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DEN ETISKA STRESSEN. Bakjouren som skickade hem fyra patienter som borde lagts in:
”Vem försvarar mig, när jag inte kan försvara mitt eget handlande?”

• Sidorna 4-5

• Sidorna 16-25

”Vården behöver 
ett förlusttak!”
n När man misslyckats tillräckligt många
gånger med att hålla budget och behålla
personal och inte kan erbjuda medborgare
den kvalitet på vården som vi har rätt till

borde det införas krav på förändring. 
Istället för vinsttak i offentligt finansi-

erad vård borde man införa förlusttak, och
varför inte  personalflyktstak?

Karin Båtelson, Sjukhusläkarnas ordfö-
rande, menar att den nya regeringen är
inne på fel spår i sitt fokus på att begränsa
vinster i välfärden.
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SJUKHUSLÄKAREN DIN TIDNING

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

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

Därför får du Sjukhusläkaren
Vi vill skapa debatt, opinion 
och belysa sjukhusläkarnas frågor

Riskera inte att bli utan 
Sjukhusläkaren – anmäl din 
nya adress när du flyttar!
Enklast gör du det genom att skicka ett e-
mail 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

Helene Thornblad, Sjukhusläkarens webbredaktör.
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Eva Nordin
tEva Nordin är frilansande journalist.
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Malin Lindgren
tMalin Lindgren är nybliven frilansande journalist efter sex år
som researcher, redaktör och dagchef på TV4:s lokala
nyheter. Dessförinnan har hon arbetat som skrivande reporter
på Helsingborgs dagblad och som multijournalist på tidningen
City Helsingborg. I grunden har Malin Lindgren en
sjuksköterske legitimation och har bland annat tjänstgjort på
onkologen och förlossningen på UMAS innan hon sadlade om
till journalist.
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Otaliga projekt, utredningar,
nationella samordnare,
forskare, branschorganisatio-
ner, tankesmedjor, fack -
föreningar, olika upprop och
you name it, har olika beskriv-
ningar om vården och vårdens
framtid.

t Vi översvämmas av lösningar utifrån
dels avsändarens kompetens och erfarenhe-
ter, men förstås också utifrån uppdragsgi-
varen och olika särintressen.

Att komma igenom, få trovärdighet och
göra oss hörda för patienterna och kvalite-
ten är en tuff uppgift för oss läkare.

Nu har vi fått en ny regering med nya
ministrar och en regeringsförklaring som
delvis presenteras här bredvid.

En del är ambitionen att få en mer
jämlik vård. Detta är en av Sjukhusläkar-
nas stora frågor och välkomnas stort. 
Problemet är hur man ska nå dit.

Riktlinjer är bara riktlinjer
Nationella riktlinjer föreslås bli lag. 
Problemet med de nationella riktlinjerna
är att de  är alldeles för få och tar många år
att få fram och alltså gamla redan då de
kommer ut. Att lägstanivån höjs är förstås
bra, men det måste också finnas plats för de
som är ledande  och ligger före.

Riktlinjer är ju just riktlinjer, bra om de
ger ett bra stöd, men sämre om de är tving-
ande. Arbetet behöver alltså snabbas upp
och det måste vara professionens uppgift
att utveckla.

Den förra regeringen styrde bland annat
med hjälp av olika stimulanspengar. Riks-

revisionen har kritiserat att stimulans -
medlen blev både fler och mer detaljerade,
vilket störde landstingens arbete och pla-
nering. Men Riksrevisionens kritik blir
förenklad eftersom man lägger all skuld på
regeringen. Läkarförbundet såg redan
tidigt, och påtalade, negativa effekter med
undanträngningseffekter av olika patient-
grupper och ökat tryck på ”onödiga”
undersökningar för att ”få bort” patienter
från kön. Detta är ju något som skett lokalt
inom landstingen! Här måste man dock
som regering vara lyhörd om en god
ambition slår fel på grund av lokala krum-
bukter.

Ekonomistyrningen med NPM har kri-
tiserats för detaljstyrning och för att skapa
misstroende bland professionen. Men det
perfekta styrsystemet finns ju inte utan
olika system passar mer eller mindre bra i
olika verksamheter. I detta nummer tar vi
upp begreppet värdebaserad vård, där
kvalitén mäts på annat sätt och patienten
är delaktig som resurs. Många olika teorier
och styrsystem har sina övertygade före-
språkare och tankar om kejsarens nya
kläder uttalas, men det gäller att samman-
väga i vilken verksamhet de olika alternati-
ven kan vara av värde.

Oavsett styrsystem så är den nya reger-
ingens uttalande om att proffsen ska vara
proffs ett steg i rätt riktning. En kunskaps-
organisation med många kompetenser,
hjälpsökande och sjuka människor och
knappa resurser kräver ett finstämt ledar-
skap för att få kittet att hänga samman. 

I början  av  karriären kan man som
läkare känna tillräcklig tillfredsställelse av
feedbacken från patienter, men på sikt
måste det också vara tydligt från ledning
att engagemang, kunskap och driv lönar
sig. Och att det man upplever vara bäst för
patienten också görs möjligt.

Istället beskrivs personalflykt från
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”I en vård med
knappa resurser
och bristande 
tillgänglighet är
det inte bra att
hämma de
kreativa och 
engagerade.”

Underskotten är vår   

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA

VINSTBEGRÄNSNINGAR FEL VÄG



många ställen,  framför allt av sjukskö-
terskor, men i vissa landsändar också av
läkare och många ställen finns en
kronisk brist. Man kan inte ens behålla
den personal som man utbildar själv
utan så fort de är färdiga flyttar de,
exempelvis till Norge, för att få bättre
arbets miljö, scheman och löner.

Varje oönskat förlorad medarbetare är
en kostnad och en uttalad risk för en
nedåtgående spiral med ytterligare
förlust där man förlorar allt fler!

– Hämma inte de kreativa
som kan göra vården bättre
Vinster i vården beskrivs av regeringen
som en stor bov och förslaget är att
införa vinsttak. Miljarder av offentliga
medel i skatteparadis är osmakligt, men
sanningen är att de allra flesta privata
vårdbolag har förhållandevis låg lön-
samhet och låga vinstmarginaler.

I en vård med knappa resurser och
bristande tillgänglighet är det inte bra
att hämma de kreativa och engagerade.

Att LOV (Lag om valfrihetssystem)
inom primärvården föreslås avskaffas är
lika dåligt av samma anledning. Sjuk-
husläkarna har kämpat för att utöka
LOV till att också  gälla för specia-
listvården. När man nu inför en patient-
lag som ska ge ökad valfrihet, så är det
illavarslande om man vill begränsa möj-
ligheterna.

”Inför ett förlusttak
och ett personalflyktstak”
Styrsystemen är en sak men det vikti-
gaste är resultatet. Det är alltså inte
införande av vinsttak som är det vikti-
gaste för vården.

När en privat vård givare inte klarar
kraven går den i konkurs. När ett lands-
ting eller sjukhus eller annan vård -

inrättning inte kan ge den vård som
utlovats borde också en gräns kunna
sättas. 

När man misslyckats tillräckligt
många gånger med att hålla budget och
behålla personal och inte kan erbjuda
medborgare den kvalitet på vården som
vi har rätt till borde det införas krav på
förändring.

Istället för vinsttak i offentligt finan-
sierad vård borde man införa förlusttak,

och varför inte personalflyktstak?
Sist men inte minst, glöm inte att

som chef och medarebetare i vården
måste du försöka påverka utifrån din
horisont. Möjligheten kan upplevas
olika stor i olika organisationer och det
varierar förstås också. 

Men tänk på att det bästa sättet att
förlora inflytande är att tro att man inte
har nåt. 
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  rdens stora problem

n Vinstjakten ska stoppas.

n Nationella kvalitetslagar för ordning
och reda i välfärden införs i syfte att för-
bättra kvaliteten och avsevärt begränsa
vinsterna, samtidigt som mångfald och
valfrihet garanteras.

n Privata alternativ i välfärden ska inte
kunna göra vinst genom lägre beman-
ning. En lagstiftning mot försäljningar till
underpris tas fram. 

n Den tvingande lagen om vårdval i
primärvården avskaffas.

n Lagstiftningen ändras så att möj-
ligheterna att sälja eller privatisera uni-
versitets- eller regionsjukhus förhindras.

n Privata försäkringspatienter ska inte
gå förbi den offentligfinansierade
vårdkön.

n Företag i välfärdssektorn ska öppet
redovisa sin ekonomi på enhetsnivå.

n Offentlighetsprincipen och meddelar -
friheten ska gälla alla aktörer som
verkar inom den skattefinansierade
välfärden. 

n Dagens nationella riktlinjer ska bli
obligatoriska för att säkra en likvärdig
sjukvård. 

n En kommission för jämlik hälsa till-
sätts. Arbetet för att förbättra folkhälsan
stärks bland annat genom en tydligare
ansvarsfördelning och bättre uppföljning. 
Regeringens mål är att de påverkbara
hälsoklyftorna ska slutas inom en 
generation.

n Äldreomsorgen ges ökad kvalitet
genom mer personal. 
En långsiktig kvalitetsplan för den
svenska äldreomsorgen tas fram i bred
samverkan.

n Nya styrmodeller som skapar större
frihet för medarbetarna i
offentlig sektor ska utvecklas.

Regeringsförklaringen



t – Det har varit ett alltför stort och
ensidigt fokus på ekonomi och hur många
vårdtillfällen vi producerar och det har lett
oss i fel riktning. Med värdebaserad vård får
vi nu chansen till ett nytt arbetssätt och att
styra om vården mot kvalitet och det som
skapar värde för patienten, säger Tomas
Jernberg.

Han har tidigare varit sektionschef för
hjärtsjukvården på Karolinska universitets-
sjukhuset. I dag arbetar han som överläkare

vid kliniken och är även flödesansvarig för
värdebaserad vård.

Även om arbetet är i sin linda, upplever
han att det i professionen finns stor
entusiasm  och tilltro till de teorier som
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”Fyra timmar på
akuten”, som även
omfattar patienter
som inte nödvändigt-
vis är akut sjuka, är
egentligen inget bra
mått, det säger inte
något om patienten 
i slut änden kommer
från sjukhuset med
bättre hälsa.”

VÄRDEBASERAD VÅRD | DEL 1 AV 2

”Vi är oroliga för dig som behöver sjukvård i Sverige idag! Vi är läkare
som arbetar dagligen med patienter och vi vill nu berätta om vår vardag.
Den bild som politiker ger av dagens sjukvård överensstämmer inte med
vår verklighet”. 
Så inleddes Läkaruppropet 2013 som skrevs på av över 9 000 personer, majoriteten

läkare. Uppropet var en reaktion på ekonomistyrningen av sjukvården.
Under 2014 har debatten handlat om alternativa sätt att styra sjukvården. 
Värdebaserad vård är ett alternativ som nu prövas på allt fler håll i landet. 

Sjukhusläkaren har träffat några av de ledande företrädarna på Karolinska, Sveriges
största sjukhus. Vad gör dom? Och vilka är deras förhoppningar?

”Värdebaserad
vård ger oss
chansen att styra
mot kvalitet”

När Tomas Jernberg, överläkare på hjärtkliniken på Karolinska
universitetssjukhuset, fick frågan om att ansvara för implemen -
tering av värdebaserad vård inom hjärtsjukvården, tackade han
genast ja. Uppdraget som spänner över flera kliniker, involverar
även patienter (Se nästa uppslag).

Fortsättning nästa uppslag >>>

Tomas Jernberg, här med 77-årige patienten Stig
Lodén som agerar bollplank, har fått i uppgift att
ansvara för införandet av värdebaserad vård inom
hjärtsjukvården på Karolinska.Foto: Stefan Nilsson





ligger till grund för värdebaserad vård.
– Så vad exakt är det som

utmärker värdebaserad vård?
Tomas Jernberg menar att det ekono-

miska mät- och styrsystemet som
präglat svensk hälso- och sjukvård,
fokuserat mer på kvantitet snarare än på
kvalitet. Vid uppföljningar används pro-
cessmått istället för utfallsmått, det har
varit viktigare att titta på produktion av
vårdtillfällen, snarare än att titta på det
faktiska hälsoutfallet, det vill säga resul-
tatet för patienten efter en viss åtgärd
eller behandling, säger Tomas Jernberg.

Han tar exemplet med processmåttet
”fyra timmar på akuten”, som även
omfattar patienter som inte nödvändigt-
vis är akut sjuka. 

Det är egentligen inget bra mått,
menar han, och det säger inte något om
patienten i slutänden kommer från sjuk-
huset med bättre hälsa.

Vilka utfallsmått är viktiga 
och vad ska man mäta? 
Frågan är inte helt enkel, menar Tomas
Jernberg som leder en bred arbetsgrupp
med företrädare från akutmottagningen,
hjärtintensiven, hjärtmottagningen och
PCI-labb. Även företrädare för rehabili-
teringen, kvalitetsregister, samt
ekonomer och IT- experter medverkar. 

