekymmer
för de schweiziska läkarna. Apotekare
lobbar för att ta över läkares uppgifter vid
ordinering av vaccinationer och för att fler
läkemedel ska säljas receptfritt och det
finns politiska förslag om att låta sjuksköterskor ta över andra läkaruppgifter.

NORGE

Het debatt om rätten att få göra abort
Nationell plan ska rädda de små sjukhusen
Småsjukhusens framtid har
länge varit en het fråga i
Norge, med sin vidsträckta
och svårtillgängliga
glesbygd.
t Norska Overlegeforeningen har tagit initiativ till en nationell sjukhusplan och
lagt fram förslag som väckt gehör hos
regeringen.
Tre expertgrupper ska nu tillsättas för
att arbeta med sjukhusplanen – fackliga
representanter, patientorganisationer och
externa resurspersoner.
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Neddragningen av vårdplatser har
gått långt i Norge, vilket har medfört
kortare vårdtider och en ökad arbetsbelastning jourtid. Centrala avtalsför-

handlingar pågår nu i Norge, med
arbetstidsavtalet som en central fråga.
Andra stora frågor för norska Overlegeforeningen just nu är att stärka det
medicinska ledarskapet på sjukhusen
med fler läkare som chefer och rätten till
fast anställning för ST-läkare.
Norge har fått en egen ”samvetsdebatt” i abortfrågan efter regeringsskiftet, där kristdemokraterna tagit plats i
regeringen.
Ett regeringsförslag förbereddes om
att ge distriktsläkare rätt att vägra att
remittera vidare patienter som vill göra
abort, men efter en omfattande debatt i
medierna drogs det tillbaka.
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DANMARK

Satsning på specialister i frontlinjen på akuten
Onödig administration och registering ska bort
De danska regionerna arbetar för ett
mer enhetligt mottagande på akutmottagningarna på Danmarks 21 akutsjukhus.
t Målet är att ha specialister i frontlinjen på alla akutsjukhus, även om det i dag är svårt att rekrytera tillräckligt många för att täcka alla jourlinjer.
Utvecklingen stöds av danska överläkarföreningen
som i övrigt fokuserar på att minska mängden administration och registreringar i sjukvården och på att
stärka psykiatrin och introducera en nationell modell för
psykiatrisk behandling med fler läkare som chefer.

BELGIEN

Regionerna får ansvaret för sjukvården
En sjukvårdsreform som
innebär regionalisering av
sjukvården har röstats
igenom i det belgiska
parlamentet.

LUXEMBURG

t Regionaliseringen ska även omfatta

det sociala trygghetssystemet. Regionindelningen i Belgien följer i stort sett
språkområdena, med de tre regionerna
Flandern (flamländsktalande), Vallonien
(franskspråkigt) och Bryssel (den tvåspråkiga huvudstadsregionen).
Mycket är ännu oklart kring regiona-

liseringen, men troligen kommer rätten
att besluta i vissa frågor som rör ersättningssystem och eutanasi för minderåriga att vara kvar på den nationella
nivån.
Möjligheten till dödshjälp för barn
röstades igenom i det belgiska parlamentet i februari i år.

Saknar egen läkarutbildning

Top-down-system ska begränsa läkarnas stora inflytande
I Luxemburg är den stora
majoriteten sjukhusläkare
egenföretagare med konsultroller på sjukhusen.
t Det innebär att kollektivavtalsför-

handlingarna främst avgränsas till frågor
som beloppsgränser för den egenavgift
läkaren har rätt att ta ut av patienterna.
Länge har sjukhusen i Luxemburg

letts efter en ”bottom-up-princip” där
läkarna i praktiken haft stort inflytande
över sjukvården. Nu introduceras allt
mer ett ”top down-system” som begränsar läkares inflytande. Följden blir att
läkarens ansvar kvarstår, men utan
mandatet att fatta de nödvändiga
besluten, enligt Association des Médecins et
Médecins Dentistes du Grand Duché de Luxembourg.
I år introduceras en efterlängtad

eHälsoplattform i Luxemburg, med möjligheter för både sjukvården och patienterna att ta del av informationen.
Luxemburg har fram till i dag varit
helt beroende av läkarutbildningen i
grannländer som Frankrike och Tyskland
dit unga luxemburgier rest för att
studera medicin för att sedan – kanske –
återvända hem. Nu pågår diskussioner
om att starta en egen läkarutbildning i
Luxemburg.
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VÅRA MATVANOR E
”80 procent av all antibiotika
i världen används inom djuruppfödningen”

”Antibiotikaresistens undergräver
ekonomisk tillväxt, försvagar nationell säkerhet och
ökar mortaliteten för individer i alla skeden av
livet”. Så inledde Maria-Teresa Bejarano från det
globala nätverket ReAct seminariet om antibiotikaresistens på det europeiska överläkarmötet i Stockholm i slutet av maj arrangerat av Sjukhusläkarna
Var fjärde svensk turist
som kommer hem från
semester utanför Europa bär idag
multiresistenta ESBL E.coli-bakterier
i tarmen

Maria-Teresa Bejarano:
– Resistensutvecklingen har nu
gått så långt att den påverkar
alla sektorer av sjukvården.
Foto: Bengt von Zur Mühlen

Sjukhusläkarnas ordförande
Karin Båtelson hälsar delegaterna välkomna till ett soligt och
grönskande Stockholm.
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I

år var det svenska Sjukhusläkarnas
tur att stå som värd för europeiska
överläkarorganisationen AEMH:s
möte. Mötet inleddes med ett
seminarium om antibiotikaresistens och patientsäkerhet, med
flera av de europeiska nyckelaktörerna på
plats.
Det finns många orsaker till ökningen av
antibiotikaresistens, till dem hör överanvändning bland djur och människor,
miljöutsläpp från läkemedelsföretag, migration, handel och resor samt medicinsk
turism, förklarade
Maria-Teresa Bejarano
och gav ett exempel: i
Kina ges antibiotika
intravenöst vid vanliga
förkylningar. Hälften
av all antibiotika i
världen säljs utan
recept och ofta med en
aggressiv marknadsföring.

– 80 procent av all antibiotika används
inom djuruppfödningen, i huvudsak som
tillväxtfaktor. Colistin, som är ett av de få
antibiotika som kan användas mot
mulitresistenta gramnegativa stavbakterier, används som tillsats i djurfoder, sa
Maria-Teresa Bejarano.
Missbruket av antibiotika är störst i
världens låg- och medelinkomstländer,
Colistin säljs i stora mängder världen över för att
användas som tillsats i djurfoder.
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ETT DÖDLIGT HOT?

kanske allra värst i Indien. Men i en globaliserad värld kan problemen inte isoleras.
24 procent av alla svenska turister
som kommer hem från semester utanför
Europa bär multiresistenta ESBL E.colibakterier i tarmen. Och hoppet till
utvecklingen av ny antibiotika är svagt.
– Resistensutvecklingen påverkar
alla sektorer av sjukvården – förlossnings- och neonatalvård, behandling av
könssjukdomar, kirurgi och ortopedi,
cancerbehandling ... Ett exempel: Vi har

Multiresistenta bakterier
hotar att sätta
stopp för prostatabiopsier
sett en så stor ökning av infektioner
med multiresistenta bakterier vid
prostatabiopsi att urologer nu måste
överväga när, om alls, det är motiverat
att göra en biopsi.
Maria-Teresa Bejarano underströk att
frågan om antibiotikaresistens tyvärr är
långt ner på dagordningen för de flesta

beslutsfattare. Orsaken är en ond cirkel
av brist på finansiering, dåliga data,
bristande medvetenhet och låg prioritet.
Men situationen är långt ifrån hopplös
– det finns lösningar. Till dem hör
tillgång till rent vatten och bättre grundläggande hygienförhållanden för världens
fattiga, reglering av antibiotikaförsäljningen och genomgripande förändringar
i synsättet på antibiotikaanvändning.
Helene Thornblad

29

Sjukhusläkaren 3/2014

SJUKHUSLÄKARNAS EUROPAMÖTE | ANTIBIOTIKARESISTENS

Richard Bergström, generaldirektör för de
forskande läkemedelsföretagens organisation i Europa:

”VÄRLDEN
BEHÖVER EN NY
AFFÄRSMODELL”
– Det är tomt i industrins ”pipeline”

R

Pipelinen har sinat drastiskt
under 2000-talet.
Statistik från U.S. Food and
Drug Administration visar att
det varit en kontinuerlig minskning av nya godkända antibiotika de senaste 30 åren, men att
under 2000-talet har det nästan
blivit tvärstopp.

NÅGRA FAKTA
t Antibiotika till djur i rent
tillväxtökande syfte förbjöds i
Sverige 1986 och inom EU
2006, men i många länder
utanför Europa är användningen fortarande tillåten.
t Den totala antibiotikaförsäljningen inom sjukvården
minskade med 1 procent i
Sverige under 2012 jämfört
med 2011. I öppenvården
minskade den med 3 procent.
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ichard Bergström, generaldirektör för de forskande läkemedelsföretagen i Europa (Efpia),
inledde med ett negativt
besked på seminariet om
antibiotikaresistens.
– Det är tomt i industrins ”pipeline”.
Allt fler forskande företag drar sig ur forskning kring nya antibiotika och allt färre
preparat godkänns.
Han sammanfattade orsakerna: Det är
svårt att förutse framtida behov, det finns
flera flaskhalsar i utvecklingen av nya läkemedel och det är svårt att hitta balansen
mellan marknadsföring och ”rätt användning” av antibiotika. Men den kanske
största utmaningen är att finna en fungerande affärsmodell.
– Det är svårt att få företagen att satsa i
tiotals år på utveckling av ett nytt preparat,
som sedan helst inte ska användas utan
hållas inlåst och reserveras för de allra
svåraste fallen i framtiden.

Gädjande besked: ”Bolag har
återupptagit forskningen”
Men det finns även positiva tecken. Sanofi
och Roche har återupptagit sin forskning
om nya antibiotikapreparat och även Astra

Richard Bergström: – Vägen framåt är breda
partnerskap och nya finansieringslösningar.
Foto: Bengt von zur Mühlen

Zeneca har börjat engagera sig.
Inom 3-4 år kan vi ha nya antibiotika på marknaden, tror Richard
Bergström.
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Katrin Fjeldsted
(bilden) , ordförande i läkarförbundens europeiska samarbetsorganisation CPME,
frågade om inte
läkemedelsföretagen
kunde göra som de stora bokförlagen,
låta en del av överskottet från ”bestsellers” finansiera utgivningen av poesi.
– Jag gillar faktiskt jämförelsen med
bokförlagen. Läkemedelsföretagen har
satsat miljarder på utveckling av läkemedel mot alzheimer, utan att komma
någon vart. Vi har våra ”poesiprojekt”,
svarade Richard Bergström.

Nya Karolinska byggt för att
minimera smittspridning
Annelie Liljegren, medicinsk rådgivare i NKS-projektet, berättade om
planeringen av Nya Karolinska sjukhuset utifrån ett medicinskt perspektiv.
– Vi har försökt att fånga upp trender
inom medicinen, som kortare vårdtider,
ökad subspecialisering och skräddarsydda behandlingar, berättade hon.

Flera åtgärder har genomförts för att
minska smittspridningen på sjukhuset,
bland annat har patient- och personalflödena separerats, sjukhuset ska enbart
ha enkelrum och transporterna minimeras. Bilddiagnostik har förlagts i direkt
anslutning till akutmottagning, operationssalar och förlossning.
Vlad Tica, delegat från Rumänien
och andra vice ordförande i AEMH,
berömde NKS-förvaltningen för läkarmedverkan i planeringen.
– Annars brukar det mest vara
ekonomer och arkitekter, och då blir
resultatet inte alls bra.
– Det är ett tidsödande uppdrag som
periodvis också är jobbigt och frustrerande. Men viktigt. Det var flera läkare
med i projektet från början, men jag är
den enda som är kvar, berättade Annelie
Liljegren.
Dominique
Monnet (bilden)
som arbetar med
antibiotikaresistens på ECDC, det
europeiska centret
för folkhälsofrågor,

visade exempel på utvecklingen av antibiotikaresistensen i Europa. Det finns
stora skillnader mellan europeiska
länder, och mellan olika typer av antibiotikaresistens.

MRSA-infektionerna
både minskar och ökar
Förekomsten av MRSA-infektioner
minskar nu i flera europeiska länder,
men ökar i Portugal och Rumänien
som också har den största förekomsten. Infektioner med multiresistent
klebsiella ökar däremot över nästan
hela Europa.
ECDC arbetar på flera plan, bland
annat med datainsamling och statistik
om resistensutveckling i Europa samt
med att sprida fakta om insatser mot
spridningen av multiresistenta bakterier
och vilka resultat de ger. ECDC arrangerar även ”Antibiotic awareness day”.
Ett nytt inslag är att samla och sprida
patientberättelser där patienter som bär
på multiresistenta bakterier berättar hur
de smittades och hur det är att leva med
sjukdomen.
Helene Thornblad

WHO: Det stora hotet är att reistensen
börjar nå ”sista-utvägen-antibiotika”
”Görs inget går världen mot
en post-antibiotisk era där
vanliga infektioner och
mindre skador återigen kan
bli dödliga”.
t I slutet av april släppte WHO den
första globala rapporten om hotet från
antibiotikaresistenta bakterier.
I den slår världshälsoorganisationen
fast att det allvarliga hotet från resistenta
bakterier inte längre är en allvarlig
profetia för framtiden utan något som
händer just nu, i världens alla regioner.
I rapporten som grundar sig på data
från 114 länder fokuserar världshälsoorganisationen på antibiotikaresistens hos
några bakterier som orsakar vanliga all-

varliga sjukdomstillstånd som sepsis
(blodförgiftning), diarré, lunginflammation, urinvägsinfektioner och gonorré.
WHO säger att situationen är alarmerande eftersom resistensen nått ”sistautvägen-antibiotika”. Alltså antibiotika
som ges då inga andra fungerar.
Detta varnar WHO speciellt för:
1 Resistens, spridd över hela
världen, mot behandling med
”sista-utvägen-antibiotika” när det
gäller livshotande infektioner orsakade
av den vanliga tarmbakterien Klebsiella
pneumoniaecarbapenem som bland annat är
en vanlig orsak till allvarlig lunginflammation som kräver sjukhusbehandling,
blodförgiftning, infektioner hos
intensivvårdspatienter och hos nyfödda.
I vissa länder fungerar nu inte
carbapenemantibiotika på mer än hälften

av befolkningen som behandlas för
K.pneumoniae-infektioner, skriver
WHO.
2 Ustpridd resistens mot antibiotika mot urinvägsinfektioner
orsakade av e.coli-fluorokinoloner.
På 1980-talet då medicin kom fanns i
stort sett ingen resistens. Idag är behandlingen av varannan patient verkningslös i
vissa länder, står det i WHO:s rapport.
3 Verkningslös behandling av
gonorré med tredje generationens cefalosporiner som ”sistautvägen-antibiotika” har rapporterats i
Australien, Österrike, Kanada, Frankrike, Japan, Norge, Slovenien, Sydafrika,
Storbritannien och Sverige.

Christer Bark
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”Ett övergrepp på medicinens
framsteg att använda antibiotika
för att vi ska få billigt kött”
POSITIVA NYHETER
Nya antibiotika. Nya antibiotika mot
multiresistena tarmbakterier är på
väg. Betalaktamashämmare i kombination med betalaktamantibiotika
genomgår nu kliniska prövningar och
kan bli klara att sättas in som
behandling om några år.
Europa. Användningen av antibiotikabehandling av djur minskar i Europa. I
19 av 20 europeiska länder gick
försäljningen av antibiotika avsedda
för djur ner 2011 jämfört med 2010
med mellan 0,4 procent och 28
procent, enligt statistik från EMA
(European Medicines Agency).
Världen. Enligt WHO används bara en
liten mängd av de antibiotika som WHO
klassar som de kritiskt viktigaste för
behandlingen av människor i uppfödningen av djur. Exempelvis var det bara
0,2 procent av all försäljning av tredje
och fjärde generationens
cefalosporiner som gick till djursektorn
2011. När det gäller kinoloner och
makrolider var siffrorna 1,6 procent
respektive 8 procent.
Sverige. Den totala antibiotikaförsäljningen för användning på djur
har minskat succesivt under de
senaste åren, från cirka 17 ton 2007
till cirka 11 ton 2013. Några kritiskt
viktiga antibiotika för behandling av
människor med resistenta bakterieinfektioner minskade mest, med
cirka 50 procent och sedan 1 januari
2013 får dessa medel inte längre
användas som förstahandspreparat
vid behandling av djur.
Norden. De nordiska länderna kan
komma att satsa 2,5 miljarder kr
under fem år för att få fram ny antibiotika. Förslaget kommer från den
tidigare svenske ministern Bo
Könberg i en ny rapport om hur det
nordiska samarbetet inom hälsoomårdet kan utvecklas.
Christer Bark
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– Det är ett övergrepp på
medicinens framsteg att
använda antibiotika på
kyckling och andra köttdjur
för att de ska växa lite
snabbare och någon ska tjäna
pengar.
t

Det är fruktansvärt, säger Björn Olsen,
professor i infektionssjukdomar vid
Uppsala universitet.
De resistenta bakterierna har ökat
snabbt. I dag kan varannan patient på en
infektionsklinik vara bärare av resistenta
bakterier som var ovanliga för bara tio år
sedan, enligt Björn Olsen.

På väg mot stupet
med raketfart
– Vi är på väg mot stupet med raketfart,
säger han.
Björn Olsen målar upp ett scenario
där man inom en snar framtid, ”i vår
generation”, inte kan genomföra cancerbehandlingar eller utföra operationer på
grund av antibiotikaresistens.
– Det är redan en katastrof på flera
platser på jorden. Människor dör av de
här bakterierna, även i Sverige, säger
Björn Olsen.
Sverige är det EU-land som använder
minst antibiotika till djur. Trots att EU
har gemensamma regler är skillnaderna
mellan länderna stora. Tyskland använder
16 gånger mer och Cypern hela 30 gånger
mer antibiotika än Sverige.
– Många veterinärer i andra EU-länder
anser att de inte klarar sig utan antibiotika och det har givetvis att göra med att
djurhållningen är sämre, säger Jenny
Lundström, veterinär vid Svenska Djurhälsovården.
Sverige har minskat spridning av

smittor bland annat genom att djur föds
upp gruppvis och skickas till slakt samtidigt så att utrymmena kan rengöras innan
nya djur kommer. I många andra länder
blandas djur från olika håll och utrymmena
töms inte regelbundet för rengöring.
– Kommer djur från olika miljöer har
de olika smittor och blir ofta sjuka. Då
har veterinärerna som rutin att sätta in
behandling av hela djurgruppen. I
Sverige behandlas nio av tio djur individuellt säger Jenny Lundström.

Veterinärer säljer antibiotika
I vissa EU-länder, bland annat Holland,
är det dessutom veterinärerna själva som
säljer antibiotikan.
– För några kan så mycket som 80
procent av inkomsten komma från
läkemedelsförsäljning, säger Jenny
Lundström.
Där användningen av antibiotika i
djuruppfödningen är hög är även spridningen av resistenta bakterier hög.

77 procent av Danmarks
grisar bärare av MRSA
I Danmark, som använder tre gånger så
mycket antibiotika som Sverige, ökade
andelen grisar som bar på den resistenta
bakterien MRSA från 13 procent 2009
till 77 procent 2012.
Danska grisbönder betraktas som
riskgrupp i vården, de får exempelvis
enkelrum och får lämna prover oftare.
Häromdagen framkom att för första
gången har personer dött av den MRSAbakterie som grisarna bär på.
– I stora delar av Europa är MRSA så
vanligt bland grisar att det finns i snart
sagt varje besättning, säger Björn
Bengtsson, veterinär med antibiotikaansvar vid Statens veterinärmedicinska
anstalt, SVA.
Jannike Kihlberg
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Kroniska sjukdomar
leder till komplexa hälsoproblem
som kräver komplexa lösningar

N

är jag diskuterar
sjukdomar hos
äldre med personer
utanför hälso- och
sjukvården får jag
inte sällan kommentaren ”men dessa personer är ju inte
sjuka, de har bara nedsatt funktion och
har behov av hjälp av olika slag”.
Akut sjukdom är uppenbar för de
flesta i form av tydliga symtom och
snabbt insättande försämring av hälsotillståndet. Kroniska sjukdomar uppfattas däremot inte alltid som sjukdomar,
eftersom personerna inte verkar sjuka,
de ser ut ”som vanligt”. Här finns en
viktig folkbildningsuppgift.
Kroniska sjukdomar kan drabba alla
organ och kännetecknas av att de ofta 1)
är långsamt fortskridande (progressiva),
2) går i skov (exacerbationer och remissioner), 3) leder till mycket varierande
nedsättning av funktion/autonomi och
4) leder till förkortad livslängd jämfört
med kontrollgrupper.
Enligt den färska rapporten ”VIP i
vården” från myndigheten Vårdanalys
har 44 procent av befolkningen minst
en kronisk sjukdom och 25 procent har
två eller fler kroniska sjukdomar.
Eftersom ålder är den viktigaste av
alla riskfaktorer är kroniska sjukdomar
särskilt vanliga och närmast regel hos
äldre: 85 procent av personer över 65 år
har minst en kronisk sjukdom.
Personer med kronisk sjukdom står
för 80-85 procent av sjukvårdskostnaderna. Detta innebär att hälso- och
sjukvården till övervägande del avser
handläggning av personer med (ofta
multipla) kroniska sjukdomar.