Det första steget, menar han, är att
identifiera redan befintliga mått samt ta
reda på om de är validerade. 

– Vi tittar bland annat på vilka som
används i öppna jämförelser. När det
gäller kvalitetsindikatorer är det viktigt
att det finns målnivåer, därför tittar vi
även på Socialstyrelsens dokument.

– Vi tar även hänsyn till det lokala
perspektivet, det som patienter, läkare
och annan vårdpersonal tycker är viktigt

att mäta. Det gör arbetet lustfullt och
skapar engagemang.

Resultatmått som visar
patientens hälsa
Tomas Jernberg är ordförande i
SWEDE HEART, ett samlande kvali-
tetsregister för flera hjärtregister: Riks-
HIA, SCCAR, SEPHIA och Svenska
hjärtkirurgiregistret. 

– Vi har mycket bra kvalitetsregister
i hjärtsjukvården och då är det dem vi
ska använda, vi behöver inte uppfinna
hjulet igen.

Förutom processmått som finns
angivna i SWEDEHEART och öppna
jämförelser, kommer även hårda utfall-
smått att mätas: mortalitet (30 dagar),
återinsjuknande i hjärtinfarkt eller
stroke efter ett år, återinläggning på
grund av blödning och stroke under
vård tiden efter bypass eller PCI.

– Det viktigaste, som vi tidigare inte
har fäst så stor vikt vid, är hur det går för

patienterna. Vi tar även med mjukare
utfalls mått som andelen patienter som är
fysiskt aktiva samt i arbete efter 6 till 10
veckor efter utskrivning från hjärtklini-
ken. Vi mäter även symtom som angina
och dyspné, livskvalitet med skattnings-
verktyget EQ-5D, läkemedelsbiverkan,
nedstämdhet och oro samt tilltro till sin
egen hälsa, säger Tomas Jernberg.

Även sekundärpreventiva utfallsmått
kommer att tas med: rökstopp efter
hjärtinfarkt, deltagande i fysiska trä-
ningsprogram, blodfetter som LDL,
samt systoliskt blodtryck efter 12- 14
månader.

– Det blir ett slags mått på hur väl vi
lyckas ge våra patienter verktyg för
framtiden.

I SWEDEHEART kan patienter
själva rapportera in PROM-data
(Patient Reported Outcome Measures)
det vill säga hur de upplever sin
sjukdom och sin hälsa efter behandling
eller annan intervention.
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” Vi är bara i början av vårt arbete, men om vi skulle lyckas
mäta det verkliga patientutfallet och sedan 
styra vården i den riktningen vore det fantastiskt”.

Ett hinder i vården är illa fungerande journalsystem. ”Vi har TakeCare, men det är fortfarande svårt att
plocka ut data eftersom den information som läggs in är ostrukturerad”, säger Tomas Jernberg.



– Genom att konsekvent efterfråga
patient perspektivet kommer hälso- och
sjukvårdens kunskaper och attityder att
förändras, säger Tomas Jernberg. 

Dåliga journalsystem
ett hinder
Ett hinder i vården är dock illa funge-
rande journalsystem. 

– Vi har TakeCare, men det är fortfa-
rande svårt att plocka ut data eftersom
den information som läggs in är ostruk-
turerad. Nu pågår det dock ett lovande
försök, det så kallade SVD-projektet,
där vi har bett om att få vara piloter,
säger Tomas Jernberg.

Strukturerad vårddata (SVD) är ett
projekt i Stockholms läns landsting som
pågått sedan 2010 med syftet att struktu-
rera vårddokumentationen (exempelvis
läkemedelsinformation, diagnoser, under-
sökningsresultat) och skapa förutsättningar
för ökad rapportering till kvalitetsregister.

En av flera hörnstenar i värdebaserad
vård är transparens, menar Tomas
Jernberg. Öppen redovisning av kvali-
tetsdata som exempelvis livskvalitet,
komplikationsfrekvens och överlevnad
stimulerar inte bara vården till förbätt-
ringar. Även patienterna kan påverka
sjukvårdens utveckling med sina val.

– Under hösten kommer vi att lägga
ut data internt på vår webb, men vi
kommer också i ett senare skede att
publicera dem offentligt. 

Farhågor inför 
utformningen av ersättningar
Tomas Jernberg menar dock att man bör
vara försiktig med att i alltför stor
utsträckning jämföra sig med andra

sjukhus. Det finns i dag stora skillnader på
kvaliteten på de data som man använder
sig av och hur man registrerar data.

– Vi börjar med att sätta upp mål
utifrån de mått vi valt, och fokuserar
sedan på hur vi ska uppnå dem och
sedan förbättra oss över tid.

En mer komplex del som kräver
fortsatt arbete, är hur man ska mäta
kostnader. Förbättringar kan vara av
värde, men också kostsamma.

– Här har vi inga färdiga svar utan
arbetar intensivt med frågan.

Tomas Jernberg kan känna en viss
farhåga när det gäller utformningen av
ersättningssystemen. Det skulle vara
problematiskt om professionen inte
bjuds in i den diskussionen, menar han.

– Går man för fort fram kan det bli
väldigt fel. Ska man styra ersättningen
med kvalitetsregister som grund, då är
det viktigt att alla patienter är med i
registret och att man har komplett och
korrekt data med hög kvalitet, det är
först då man kan göra riktigt bra jämfö-
relser. I dag baseras ersättningen på
registerdata som inte är valida och där
täckningsgraden ser väldigt olika ut.

Ett stort problem idag, menar han, är
att data kidnappas och används på ett
sätt som det inte är tänkt. Tomas
Jernberg menar att utbildning i hur
data ska tolkas behöver stärkas. 

– Här måste professionen vara med
och påverka.

Det krävs också att en större hänsyn
tas till sjukhusets patientsammansätt-
ning (case mix), menar han, och att
ersättningen justerar för socioekono-
miska förhållanden.

– Vi behöver lära oss mer om hur vi

kan ta en större hänsyn och kompensera
ersättningen till de sjukhus som har ett
upptagningsområde med låg socioeko-
nomi och kanske därför har svårare att
nå bra resultat.

Vid Karolinska universitetssjukhuset
har man i många år arbetat med processer
och ständiga förbättringar utifrån före-
tagsfilosofin LEAN-produktion. Tomas
Jernberg ser dock inga motsättningar
mellan LEAN och värdebaserad vård.

– Jag kan se många fördelar med det
Lean-arbete vi har gjort, men också en
del problem eftersom man inte haft
fokus på resultatet och utgått från pati-
entens perspektiv. Jag upplever också att
entusiasmen över värdebaserad vård är
mycket större hos professionen, än när vi
arbetade enbart med Lean. Värdebaserad
vård förutsätter att såväl professionen
som patienterna är delaktiga och
drivande i arbetet, säger Tomas Jernberg.

Bottom-up
På sikt hoppas Tomas Jernberg att
arbetet med värdebaserad vård utvidgas.

– Vi vill självklart ta med ambulans-
verksamheten, primärvården och kom-
munerna i arbetet. Vi ser också att det
på sikt startar fokusgrupper med patien-
ter så att vi får in ett bredare patientper-
spektiv. Med värdebaserad vård tycker
jag att initiativen i mycket större
utsträckning än tidigare, kommer från
professionen. Så länge jag känner att vi
är på rätt väg och gör något bra,
kommer jag att fortsätta. Upplever jag
att utvecklingen går åt fel håll, skulle
jag inte tveka att lämna mitt uppdrag.

Eva Nordin
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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.



Stig Lodén är 77 år och har
länge levt med en hjärt-kärl-
sjukdom. Med sina erfaren-
heter och kunskaper utifrån
ett patientperspektiv, anlitas
han nu som bollplank av
hjärtsjukvården på Karo-
linska universitetssjukhuset.

t Han är utbildad byggnadsingenjör
och driver ett eget företag inom det
byggkeramiska området.

– Jag arbetar fortfarande, på konsult-
basis och i begränsad omfattning.

För drygt 20 år sedan genomgick han
bypass-kirurgi och för fem år sedan

gjorde han en ballongvidgning, PCI.I
dag känner han sig trygg med sin hjärt-
sjukdom och har inte längre några
symtom. Det är i stället andra sjukdo-
mar som väcker hans oro.

– Jag har drabbats av en neurologisk
åkomma och genomgår för närvarande
en utredning.

Stig Lodén har många års erfarenhet
av att vara patient i vården. När han låg
inne på sjukhus för bypass-operationen
växte tanken på att skriva en bok som
kunde hjälpa andra drabbade.

Många funderingar
Boken ”Hjärta med smärta” kom ut
1999 och handlar om livet före, under
och efter en kranskärlsoperation. När
Stig fick beskedet att han måste
opereras uppstod många funderingar. 

Hur mår man före och efter en sådan
operation? 

Hur blir livet efter operationen?
Hade han kunnat göra något för att
minska riskerna att bli sjuk? 

Boken omfattar även en faktadel som
har granskats av några av landets främsta
specialister inom respektive område.  

– Jag hittade själv ingen bra och lätt -
tillgänglig information och bestämde
mig därför att skriva boken. Jag är en
ganska vetgirig person och tycker om
att sätta mig in i saker som jag inte vet
så mycket om. 

Utskrivningsprocessen
I arbetet med boken fick Stig Lodén
kontakter med patientorganisationer
och deras lokalföreningar.

I våras blev han tillfrågad av arbets-
gruppen för värdebaserad vård inom
hjärtsjukvården om han ville vara med i
utvecklingsarbetet.

– Det känns väldigt roligt att få
chansen att delta. Vi har hittills haft två
möten och inom kort ska vi träffa sjuk-
husledningen för Huddinge sjukhus.

Stig Lodén säger att han har stor
respekt för vetenskap och beprövad erfa-
renhet och litar på professionens
kunskap när det gäller medicinska
bedömningar och prioriteringar. Men,
menar han, det kan också vara viktigt
att fånga patienters tankar och känslor
inför, under och efter olika ingrepp och
behandlingar. Forskning har visat att
tankar och känslor kan vara av stor bety-
delse för såväl behandlingsresultatet
som läkningsprocessen.

– Det är väldigt positivt att det finns
ett så stort intresse för hur patienten
upplever vården. Det går ju väldigt fort
idag, och man hinner bara prata om det
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77-ÅRIGE
STIG LODÉN
BOLLPLANK
PÅ KAROLINSKA

Stig Lodén, som har många års erfarenhet
av att vara patient i vården, skrev efter en
by-passoperation boken ”Hjärta med smär-
ta” till hjälp för andra drabbade.



absolut nödvändigaste och glömmer
ibland bort de mjukare aspekterna,
säger Stig.

En av de delar av sjukhusvården han
gärna skulle vilja påverka är utskriv-
ningsprocessen. Det är lätt, menar han,
att känna sig osäker och ambivalent när
man ska skrivas ut från sjukhus. Man
står med den ena foten i sjukhusvården,
och den andra på väg till hemmet, fylld
av frågor som man behöver bolla med
vårdteamet: vad ska jag som patient
tänka på när jag kommer hem? Kan jag
motionera, vad bör jag äta? Hur
minskar jag risken att bli sjuk igen?
Vilka symtom behöver jag ta på allvar?

Stig Lodén berättar om när han

blev utskriven från sjukhuset efter
bypass - operationen; en läkare han
inte träffat tidigare, kom förbi med
en pärm i famnen och konstaterade
snabbt att ”Jaha, du Lodén du ska
skrivas ut”. Något större utrymme
för frågor fanns inte.

– Jag tycker att man bör ha med en
anhörig i samband med utskrivning,
eftersom man som patient kan vara
ganska omtumlad och kanske inte
riktigt närvarande. Det är en psykisk
omställning att gå från sjukhuset till
hemmet.

I arbetsgruppen för värdebaserad
vård inom hjärtsjukvården på Karo-
linska universitetssjukhuset, hoppas

Stig kunna dela med sig av sina tankar
och idéer om vad man från vårdens sida
kan behöva efterfråga för att skapa
bättre kommunikation och en tryggare
och säkrare vård. Han deltar som så
kallad forskningspartner genom Riks-
förbundet HjärtLung.

– Redan vid vårt första möte pratade
vi om utskrivningsprocessen och hur
den kan bli bättre ur ett patientperspek-
tiv. Men vi är bara i början av arbetet
och på sikt kommer jag att försöka få in
fler patientröster, säger Stig Lodén.

Eva Nordin
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– Genom nya arbetssätt där man konsekvent efterfrågar patient perspektivet kommer hälso- och sjukvårdens kunskaper och attityder att förändras,
menar Tomas Jernberg, som till sin hjälp har anlitat 77-årige Stig Lodén vid utformandet av värdebaserad vård.  Foto: Stefan Nilsson



Värdebaserad sjukvård
innebär ett paradigmskifte i
svensk hälso- och sjukvård,
menar läkaren Andreas
Ringman Uggla. 

t I september tillträdde han tjänsten
som direktör för den strategiska verk-
samhetsutvecklingen på Karolinska
sjukhuset där värdebaserad vård är en
viktig del.
Tidigare hjälpte han sjukhuset som
anställd konsult på Boston Consulting
Group.