Bara 20 procent
vårdas i slutenvården
Bara 20 procent av de kroniskt sjuka
vårdas i slutenvården under ett år, varför
merparten personer med enstaka eller

GUNNAR
AKNER
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professor
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multipla kroniska sjukdomar handläggs
inom primärvården. Detta innebär att
det inte är möjligt att förbättra vården
av kronisk sjukdom från ett sjukhusperspektiv.
Vårdanalys lyfter särskilt fram
problem med bristande samordning,
patientcentrering och prevention, och
att bristerna särskilt gäller multisjuka
äldre. Allt detta är känt sedan många år.
Efter Vårdanalys rapport har regeringen antagit en ”Nationell strategi för
att förebygga och behandla kroniska
sjukdomar” för åren 2014-17 och anslår
totalt 450 miljoner kr (150 miljoner
kr/år, vilket motsvarar 0,05 procent av
de totala hälso- och sjukvårdskostnaderna om 324 miljarder kr 2011).
Man kan undra hur det kan komma
sig att det behövs en regeringsstrategi
för att förbättra handläggningen av
kroniska sjukdomar. Läkare och vårdpersonal har långa utbildningar och ofta
lång erfarenhet, vilket borde leda till
arbete med hög, evidensbaserad kvalitet
(vetenskap och beprövad erfarenhet).
Huvudmännen landstingen är enligt
lag ansvariga för att motsvarande
kvalitet sker på organisatorisk nivå.
Några bidragande förklaringar till
dåligt fungerande vård av kroniskt sjuka
är bristande utbildning/träning hos vårdpersonalen i handläggning av multipla
kroniska sjukdomar, en olämpligt
utformad vårdorganisation med många
suboptimeringar, samt brist på veten-

skapliga evidens för behandling av
komplexa hälsoproblem, särskilt hos
äldre personer.
Det är viktigt att kommande förändringar inte bara avser form-frågor
(= förutsättningar för verksamheten),
t.ex. lagstiftning, organisation,
styrning, tillsyn, valfrihet, ersättningsmodeller, upphandling, beställningar
etc., utan även inkluderar motorn för
behovet av äldre-vård/omsorg, dvs de
olika kombinationerna av hälsoproblem,
som är unika för varje individ.
Enligt min mening är orsak-verkankedjan följande: Sjukdomar/skador →
funktionsnedsättning (fysisk-, mental-,
social funktion etc) → minskad
autonomi → behov av vård/omsorg
(läkemedel, mat/måltider, fysisk aktivitet/träning, tekniska hjälpmedel,
service, personlig vård etc) → kostnader.
Det finns även en växelverkan från
höger till vänster, men nettovektorn på
åldrandets sluttande plan är från vänster
till höger.
Den offentliga debatten avser till
övervägande del de högra delarna av
orsakskedjan, vilket bidrar till att
förklara de problem som Vårdanalys
lyfter fram.

Journalen måste göras om
för att kunna följa multisjuka
Med hänsyn till att kroniska sjukdomar
med tiden leder till alltmer komplexa
hälsoproblem är det särskilt angeläget att
utveckla den medicinska journalen från
dagens retroaktiva, textbaserade dagbok
inriktad på avgränsade hälsoproblem
(single-disease management) till ett ’interaktivt hälsoanalyssystem’ inriktat på
multipla hälsoproblem (multi-domain
management) med fokus på överblick,
förloppsanalys och en hög grad av individualisering av prevention, behandling
och vård med regelbundet upprepad
monitorering och kritisk evaluering.
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n I januari 2015 lägger donationsutredningen fram sitt skarpa förslag som ska
möjliggöra att fler liv kan räddas med hjälpa av donerade organ. Men när det
gäller att öka antalet donationer i Sverige handlar det inte bara om lagar och
regler utan även om engagemang, vilja och kunskap.
n Sjukhusläkaren har intervjuat Martha Ehlin och Peter Carstedt, grundare av
organisationen MOD, Mer organdonation, Linda Gyllström Krekula som undersökt hur läkarens agerande påverkar viljan att säga ja till donation och Läkarförbundets nya ordförande Heidi Stensmyren, som sitter med i donationsutredningen och är ordförande i Socialstyrelsens donationsråd.

På ett år laddade
30.000 personer
ner deras digitala
donationskort
Organisationen MOD, Mer
organdonation, som
lanserades i oktober 2012
har blivit en framgångssaga
som bidrar till att rädda liv.
t På kort tid har organisationen gått
från ingenstans till att idag vara den
största aktören när det gäller att sprida
kunskap om organdonation.
Bakom MOD ligger 36-åriga Martha
Ehlin och 37-årige Peter Carstedt som
båda fått nya liv tack vare att någon sagt
ja till organdonation.

Blev rikskänd
som sommarpratare
Martha Ehlin gick rakt in i svenska
folkets hjärtan då hon 2013 sommar-
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pratade om sin kamp på liv och död och
hur hon slutligen blev frisk från sin
obotliga cancer tack vare fem nya organ
från en okänd donator.
Peter Carstedt fick en ny njure av sin
mamma.
De träffades på World Transplant
Games 2011 där Martha Ehlin tog fem
guldmedaljer. Det var också där de
beslutade att grunda MOD för att
förhindra att folk avlider i donationsköer i väntan på organ i Sverige.
För Martha och Peter är det först och
främst kunskap och information om att
organdonation är något fantastiskt och
positivt som räddar liv och är bra för
samhället som måste spridas för att
antalet donationer ska öka.
Inspirerade av Norge tog de därför
snabbt fram ett digitalt donationskort
och presenterade idén för Socialstyrelsen.

– Men det skulle ta flera år att utreda
en sådan sak, så vi tog fram det själva
som en app till mobilen.
Kortet som lanserades i oktober 2012
gjorde succé direkt.
– En fördel med appen jämfört med
det fysiska donationskortet är att den
går att dela vidare till andra mobiler
eller sociala medier. Under vårt första år
var det cirka 30 000 som laddade ner
appen och då ska man veta att ladda ner
den är samma sak som att ta ställning.
Som jämförelse kan sägas att 2012 gick
34 000 personer med i donationsregistret.
Martha och Peter gläds åt att deras
arbete med MOD gett resultat och tror
sig kunna ta åt sig lite av äran att
antalet anmälningar till donationsregistret nu ökar dramatiskt.
– Under 2013 var det 63 000 anmäl-
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Att stå på en väntelista och inte veta om den operation som krävs för att få leva vidare blir av vill inte
Martha Ehling och Peter Carstedt att någon ska behöva uppleva. Därför startade de organisationen MOD.
Som ”sommarpratare” i Sveriges Radio berättade Martha Ehlin hur psykiskt påfrestande det är att varje
dag hoppas, men inte veta. Och att veta att beslutet inte ligger i ens egna händer utan att det krävs att en
annan medmänniska fattar beslutet att donera sina organ efter sin död.

ningar i donationsregistret, en fördubbling
från föregående år. Och under de första fyra
månaderna i år har 37 000 anmält sig.
Under 2013 blev 749 personer transplanterade i Sverige, vilket är den högsta siffran
någonsin. Det visar att kunskapen om
organdonation börjar bli bättre och att fler
tar ställning, säger Peter och Martha.
Då de startade MOD tyckte de inte att
frågan om organdonationer kommunicerades i samhället.
– Vi upplevde att Socialstyrelsen,
patientföreningar och transplantationsavdelningar inte spred sin kunskap tillräckligt. I den digitala världen syntes frågan
knappt alls, trots att det är en så viktig
spelplan idag. Den senaste stora kampanjen
som gjordes i Sverige var Livsviktigt mellan

2003-2005. Men det räcker inte med
enstaka kampanjer då och då, frågan
behöver hållas ständigt aktuell, menar
Martha och Peter.
– Ingenstans lyftes det fantastiska och
positiva som organdonation faktiskt är. Att
det räddar liv. Varför pratar vi inte om det?
Att människor efter en donation kan leva
friska, fullgoda liv. För vad frågan handlar
om är ju liv och död. Att folk avlider i
väntan på organ i Sverige. Det hade varken
jag eller Martha någon kunskap om innan,
säger Peter Carstedt.
Första året fokuserade MOD på att nå ut till
allmänheten och media men jobbar nu mer
mot sjukvården och myndigheter och politiker
och responsen från sjukvården har varit otrolig.
Fortsättning nästa uppslag >>>

De har redan 40 000
vänner på Facebook.
De kommer att träffa cirka
10 000 läkare och
sjuksköterskor i år.
Under första året laddade
30 000 personer ner deras
digitala donationskort.
De grundade organisationen
”Mer organdonation”.
Tack vare dem har antalet
registrerade donatorer ökat
dramatiskt.
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I Norge får de anhöriga frågan:
”Har du någonsin hört din
anhörige säga nej till organdonation?”
– Vi är uppbokade nästan hela
2014. Vi är med på nationella
möten, utbildningstillfällen och
kongresser och under året kommer
vi att träffa över 10 000 läkare och
sjuksköterskor.
Vi pratar om vårt arbete, om våra
personliga erfarenheter, hur organdonationer räddar liv och frågar om deras
syn på hur vi kan bli bättre i Sverige.
Vi försöker ge kunskap och förståelse
för betydelsen av organdonation.
Det är bara en liten del av Sveriges
sjukvårdspersonal som har den
kunskap i frågan som behövs, och då
är det inte konstigt att frågan inte
prioriteras, menar Martha och Peter.
De tycker att svenska läkare måste
mer aktivt verka för organdonation i
samtalen med anhöriga och nämner
Norge som förebild.
– I Norge har man en tydligare
inställning till organdonation inom
sjukvården. Där ställs frågan om
organdonation med ett uttalat syfte
att få ett JA till organdonation.
Man frågar: ”Har du någonsin
hört att din anhörige sagt NEJ till
organdonation”, medan man i
Sverige ofta ställer frågan tvärtom.
– Vi har även ett samarbete med
sjukvårdspersonal, exempelvis via
Blodomloppet där vi besöker 14
olika städer med över 100 000
löpare. Här samarbetar donationsansvariga läkare och sjuksköterskor
med oss och hjälper oss att utbilda.
På det sättet lyfter vi fram både patientens och sjukvårdens perspektiv.

Utredningen viktig, men
politikerna bestämmer
MOD är även med som referensgrupp i donationsutredningen, och
kommer bland annat att ge respons
på delbetänkandet som kom i mars.
– Utredningen är viktig och kan
vara hur bra som helst, men den
kommer bara med förslag. Det är
politikerna som sedan beslutar om
ändringar, så vi kommer att prata
med Socialdepartementet redan
36

innan det tar emot den färdiga utredningen. Vi har även inlett en dialog
med riksdagspolitiker och planerar
ett event i anslutning till valet i höst.

Berömmer SKL
Martha och Peter tycker att donationsarbetet i Sverige går i rätt
riktning och framhåller det arbete
som SKL (Sveriges Kommuner och
Landsting) gjort.
SKL har exempelvis tagit fram
den utbildningstrappa som all
sjukvårdspersonal kommer att ha
tillgång till via nätet. Ett lika ambitiöst utbildningsprogram har vi inte
varit i närheten av förut.
Från början bestod MOD bara av
Martha och Peter, men nu har organisationen utökats med två personer
och ett ständigt växande antal volontärer.
Att MOD fokuserar sitt arbete
mer mot sjukvården betyder inte att
man struntar i övriga samhället.
– Vi åker landet runt och pratar
om organdonation. Vi gör kampanjer, informationsfilmer, vi jobbar
med sociala medier som Facebook,
där vi idag har över 40 000 vänner.
Vi lägger ständigt ut ny information
via dessa kanaler, och det har blivit
en plattform där människor kan interagera i frågan.
När det gäller information till allmänheten vill vi att frågan ska synas i
så många sammanhang som möjligt.
Under 2013 skickade vi ut ett pressmeddelande i månaden till mellan
400 till 1000 journalister, som gett
olika infallsvinklar på ämnet organdonation. Under 2013 publicerades
dubbelt så många artiklar om organdonation än under 2012, vilket vi är
väldigt glada över.
– Vi har även riktat oss mycket
mot ungdomar och skolor. De har ju
helt enkelt inte mött frågan eftersom
det var cirka 10 år sedan förra skolkampanjen.
Johan Fehrman

LINDA GYLLSTRÖM KREKULA: ”
I SAMTALEN KAN DET LEDA TIL

Undersökning vis
Varje år dör cirka 30
svenskar i väntan på organdonation. Sverige har trots
hög donationsvilja hos
befolkningen få donationer
per invånare med europeiska mått mätt.
Orsakerna är många. Ett
sällan diskuterat ämne är
läkarsamtalet med anhöriga
om donation.
t Det fåtal svenska studier som finns
på området har visat att det som framförallt brister i läkarnas anhörigsamtal
är att de inte är tillräckligt donationsdrivande. Genom att intervjua
läkare och anhöriga om hur samtalen
gått till har man kunnat se att de
läkare som utgår ifrån det presumtiva
samtycket och är mer pro-donation får
fler anhöriga att se det positiva med en
donation. Dessa anhöriga väljer oftare
att avstå från sin vetorätt än när läkare
är mer neutrala och försiktiga.
Linda Gyllström Krekula är kurator
på Karolinska Universitetssjukhuset
och doktorand på Karolinska Institutet. Nästa år lägger hon fram en
avhandling som till en del består av att
hon intervjuat anhöriga som fått frågan
kring organdonation i samband med
att de förlorat någon närstående på en
intensivvårdsavdelning.
Här framgår vilka faktorer, bland
annat läkarnas bemötande, som varit
betydelsefulla för anhörigas upplevelse
av samtalen samt påverkat besluten.
Det är en av de mest omfattande
undersökningar som gjorts hittills i
landet på området. Baserat på resulta-
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”ÄR MAN FÖR FÖRSIKTIG
LL ETT NEJ TILL DONATION”

ar hur avgörande läkarnas agerande kan vara
ten utbildar hon nu läkarna inom
intensivvården.

– Anhöriga tycker inte att det
är fel att få frågan om donation
– Vad mina intervjuer och även andra
studier visar är att för anhöriga är det
inte fel att donationsfrågan väcks.
Möjligheten till donation kan ofta
upplevas som något positivt då
den annars så
meningslösa
döden leder till
något gott. En
donation har
också visat sig
kunna vara till
stöd i sorgearbetet, säger Linda
Gyllström
Krekula (bilden) .
I sin studie har hon sett att vissa
läkare är för försiktiga i samtalen,
men hon har även sett andra faktorer
som kan påverka de anhöriga till att
säga nej. Som oförmågan att ta upp
frågan vid rätt tid.
– Frågan aktualiseras ibland i fel
läge. Det är en brist i tajmingen. Om
man till exempel frågar anhöriga
innan de förstått att deras närstående
håller på att dö blir det fel. I andra fall
däremot hade de anhöriga velat få
frågan mycket tidigare, då de redan
tidigt förstått den hopplösa prognosen. Det finns även exempel där man
tagit upp frågan på en olämplig plats
eller i ett stressat tillstånd.

– Ett omedelbart nej
kan betyda något annat
– När anhöriga säger hastigt nej till
donation beror det ofta på att de inte
orkar acceptera döden, men i andra
fall beror det på vissa aspekter av
läkarnas bemötande. Det finns en
rädsla hos vissa inom läkarkåren att

det upplevs som oetiskt eller otillbörligt att väcka frågan i de här sammanhangen.
Det händer dessutom, att man inte
frågar vidare kring vad ett instinktivt
nej står för – som ofta mer är ett ”nej
till döden” än ett ”nej till donation”.
Läkarnas huvudsakliga uppgift måste
i dessa sammanhang vara att alltid
bemöda sig om att verkligen ta reda
på grunden till beslutet, oavsett om
det är ett ja eller nej, då det är den
avlidnes vilja som ska gälla.
Linda Gyllström Krekulas
iakttagelser bekräftas av läkaren Peter
Desatnik. som är donationsansvarig
för södra sjukvårdsregionen och expert
i regeringens donationsutredning,
som ska vara klar i januari 2015.
– Det behövs mer och fördjupad
utbildning i bemötandet av närstående. Det är en tung men nödvändig
uppgift för intensivvården om donationssiffrorna ska förbättras.
Enligt 1996 års transplantationslag
är det läkarens plikt att fråga de
anhöriga om de känner till den döende
eller avlidnes senaste viljeyttring. Om
viljan är okänd – det vill säga om den

avlidne inte meddelat sin vilja via
donationskort, donationsregistret eller
muntligt – skall läkaren be de
anhöriga att uttolka dennes vilja.
Samtidigt har vi enligt samma lag
ett ”förmodat samtycke” till donation
när viljan är okänd, baserat på den
utbredda donationsviljan bland
Sveriges befolkning. Det betyder att
den avlidne förväntas vara positiv till
donation. Detta samtycke är i realiteten inte bindande vare sig i Sverige
eller i andra länder där det finns. Men
i samtalet med de anhöriga ska samtycket vara vägledande och läkaren ska
alltså verka för donation – alltjämt
med respekt för att det är en känslig
situation där de anhöriga har drabbats
av en ofta oväntad och plötslig död.
Internationella studier visar att det
finns skillnader mellan hur olika
länder tillämpar det förmodade samtycket i realiteten. I Spanien är man
exempelvis tydliga i sitt bemötande
av de anhöriga och har övertänkta
strategier i hur man ska närma sig
frågorna vilket ger fler donationer.
Johan Fehrman

Anhöriga utnyttjar vetorätten
att säga nej i vart tredje fall
t Socialstyrelsens årliga utredning om ”Möjliga donatorer” från
2012 (fjolårets rapport är inte
klar) visar att av de drygt 100 fall
där viljan var okänd utnyttjade
anhöriga sin vetorätt i en tredjedel
av fallen.
Det har sett ungefär likadant ut
under närmast föregående år. Att
tappa en tredjedel av dessa möjliga
donationer är en hög siffra med tanke
på att över 80 procent av svenskarna
är positiva till donation enligt en Sifoundersökning från 2005.
Det låter kanske inte mycket med

cirka 30 missade donatorer, och alla
anhöriga hade säkert inte samtyckt till
donation heller med en optimal insats
från läkaren i anhörigsamtalet.
Somliga är övertygade motståndare till
donationer. Men varje missad donator
är av livsavgörande betydelse för en
eller flera människor.
År 2012 hade Sverige endast 212
medicinskt lämpliga och 140 faktiska
donatorer att ställa mot en årlig donationskö på ca 800 personer.
Däremot genererar varje donator i
snitt fyra donerade organ – en jämförelsevis hög siffra.
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Heidi Stensmyren
riktar blicken västerut
– I Norge har man en tilltalande modell där det är uttalat i
regelverket att läkaren ska verka för organdonation. Jag
tycker det vore intressant att fundera på liknande skrivningar i lagstiftning eller föreskrifter. Det skulle ge oss
trygghet i vårt arbete.
t Heidi Stensmyren, Läkarförbundets
nya ordförande, sitter i regeringens
donationsutredning och är ordförande i
Socialstyrelsens donationsråd. Med en
bakgrund som anestesi- och intensivvårdsläkare brinner hon för donationsfrågan och menar att det är en
viktig fråga för sjukvården.
– Vi går ut brett till befolkningen
och ber dem ta ställning till organdonation, då måste vi också ha en sjukvård
som kan ta hand om det. Om individen

har en önskan att donera sina organ
borde inte döden bryta denna önskan.
Heidi Stensmyren menar att den viktigaste frågan för att höja donationstalen
rör uttolkningen av hälso- och
sjukvårdslagen som säger att man bara
får bedriva vård som är till nytta för den
enskilda patientens tillfrisknande.
– Regelverket har skapat otydlighet
och osäkerhet hos läkarna. Får vi påbörja
donationsförberedande insatser innan en
person är avliden? Får vi ta någon till

intensivvården och vårda någon för att
den potentiellt skulle kunna bli
donator?
Vi tror att många drar sig från att
aktivt verka för att en patient ska bli
donator av rädsla för konsekvenserna. Så vi tittar på om det går att
göra lagstiftningen tydligare och
enklare.
En central fråga i donationsutredningen är dödsbegreppet. Idag tillåts
donationer enbart efter fastställd
hjärndöd.
I andra länder, bland annat England,
har man framgångsrikt infört donationer efter hjärtstillestånd, så kallad DCD
(Donation after Cardiac Death).
I Norge gjordes den första donationen efter cirkulationsstillestånd i år.
– Vi tittar nu på förutsättningarna

3D-skrivare gör donatorer överflödiga i framtiden?
3D-skrivare som skriver ut mänskliga
organ och som gör donatorer överflödiga i framtiden. Låter det som rena
science fiction? Glöm det.

Kajsa Markstedt och Paul Gatenholm på Chalmers där forskarlaget redan är
inne på ”bioskrivare 2.0” som kan skriva ut både stödmaterialet (stamcellernas
klätterställning) bestående av nanocellulosa samtidigt som den fyller på med
mänskliga stamceller.
Foto: Jan-Olof Yxell

t På Chalmers har man redan skapat nya öron utifrån
stamceller från patienter på Sahlgrenska sjukhuset.
Bakom den banbrytande forskningen ligger Paul
Gatenholm och hans forskarlag, som hoppas alla
sjukhus i framtiden ska ha bioskrivare i operationssalarna, som kan skriva ut organ med patienternas egna
celler som byggnadsmaterial.
På sikt räknar forskarlaget med att tekniken
kommer att lösa frågan om bristen på organ för transplantationer, men innan man är där ska nu bioskrivarna
användas för att skriva ut delar av organ som kan
användas för läkemedelstester.
Läs me på: http://www.chalmers.se/sv/nyheter/Sidor/
Manskliga-kroppsdelar-skrivs-ut-i-3D.aspx
Christer Bark
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för att börja med detta i Sverige. Men om vi
öppnar upp för DCD kommer det att ta
några år innan det genomförs eftersom det
kräver ändrad lagstiftning.

Ska donationsregistret slopas
eller behållas och bli öppet?
Vi ser även över donationsregistret. Ska vi
ha ett register? Bör vi göra om det till ett
nej-register i så fall? Ett bekymmer här är
att vi inte får titta i registret förrän någon är
avliden. Det gör det svårare att få till donationer.
Donationsutredningen tittar även på
möjligheten att ha ett öppet register, för
det finns inget som tyder på att folk inte
är öppna med sin inställning till organdonation, säger Heidi Stensmyren.
Heidi Stensmyren menar att vårt system
för hur den enskilde kommunicerar sin
donationsvilja är ett bekymmer. Idag sker
den via donationsregister, donationskort och
anhöriga, dessutom har det blivit allt vanligare att meddela sina nära och kära via
sociala medier vilket ytterligare förvirrar.
– Inom donationsutredningen jobbar vi
nu med att försöka hitta ett enhetligt sätt
att meddela donationsviljan på.
Det låga antalet transplantationer årligen
har gjort att donationsfrågan fått låg prioritet. Om lagstiftningen, som är det stora
hindret, görs om så behövs det ändrade
rutiner och ökat engagemang inom sjukvården om donationerna ska bli fler i Sverige,
menar Heidi Stensmyren.

Det behövs träning
på att ta anhörigsamtal
– Man behöver träna på att ta anhörigsamtalen. De som har det här som ett uppdrag i
vården behöver tid. De behöver åka på fortbildningar och delta i möten för att utbyta
erfarenheter. Det är ju en ”sällan-händelse”,
och det är därför viktigt att man håller sin
kunskap vid liv. I England har man tränade
yrkesutövare som tar dessa samtal.
Men det räcker inte med att donationsutredningen förändrar lagar och regelverk,
menar Heidi Stensmyren.
Landstingen måste också ta sitt ansvar.
– Antalet intensivvårdsplatser måste bli
fler så att möjliga transplantationer inte förhindras på grund av brist på vårdplatser.

Foto: Max Brouwers

Johan Fehrman
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Behöver sjukvården en
egen haverikommission?

H

östen 2013
redovisade
Statens
haverikommission (SHK) den
första rapporten inom hälso- och sjukvårdens
område.
Rapporten ledde dock inte till
någon omfattande debatt, möjligen
på grund av den långa utredningstiden.
Händelsen avsåg en 51-årig
kvinna som efter en hjärtoperation
avled till följd av ett flertal brister
på olika nivåer i organisationen.
SHK uppmärksammade händelsen
genom media, en förstudie genomfördes och beslut togs att utreda
händelsen vilket även vårdgivaren
och Socialstyrelsen gjorde.