Andreas Ringman Uggla tycker inte
att definitionen av värdebaserad vård är
luddig eller svår. 

– Det handlar om att styra vården
efter patientrelevanta utfall till samma
eller lägre kostnad som i dag. Vi har
inte varit så bra på det i svensk
sjukvård.

– I många år har man pratat om att
vården ska vara patientcentrerad, att det
ska finnas en helhetssyn med samman-
hållna vårdkedjor och att kvalitet ska
vara motorn i svensk hälso- och
sjukvård.

Sverige har i jämförelse med många
andra länder i världen kommit relativt
långt i det arbetet, mycket tack vare
utvecklingen av kvalitetsregister och
införandet av öppna jämförelser. Men vi
har en bra bit kvar att gå, menar Anders
Ringman Uggla.

– Det finns inga tydliga effektivitets -
mått och det finns hela områden som
fortfarande är dåligt täckta i öppna jäm-
förelser.  De är inte heller tänkta att
fungera som ett stöd för patienter att

kunna välja vårdgivare, säger Andreas
Ringman Uggla.

– För att lyckas styra om till en vär-
debaserad vård måste man gå ned från
kliniknivå till en mer detaljerad
patient gruppsnivå, menar Andreas
Ringman Uggla. Om man till exempel
ska titta på utfallsmått för prostatacan-
cer, måste måtten vara relevanta för
patienten. Mortalitet är ett viktigt
utfallsmått, men kanske inte det vikti-
gaste eftersom fler dör med sin sjukdom
än av sin sjukdom. Mer relevanta mått
för patienten kan vara risken att bli
inkontinent och att förlora den sexuella
förmågan.

– Ett annat exempel är diabetes. Ett
viktigt mått är HbA1c, men för en
patient som haft diabetes i många år kan
andra mått vara mer relevanta: exempel-
vis oro för hur njurar och ögon påverkas
långsiktigt av sjukdomen.

– Det är kanske viktigt som komple-
ment att mäta exempelvis depression
och ångest. Vården behöver engagera
och fråga patienterna om vad som är
viktigt.  

Internationellt pågår ett omfattande
arbete inom organisationen ICHOM
(International Consortium for Health
Outcomes Measurement), för att
utveckla internationella standarder för
utvärdering av sjukvårdens kvalitet:
vilka utfallsmått ska användas och vad
ska mätas? Sverige är i högsta grad
delaktig i det arbetet. 

Utfallsmåtten kan struktureras i
olika nivåer. Den första nivån handlar
om uppnådd eller bevarad hälsostatus,
här finns mått som överlevnad och andra
indikatorer som visar graden av hälsa,
smärta och funktion. 

Nästa nivå handlar om återhämt-
ningsprocessen: hur lång tid krävs för

återhämtning och för att återgå i normal
aktivitet. Hur stor andel drabbas av
komplikationer?

– En stor del handlar om det vi ofta
refererar till som patientsäkerhet.

Den tredje nivån handlar om hur väl
vården lyckas skapa ett hållbart och
långsiktigt hälsotillstånd för patien-
terna. 

– Värdebaserat arbete följer en
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– Vi står inför
ett paradigmskifte



metodik där patientutfallet ständigt
omprövar processerna, vilket förhopp-
ningsvis leder till kontinuerliga förbätt-
ringar.

Ledningens stöd viktig
Studier visar att de sjukhus som har förbätt-
rat sig mest, har fått ett starkt stöd från led-
ningen vad gäller arbetet med kliniska
utfall och kvalitetsregister.

I värdebaserad vård förändras patientens
roll från att vara en passiv mottagare till att
bli en aktiv deltagare som är involverad i sin
egen vård. Även professionen får en tydli-
gare och mer aktiv roll, menar Andreas
Ringman Uggla.

– Drivkraften bakom värdebaserad vård
ligger mer i linje med läkares etiska
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Av 100 nationella kvalitets -
register är det bara drygt hälften
som rapporterar minst fyra
PROM-parametrar: symtom
(enligt patienten), aktiviteter i
dagliga livet, hälsorelaterad
livskvalitet och patientens 
nöjdhet, säger Andreas Ringman
Uggla.

Foto: Stefan Nilsson
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Fortsättning nästa uppslag >>>



kompass. Min erfarenhet är att det finns ett
gemensamt mönster när man har skapat
multidisciplinära och multiprofessionella
team kring en patientgrupp. Entusiasmen
och engagemanget är stort. Det handlar nog
om att de patientrelevanta måtten är enklare
att relatera till, än till produktivitetsmåt-
ten. Om man som läkare ser att patienter
dör i högre utsträckning och upplever mer
smärta och mer oro än tidigare, då vill man
som läkare till varje pris vara med och vända
den utvecklingen, säger Andreas Ringman
Uggla.

För att lyckas implementera värdebaserad
vård, måste vården bli bättre på att mäta pati-
entrapporterade utfall (PROM), menar han.

Olika individer har olika behov
Olika individer har olika behov och uppfatt-
ning om vad god vård är. Även symptom
som smärta, illamående och ångest är högst
individuella och måste ibland fångas med
alternativa metoder.

Det som mäts i svenska nationella kvali-
tetsregister är framförallt komplikationer,
överlevnad och symtom (enligt läkare).

Av 100 nationella kvalitetsregister är det
bara drygt hälften som rapporterar minst
fyra PROM-parametrar: symtom (enligt
patienten), aktiviteter i dagliga livet, hälso-
relaterad livskvalitet och patientens nöjdhet.

Det är visat, menar Anders Ringman
Uggla, att kvalitetsregister som använder
PROM ökar patienternas kunskaper och för-
bättrar kommunikationen mellan läkare,
sjuksköterska och patient.

Införandet av PROM i exempelvis
Svenska Emesis Registret (SER) har exem-
pelvis lett till att riktlinjerna för läkeme-
delsbehandling mot illamående och kräk-
ningar har förändrats, och en högre grad av
kvalitetskontroll har införts.

– Även Svensk Reumatologis kvalitetsre-
gister är ett mycket bra exempel. Du kan år
2014 inte strunta i att fråga efter vilka
behov en patient har. Men det betyder inte
att vi alltid ska uppfylla dem. Värdebaserad
vård innebär att man strävar efter att uppnå
optimala patientrelevanta utfall, men i
relation till de resurser som krävs.

I våras besökte Andreas Ringman Uggla
Martini-kliniken i Tyskland. Kliniken är
känd för sitt aktiva arbete med ständiga för-
bättringar och snabb implementering av
nya metoder.

– De har mycket bättre utfallsmått än
någon annan i världen för prostatacancer.
Framgångsfaktorerna handlar om att de
fokuserar på endast en patientgrupp, prosta-
tacancerpatienter, vilket innebär att de blir
väldigt skickliga. De har en platt organisa-
tion med seniora läkare som har väldefinie-
rade uppgifter och med uppdraget att vara i
framkant när det gäller forskning. De har en
tillåtande kultur och de mäter utfall
noggrant och kontinuerligt. De är transpa-
renta i syfte att dela med sig av misstag och
framgångar, vilket sporrar till förbättringar.

Transparens, menar Anders Ringman
Uggla är den centrala faktor som snabbast
påverkar utfall och motverkar ojämlikhet i
vården.

Ett bra exempel är kvalitetsregistret för
hjärtinfarkt.

Det råder stora skillnader internationellt
när det gäller kliniska resultat och använd-
ningen av resurser. När det gäller akut
hjärt infarkt toppar Sverige ligan när det
gäller bäst utfall och lägst resursutnytt-
jande. Såväl vårdtid som dödlighet 30 dagar
efter hjärtinfarkt är lägst i Sverige jämfört
med bland annat Tyskland, Nederländerna
och Storbritannien. 

– Med hjälp av hjärtinfarktregistret,
intelligent forskning på real-life data och
genom transparens kring kopplingen
mellan kliniska utfall och processer har man
kunnat uppnå fantastiska resultat, säger
Andreas Ringman Uggla.

Mycket återstår
Mycket arbete återstår dock innan vi kan
koppla ersättning till mätning av utfall,
menar Andreas Ringman Uggla. 

– Först måste vi se till att vi har valida
och solida utfallsdata och där är vi inte
framme än på alla områden. Vi behöver
också förstå de patientgrupper som vården
tar hand om, deras behov och därefter defi-
niera patientrelevanta utfallsmått. 

– Det krävs också en organisation som
skapar möjligheter till ett samarbete över
professions- och organisationsgränser. Man
måste vara noga med att infrastruktur och
trygghet kring måtten är på plats först,
ersättningssystem måste alltid få komma i
andra hand, säger Andreas Ringman Uggla.

Eva Nordin
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Andreas Ringman Uggla har
bred erfarenhet från olika
delar av vården. 

t Han är utbildad läkare vid
Karolinska institutet. Han har
disputerat i ämnet utvecklings-
biologi, närmare bestämt på
sjukdomen kongenitalt
diafragmabråck. 

Under läkarutbildningen
arbetade han som undersköter-
ska och efter examen åkte han
till Finland för att arbeta som
stafettläkare. 

Han har även arbetat på
Astrid Lindgrens barnsjukhus
och på Karolinska univer-
sitetssjukhuset och hade
egentligen siktet inställt på att
bli specialist i barnkirurgi. 

Men för drygt sex år sedan
tog han steget över till Boston
Consulting Group, ett konsult-
företag som grundades 1963
och som i dag finns i 42 länder.

Ett av företagets huvudom-
råden är sjukvård; av före-
tagets nära 6 000 konsulter är
cirka 200 utbildade läkare. 

FAKTA 

Andreas 
Ringman
Uggla
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DEN MEDICINSKA
SANNINGENS 
HALVERINGSTID

De medicinska möjligheterna
förändras med rasande fart och
det som är sant idag kan vara
förlegat imorgon. 

t I en artikel från 2002 med den bitterljuva
rubriken: ”Truth survival in clinical
research: an evidence based reqiuem?” fann
man att halveringstiden för kliniska slutsat-
ser var 45 år. Senare publikationer har
kortat tidsspannet till 3 till 7 år. Denna
utveckling stärker behovet av att läkare kan
verka i miljöer där det ges möjlighet och
utrymme för fortsatt lärande.

Den 6 maj 1954 var läkaren Roger
Bannister den förste att springa
engelska milen under 4 minuter. Fram
till dess hade man ansett att detta var
fysiskt omöjligt, men när väl barriären
var bruten slogs detta rekord redan
inom 46 dagar och de påföljande tre
åren var det 16 andra löpare som klarade
denna bedrift. 

Den vetenskapliga utvecklingen följer
samma spår. De paradigm som vi anser vara
fakta är bara sanna tills barriären bryts och
de blir ersatta av nästa sanning. Medicin
som vetenskapsområde utgör inget
undantag utan är snarare ett av de områden
som utvecklas snabbast. 

Det finns oräkneliga exempel på
paradigm skiften. Få trodde att man kunde
övervinna immunförsvaret och transplantera
organ eller behandla magsår med antibio-
tika – innan någon visade att det var
möjligt. Men bulken av händelser är inte
dessa stora tydliga skift utan det stadiga
bruset av gradvisa förändringar som vinner
mark i den kliniska vardagen. 

Tempot har ökat så pass att det är en

utbredd uppfattning att huvudparten av det
man lär sig under läkarprogrammet är
obsolet när man når ut i verkligheten. 

Även om man möjligen skulle kunna
definiera den genomsnittliga halveringsti-
den för all medicinsk kunskap så låter sig
detta inte göras för alla de fragment av
kunskap som finns. Dessutom är läkaryrket
en kombination av naturvetenskap och för-
hållningssätt.

Med den flod av ständigt ny kunskap
som dessutom finner nya vägar att flyta
fram ter det sig för den enskilde läkaren allt
svårare att möta samhällets och patienternas
krav på att erbjuda den bästa vården med de
senaste rönen. 

Det är en utmaning i sig att sålla nya fel-
aktiga rön från de med bättre bärkraft sam-
tidigt som man måste förkasta det som är
förlegat. 

Det finns ingen gyllene genväg för att
hålla sig uppdaterad. För den kliniskt
verksamme läkaren kan det vara svårt
att överföra innehållet från en veten-
skaplig artikel till klinisk praxis och
därför måste vi fortsätta mötas. Vi måste
värna våra möten i vardagen såsom
röntgen- eller sittronden, klinikmöten
och knäckronder såväl som större natio-
nella eller internationella möten.

Elektroniska kliniska beslutsstöd kan
uppdateras fortlöpande och måste ha patien-
tens bästa i första rummet och värja sig från
konsulternas jakt på pengar. Likaså måste
professionen verka för att de vetenskapliga
artiklarna som utgör basen för evidence-
based medicine är tillgängliga även utanför
universiteten.