Stora skillnader i
dokumentationen
En jämförelse av SHKs och Socialstyrelsens dokumentation från
utredningen visar betydande skillnader. SHKs rapport är en pedagogiskt väl utformad rapport med
ett tydligt systemperspektiv. Några
exempel på områden som SHK
kommenterar, som saknas i Socialstyrelsens beslut, är avsaknad av ett
ledningssystem som omfattar
samtliga organisatoriska nivåer,
vilket SHK anser ha påverkat det
konkreta vårdarbetet.
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Ett annat exempel är arbetsmiljöperspektivet där SHK menar att
lokalernas yta och utformning inte
ger förutsättningar för en säker övervakning av patienterna.
Ytterligare ett exempel är den
medicinsktekniska apparaturen där
instruktionerna för övervakningsutrustningen bedömdes otydliga
samt brister i introduktionsutbildningen.

Generaliserbar kunskap
Frågorna som en utredning ska ge
svar på är desamma för SHK som för
vårdgivare och tillsynsmyndighet.
Vad hände? Varför hände det? Hur
undviks att en liknande händelse
inträffar igen?
Dokumentationen från en utredning är därför viktig i ett lärandeperspektiv. SHKs rapport är ett
utmärkt exempel på hur erfarenheterna från en olycka inom en
högspecialiserad verksamhet kan ha
en hög lärandepotential för helt
andra verksamhetsområden inom
vården. Det kräver att det finnas
kanaler för en fungerande återkoppling av erfarenheter – både på lokal
och nationell nivå.

Vårdgivarna och
patientsäkerhetsarbetet
Vårdgivaren har en central ställning
i Patientsäkerhetslagen (PSL), men
det är tveksamt om Sveriges 21 000

vårdgivare (uppgift från IVO) har
resurser för att bedriva ett systematiskt patientsäkerhetsarbete med
tillgång till bl.a. den utredarkompetens som en allvarlig händelse
kräver.
Nuvarande system där vårdgivaren utreder sig själv och tillsynsmyndighetens uppgift enbart är att
”säkerställa att händelsen utretts i
nödvändig omfattning” kan ifrågasättas.
Med lagens ökade fokus på vårdgivarens ansvar riskeras att brister på
organisatorisk nivå döljs vilket kan
leda till att den enskilde yrkesutövaren skuldbeläggs. Frågan bör
dessutom ses i ljuset av att IVOs
tillsynsuppdrag är omfattande. År
2013 mottog IVO nästan 6 494
enskilda klagomål och 2 225 lex
Maria-ärenden.
Arbetsbelastningen kan riskera
att IVO i alltför stor omfattning
förlitar sig till vårdgivarens egen
utredning. Det kan innebära att
patienter och anhöriga som inte är
nöjda med vårdgivarens och/eller
IVOs utredningar istället vänder sig
till polisen, vilket i sin tur kan leda
till att personal blir indragna i
rättsprocesser, något som kan få
negativa konsekvenser för
arbetsmiljön och på sikt för
personalförsörjningen inom vården.
Risken för polisanmälningar
förstärks av att besluten inte kan
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överklagas vare sig av personal eller
patienter.

Vårdgivarens fokus
Faran av att förlita sig på vårdgivarens egna utredningar illustreras
tydligt i det lex Maria-ärende där
en tidigare frisk kvinna som opererats för ett inklämt ljumskbråck i
efterförloppet avlider i en septisk
chock.
I lex Maria-anmälan och händelseanalysen anges de fyra viktigaste faktorerna för den tragiska
utgången; olämplig operationsmetod, feltolkning av patientens
kliniska bild, bristande kommunikation mellan kirurg och
narkosläkare, samt otydlighet om
vem som hade ansvar för operationsbeslutet.
Samtliga relaterar till yrkesutövarna på ”golvet”.
Andra bakomliggande orsaker
som inte bedömdes tillhöra de viktigaste var brist på postop-platser,
operationsresurser, avsaknad av
operationssal för akutpatienter och
en lägre bemanning på grund av
sommartid vilket medförde bristande tid för bedömning.

Kommunikationen
med de drabbade
Borttagandet av disciplinpåföljderna ställer höga krav på hur
vårdgivaren bemöter patient
och/eller närstående.
Detsamma torde gälla tillsynsmyndighetens formuleringar av
besluten vilka kan påverka hur
den/de drabbade uppfattar dem.
Ett exempel är ett klagomål till
IVO från en kvinna som opererats
för en primär höftplastik. Under
operationen skadades ischiasnerven
och nästan ett år efter händelsen har
patienten en ”droppfot” och
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återkommande smärtanfall.
Av beslutet framgår att verksamhetschefen vid journalgenomgång och efter diskussion
med operatören “inte kan se att
några rutiner åsidosatts eller att
man skulle kunnat hantera det på
något annat sätt”.
IVO skriver att det inte
framkommer något i patientens
journalhandlingar som motsäger
detta och man skriver vidare ”att
det inte har framkommit några
avvikelser från det planerade och
förväntade under operationens
genomförande”.
Beslutet avslutas med; ” IVO
finner inte skäl att kritisera verksamheten eller berörd operatör, den
uppkomna skadan till trots.”
För patienten som fått ett
bestående men och troligen blir
beroende av rullator resten av livet
uppfattas beslutet med de formuleringarna som en kränkning.
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Det skulle kunna bli en drivkraft i det fortsatta patientsäkerhetsarbetet och vara hemvist
för en ”utredarkommission” med
spetskompetens för analys av vissa
allvarliga händelser i vården.
Men centrumet skulle också,
utan att vara en juridisk instans,
kunna bevaka patienternas och personalens intressen gentemot vårdgivare och IVO.
Det måste för såväl patienter,
närstående och personal, som är
missnöjda med vårdgivarens
och/eller IVOs utredning, finnas
möjligheter till en förnyad utredning, där analysen präglas av ett
systemperspektiv och där utredarna
har oberoende ställning till såväl
vårdgivare som tillsynsmyndigheter.
Fotnot. SHKs rapport finns på
http://www.havkom.se/virtupload/
reports/RO%202013_02.pdf.

Nationellt centrum
– möjlig hemvist för en
utredningskommission
De årliga kostnaderna för undvikbara skador i vården beräknas
till mellan 6,9 och 8,1 miljarder
kronor. Mycket har gjorts för att
öka säkerheten de senaste 20 åren –
tyvärr utan banbrytande resultat.
Det är uppenbart att det behövs
en kraftsamling för att minska
vårdskadorna och det är hög tid att
definiera en långsiktig nationell
strategi för patientsäkerhetsarbetet.
I förarbetet till Patientsäkerhetslagen framfördes behovet av ett
särskilt patientsäkerhetscentrum
med uppdrag att vara en resurs för
hela vårdsystemet – kanske är det
dags att återigen lyfta frågan.
Ett centrum skulle kunna fylla
flera funktioner som saknas idag.

Synnöve Ödegård

41

Sjukhusläkaren 3/2014

JOURNAL PÅ NÄTET

”Jag har inte
träffat en
enda läkare
som tycker att
allt i journalen
ska ut på nätet”
Hematologen Fredrik Sjöö är pionjär för det som är på väg att bli
en ”Stockholmsmodell” för journal på nätet.
– Vi arbetar efter principen att pröva, utvärdera och införa
stegvis. Inte med att rulla ut nya system på bred front, säger han.

F

redrik Sjöö är chef för
internmedicinska sektionen och hematolog och har
varit med i sjukhusets ITgrupp i flera år. När Socialdepartementet tog initiativ till införandet av personliga hälsokonton var Capio S:t Göran med i projektet och en av de fyra enheter som var
med och testade de tekniska lösningarna
för Vård- och omsorgsdokumentation
(patientjournaler) och Mina vårdkontakter.
Som hematolog såg Fredrik Sjöö att
hans egen verksamhet och patienter
skulle kunna passa för ett pilotprojekt
med journal på nätet.
– Mina patienter har komplicerade
sjukdomar som de lever med under lång
tid, kanske hela livet. Det är en
utmaning att informera tillräckligt väl
om risker och möjligheter med olika

42

behandlingsalternativ, men det blir
alltid bättre med kunniga patienter som
kan vara delaktiga i sin egen sjukvård.
Då blir det lättare för mig att förklara
även om sjukdomen går åt fel håll.
– Målet är att patienten ska sitta med
samma kunskapsbild om sin egen situation som jag har. Då får vi en bättre diskussion om olika behandlingsalternativ.
För oss är det här inget ”transparensprojekt” som går ut på att visa att vi
sjukvården inte fuskar eller gör fel, det
handlar om att få patienten med på
tåget.
Pilotprojektet på hematologen drog
igång i januari i år med tio av Fredrik
Sjöös egna patienter. Alla patienter som
beräknades vara kvar på mottagningen
under en tid tillfrågades, undantag
gjordes dock på grund av exempelvis
demens eller språksvårigheter.
Flera patienter sa nej till att vara

med, till exempel för att de inte hade elegitimation, ändå inte hade tänkt
använda journal på nätet eller för att de
av olika skäl kände att det skulle vara
ytterligare en belastning, med tanke på
att de skulle telefonintervjuas som ett
led i utvärderingen.

Daganteckningar
läggs aldrig ut på nätet
Den modell för journal på nätet som
provas på S:t Göran innebär att patienterna kan läsa anteckningar från mottagningsbesök samt telefon-, inskrivnings- och utskrivningsanteckningar.
Inte daganteckningar. Allt ska vara

signerat, alternativt automatlåst efter 14
dagar. När den tekniska lösningen är klar
ska patienter också kunna läsa provsvar som
vidimerats av läkaren.
– Det finns två skäl till att daganteckningarna inte är med. Dels gör de journalen
mer svåröverskådlig, full av upprepningar
och mer svåranvänd för patienten. Dels
innehåller daganteckningar ofta läkares
arbetshypoteser och ”mellaninformation”
som sedan sammanfattas i en utskrivningsanteckning. Vissa saker kan också vara
sådant att som jag som doktor vill träffa
patienten för att informera om.
Fredrik Sjöö har följt införandet av
journal på nätet i Uppsala och är medveten

om att det finns önskemål om att allt ska ut
direkt, daganteckningar, osignerad journalinformation och ovidimerade provsvar.
– Men jag har inte stött på en enda kollega
som tycker att allt ska ut, även osignerat.