Både oerfaren och erfaren behöver
utrymme att lära sig nytt och vi måste värna
om den luft som behövs för att kunskapen
ska kunna andas.

BENGT VON
ZUR-MÜHLEN

Överläkare, njurmedicinare,
Transplantationskirurgen
Akademiska Sjukhuset i
Uppsala.
Förste vice ordförande 
i Sjukhusläkarna. 



t Anders Gustavsson är specialist i intern-
medicin och medicinsk gastroenterologi och
hepatologi. I fem år har han jobbat på Mag-
och tarmmottagningen vid Centralsjukhu-
set i Karlstad. Han är också bakjour för
medicinkliniken och tycker att arbetet har
förändrats under de fem åren.

Precis som på många andra sjukhus i
landet har man i Karlstad tvingats dra ner
på antalet vårdplatser samtidigt som efter-
frågan på akut sjukvård ökar.

”Vårdplatsbristen
ett allt större problem”
– Vårdplatsbrist blir ett allt större problem
men också hur man hanterar vård -
platsbristen.

Redan innan Anders Gustavsson skulle

gå på sitt pass som bakjour på eftermidda-
gen den 28 januari 2013 hade den avgående
bakjouren ringt och meddelat att det fanns
cirka 20 patienter som ännu inte var
bedömda på medicinklinikens akutmottag-
ning.

– Jag pratade med vårdkoordinatorn och
verksamhetschefen, men de hade beslutat
att inte öppna extra vårdplatser.

Anders Gustavsson ringde in kardiolog-
och infektionsbakjourerna under kvällen
eftersom det var för mycket för honom att
hantera själv. 

– Det var väldigt mycket patienter
när jag kom ner på akuten. Jag tog nio
patienter och kände, som så ofta, att jag
inte kunde lägga in alla som jag ville. 

Enligt den gällande rutinen skulle först
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”Vem försvarar mig
när jag inte kan
försvara mitt 
eget handlande”

RISKTAGANDE  OCH  ETISK STRESS

I Sjukhusläkaren nr 4/2014 beskrevs ett lex Maria-ärende som
gällde att bakjouren känt sig tvungen att skicka hem fyra patien-
ter på grund av vård platsbrist. Nu berättar han själv om varför
han gjorde en avvikelserapport efter den där ändå ganska vanliga
januarinatten och vad han anser om IVO:s beslut: Meningslöst! 

Anders Gustavsson förstår
inte vad IVO avser i sitt
beslut då man skriver att
vårdgivaren utrett hän-
delsen i tillräcklig
omfattning och vidtagit de
åtgärder som krävs för att
hög patient säkerhet ska
kunna uppnås.
– Jag kritiserade över -
beläggningsplanen. Den
är inte förändrad.

BAKJOUREN ANDERS GUSTAVSSON 
SKREV ETT MEJL TILL LEDNINGEN

Han har ännu inte fått något svar på frågan
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ar
a 
G
un
ar
sd
ot
te
r
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”IVO bedömer att

vårdgiv
aren har

utrett h
ändelsen

 i

tillräckl
ig omfatt-

ning och
 vidtagi

t de

åtgärder
 som krävs

för att e
n hög

patient s
äkerhet 

ska

kunna u
ppnås.”

t Så står 
det i IV

O:s beslut
,

den 24 j
uni 201

4, där IV
O

avslutar
 sin gran

skning a
v

en Lex M
aria-anm

älan från

en överl
äkare på

 Central
-

sjukhus
et i Karlstad, 

trots

att vård
givaren 

 ännu in
te

kommit med några
 färdiga

förslag p
å åtgärd

er.

I beslut
et står o

ckså att

IVO ”inte ko
mmer att vi

dta

några yt
terligare

 åtgärde
r”

trots att
 chefern

a bara h
ållit

två möten och
 tagit fr

am

         
    

   
  

 
  

 

alternat
iva lösn

ingar so
m ”analys

eras

och risk
bedöms för när

varande
” och

att chefe
rna är ”m

edvetna
 om att det

brådska
r att hit

ta en hå
llbar lös

ning

och är v
äl medvetna

 om att åtgä
rderna

måste vara
 flera”.

Lex Maria-anm
älan 8.1

.1-

30120/2
013 är t

ypisk fö
r hur IV

O:s

tillsyn g
år till id

ag.

Löften f
rån arbe

tsgivare
n räcker

 för

att beslu
ta att ”I

VO bedömer att

vård giv
aren har

 utrett h
ändelsen

 i

tillräckl
ig omfattning

 och vid
tagit de

åtgärder
 som krävs fö

r att en 
hög pat

i-

entsäker
het upp

nås”. 

Vilka de
 alternat

iva försl
agen slu

t-

ligen bl
ev har g

ranskarn
a ingen 

aning

om och om
 bedömningen 

att arbe
ts-

givaren 
vidtagit

 de åtgä
rder som

krävs fö
r att upp

nå en hö
g patient -

säkerhet
 fungera

de vet d
e och IV

O

ännu m
indre nå

got om.

Fallet av
slutades

 mot löften
 att

bättra si
g den 24

 juni inn
an några

förslag v
ar klara.

Detta gällde anmälan

Bakom lex Maria-anm
älan 8.1

.1-

30120/2
013 står

 en över
läkare p

å

medicinkl
iniken p

å Centra
lsjukhu

set

i Karlstad s
om under e

n bakjou
r

tvingad
es skick

a hem fyra pat
ienter,

på grun
d av pla

tsbrist, 
som han ans

åg

av medicinsk
a skäl bo

rde lägg
as in.

• En kv
inna med kron

isk obst
ruktiv

lungsju
kdom (KOL) som från vår

d -

centrale
n behan

dlats med antib
iotika

men blivi
t sämre fick g

å hem med

byte av 
antibiot

ika och 
kortvari

g ste-

rioidkur
 trots at

t hon fo
rtfarand

e var

påverka
d i sin a

ndning.

• En man som tidigare
 haft str

oke

inkom med domningar i
 tungan

 och

nedstäm
dhet fic

k gå hem
 med telefo

-

nuppföl
jning da

gen efte
r.

• En kv
inna med lung

cancer i

palliat iv
t skede 

som 2-3 dag
ar innan

fått ett s
tent ins

att i luft
vägarna

,

sökte på
 grund a

v tilltag
ande an

d-

fåddhet
. Undersök

ning och
 prover

visade in
gen säke

r orsak. 
Hon fick g

å

hem med snabb
 uppfölj

ning via
 cyto-

statikam
ottagnin

gen.

• En man som nyligen
 varit in

ne-

liggand
e hade s

märtor frå
n amputerat

ben. Han fick g
å hem med smärtstil-

lande, m
en återk

om två dag
ar senar

e

och lade
s då in p

å vårdav
delning

.

Granskarn
a av lex 

Maria-anm
älan

var Lena
 Gabrielsso

n och Li
sbeth

Ljunggr
en, de tv

å ambitiösa i
nspektö

-

rer som vi inter
vjuat i a

rtiklarn
a på

detta up
pslag. V

i frågad
e dem om

deras be
dömning.

Så här sv
arade Le

na Gabrielsso
n

till Sjuk
husläka

rens rep
orter Sa

ra

Gunnarsd
otter:

– Det är vad
 vi enlig

t lagen s
ka

bedöma. Bedöm
ningen 

gäller om

utrednin
gen är o

rdentlig
t gjord o

ch

om åtgärde
rna som

 vidtagi
ts eller s

ka

vidtas ä
r tillräck

liga i sa
mmanhange

t 

– Är det
 allvarli

ga brist
er som inte

vårdgiv
aren ide

ntifierat
 och utr

ett

begär vi
 in kom

plettera
nde utre

dning

av dessa
 brister 

innan vi
 fattar b

eslut.

Sedan få
r vi lita 

på att vå
rdgivare

n

vidtar d
e redovi

sade åtg
ärderna.

 

– I det h
är fallet 

skulle m
an kunn

a

åka på en
 inspekt

ion och g
ranska v

ad

som blev av 
vårdgiva

rens upp
följning

.

Nu är ju le
x Maria så at

t vi gran
skar och

godkänn
er det de

 har sagt
 till oss. 

Men

vi skulle
 vilja ko

lla, vi sk
ulle önsk

a att

vi kunde
 göra det

 mycket oft
are.

Christer
 Bark

Löften 
från arb

etsgiva
ren räck

er

SÅ GÅR IVO:S GRANSKNINGAR TILL
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VÅRDPLATSBRISTEN

t Det betyder att i genomsnitt avlider

en patient var tredje vecka på grund av

vårdplatsbrist på svenska sjukhus, om

inte de lex Maria-ärenden som avsluta-

des under 2013 utgjorde ett exceptio-

nellt undantag. I våras avslöjade Sveriges Radios
Kaliber som granskat 585 lex Maria-

beslut under 2013 att var tionde dödsfall

och allvarlig vårdskada helt eller delvis

orsakats av plats- eller personalbrist.
Kaliber fann 35 dödsfall och 24 all-

varliga vårdskador.Sjukhusläkaren har gått igenom
samtliga händelseanalyser som gjordes

efter de 35 dödsfallen och 24 allvarliga

vårdskadorna för att se vilken betydelse

just bristen på vårdplatser hade för den

tragiska utgången.Vår granskning visar att i hälften (17

stycken) av de 35 dödsfallen och i nio av

de allvarliga vårdskadorna spelade
b   å

  
d  . 

  

nummer 2013 att 11 patienter dött på

grund av brist på vårdplatser bara på

Skånes universitetssjukhus under åren

2011-2013.
Hur det såg ut i resten av landet kan

ingen svara på. Idag finns ingen kunskap

eller officiell statisk på hur farlig vård-

platsbristen är. Varken sjukhusen, land s -

tingen eller SKL har gjort några insatser

värda namnet för att analysera följderna

av vårdplatsbristen, trots åratals av larm

från sjukvårdens anställda. När IVO (Inspektionen för vård och

omsorg) tog över tillsynen av Socialstyrel-

sen i juni 2013 fick man enligt IVO:s års-

redovisning ta emot 1 347 oavslutade i

stort sett osorterade lex Maria-ärenden,

vilket enligt IVO:s analyschef Klas Öberg

tvingar IVO att använda rena 1400-tals-

teknologin i sina analyser eftersom det inte

finns något annat uppbyggt system. (Se

artikel sidan 18).
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VÅRDPLATSBRISTEN

Så farligär bristen påvårdplatser
AV CHRISTER BARK

Vårdplatsbristen skördar kontinuerligt liv på svenska sjukhus. 

Det visar den granskning som Sjukhusläkaren gjort av de lex Maria-ärenden

som avslutades 2013. Vi fann 17 dödsfall och nio allvarliga vårdskador där

bristen på vårdplats spelat en avgörande roll för den tragiska utgången. 

Patienter dör regelbundet visar Sjukhusläkarens 

granskning av avslutade Lex Maria-ärenden 2013 

   

Högt tryck på IVA-platser är 
livsfarligt. Det visar Svenska
intensivvårdsregistrets års-
rapport för 2013.

t Av rapporten framgår att pati-
enter som skrivs ut vid hög
beläggning har 10 procent lägre
överlevnad efter 30 dagar än
patienter som skrivs ut vid normal
beläggning.Av rapporten framgår också
att dödligheten bland patienter
som skickas till annan IVA på
grund av resursbrist är högre än
bland patienter som skickas till
annan IVA av andra skäl.

Intensivvårdsregistret:
Högt tryck på IVAökar dödligheten

 J
ep
pe
 G
us
ta
fs
so
n 
/ 
SC

AN
PI
X 

Sjukhusläkarens egen
granskning visar att patien-
ter dör och skadas på grund
av vårdplatsbrist. Men gene-
raldirektören för Inspektio-
nen för vård och omsorg
menar att man inte egent -
ligen ser några lex Maria-
ärenden som är kopplade till
vårdplatsbrist.
t – Inte sådana direkta samband så attman kan säga att alla de här problemenskulle försvinna om vi utökade antaletvårdplatser, säger Gunilla HultBacklund, generaldirektör på Inspektio-nen för vård och omsorg, IVO.Enligt henne ser IVO tre huvudsak-liga problemområden i hälso- ochsjukvården. För det första samver-kan/vård- och omsorgskedjan, detvill säga informationsöverföring ochkommunikation mellan aktörer (remiss-och provsvarshantering, dokumenta-tion, läkemedelshantering och ordina-tioner), oklara ansvarsförhållandenmellan aktörer (till exempel satellitpati-enter och patienter/brukare med behovav både vård och omsorg).

För det andra kompetens, tillexempel brister i AT-läkares introduk-tion eller handledning, brister i ansvars-

och arbetsuppgiftsfördelning mellanolika yrkesgrupper och brist på konti-nuitet (hyrläkare och korttidsvikariat)samt för det tredje IT. 
Även i ärenden som rör händelsermed överbeläggningar, utlokaliseradepatienter, för tidigt utskrivna eller heltenkelt nekade patienter tror GunillaHult Backlund att pudelns kärna ståratt finna i de tre identifierade proble-mområdena.

– Om du hade fungerande över -rapportering, om informationshanter-ingen och IT-systemen fungerade, såkanske inte just det att du ligger på ettannat sjukhus eller en annan avdelningär den avgörande faktorn.
Gunilla Hult Backlund påpekar attdet inte finns någon som kan säga hurdimensionering av vårdplatser påsjukhus ska se ut, att det sker en fortlö-pande utveckling där mycket av vårdoch behandling kan ske i primärvårdeller i den kommunala hälso- ochsjukvården och kommunikation ochsamverkan därför fungera.

Gunilla Hult Backlund talar om attdet inte finns direkta samband eller enklasamband mellan överbeläggningar ochvårdskador, utan vill hellre kalla överbe-läggningar för ett riskområde.Gunilla Hult Backlund har mycketkontakter med företrädare för yrkesorga-nisationer, politiker och beslutsfattare isjukvården. Om hon har möjlighetdeltar hon i planerade inspektioner i

samband med att hon besöker de regio-nala tillsynsavdelningarna. Men när detgäller inne-
hållet i tillsyn-
särendena får
hon ändå
främst förlita
sig på vad
inspektörerna
rapporterar till
sina avdelning-
schefer. 

– Våra
avdelning-
schefer kan
inte bekräfta
några enkla
samband
mellan vårdplatsbrister och vårdskador.Gunilla Hult Backlund menar attIVO faktiskt inte ser lex Maria-ärendenmed en koppling mellan överbelägg-ningar och vårdskador.
– Inte ett direkt samband där vi kansäga att det var på grund av överbelägg-ningar som den här patienten dog ellerskadades allvarligt. Det är så mycketannat som egentligen är mer orsak till detinträffade, än just överbeläggningen i sig.

Sara Gunnarsdotter
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”Om du hade fungerande överrapportering, om informationshanteringen och IT-systemen fungerade, så kanske inte just det att du ligger på ettannat sjukhus eller en annan avdelning är den avgörande faktorn”

Chefen för IVO: Vårdplatsbristär inte det stora problemet

Gunilla Hult Backlund, 
chef för IVO:  "Det finns intenågon som kan säga hurdimensionering av vård -platser på sjukhus ska se ut".

divisionen fullbeläggas helt (med
undantag för en plats vardera på neuro-,
infektion- och hjärtkliniken) innan
övriga kliniker tas i bruk. 

Enligt rutinen kan dock nattbakjou-
ren fatta beslut om överbeläggning med
hjälp av extra vårdplatser genom att
initiera en vårdplatskonferens via
tjänste man i beredskap.

Katastroflarm 
enda alternativet
– Men det tar minst 6-8 timmar att
ringa in extra personal och öppna
upp. Om jag klockan tolv på natten
ser att det börjar bli helt fullt, då har
jag inga faktiska möjligheter att öka
platserna på sjukhuset såvida jag
inte utlöser ett katastroflarm.

Andes Gustavsson menar att det
egentligen är det som hans anmälan (se
nedan) handlar om: Har sjukvården i
Värmland ett system för att hantera
situationen när det blir fullt?

Och den frågan gäller ju oberoende
av hur många platser som finns till-
gängliga.

– Även om vi hade dubbelt så
mycket platser skulle situationen med
platsbrist kunna uppstå.

Anders Gustavsson säger att det

naturligtvis är omöjligt att ha så många
vårdplatser så att alla alltid får plats.

Full beläggning mer
regel än undantag
– Men jag anser att full beläggning ska
vara ett undantag. Nu är det mer regel.
Man är så van vid det att man inte ens
reflekterar över att man borde skriva en
avvikelserapport.

Men en natt i januari 2013 blev det
för mycket även för en erfaren bakjour i
medicin.

Under passet hade han motvilligt
skickat hem:
• en kvinna med KOL som behandlades
med antibiotika men blivit sämre. Hon
fick gå hem med byte av antibiotika och
kortvarig steroidkur men fortfarande
påverkad i sin andning.
• en man som tidigare haft en stroke
som inkom med domningar i tungan
och nedstämdhet. 

Trots att Anders Gustavsson ansåg
att han borde observeras inneliggande,
med tanke på eventuell TIA-attack, fick
han gå hem och följdes upp per telefon
dagen efter.
• en man med smärtor från amputerat
ben fick gå hem med smärtstillande och
lugnande läkemedel, men återkom två

dagar senare och lades då in på vård -
avdelning.
• en kvinna med lungcancer i palliativt
skede som ett par dagar innan fått en
stent insatt i luftvägarna sökte för tillta-
gande andfåddhet. Trots undersökning
och provtagning kunde ingen orsak fast-
ställas. Hon återkom till akutmottag-
ningen två dagar senare.

Anders Gustavsson säger att de fyra
patienterna inte var de allra sjukaste,
men patienter som enligt hans medi-
cinska bedömning och klinikens policy
borde läggas in. 

Skapar ilska 
och resignation
När passet var slut kände han sig otill-
räcklig. 

– Just då var jag mest arg att återigen
behöva hamna i detta. Men sedan blir
man resignerad eftersom det upprepas så
många gånger.

Trots att detta alltså inte var någon
engångsföreteelse så valde han att agera.
Direkt på morgonen skickade Anders
Gustavsson ett mejl till sin
verksamhets chef, divisions chefen och
hälso-och sjukvårdschefen i Värmland, 

Sjukhusläkaren nummer 4/2014

Fortsättning nästa uppslag >>>



– Jag beskrev min situation och
frågade vem som försvarar mig i den här
situationen, när jag inte kan försvara
mitt eget handlade.

Efter någon dag gjorde Anders Gus-
tavsson också en formell avvikelse -
rapport.

Den enda reaktionen på mejlet med
den viktiga frågan kom från hans chef
som skrev att det var bra gjort att rap-
portera. Via verksamhetschefen kom det
till stånd två möten med divisionsche-
fen om det uppkomna läget.

– Dennes slutsats var enbart att jag
gjorde fel som skickade hem patienterna.
Man skulle ha utlöst ett katastroflarm. 

Men ingen svarade på hans huvud-
sakliga fråga.

Anders Gustavsson avvikelseanmälan
bedömdes ändå som principiellt viktig
och sjukhusets chefläkare gjorde en lex
Maria-anmälan till Inspektionen för

vård och omsorg (IVO).
Den dåvarande verksamhetschefen

skrev i sitt yttrande till Inspektionen för
vård och omsorg (IVO):

Självklart ska en brist på vårdplatser
inte tvinga läkaren till beslut mot
vetenskap och beprövad erfarenhet.

Anders Gustavsson menar att det kan
vara svårt för någon som inte är mitt i
situationen att förstå, och han säger att
han fått sin uppfattning bekräftad av
kolleger.

– Trots att vi vet att vi inte ska ta
hänsyn till platssituationen så görs det
i praktiken dagligen. Man flyttar
gränsen lite varje gång. Ju värre vård -
platsbristen är desto närmare kommer
man vad som är oacceptabelt.

– Genom vårdplatsbristen så tvingas
vi ta beslut som sätter patienternas
säkerhet på spel och vår arbetsmiljö blir
dålig, den påverkas väldigt mycket.

De flesta kolleger har varit positiva
till att Anders Gustavsson anmälde situ-
ationen, eftersom detta är något som
händer, kanske inte dagligen, men
alltför ofta. 

– Många tycker att det var väldigt bra
att någon faktiskt uttryckte det de själv
känt många gånger. Inte att man har
gjort fel, men att man har tagit risker.

Anders Gustafsson säger att han avvi-
kelserapport i viss mån blev startskottet
till en diskussion bland kolleger och
tillsammans med ledningen. 

– Man har blivit mycket mer aktiv
med att planera på dagarna. Man har
platskonferenser och har vid fler tillfäl-
len öppnat upp platser i förväg. 

Enligt Anders Gustavsson tycker både
han och de andra bakjourerna att det har
blivit bättre när man försöker planera.

– Generellt sett tror jag att de flesta
upplever att något positivt kommit ur
detta. Även om belastningen de facto är
större. 

IVO:s beslut
Av IVO:s beslut från juni 2014 framgår
att den övergripenade rutinen som gäller
att hantera vårdplatsbrist har förtydli-
gats. Det står också att verksamhets -
cheferna och divisionscheferna för

medicin- och operationsspecialiteterna
hade träffats vid två tillfällen och att en
handlingsplan hade tagits fram som
bland annat rörde utökning av vårdplat-
ser och ökad säkerhet vid öppnande av
extra vårdplatser. De flesta åtgärder ska
vara genomförda under juni 2014. 

I och med det ansåg IVO att vårdgi-
varen hade utrett händelsen i tillräcklig
omfattning och vidtagit de åtgärder
som krävs för hög patientsäkerhet ska
kunna uppnås.

Utökningen av vårdplatser på
medicinkliniken blev aldrig av
Men hälso- och sjukvårdschefen Tobias
Kjellberg säger till Sjukhusläkaren att
den planerade utökningen med sex vård -
platser på medicinkliniken i Karlstad inte
gått att genomföra på grund av sjukskö-
terskebrist. På ortopeden har man dock
lyckats öppna sex extra. Å andra sidan har
man varit tvungen att stänga sammanlagt
elva vård platser på de två andra värm-
ländska sjukhusen; Arvika och Torsby.
Men enligt Tobias Kjellberg betyder inte
det nödvändigtvis att situationen är värre.

– Det blir för enkelt att dra slutsat-
sen att bara för att vi har elva platser
färre så har vi ett sämre läge. Det
handlar också om hur man använder de
vårdplatser vi har. 

Anders Gustavsson är också tveksam
till åtgärderna som rör hanteringen av
vård platsbristen.

– Om jag ska vara helt ärlig vet jag
inte riktigt vad de avser. Jag kritiserade
överbeläggningsplanen, att den inte
gick att använda. Den är inte förändrad,
säger han och sammanfattar:

– Slutsatsen är meningslös utan upp-
följning. Det räcker med att arbetsgiva-
ren lovar att förändra. Men IVO  vet
inte om det förändras. Men jag som är
på plats vet ju. 

Sara Gunnarsdotter
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”IVO:s utredning är
meningslös utan uppföljning”

ANDERS GUSTAVSSON:

– Det behövs fler vård -
platser. Vi ligger så nära 
marginalen. Sjukhuset har
byggt bort alla möjligheter
till överbeläggning. Jag
skulle vilja ha några
”dragspelsplatser” där man i
värsta fall skulle kunna
lägga in när det är fullt.



Ledningen har brustit i sitt
stöd till bakjouren och det är
vårdgivaren som har ansvar
för händelsen där bakjouren
Anders Gustavsson såg sig
tvingad att handla i strid
med sina etiska principer. 

t Det säger såväl hälso- och sjukvårds -
chefen som divisionschefen, men ingen
verkar ha förmedlat det till Anders Gus-
tavsson.

– Det ligger i vårt ansvar som ledning
att alla känner till vilka rutiner och vilka
möjligheter som finns.

Det säger Henrik Svensson, divisions -
chef för medicinska specialiteter vid
Centralsjukhuset i Karlstad.

– Frustrationen som den här bakjouren
kände var en väldigt tydlig varningssignal
att så ska det inte behöva vara, utan här
finns det faktiskt en organisation bakom
som kan träda i funktion om det behövs.

Bakjouren kunde 
inte gjort mycket mer
Henrik Svensson menar inte att bakjou-
ren egentligen kunde ha skakat fram
några vårdplatser utan att extra platser
borde ordnats innan han gick på sitt
pass, eftersom man redan då visste att det
fanns för få vårdplatser. 

– Ju senare på dygnet man agerar
desto svårare blir det, därför är det
väldigt viktigt att man är proaktiv.

Henrik Svensson säger att rutinerna
nu har skärpts och ledningen har också
ökat informationen om rutinerna. Man
har också börjat ha regelbundna avstäm-
ningstillfällen med fokus på inflöde av
patienter och tillgång på platser för att
slippa ett fullbelagt sjukhus. 

– Då finns det något man kan göra.
Men om klockan är mitt i natten så är

det förstås svårare. Det kommer fortfa-
rande kunna hända.

Efter händelsen i januari 2013 lovade
medicinkliniken att utöka antalet vård -
platser. Det har dock inte gått att
genomföra på grund av bristen på sjuk-
sköterskor. Dessutom har platser stängts
på de två andra sjukhusen i Värmland.
Tobias Kjellberg, hälso- och sjukvård-
schef i landstinget i Värmland medger
att platserna just nu är för få.

Hälso- och sjukvårdschefen:
”Som vi jobbar nu räcker 
vårdplatserna inte till”
– Så som vi jobbar nu så räcker de inte
till. Vi har ett för hårt tryck på våra vård -
platser, men vi strävar efter att förbättra
vårt arbetssätt. Det handlar både om
kedjan till kommunen och framförallt
om vår egen uppföljning av patienter
som har vårdats i slutenvården. Får vi till
det, då tror jag att vårdplatserna räcker.