Händelse med kollega
blev en ögonöppnare

Det är inte ändamålsenligt att
all information går ut direkt och
att det överlåts till patienten att
välja eller inte välja att titta på
det. Verksamheten måste ta
ansvar för den information som
går iväg, menar Fredrik Sjöö.
Foto: Stefan Nilsson

Fredrik Sjöö berättar om en händelse som
gjort starkt intryck på honom. Det var på
pappersjournalernas tid, när han var ATläkare.
– En kollega hade gått och hostat under
en period och gjorde en lungröntgen. Det
Fortsättning nästa uppslag >>>
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var sen fredagskväll och röntgenläkaren
hade gått hem utan att ge besked. Så
kollegan tittade i faxen och upptäckte
att röntgensvaret hade kommit och hon
hade en apelsinstor tumör i lungan.
Självklart blev det en stor chock.
– Det är ju så, det är svårt att låta bli
att titta på resultat när man vet att de
finns där. Det är inte ändamålsenligt att
all information går ut direkt och att det
överlåts till patienten att välja eller inte
välja att titta på det.
Verksamheten måste ta ansvar för
den information som går iväg.
Men vårt system innebär en drivkraft för läkaren att hålla nere väntetiden på besked och för att signera
snabbt.
Det är inte milsvida skillnader
mellan journal på nätet-projekten i
Uppsala och på S:t Göran, men de finns
där. Och, som Fredrik Sjöö säger,
”genomförandet är helt avgörande för
vad man åstadkommer”. Läkarkritiken i
Uppsala har varit ytterligare en drivkraft för honom att ta sig an pilotprojektet på S:t Göran. Han har också fått
höra från kolleger att det är positivt att
Stockholm har en annan modell på gång
än den i Uppsala.
– Annars har mottagandet bland
kolleger varit blandat. Jag har inte mött
så väldigt mycket negativa åsikter,
vilket förstås hänger samman med att
det i dagsläget bara är mina patienter vi
gör det här för och därför också bara jag
som berörs.
Till hösten ska pilotprojektet på S:t
Göran utvidgas till andra delar av sjukhuset med elektiv verksamhet. Fredrik
Sjöö tror att det mesta i upplägget från
hematologen är överförbart till de verksamheterna. Tanken är att modellen
sedan ska utvidgas stegvis, först till hela
S:t Göran och så småningom till hela
Stockholms läns landsting.
Införandet på akutmottagningen
kan komma att kräva särskild
hänsyn, tror Fredrik Sjöö. Framförallt vad gäller menprövningen,
bedömningen av om patienten själv
eller tredje man kan ta skada av journalinformationen. I hans egen verksamhet är frågan om menprövning
mer en teoretisk fråga.
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Fredrik Sjöö tror inte på ”one size fits all”
– Det nationella regelverket blev flexibelt med möjlighet för
varje huvudman att anpassa reglerna. Det är precis så det ska
vara. Det är oerhört viktigt att någon lokalt tar ansvar för den
information som skickas iväg.
– Men det finns säkert enheter där
det blir komplicerat, och därför tror jag
att varje enhet själv måste kunna ta
beslut om hur rutinerna för menprövning ska se ut.
Fredrik Sjöö har själv varit med i den
grupp som tagit fram SLL:s regelverk
för journal på nätet och han är nöjd med
resultatet, som innebär att beslut kring
exempelvis menprövning och vilka journalanteckningar som ska skickas iväg får
avgöras av varje verksamhet.
– Det är precis så jag tycker att det
ska vara. Jag tror inte på ”one size
fits all” utan på flexibilitet, ödmjukhet och möjligheter att själv anpassa
reglerna. Det ska inte komma beslut
långt bortifrån, det är oerhört viktigt
att det finns någon lokalt som tar
ansvar för den information som
skickas ut.
Fredrik Sjöö är medveten om att
utredningen om Patientdatalagen
föreslår att både menprövning och journalsignering tas bort. Det förändrar
förstås förutsättningarna för hanteringen av journal på nätet avsevärt.
– För mig låter det konstigt att inte
signera. Hur ska jag då som doktor
kunna kontrollera att det som står i
journalen är rätt? Sekreteraren kan ju

höra fel. Men utredningen ställer fortsatta krav på kvalitetskontroll av journalen, då kan man ju arbeta så att det
inte kallas för en journalanteckning
innan jag korrekturläst det. Det är så vi
i praktiken jobbar i dag.
Ute i sjukhuskorridoren träffar
Fredrik Sjöö ST-läkaren Helene Danin
Mankowitz som randutbildar sig på
hematologen. Hon blir först lite tveksam
när Fredrik Sjöö berättar om pilotprojektet, till dess att hon förstår att det bara
omfattar hans egna patienter.
– Det är ju bra att veta i förväg om de
journalanteckningar man gör kommer
att läggas ut på nätet. Jag tror att det
skulle påverka hur jag skriver, kanske
skulle jag försöka vara mer pedagogisk.
Fredrik Sjöö håller med om att det är
viktigt att vara medveten om vad som
händer med ens journalanteckningar.
Just därför kommer inget retroaktivt
material att bli tillgängligt inom ramen
för pilotprojektet.
– Men jag tror inte att jag har
anpassat mitt sätt att skriva särskilt
mycket. Kanske är jag lite mer förklarande ibland, men patienterna förstår
ofta mer än vad vi tror.
Helene Thornblad
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SVENSKA PATIENTER TVINGAS
TILL ONÖDIG PRISJAKT
PÅ RECEPTBELAGDA LÄKEMEDEL
”Frihet är det bästa ting som
sökas kan all världen kring”
t

Så skaldade Biskop Thomas i Strängnäs för närapå 600 år sedan om Engelbrekt.
Och sant är att omregleringen av
apoteksmarknaden lett till större frihet
inom en tidigare hårt reglerad samhällskritisk verksamhet – distribution av
läkemedel.
Sant är också att öppettiderna blivit
bättre och tillgången till apotek (om än
inte alltid tillgängligheten till läkemedel) förbättrats, inte bara i storstäder.
För många är det nog svårt att tänka
sig tillbaka till en tid utan kvälls- och
helgöppet samt med stundtals långa
köer vid receptdisken.
Men det finns naturligtvis problem
med omregleringen också. Läkemedelsverket kritiserar i en ny rapport till
exempel att det inte är ovanligt med
försäljning av receptfria läkemedel utan
att detta anmälts till kommunen som är
ansvariga för tillsynen. Hur stor den
okontrollerade handeln av läkemedel är
vet ingen i dag med säkerhet, samtidigt
som förfalskade läkemedel är en realitet
även i Sverige.
En annan nackdel är att priset för
receptbelagda läkemedel nu kan variera
från apotek till apotek. Det gäller bara
läkemedel som inte kan förskrivas med
förmån. Men det innebär att mer än
400 000 patienter varje månad hämtar
ut ett recept utan att veta att de bör
kontrollera priset på sitt läkemedel vid
olika apotek för att inte behöva betala
för mycket i onödan.
Det innebär också att du som förskrivare inte enkelt kan få information via
FASS eller patientjournalen vad dessa
läkemedel kostar – helt enkelt eftersom

varje apotek kan ha sina egna priser som
kan ändras dagligen.
Det här är ett problem, särskilt om
du som förskrivare inte känner till att
receptbelagda läkemedel utanför
förmånen inte får bytas ut på apotek,
även om Läkemedelsverket bedömt att
de är medicinskt utbytbara. Lagen om
utbyte gäller nämligen bara om båda
läkemedlen omfattas av förmånen.
Fortfarande – 3 år efter att patentet
gick ut – så står det Cerazette på mer än
nio av tio recept på p-piller innehållande desogestrel. Det innebär i sin
tur att det är Cerazette som måste expedieras och inga billigare kopior.
Kvinnan får betala mer än 600 kr per år
istället för drygt 400 kr om det står rätt
handelsnamn på receptet och kvinnan
går till ”rätt” apotek.

Omöjligt att göra rätt
Hur gör man då ”rätt” som läkare?
Svaret är att det går nästan inte. Det
finns ingen lättförståelig prisjämförelse!
Inte mellan substitut (olika substanser
vid samma tillstånd). Inte mellan olika
handelsnamn innehållande samma
substans. Inte mellan olika styrkor och
förpackningar. Vänd dig till din läkemedelskommitté för råd!
Ändå hade det kunnat vara så enkelt
för dig som förskrivare och för din
patient. Om Sverige skulle göra som
Sverige gjorde innan omregleringen,
och som resten av Norden och för den
delen Europa gör idag, då skulle problemet vara mycket mindre.

Det finns en lösning
Hur då? Jo, genom att låta läkemedelsföretagen sätta priserna fritt för läkemedel utanför förmånen men genom att ha
en reglerad ersättning till apoteken

MIKAEL
HOFFMANN
läkare, specialist
i klinisk
farmakologi och
iinfektionssjukdomar,
samt chef för stiftelsen
NEPI – Nätverk för
läkemedelsepidemiologi.

precis på samma sätt som för läkemedel
inom förmånen så att samma receptbelagda läkemedel alltid kostar lika
mycket på alla apotek.
Då skulle patienterna med recept (på
kanske flera olika läkemedel) inte
behöva gå runt och jämföra priser för de
läkemedel som inte omfattas av förmån.
Då skulle du via FASS och journalen på
sikt kunna få dagsaktuellt pris på alla
läkemedel på recept.
Till dess är enda lösningen att du tar
av din och patientens värdefulla tid och
försöker förklara att priser kan variera
och hur patienten måste söka uppgifter
om både pris och lagerhållning för att
till slut kanske handla sina läkemedel på
olika apotek. Allt för att försöka få verkligheten att likna en teoretisk modell av
en marknad med priskonkurrens.
Vill du ta den tiden från andra saker
viktiga för dig och din patient? Nej,
trodde inte det heller. Och tror inte
heller patienterna vill det.
De som förespråkar ultimat frihet
och valfrihet, de ser framför sig starka
kunder och inte svaga patienter. De har
inte heller lyssnat på fortsättningen av
biskop Thomas sång.
Den lyder nämligen så här:
”Frihet är det bästa ting som sökas kan
all världen kring. För den som frihet kan
bära. För den som frihet kan bära”…

45

Sjukhusläkaren 3/2014

www.sjukhuslakaren.se

SOMMARLÄSNING / MEDICINSKA MYSTERIER

Lisa Sanders

SJUKHUSETS
SHERLOCK
Text: Eva Wisten Foto: Anna Schori

Lästips
MEDICINSKA
MYSTERIER
Every Patient Tells a
Story: Medical Mysteries
and the Art of Diagnosis
Författare: Lisa Sanders
t I Every Patient Tells a
Story skildrar Lisa Sanders
både läkares och patienters
rådande övertro på tester
och teknik.
Precis som en bra
deckarförfattare gör ledtrådarna tillgängliga för
läsaren långt innan mysteriet avslöjas, beskriver
Sanders hur nyckeln till en
diagnos nästan alltid finns i
patienternas historia om de
bara får tala till punkt.
Sedan 2002 har Lisa
Sanders skrivit den populära
kolumnen Diagnosis för New
York Times Magazine, där hon

varje månad bjuder in
läsaren till ett nytt fall. Hundratals läsare gissar sedan
vilt i kommentarsfältet på
rätt diagnos.
En samling av kolumnerna
finns på http://topics.nytimes.
com/top/news/health/columns
/diagnosis/index.html
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Artikeln har tidigare varit publicerad i Kmagasin

Hjärnan bakom tv-serien House heter Lisa Sanders. Vi åkte till
småstaden Waterbury i nordöstra USA för att träffa läkaren som tar
diagnostik till en ny nivå. Det blev ett samtal om medicinskt
spaningsarbete och vikten av att låta patienter prata till punkt.