Anders Gustavsson, bakjouren som
skickade hem fyra patienter, är inte
riktigt lika säker:

– Jag tror att vi ligger alldeles
för nära gränsen idag. Hur väl
man än organiserar och koordi-
nerar så går det till slut inte om
man samtidigt ständigt skär lite
i vårdplatserna. 

Precis som den dåvarande verksam-
hetschefen skrev i sitt yttrande till IVO
påpekar också både Henrik Svensson och
Tobias Kjellberg att vårdplatsbristen inte
får tvinga läkaren till beslut mot veten-
skap och beprövad erfarenhet. Tobias
Kjellberg säger att man då istället måste
fatta beslut om att öppna fler platser.

– Den makten har man som bakjour.
Men det tar väl flera timmar att

administrera sig igenom?
– Jag uppfattar att du problematiserar

på ett sätt jag inte känner igen. Vi har
länets alla vårdplatser tillgängliga. De allra
flesta gånger när vi hamnar i vårdplatsbrist
mellan klockan två och tre på natten så är

det för att inte allting är inventerat. Det
finns vårdplatser att tillgå, men det kanske
inte är inom bakjourens hägn.

– När du har stått där i problematiken
och värderat så kan det vara att du som
bakjour känner att du orkar inte ringa
runt till alla. Då följer man kanske inte
fullt ut den rutin som är, för att man är
trött och sliten. Det är enkelt att förstå.

Tobias Kjellberg framhåller att
Anders Gustavsson är en klok och duktig
läkare och att arbetsgivaren har brustit i
sitt stöd till honom som bakjour.

– Jag tolkar signalen från hans sida att
han var så trött och överbelastad att han
valde att, kanske mot vad han uppfattade
som medicinskt säkert, skicka hem pati-
enter. Så kan vi inte ha det, säger Tobias
Kjellberg och fortsätter: 

– Det behövs en tydligare genom-
gången rutin så att man inte väljer att
fatta den typen av beslut. 

När nu bakjouren ändå kände sig
tvingad att skicka hem fyra patienter, i
strid med sin medicinska bedömning,
menar Tobias Kjellberg att det är jätte-
tydligt att vårdgivaren har ansvaret för
situationen som uppstod. 

Kände inte till IVO:s beslut
När Sjukhusläkaren tog kontakt med
Anders Gustavsson kände han inte till
beslutet från IVO, trots att det då var
mer än två månader sedan det togs och
skickades till sjukhuset. 

– Det är inte acceptabelt, säger
Anders Gustavsson men tror ändå att det
var ett undantag. 

– I vanliga fall går verksamhetschefen
igenom lex Marior. Detta berör ju oss och
jag förutsätter att man på kliniknivå på
något möte med oss läkare går igenom
detta.

Fortfarande vid denna tidnings
pressläggning, mer än tre månader efter
beslutet hade emellertid ingen kallat till
ett sådant möte. 

Sara Gunnarsdotter
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LEDNINGEN:

– Frustrationen en varningssignal
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Det var en äldre kvinna med ileus
(tarmvred). Hon hade också en
lungsjukdom och var allmänt

lite skör. Det var också en ung, för övrigt
fullt frisk, man med appendicit (blind-
tarmsinflammation).

– Även om båda tillstånden på sikt
kan vara potentiellt livshotande så är det
ingen tvekan om att kvinnan är sjukast
och bör opereras först, säger kirurgen.

Det var också det som meddelades till
operationsavdelningen. Men därifrån

ringde man tillbaka och föreslog att göra
tvärtom eftersom det endast fanns en
plats på uppvakningsavdelningen.

”Han är ung och frisk så han kan
säkert skrivas ut med en gång när vi är
färdiga med honom.”

Om kvinnan med ileus skulle opere-
rats först riskerade mannen med appen-
diciten att få vänta tills nästa dag,
eftersom det var osäkert hur länge den
äldre kvinnan skulle behöva uppvak-
ningsplatsen. 

Kirurgen säger att det kanske inte är
någon fara för kvinnan att vänta ett par
timmar, men att man inte kan veta. 

– Även om prioriteringen att låta den
unge friske mannen opereras först kan
göras så är det ingen rolig prioritering
att göra på grund av brist på uppvak-
ningsplatser. Skulle det ske en trafik -
olycka eller komma in någon skottska-
dad, då kan kvinnan bli den som får
vänta till nästa dag med alla de medi-
cinska risker som det innebär.

Vem ska få den enda lediga platsen på uppvaket?1

AV Sara Gunnarsdotter

t Vårdplatsbristen tvingade bakjouren Anders Gustavsson att skicka hem fyra
patienter i strid med sin medicinska bedömning. (Se sidorna 16-19). Hans
historia är inte unik. 

t Sjukhusläkaren bad ytterligare fyra läkare, från ett universitetssjukhus och ett
länssjukhus, att beskriva sin vardag. 

t De berättar, precis som Anders Gustavsson, om den etiska stressen som gror av
valen de måste göra mellan patienter som alla är i behov av omedelbar vård, men
också av att vara den som måste meddela patienten att det inte blev någon opera-
tion idag. Heller.

De riskfyllda

VALEN SOM
INTE SKULLE 

BEHÖVA GÖRAS
Sex fall ur vardagen
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En eftermiddag fanns ett dussintal
patienter på akutmottagningen,
som väntade på att få en plats.

Beslut hade fattats om inläggning och
allt pappersarbete var klart, men det
fanns inga platser. 

– Det är vanligt att den sista patien-
ten man vill lägga in på natten får vänta
tills någon har gått hem efter ronden vid
tiotiden på förmiddagen. Men här
handlade om en hel drös med folk och
några som behövde opereras akut. 

Bakjouren gick ner på akuten och
tittade över alla patienter en gång till.
Han hittade en eller två som skulle
kunna skickas hem, och någon som hade
varit på akuten uppåt 18 timmar och
hunnit få två doser antibiotika med viss
behandlingseffekt. Man hade tänkt sig
tre doser, men kompromissade lite med
den planerade behandlingen och patien-
ten fick gå hem med tabletter istället. 

Till slut landade bakjouren med nio
patienter som måste läggas in och vissa
måste opereras. Han började ringa runt
till andra sjukhus i regionen för att
försöka hitta platser och lyckades så små-
ningom. Några sjukhus ligger nära men
andra upp till två timmar bort. 

Han ville skicka patienterna med
ambulanstransport. Då uppstod nästa
problem: Ambulanschefen hörde av sig
med invändningar: ”Du får inte ta alla
ambulanser i stan och skicka ut på
vischan.”

Det blev istället taxi eller liggande
transport. Bakjouren skickade sju patien-
ter till fem olika sjukhus. Ett par patien-

ter vågade han inte skicka utan ambulans.
– Det är klart att vi inte kan tömma

hela stan på ambulanser, det fattar vi
också, men detta är helt orimligt. Både
för patienterna som skickas på det sättet,
men också för kollegan som skulle göra
avvägningarna om vem som skulle få åka
och vem som skulle få stanna.

Beslut om inläggning var fattat och allt pappersarbete klart,
men var skulle man hitta vårdplatser åt nio patienter där

vissa måste opereras direkt? Sju måste till andra sjukhus, men hur?
Då ringde ambulanschefen: Ni får inte ta alla ambulanser i stan!

2

När jag gick av jouren i
söndags då var platssitua-
tionen på IVA okej. Jag

kunde lämna med platser till
måndag morgon, faktiskt! 
Personalen på IVA kunde äntligen
ta ett andetag extra.

– Men idag två dagar senare är
det proppfullt igen och vi är
återigen tvungna att prioritera bort
minst två operationer. Det är sådant

tryck. När det är lite, lite luft så
fylls det på omedelbart. 

I princip varje dag måste vi prio-
ritera bort patienter och stryka ope-
rationer. 

– Den normala situationen är att
det ska vara 80 procents beläggning
på IVA för att kunna ha toppar och
dalar. Under 2013 var det bara två
av årets månader då vi i undantags-
fall kom ner till 80 procent. 

Vi måste stryka operationer
i princip varje dag

3
Platsen

försvann i ett nafs

4

Nyss pratade jag med en äldre
dam som skulle till geriatriken
där vi hade en plats för henne i

dag. Men eftersom jag hade hunnit ronda
så hade någon annan tagit den platsen så
hon får ligga kvar och vänta. 

Vi får se när det blir tid för henne att
komma dit. Det är vår vardag.
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En äldre man kom till akuten kring
midnatt med ett inklämt ljumsk-
bråck som inte gick att reponera.

Bråcket hade sannolikt varit inklämt i
något dygn, en DT (datortomografi)
visade att tarmarna började påverkas.
Kirurgen bedömde att patienten borde
opereras så snart som möjligt, inom sex
timmar, och anmälde honom för operation.

Efter en stund ringde narkosjouren,
som är ansvarig för operationsavdel-
ningen och uppvakningsplatserna, och sa
att transplantationsteamet hade en
pågående operation och att de sedan ville
transplantera även den andra njuren de
fått, på nästa patient. 

Dessutom hade neurokirurgen precis
ringt och anmält att de ville plocka bort
en shunt på grund av hotande shuntin-

fektion. Det borde också göras inom sex
timmar. Narkosjouren bad kirurgen och
neurokirurgen att komma överens om i
vilken ordning patienterna skulle
opereras. Det fanns endast en uppvak-
ningsplats.

– Njuren är visserligen ett elektiv
ingrepp, de hade fått två njurar och ville
göra nästa transplantation direkt. För
varje stund som den donerade njuren
ligger och inte är inkopplad ökar risken
att man får en sämre effekt, säger
kirurgen.

– Neurokirurgen förklarade att om
shunten blir infekterad så har man en
hjärnhinne- eller hjärninflammation. Och
bakterier i hjärnan är ju direkt livs -
hotande. Eftersom man inte vet hur
snabbt det kan utvecklas ville man plocka

bort shunten så snart som möjligt. 
– Det kan hända att patienter klarar

sig alldeles utmärkt i två dagar till, men
sådana här situationer kan också utveck-
las till farliga situationer på kort tid.

Med ljumskbråcket är det samma sak,
man vet inte riktigt. 

– När patienten är sövd kan det gå
lätt att reponera. Det kanske inte är
några tarmskador och då är det inga
större problem. 

Men tarmarna kan också gå i nekros
och den risken ökar om det dröjer mer än
sex timmar. 

– Båda två borde opereras snabbt för
att förhindra att det blir värre.

Shuntoperationen beräknades ta en
halvtimme.

Ett bråck som är lätt att operera tar 45

Patient 1. Behöver opereras inom sex timmar 
för att förhindra att tarmarna dör.

Patient 2. Riskerar livshotande bakterieinfektion 
i hjärnan om shunt inte byts ut.

Patient 3. Riskerar sämre effekt 
om njurtransplantation dröjer.

5

6

Klockan går

Hur många kan vi skicka hem
och vilka av de planerade ope-
rationerna ska vi stryka?

undrade kirurg ett under morgonmötet.
Vi kan ju inte stryka cancerfallen eller

aortaaneurysmet (åderbråck på stora
kroppspulsådern) som är så stort att det
när som helst kan rupturera (brista),

menade kirurg två.
– Nej, men vi måste ha överbelägg-

ningsplatser kvar till de akut sjuka,
poängterade kirurg tre.

– Vi har redan strukit, skickat patien-
ter och pusslat det som går, menade
kirurg ett.

Efter lång tids diskussion för att komma

fram till rätt prioriteringsbeslut får priori-
teringen göras av högre chefer som den här
gången kommer fram till att ingen faktiskt
kan strykas. Istället får de som har benigna
(godartade), men ändå handikappande
åkommor och behöver inneliggande vård
postoperativt ännu en gång vänta på sin tur
att komma framåt i kön.

Än en gång blev de som behövde inneliggande
vård postoperativt bortprioriterade



minuter. Men är det tarmskador kan det
ta flera timmar. Ju längre man väntar
desto mer ökar risken att det blir kom-
plicerat.

Och så var det transplantation som
också ville starta med den andra njuren.

Efter diskussion med bakjourerna fick
shunten gå före. Ljumskbråcket var en
äldre man och shunten var en kvinna i
20-årsåldern. Om hon skulle få en hjärn-
inflammation med komplikationer, hade
det kunnat innebära men för hela livet.

– Den här gången fungerade det.
Tarmarna var påverkade, men hade inte
hunnit dö. Och shunten blev inte infek-
terad. Det kom inga traumalarm och
inget annat akut emellan. Då hade det
kunnat gå illa.
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SAGT OM PRIORITERINGAR
”Det är just detta att ställa barnen mot
varandra. Vilket svårt sjukt barn ska få vård
idag? Vem ska bli opererad idag? 

Alla har passerat gränsen och ska 
prioriteras. Nästa steg blir vem som ska
prioriteras mest. De multisjuka barnen
behöver sina operationer för att kunna leva
ett drägligt liv. De hjärtsjuka barnen
behöver sina operationer för att överleva.
Det är orimliga val. Det är inte fråga om
onödiga operationer som man kan välja
bort.”