N

är den skotske författaren Sir Arthur
Conan Doyle studerade
medicin vid Edinburgh University fick
han en lärare med en
säregen talang. Läkaren och kriminalteknikern Joseph Bell var sällsynt skicklig
på att ställa diagnoser.
När Bell träffade en ny patient brukade
han direkt peka ut var personen kom ifrån,
vad den jobbade med och hur patientens
livssituation såg ut. Han hade ett öra för
dialekter och öga för egenheter. Han var full
av medicinsk kunskap, obskyra fakta och
allmänbildning. Men framför allt var han
uppmärksam. Joseph Bell var en briljant
observatör.
Bell stod modell när Doyle skapade
Sherlock Holmes, sin mest kända och
älskade karaktär. Doyle skrev en gång att
Holmes analyser inte var det minsta över-

drivna – inte jämfört med vad han sett Bell
göra på sin avdelning. För sjukhus kryllar av
mysterier. Innan en patient kan behandlas
finns alltid ett mysterium att lösa: vad är
fel? Patienten måste få en diagnos. Så varför
inte ta Sherlock Holmes och sätta tillbaka
honom i en sjukhusmiljö?
I början av 2000-talet letade tv-kanalen
NBC efter en ersättare till Lagens Änglar.
Producenterna och manusförfattarna David
Shore och Paul Attanasio, som tidigare
arbetat med stora kriminal- och advokatserier, pitchade en dramaserie i sjukhusmiljö.
Attanasios idé var att applicera polisarbetets
processer på ett sjukhus. Shores idé var
insikten att göra seriens hjälte viktigare än
mysteriet.
NBC sa nej, men Fox snappade åt sig
serien om Gregory House, den människofientliga men geniala chefen (spelad av en
Fortsättning nästa uppslag >>>
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”70 – 90 procent av alla diagnoser
ställs utifrån information som kommer fram
i samtalet mellan läkare och patient”

oefterhärmlig Hugh Laurie) för
diagnostikavdelningen på det fiktiva
sjukhuset Princeton-Plainsboro
Teaching Hospital i New Jersey.
Sherlock Holmes sporadiska droganvändande har nu pumpats upp till ett
beroende. House är halt, Vicodinberoende och en social katastrof. Han är en
pest för sina kollegor och helt fri från
skrupler, så när som på en: tar sig
Gregory House an ett fall måste patienten överleva.
House är fiktion men serien bygger
på en verklig process. Paul Attanasio
fick idén till en serie om medicinska
mysterier från Lisa Sanders, som sedan
2002 skrivit kolumnen Diagnosis i New
York Times Magazine. Under olycksbådande titlar som The Man with the
Wobbly Walk eller The Circus of Pain
bjuder Sanders varje månad in läsaren
till ett nytt fall. Hundratals läsare gissar
sedan vilt i kommentarsfältet på tidningens hälsoblogg: ”Stroke!” ”Fästingbett!” ”Botulism!”

Sanders skrev de medicinska
handlingarna som inte sällan fick
ge vika för bättre drama
Paul Attanasio bjöd in Lisa Sanders som
teknisk konsult till serien. Det var också
hon som skrev de medicinska handlingarna, upplägg som inte sällan fick ge
vika för bättre drama.
– Jag väntade ofta en säsong
innan jag vågade titta, säger
Sanders.
Lisa Sanders tar emot på en av sina
arbetsplatser, Waterbury Research
Hospital i Waterbury, Connecticut där
hon både jobbar som läkare inom
internmedicin och undervisar på Yale
School of Medicine.
Waterbury kallas fortfarande Brass
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City efter sin nu nedlagda mässingsindustri. Efter en analys av lokala tweets
utnämnde tidningen The Atlantic
staden till en av Amerikas sorgsnaste
platser. Medan tidningen Forbes har
röstat fram Waterbury som ”en av
Amerikas sämsta platser att bo på.”
Men sjukhusets lobby är trivsam.
Varm belysning, polstrade fåtöljer, en
Peet’s Coffee. Bara en rullstolsparkering
och några blåklädda läkare som sitter
och läser i ett hörn ger känslan av
medicin. Och möjligtvis utbudet i presentbutiken, som säljer porslinsänglar
och folieballonger på pinne – just
sådana ballonger som agerade smitthärd
i ett House-avsnitt där House listade ut
att Princeton-Plainsboros ballongförsäljare bar på ett virus.
Även om tv-serien House alltid tar
avstamp i verkliga sjukdomar är proportionerna och frekvensen ofta anpassade
till underhållningsgenrens krav.
– Ingen människa har så mycket
otur, säger Sanders som också pekar ut
det yviga testandet som orealistiskt.
– Det skulle bli alldeles för dyrt att
göra så många tester. Och det är inte
särskilt effektivt att skjuta någon i
ansiktet med ett diagnostiskt hagelgevär. Du slutar bara med en massa hål.
Men överlag är Lisa Sanders ett stort
fan. Inte bara av House utan av medicinska serier i allmänhet. Sensationella
handlingar spelar ingen roll.
– Allt som får människor att
intressera sig för sin hälsa är
fantastiskt. Jag blir bara glad
om någon kommer in med en
bunt Google-utskrifter, även
om deras självdiagnos är uppåt
väggarna.
En annan inspirationskälla till House är
arkivet från medicinjournalisten Berton

Roueché, som i femtio år skrev om
medicinska mysterier för tidningen The
New Yorker. De thrillerlika fallen
kommer från en tid full av spännande,
nu utrotade sjukdomar, sämre renlighetskrav och mindre välutvecklad
medicin – vilket gör att de ofta blir mer
extrema och House-lika i sin karaktär.
Rouechés artiklar finns samlade i
bokform med titlar som The Medical
Detectives, The Man Who Grew Two
Breasts och Eleven Blue Men.

Diagnostik är detektivarbete
För Berton Roueché rådde inga tvivel.
Diagnostik är detektivarbete. När elva
män med himmelsblå hud och flera
andra symptom kommer in på ett
sjukhus i New York börjar en utredare
från hälsodepartementet att nysta. Vad
har de gemensamt? De är alla äldre och
glada i alkohol. De har alla ätit frukost
– havregrynsgröt – på en snuskig
restaurang som visar sig bryta mot renlighetskoder på alla möjliga sätt.
Men det var 125 personer som åt av
gröten den morgonen. Varför är bara
elva blå? Havregrynen ser okej ut men i
ett antal av saltkaren finns en för hög
dos av tillsatsen natriumnitrat. Och
vissa av dem gillar salt i stället för
socker på gröten. Men så mycket? Tillräckligt för att natriumnitrat ska bli
giftigt? Jo, om man har druckit hårt
kvällen innan och behöver återställa
saltbalansen …

”Trots all ny medicinsk teknik är
patientsamtalet det viktigaste
redskapet inom diagnostik”
Lisa Sanders har själv skrivit boken
Every Patient Tells a Story (2009) där
hon beskriver hur patientsamtalet, trots
all ny medicinsk teknologi, fortfarande
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är det viktigaste redskapet inom diagnostik.
70–90 procent av alla diagnoser
ställs utifrån information som
kommer fram i samtalet mellan
läkare och patient. Ändå visar
undersökningar att mindre än två
procent av alla patienter får tala till
punkt.
– Läkare har inte tid, men det ligger
också hos patienterna, påpekar Sanders. De
flesta av oss tror att tester är mer avgörande
än vår subjektiva berättelse. Folk sätter för
stort värde vid tester. Även om ett test
kommer tillbaka positivt betyder det inte
att vi har hittat patientens diagnos.
”Diagnostik är bara ett ord. Det är bara
till för att ge oss behandlingsalternativ”,
skriver hon i Every Patients Tells A Story.
Om Sanders agenda måste sammanfattas i
en mening ser den ut så här: varje patient
måste vara aggressiv med att berätta sin
historia.
– Klaga inte efteråt över att ”ingen
lyssnade”. Om någon inte lyssnar – byt
doktor!
Ett av fallen i Sanders bok är en kvinna
som lider av ett mystiskt illamående som
bara lättar när hon duschar varmt. En läkare
som kommer i kontakt med patienten hittar
via nätet andra fall med samma symptom.
De har drabbats av en obskyr bieffekt till att
röka marijuana. När läkaren frågar visar det
sig att hans patient också röker gräs regelbundet – fallet löst. Men det är inte alltid
lätt att få patienter att spontant uppge livsstilsfaktorer som de kanske inte är så stolta
över.
– Det gäller att övertyga patienten om
att deras information är relevant. Och är den
inte relevant för diagnosen, då kunde jag
inte bry mig mindre, säger Sanders.
Lisa Sanders jämför den här delen av diagnostiken med House-läkarnas inbrott. Hur
de bryter sig in i sina patienters hus i jakt på
gifter och smitthärdar. Det här är, som
bekant, alltså inget som ingår i verklighetens läkaryrke.
– Men inbrotten är en bra metafor för hur
invaderande det kan kännas när någon
ställer privata frågor, säger Sanders. Har du
sex med män, kvinnor eller båda? Jag för-
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”Phantoms in the Brain
– Probing the Mysteries of
the Human Mind”
Författare:
V.S. Ramachandran

The Medical Detectives, The
Man Who Grew Two Breasts
och Eleven Blue Men
Författare:
Berton Roueché

t Neurologen V.S. Ramachandrans vardag är fylld av patienter med fantomsmärtor i sina
amputerade kroppsdelar,
personer som bara är
medvetna om saker som
händer på deras vänstra sida
och människor som är övertygade om att alla i deras närhet
är bedragaridentiska kopior av
deras verkliga familj.
Ramachandran är specialiserad på att identifiera och
behandla ovanliga neurologiska
fenomen och skriver om sitt
arbete i Phantoms in the Brain:
Probing the Mysteries of the
Human Mind.
Du kan också se hans
föreläsningar på Youtube och
en BBC-producerad serie med
V.S Ramachandran.

t Berton Roueché
(1910–1994) var medicinsk
skribent från Kansas City som i
nästan 50 år skrev om medicinska mysterier i det prestigefyllda amerikanska magasinet
The New Yorker. Han skrev
också över 20 böcker. Många
är essäer om detektivarbetet
kring att ställa en diagnos.
I andra tar han sina deckarfärdigheter och ger liv åt mer
traditionella spänningsromaner.
Artikelsamlingen Eleven
Blue Men (1954) tilldelades
Raven-priset av Mystery Writers
of America.
The New Yorker-artikeln Ten
Feet Tall om de psykologiska
bieffekterna till kortison blev
film 1956 under titeln Bigger
Than Life.

När det aldrig slutar klia
t I artikeln “the Itch” i magasinet The New Yorker beskriver kirurgen
och journalisten Atul Gawande detektivarbetet kring patienter som plötsligt drabbats av svår klåda utan att några fysiska orsaker syns till.
Gawande för resonemanget från de vetenskapliga experimenten som
en gång separerade fenomenen “klåda” och “smärta” till mysteriet
kring en enskild patient som höll på att drivas till vansinne av en klåda
som inte försvann.
Artikeln hittar du på www.newyorker.com
Skriv in sökorden: Annals of Medicine The Itch