”Jag har kolleger som säger ”ge mig vilken
svårt sjuk patient som helst, det ändå är
mycket enklare än den här ständiga plats-
bristen”.

***

”De här föräldrarna har kanske tagit ledigt
från jobbet en vecka eller två för den här
sjukhusvården, de kanske har rest långt.
Och så säger man ”nej tyvärr, det blev
inget idag”. Första gången kanske är okej,
andra gången är det lite mindre okej.”

”Prioriteringar är vår vardag, det gör vi
väldigt ofta; talar om vad som är akut och
vad som är mindre akut och vad som inte
alls är akut. Men här handlar det ofta om
att man ställer fler olika akuta saker mot
varandra, som man kan tycka att ett stort
sjukhus borde ha resurser att klara av sam-
tidigt. 

Eller att man föreslår lösningar som av
praktiska skäl skulle funka, men som
egentligen inte följer medicinsk
prioriterings ordning.”
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S
jukhusprästen Daniel Bratt-
gård anser att den etiska
stressen bland sjukvårds -
personalen har ökat de
senare åren och är förvånad
att inte arbetsgivarna satsar

lika stora summor på ”service och
underhåll” av personalen som för den
medicintekniska utrustningen.

Allt oftare går sjukvårdspersonalens
uppfattning av vad som är medicinskt
motiverat på tvärs mot organisatoriska
och ekonomiska begräsningar. 

– Man vill utföra ett arbete på ett
visst sätt och så är det en massa omstän-
digheter runtomkring som inte tillåter
det. Etisk stress är en situation där en
människa tvingas bryta mot sina egna
innersta värderingar. 

Det säger Daniel Brattgård, sjuk-
huspräst i sjukhuskyrkan på Sahl-
grenska universitetssjukhuset. 

Hans uppfattning är att den
stressen har ökat, något han märker i
kontakten med sjukvårdspersonalen. 

– Jag tycker att personalen är

beundrans värd i sin solidaritet med sin
organisation och sin arbetsgivare, men
det finns en smärtgräns: ”Hit men inte
längre!”

Daniel Brattgård pratar också om en
annan typ av värderingar, som inte finns
inom oss människor utan som sitter i
system, struktur och inte minst i
budget. Han kallar dem ”frysta värder-
ingar”.

– Dem kan en enskild doktor inte rå
på. Och ändå är läkaren medicinskt
ansvarig i en medicinsk behandlings -

– Läkarna borde anmäla sig själva      
SJUKHUSPRÄSTEN DANIEL BRATTGÅRD:



situation för de beslut som han fattar i
stunden. 

I de fall som Sjukhusläkaren berättat
om på föregående sidor framskymtar
flera gånger att läkarna enligt ledning,
riktlinjer, etc, alltså de ”frysta värder-
ingarna”, inte får låta en eventuell vård -
platsbrist spela någon roll för deras
beslut om åtgärd för patienten. Läkarna
förutsätts tänka sig ett oändligt antal
platser och förutsätts agera utifrån vad
patienten behöver rent medicinskt. 

Finns det inte platser måste läkaren
agera genom att initiera extraplatser,
men eftersom det ofta är en jätteprocess
så är det i realiteten inte så mycket
annat att göra än att faktiskt kalkylera
med att alla inte får plats och någon
patient måste vara Svarte Petter.

Daniel Brattgård anser att det är en
huvudlös tanke att inte ta hänsyn till att
platsernas antal är ändligt. 

Den politiska ledningen sviker
Han tycker att beslutsfattare och vård-
givare borde bli mycket tydligare med
sitt ansvar för sådana situationer där
organisationen begränsar läkarnas möj-
lighet att följa vad som är förenligt med
vetenskap och beprövad erfarenhet och
deras medicinska övertygelse. 

– Alla, inklusive jag, är med på att vi
inte kan och inte bör göra allt. Vi har
inte råd med det, hur smärtsamt det än
kan låta.

– Men om inte politikerna tar sitt
ansvar och gör de övergripande priori-
teringarna, då ramlar dessa ner på
läkarna face to face med patienterna.
Det är orättvist mot både patienten och
mot doktorn. Jag tycker att den poli-
tiska ledningen, som är ytterst ansvarig,
sviker när det gäller de svåra och
känsliga prioriteringsfrågorna.

Ulrik Kihlbom, lärare i medicinsk
etik vid Uppsala universitet, anser
att det vore en god idé att avvikels e -
anmälningar om systemfel gick
också till sjukhus- eller till och med

landstingsledningen, för att inte
riskera att fastna hos enhetschefen.

– Då skulle de bli synliga på ett helt
annat sätt, säger Ulrik Kihlbom, som
också tror att det skulle underlätta en
enig syn på hur sjukvården egentligen
fungerar, mellan beslutsfattare och pro-
fessioner.

Och Daniel Brattgård påminner om
Lissabondeklarationen, etikdokumentet
om patienters rättigheter som World
Medicial Association har antagit, och
som Sveriges läkarförbund har anslutit
sig till:

Närhelst lagstiftning, reglerings -
åtgärder, eller annan administration
eller institution förnekar en patient dess
rättig heter bör läkare vidta lämpliga
åtgärder för att säkerställa eller återupp-
rätta dem.

– Då gäller läkaretiken, säger Daniel
Brattgård. 

– Annars bryter en läkare mot sina
innersta värderingar. Ibland behöver
man bryta mot de ”frysta värdering-
arna”. 

Daniel Brattgård tycker att det vore
bra om läkare och även annan sjukvårds -
personal oftare anmälde sig själva.

– Det är ett sätt att utmana systemet
och visa att det inte fungerar, säger han,
men påpekar också att oavsett organisa-
tionsform så innebär sjukvård en del
svåra val och att det faller på läkarna att
göra dem. Det hör till den medicinska
bedömningen.

Daniel Brattgård berättar om Mäster
Eckhart, en tysk munk som levde för
700 år sedan. En dag vaknade han och
upptäckte att han hade massor att göra.
Han första tanke var att han då måste be

en halvtimme istället för en kvart,
annars skulle han aldrig hinna med att
göra allt han måste. 

– Det är effektivitet, säger Daniel
Brattgård.

– Ju mer  stress man är utsatt för, av
alla sorter, desto mer reflektion behövs.
Detta är otroligt effektivt använd tid.
Annars hinner man inte tänka efter, inte
känna efter, förrän det är för sent. 

Daniel Brattgård tycker det är hopp-
fullt att personalen också i allt större
utsträckning efterfrågar möjligheter till
reflektion. Däremot är han bekymrad
över att arbetsgivarna inom sjukvården
inte lika ofta ser vad man har att vinna
på detta utan på ett lite enögt vis ser
personalen som en utgift, som ju
dessutom är organisationens största.

– Över 60 procent av Sahlgrenska
Universitetssjukhusets budget utgörs av
personalkostnader, alltså en hög
utgiftspost. Men med tanke på att ett
sjukhus är ett kunskapsföretag kan man
lika gärna se denna post, inte som en
utgift, utan som en stor investering,
som det gäller att förvalta klokt, säger
Daniel Brattgård och gör jämförelsen
med införskaffandet av nya dyra
maskiner till sjukhuset.

– Då tecknar vi avtal om regelbun-
den service och att någon kommer
direkt när något går sönder. Servning av
personal heter etisk reflektion, vägled-
ning, handledning mentorskap,
coacher… Och det drar man ner på!

Läkaruppropet en ljusning
Men Daniel Brattgård skymtar också en
ljusning, till exempel i fjolårets
läkarupprop, en protest från läkarna
själva.

– I den mån folk vågar stå på sig och
vågar vara whistleblower så tror jag att
det finns en enorm kraft i det. För du
kan inte trycka ner de grundläggande
värderingar som finns hos personalen i
sjukvården.

Sara Gunnarsdotter
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     oftare för att visa på systemfelen

”Det hade varit bra om 
landstingsledningen
fått avvikelserapporter
om dålig organisation”



S
tora delar av hälso- och
sjukvården har länge präglas
av ständiga omorganisatio-
ner, nedskärningar och hög
stressnivå. Man kan undra
hur det kunnat bli så när vi

aldrig tidigare haft så många läkare och
sjuksköterskor och aldrig satsat så stora
ekonomiska resurser på vården. 

Om vi på allvar vill ändra detta måste
vi åtgärda den grundläggande problema-
tiken att den praktiska sjukvården sker
på individnivå och utförs av personal med
olika typ och grad av medicinsk utbild-
ning, medan vården styrs på gruppnivå av
framför allt politiker, administratörer
och ekonomer, som ofta har begränsad
eller ingen medicinsk bakgrund. 

På båda nivåerna finns en utbredd
brist på utbildning och förståelse för
hälso- och sjukvårdens vanligaste
problem = analys och handläggning av
komplex ohälsa, vilket tillsammans med
svaga patientorganisationer bidrar till
det svaga förändringstrycket i vården. 

Ändlös flod av rapporter
En lång rad offentliga organ publicerar
sedan många år en närmast ändlös flod av
rapporter om olika delar av vård och
omsorg, inte minst om äldrevården. Ett
genomgående tema i dessa rapporter är
kritik mot att hälso/sjukvården är frag-
menterad och att det är svårt för både
vårdtagare och vårdgivare att få överblick
och sammanhang över de enskilda pati-
enternas hälsoproblem och hälsoutveck-
ling över tid.  

Det är dock ingen slump att
vården är fragmenterad. Tvärtom; en
lång rad faktorer styr kraftfullt och
systematiskt mot just fragmenterad
och osammanhängande vård. Här är
några exempel: 

• Lagstiftning med uppdelning av
sjukvård och omsorg på två lagstiftningar
(Hälso- och sjukvårdslagen och Social-
tjänstlagen) och olika huvudmän (lands-
ting och kommuner) med olika finansi

ella system, olika journalsystem och olika
synsätt (medicinskt och socialt fokus).

• Vårdorganisation: Landstingens
verksamhet är uppdelad på sjukhus och
vårdcentraler med ett stort antal speciali-
serade kliniker/vårdenheter och dito
vård yrkesgrupper. Inget landsting har
någon strategi för att åstadkomma en
integrerad, målstyrd och koordinerad
vård över tid för personer med komplexa
hälsoproblem. 

• Elektroniska journaler är inte
utformade för överblick och samman-
hang, utan fungerar som retroaktiva dag-
böcker med kronologiska anteckningar
skrivna av olika vårdyrkesgrupper.  

• Ekonomistyrning genom t.ex.
diagnoser  (DRG-systemet), definierade
prestationer (pay-for-performance) och
ekonomiskt utfall för ett stort antal själv-
ständiga resultatenheter. 

• Nationella riktlinjer är utformade
som detaljerade handläggningsprogram
för enskilda sjukdomar. Dessa riktlinjer
utgör farliga riskfaktorer om de tilläm-
pas okritiskt på personer med komplexa
hälsoproblem. 

Sedan många år har det genomförts
ett mycket stort antal utvecklingsprojekt
i alla landsting och kommuner för att
försöka motverka de negativa effekterna
av den fragmenterade vården. 

Dessa projekt har mestadels finansie-
rats via offentliga anslag, bedrivits i pro-
jektform med svagt eller inget veten-
skapligt stöd och ofta redovisats som
pdf-filer på olika hemsidor. 

Parallellt med dessa många projekt
har olika modetrender införts, t.ex. QUL,
lean production, new public manage-
ment, värdebaserad vård, patientcentre-
rad vård och många andra. 

Gemensamt för dessa ”satsningar” är
att de genomförts trots osäkert veten-
skapligt underlag och nästan alltid utan
kritisk utvärdering med fokus på lärande
över tid. 

Problematiken illustreras av Riksrevi-
sionen färska rapport ”Överenskommelser
mellan regeringen och SKL inom hälso- och
sjukvården – frivilligt att delta men svårt att
säga nej” (RiR 2014:20). 

Under 2014 föreligger 14 tidsbegrän-
sade ”överenskommelser” motsvarande
totalt 5,8 miljarder kr. Rapporten fram-
håller att ”Det finns väldigt lite forskning
om överenskommelser som styrmedel inom
hälso- och sjukvården”. Man konstaterar
även (sid 61) att det inte finns några
empiriska belägg för att satsningarna på
sjukskrivningsmiljarden (2007), rehabi-
literingsgarantin (2008) och kömiljarden
(2009 ) haft avsedda effekter på landstin-
gens ”prestationer”. 

Man kan undra varför den långa raden
av styråtgärder och utvecklingsprojekt
inte betraktas som interventioner på
gruppnivå, med krav på godkännande av
forskningsetisk kommitté innan de
genomförs, analogt med interventions -
projekt på individnivå? 

Frågan är även hur de ansvariga
hanterar frågan om kritisk analys och
systematiskt lärande baserat på erfaren-
heterna av alla vidtagna styråtgärder och
satsningar? 