Fortsättning nästa uppslag >>>
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”Doktorer får betalt
för att göra och se
– inte för att tänka”
klarar alltid för mina patienter att alla
jag träffar får samma frågor.
På Waterbury Hospital, som är en akademisk och inte en kommersiell klinik,
bokas varje patient till ett 30 minuters
möte. Snittet på ett läkarbesök i USA
ligger på 22 minuter.
– Diagnostik blir bättre när
man får mer tid att tänka, säger
Sanders. Studier visar att patientmöten som varar mindre än
15 minuter ger betydligt sämre
House som fortfarande
sänds i TV 4 var världens mest
sedda TV-program 2008
t TV-serien House (originaltitel:
House, M.D.) sändes i åtta säsonger
(2004–2012) på den amerikanska
tv-kanalen Fox.
Från andra till fjärde säsongen
låg den på listan över de mest
sedda tv-serierna i hela USA. Serien
distribuerades till 66 länder och var
världens mest sedda tv-program
2008.
House belönades med fem
Primetime Emmy Awards, två
Golden Globe, en Peabody Award
och nio People’s Choice Awards.
Serien sänds fortfarande i repris
på TV 4.
Hugh Laurie som spelar huvudrollen som House var dessförinnan
kanske mest känd för sina roller som
korkskallige Prinsen av Wales och lika
korkskallige George i två säsonger av
komediserien Blackadder.
Det sägs att Hugh Laurie fick
rollen delvis för att producenten
Bryan Singer blev så imponerad av
hans felfria amerikanska accent att
han utbrast: ”Det är precis det här
jag är ute efter: en äkta amerikan!” uppenbarligen ovetande om att
Laurie är engelsman ut i fingerspetsarna
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resultat. Problemet är att ingen
vill betala för längre patientmöten. Doktorer får betalt för
att göra och se – inte för att
tänka.
Lisa Sanders telefon ringer flera
gånger under vårt samtal. Hon svarar
alltid. Sjukhusets telefonträd är komplicerat och det tar tid att komma fram till
vad de flesta behöver.
– Alla mina patienter har mitt
mobilnummer, säger Sanders. Men de
får inte ringa för att boka tider eller fylla
på sina recept. Bara när de verkligen
behöver mig.
Fungerar det?
– Ja. Annars skäller jag på dem.
Enligt Sanders har det också lett till
färre kontakter.
– För många räcker det långt med
vetskapen att de kan nå sin doktor.
Ena delen av Lisa Sanders patienter
består främst av fattiga människor med
dåliga sjukförsäkringar. Andra delen
består av ovanliga fall som kontaktar
henne efter att ha läst hennes krönikor i
New York Times. Hennes lokala patienter har ofta hälsoproblem som är relaterade till deras hemmiljöer.
– De äter för mycket, röker för
mycket. De är mer eller mindre offer för
allt som är dåligt i samhället. Jag
behandlar människor som är tredje
generationen av icke-kockar. De kan
inte laga mat. De bor i områden utan
välsorterade mataffärer och saknar bil.
Deras föreställning om frukt och grönt
är en konservburk. Det är ett enormt
problem.
Du säger i din bok att det är viktigare att veta vilken typ av patient
som har en diagnos än vilken
sjukdom patienten har …
– Ja, det är ofta viktigare att veta vad

en sjukdom kommer att göra med en
patient.
Hur undviker du då att dra förhastade slutsatser om människor
beroende på deras demografi?
– När man lär känna en människa
bryter de sig alltid loss ur alla stereotyper. Det är bara att lyssna.
Premissen i House är att ”alla
ljuger”. Finns det någon sanning i
det?
– Alla ljuger för House för att han är
en fähund … Patienter vill ofta berätta.
De har ofta sin historia klar och har
berättat den flera gånger för familj och
vänner innan de kommer hit till oss.

Började som TV-reporter på
ABC och CBS News
Lisa Sanders utbildade sig till läkare
ganska sent. Hon tog examen från Yale
School of Medicine när hon var 41 år.
Innan dess jobbade hon med tv, som
reporter på ABC och CBS News, där
hon helst fördjupade sig i medicinska
historier.
När hon under en inspelning såg en
läkarutbildad kollega plötsligt kasta sig
bort från kameran, fiska upp en kvinna
ur havet och ge henne hjärt-lungräddning på stranden, bestämde hon sig för
att byta karriär.
Nu har hon rykte om sig att vara
något av en medicinsk Sherlock
Holmes. Hon får ständigt förfrågningar
från människor som inte känner att de
fått rätt hjälp med sina symptom.
– Jag har ingen speciell träning. Jag
är bara intresserad av intressanta saker.
Jag tar emot de patienter jag kan, men
jag vill helst inte att någon reser långt
för att träffa mig.
En central del i diagnostiken är att
inte bara observera, utan också kommu-
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nicera tillstånd och symptom.
– Google är ett fantastiskt redskap om
man vet vad man letar efter, säger Sanders.
I sin bok beskriver hon hur Irwin Braverman, en professor i dermatologi, tröttnat
på sina elevers torftiga beskrivningar av
symptom. Så han skickade sin klass med
medicinstudenter till ett konstmuseum för
att beskriva porträtten de såg. Enligt
samma logik kräver Sanders att hennes
elever lär sig minst en ny sak om sina patienter varje dag.
– Då måste de
ha minst ett
”Medicin är ett
djupare samtal.
Vi går en tur
mysterium. Vi kan
göra allt rätt och runt på sjukhuset. Långa korriändå ha fel”
dorer löper runt
sköterskornas stationer. På andra sidan åker en utmärglad
man förbi i en rullsäng. Dörrarna till patientrummen står på glänt. Ett par knotiga
fötter sticker ut. Några läkare har samlats
runt en skärm i ett av sidorummen och
kommenterar lite sorgset utvecklingen av
en patients lungcancer. Lisa Sanders återkommer på nytt till hur House karaktär
inte skulle fungera på ett riktigt sjukhus.
– Här överlever man inte om man inte
samarbetar, säger Sanders som också
påpekar att om någon läkare plötsligt
utsätter en patient för ett experiment,
vilket ofta händer i serien, är det bäst att fly.
– Sådant hände på Bellevue [känd psykiatrisk klinik i New York]. Inte nu för tiden.
Det hon framför allt gillar i tv-serien är
hur den visar diagnostiken som en process,
inte en absolut slutsats som kan ställas från
ett testresultat.
– Medicin är ett mysterium. Vi har fel
många gånger på vägen till att ha rätt. Vi
har ofta fel. Vi kan göra allt rätt och ändå ha
fel, säger Sanders.
Vad är viktigast för dig när du själv
träffar en läkare?
– Att han eller hon är direkt. Att jag kan
vara tydlig och ärlig – och att min doktor är
tydlig och ärlig tillbaka.

Fotnot: Eva Wisten är frilansjournalist och författtare till
”Singel på Manhattan” och guideboken ”New York” som hon
skrivit tillsammans med journalisten Martin Gelin.

Sjukhusläkaren 3/2014

Lästips
SVENSKA LÄKARMYSTERIER

Kongospår
Författare:
Läkaren Christian Unge

Blocket (nyutgåva i pocket)
Författare:
Läkaren Karin Wahlberg

t Kongospår är den fristående
uppföljaren till Turkanarapporten i Afrikatrilogin om
kirurgen Martin Roeykens.
Handlingen: Under en jour
på Karolinska sjukhuset träffar
kirurgen Martin Roeykens en
märklig patient. Mannen är
döende och påstår sig veta saker
om Martins familjs förflutna. Han
berättar om övergrepp som ska
ha begåtts femtio år tidigare i
Kongo. Kan historierna verkligen
stämma, och vilken roll hade
Martins farfar?
Martins sökande efter svar
leder till brutalt våld och välbevarade hemligheter.
Jakten på pusselbitar går
via Belgien, Burundi, Kongo,
Dalarna och Martin slungas in i
en härva med storföretag,
mördare och politiker.
Gradvis inser han sanningen
om sin släkts mörka förflutna.
Frågan är: kan Martin ställa saker
till rätta innan det är för sent …

t Nyutgåva av Karin Wahlbergs
kriminalroman i sjukhusmiljö
Handlingen: Till en början
verkar allt vara frid och fröjd.
Veronika och Claes har precis
gift sig och Veronikas dotter
Cecilia har äntligen fått en egen
lägenhet i Lund. Men så
drabbar katastrofen familjen.
På väg hem från en fest blir
Cecilia brutalt misshandlad av
en okänd gärningsman.
Medan Veronika vakar vid
sjuksängen får kriminalkommissarie Claes Claesson ta huvudansvaret för lilla Klara, som
just håller på att skolas in på
dagis hemma i Oskarshamn. En
eftermiddag blir han uppringd
av en orolig grannfru som
berättar att hennes man åkt till
sjukhuset i Lund för en undersökning och sedan spårlöst
försvunnit.
Claes Claesson börjar nysta
i mannens förflutna när Lund
skakas av ännu ett våldsdåd.
Kan det finnas något samband
mellan de till synes disparata
brotten?
Jakten på mördaren leder
obönhörligt till universitetssjukhuset Blockets vindlande
korridorer ...

Fotnot: Kongospår kommer ut i
bokhandeln den 17 oktober, men
kan redan nu beställas via
Christian Unges mailadress:
christianunge@gmail.com
Boken kostar då 150 kr eller
100 kr per ex vid beställning av
minst 10 böcker.
10 kronor per såld bok skänks
till ”Läkare utan gränser”.
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Posttidning B. Economique
Returadress: Sjukhusläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm

Ny video av Henrik Widegren på Sjukhusläkaren.se
Region Skånes sjukvård är i
ständig omorganisation, men en
sak som inte hängt med i de
snabba kasten är språket konstaterar Henrik Widegren.

För att uppnå målet ”världens
bästa sjukvård för all framtid”
krävs att sjukvårdspersonalen
på ett snabbt och effektivt sätt
kan kommunicera med

Rätt lösning i tävlingen ”A PIECE OF CAKE”
där åtta författare skulle paras ihop med rätt citat
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varandra och då är nya moderna
vårdförkortningar a och o.
I videon ”Nya Vårdförkortningar” drar Henrik Widegren
sitt lilla strå till stacken.

Rätt svar i vårt
jubileumsquiz

1. Marianne Fredriksson (Simon och ekarna)
2. Tomas Arvidsson (Enkelstöten)
3. Torgny Lindgren (Merabs skönhet)
4. Birger Sjöberg (Fridas andra bok)
5. P C Jersild (Babelns torn)
6. Sara Lidman (Hjortronlandet)
7. Sonja Åkesson (Hästens öga)
8. Vilhelm Moberg (Nybyggarna)

Fråga 1: Alternativ 2.
Fråga 2: Alternativ 3.
Fråga 3: Maciej Zaremba.
Fråga 4: Alternativ 3.
Fråga 5: Alternativ 2.

Läkaresällskapet arrangerar Berzelius-symposium
Årets tema: ”Personalized Geriatric Medicine”
Svenska Läkaresällskapet arrangerar en internationell tredagarskonferens (Berzelius-symposium)
med rubriken ”Personalized Geriatric Medicine” på Läkaresällskapet i
Stockholm 20-22 augusti 2014
Konferensen arrangeras i samarbete med Svensk Geriatrisk Förening
(SGF), European Union Geriatric
Medicine Society (EUGMS), Karolinska Institutet och Vetenskapsrådet.
Drottning Silvia är beskyddare av
konferensen. Organisationskommittén
består av professor Gunnar Akner
(ordförande), professor Yngve Gustafson, docent Per Tornvall och STläkaren Carina Metzner.

Syftet med konferensen är att lyfta
fram potentialen hos kunskapsområdet geriatrik för att förbättra multidomän-tänkandet och kvaliteten på
hela omhändertagandet av enskilda
multisjuka, äldre personer över tid.
Programmet fokuserar på bedömning, behandling/vård och uppföljning av enskilda, sköra, multisjuka
äldre personer över tid i relation till
medicinsk kvalitet, patientsäkerhet,
utbildning/träning, forskning/utveckling etc.
Världsledande forskare och kliniker
inom geriatrik/äldrevård från USA,
Japan, Spanien, England, Irland,
Norge, Finland och Sverige kommer

20-22

AUG

att ge ”state-of-the-art-föreläsningar”
Se lista över medverkande på konferensens hemsida:
http://www.sls.se/Utbildning/Berzeliussymposier/geriatricmedicine/.
Varje konferensdag hålls gruppdiskussioner, där föreläsare och deltagare
möts för fördjupad diskussion kring
olika teman.
Konferensen riktar sig till forskare,
kliniker inom geriatrik och andra specialiteter från olika vårdyrkesgrupper,
beslutsfattare, politiker, ekonomer etc.
med intresse för att förbättra vårdkvaliteten från den enskilde äldre personens perspektiv.
Konferensen är certifierad av Lipus.

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