Sammantaget skulle man önska att
hela vårdsystemet var utformat och
arbetade enligt Henrik Ibsens princip:
”Vad du gör, gör det fullt och helt – icke
styckevis och delt”.
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IBSENS PRINCIP BÖR
STYRA VÅRDSEKTORN

GUNNAR AKNER
Läkare och professor i geriatrik 
vid Örebro universitet
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– NÄR BRA MÅTT KIDNAPPAS
KAN DET BLI OMÅTTLIGT FEL

– Would you tell me, please, which way I
ought to go from here?

– That depends a good deal on where you want
to get to, said the Cheshire Cat.

– I don't much care where … , said Alice.
– Then it doesn't matter which way you go,

said the Cat.
– … so long as I get somewhere, Alice added

as an explanation.
– Oh, you're sure to do that, said the Cat, if

you only walk long enough.

t Jag vet inte hur ofta jag har återvänt till
1800-talsmatematikern Charles Lutwidge
Dodgson (mer känd som Lewis Carroll)
historievärld full av logiska gåtor och resone-
mang. Ofta med glädje, men ibland också
med frustration. Tyvärr är ovanstående
replikbyte något som ofta, och då kopplat
till en höggradig frustration, dyker upp i
mina tankar i arbetet. 

Varje förändring kräver en problem -
beskrivning, en förståelse för orsaker till att
problemet uppstår, samt en inventering av
alternativa åtgärder för att förbättra situa-
tionen. 

Uppnår vi målen?
Det som vi ofta är dåliga på är att sätta mål
för oss själva – och följa upp om vi når dessa
mål. Ibland lyckas vi dock med detta. Inom
ett kvalitetsarbete har vi då med möda tagit
fram ett mått som är relevant för oss själva,
för det problem som vi själva försöker lösa,
utifrån de åtgärder vi genomför. 

Ett sådant mått kan, trots ibland uppen-
bara svagheter, fungera bra för oss själva.
Varför? För att vi själva känner till vår verk-
samhet, våra patienter, vad vi gör och varför
vi gör det. 

Ofta fungerar det för att vi undermedve-
tet ändå alltid agerar utifrån den stora
bilden, den övergripande kvaliteten. Vi har
måttet som hjälp för att ta ut en riktning
och en vägledning och sätter egna mål på
kort och lång tid. Men vi sätter aldrig måttet
framför det vi intuitivt eller medvetet ser
som den övergripande kvaliteten i det arbete
vi utför. 

Annorlunda blir det direkt när ett sådant
mått ”kidnappas” och används i ett annat
sammanhang, t. ex. för styrning eller för att
någon annan skall bedöma kvaliteten i ditt
arbete. Då riskerar svagheterna ta överhan-
den och snedvridningarna av att fokusera på
detta mått bli oöverstigliga. Och det som
inte mäts riskerar att falla mellan stolarna.
Ett bra mått som okritiskt används för ett
annat syfte än det ursprungliga har plötsligt
blivit ett dåligt mått.

Åt andra hållet finns det ibland mått som
används för uppföljning på övergripande
nivå, t. ex. i Socialstyrelsens öppna jämförel-
ser, men som inte används på mer detaljerad
nivå för att det inte är tillräckligt särskil-
jande mellan enheter. Men måttet kan ändå
vara värdefullt att bryta ner på t. ex. klinik-
nivå. Det inte bara kan – utan är – relevant
för en enhet att känna till hur många patien-
ter med ett visst problem som den egna
enheten har ansvar för om landstinget foku-
serar på förekomst av patienter med polyfar-
maci eller olämpliga läkemedel till äldre. 

Att det inte går att jämföra enheter med
varandra med måttet p.g.a. olika patient-
grupper och slump är en sak. Att veta hur
många patienter vid en enhet som poten -
tiellt kan ha ett problem är en annan sak.
Om inte annat så för att ta ställning till om,
och i sådana fall hur, de som arbetar vid
enheten skall förhålla sig. 

Det var inte Japan, eller Toyota, som
uppfann kai-zen (”god förändring”) eller
kvalitetsarbete så som vi idag uppfattar det.
De tog till sig och utvecklade de manage-
menttankar som introducerades i Japan av 
bl a  Edward Deming som en del i ameri-
kanskt understöd efter andra världskriget. 

Bortglömt perspektiv
En viktig del i kvalitets-/förändringsarbete,
som ofta glöms bort och därför innebär sam-
manblandning mellan kvalitetsarbete och
new public management, är det som Taiichi
Ohno vid Toyota formulerade för mer än ett
halv sekel sedan: ”Standards should not be
forced down from above but rather set by the
production workers themselves.” 

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



En fullständig härdsmälta
där snart bara aska återstår. 

t Så beskriver Sara Sehlstedt, ordfö-
rande i Jämtlands läns läkarförening,
primärvården i Jämtlands landsting
efter hyrläkarstoppet som infördes förra
sommaren. Något som enligt henne i
högsta grad även har drabbat sjukhuslä-
karnas arbetssituation.

– Det jobbigaste för mig som ultra-
ljudsspecialist är ju när jag hittar cancer.
Då vet jag inte vem i primärvården jag
ska bolla med. Jag tvingas ta ett större
ansvar och försöka få en helhetsbild av
en patient under kanske två av de 15
minuter jag har avsatta. Sedan får jag
vända mig direkt till kirurgen med
resultatet vilket är fel vårdnivå, säger
Sara Sehlstedt.

Olycklig politisk prestige
Redan innan beslutet om hyrläkarstopp
togs såg Sara Sehlstedt och hennes
kollegor den ansträngda situationen
komma. De skrev insändare i lokaltid-
ningen och försökte skapa en opinion
mot det hela men beslutet att införa
hyrläkarstopp stod fast. 

– Det var mycket politisk prestige
och det blev en olycklig kombination
eftersom landstingsdirektören var till-
förordnad och inte riktigt förstod det
här. Det ironiska är ju att vi aldrig har
haft så många hyrläkare inne som nu,
efter att de så småningom tvingades häva
stoppet. Det har gått från två-tre stycken
till som mest 12 eller 14 stycken. 

Hälsocentraler 
slogs ut en efter en
Och beslutet fick, enligt Sara Sehlstedt,
precis de katastrofala konsekvenser som
både Läkarföreningen och Vårdförbun-
det hade befarat. Hon beskriver hur häl-
socentralerna som genom en dominoef-
fekt slogs ut en efter en.

– Torvalla var först. Det är det mest
socialt utsatta området. Den är helt tom
nu. Och löpelden flyttade runt. Nu är
det bara en hälsocentral kvar som är
fullbemannad. 

Det har blivit en väldigt negativ och
destruktiv spiral. Antalet okvalificerade
patienter på sjukhuset har ökat. Jag
stöter på dem dagligen. Vi har inte
heller någonstans att skicka kandida-
terna. Och de läkare som är kvar i pri-
märvården signalerar stor uppgivenhet.

Kraftig ökning av
patientklagomål
Hos patientnämnden i Jämtland har
antalet patienter med frågor om till-
gängligheten ökat markant i samband
med hyrläkarstoppet. Det berättar
Agneta Ingvarsson som är chef och
utredare på patientsnämndens kansli. 
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Löpeld av
nedläggningar
och läkarflykt

POLITIKERNAS HYRLÄKARSTOPP
SLUTADE MED KATASTROF FÖR VÅRDEN
OCH FLER HYRLÄKARE ÄN NÅGONSIN

Sara Sehlstedt utanför Torvalla, som ligger i det mest utsat                       
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Tillgänglighetsärendena har ökat från
mellan 3 och 6 om året till 21 stycken
år 2013-2014. Och det som framför
allt har bekymrat patienterna är lång
väntan på utlovade samtal och provsvar.

– Det allvarligaste är när tillgäng-
ligheten brister för äldre patienter med
många olika diagnoser. I de fallen är

distriktsläkaren väldigt viktig för att
hålla ihop helheten, säger Agneta Ing-
varsson. Vi har fall där det har gått
veckor innan man har fått en telefontid
och månader innan man fått möjlighet
att träffa en läkare. Och det märks
framför allt från förra hösten och fram
till nu.

Men långt ifrån alla patienter som
drabbas av läkarbristen hör av sig till
patientnämnden med sina frågor,
enligt Agneta Ingvarsson.

– Nej, det här är bara toppen på ett
isberg. Vi vet att de flesta inte väljer
att höra av sig till oss.

Malin Lindgren

         tta området, drabbades först. Torvalla Hälsocentral har fått döpas om till Hälsomottagning eftersom det inte finns en enda läkare kvar där idag. 
Foto: Håkan Wike



För distriktsläkaren Carl
Englund var beslutet
enkelt – dagen efter införan-
det av hyrläkarstopp i Öster-
sund sa han upp sig från sin
tjänst i primärvården. Under
året som följde fick han
uppleva konsekvenserna av
politikernas beslut på nära
håll.

t – Jag hade funderingar på att
dubbel specialisera mig och sökte en
tjänst på infektionskliniken. Det
innebar att jag tjänst gjorde på akuten
ibland. Och där fick jag se väldigt
många uppenbara primärvårdsfall.
Patienter som inte hade fått tid hos
någon distriktsläkare. De fick till och
med införa en extra jourlinje på
medicin akuten kort därefter för att
kunna hantera det ökade patienttrycket. 

Hyrläkarstoppet var ett olyckligt
beslut för hela landstinget, säger Carl
Englund.

Under sina år som distriktsläkare i
Östersund hade han upplevt ständiga
nedskärningar. Belastningen började bli
allt annat än rimlig och när politikerna
fattade beslutet om att inga hyrläkare
skulle få finnas kvar och avlasta Carl
Englund och övriga kollegor kändes det
som nådastöten för organisationen,
beskriver han.

– Jag sa direkt till min närmaste
chef att blir det här verklighet kan jag
inte jobba kvar. Och det var ju rätt
många som valde att flytta på sig precis
som jag. Åtta stycken har jag fått det
till.

Förutom de många okvalificerade
patienterna på akutmottagningen
märktes hyrläkarstoppet och de många
uppsägningarna bland distriktsläkarna

av inne på sjukhuset på flera sätt, menar
Carl Englund. Sämre röntgenremisser
nämner han som ett exempel.

– Staffettläkare är kanske inte lika
noga med anamnes och har ju inte möj-
lighet till samma patientkontakt. Så
visst märktes konsekvenserna väldigt
mycket inne på sjukhuset. Men samti-
digt tyckte mina kollegor där att det var
bra att vi hade reagerat och det stöttade
mig i det. Ingen uttryckte att jag hade
gjort fel.

Nya distriktsläkare 
var på väg att skolas in
Carl Englund själv hade också haft en
önskan om att minska ner på antalet
stafett läkare genom åren. Tillsammans
hade han och kollegorna kämpat för att
komma tillrätta med bemanningen på
olika sätt, berättar han. Bland annat
genom att i så stor utsträckning som
möjligt vara hand ledare till blivande
ST-läkare. 

Men det var en process som hade
behövt några år på sig innan den skulle
ge resultat. Besvikelsen över bristen på

kommunikation med politikerna inför
hyrläkarstoppet är därför stor.

– Det hade kunnat lösa sig om man
hade gett det mer tid och det hade vi
kunnat förklara för dem. Jag var hand -
ledare till fyra stycken blivande
distrikts läkare, men det tar ju fem år
innan de är färdiga. Det kändes synd att
säga upp sig av det skälet, men jag fort-
satte i alla fall att handleda dem under
tiden på infektionskliniken.

Personligen ångrar Carl Englund
däremot inte sin uppsägning. Efter året
på infektionskliniken bar det av
söderut – till en vårdcentral i Lödde -
köpinge utanför Lund där han återigen
tjänstgör som distrikts läkare, men med
en helt annan möjlighet att hålla hög
kvalitet i patientarbetet.

– Här har jag en rimlig arbetssitua-
tion i stället för en orimlig. Och jag
kommer från Lund från början så jag
trivs verkligen jättebra här nere.

Malin Lindgren

30

Sjukhusläkaren  5/2014 www.sjukhuslakaren.se

Sade upp sig dagen efter beslutet
Blev distriktsläkare i Skåne istället

POLITIKERSTYRE

Carl Englund arbetade aktivt för att minska antalet stafettläkare. Då beslutet kom var han hand -
ledare till fyra ST-läkare och blivande distriktsläkare, som på sikt kunnat minska behovet av stafett-
läkare och fått honom att stanna kvar. Hans besvikelse var därför stor att man inte lyssnade på
professionen. Foto: Malin Lindgren
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Tipsa tidningen Sjukhusläkaren

Tipsa tidningen Sjukusläkaren!
Det lönar sig.
Vi ses, vi syns, vi hörs. 

t Lördagen den 13 september var
vårt grävande reportage om den livs-

farliga vårdplatsbristen toppnyhet
på SVT Text och uppmärksammades
i Rapport, Ekot och dagspress.

Har DU något du vill avslöja och
vill att vi ska gräva i?
Mejla Sjukhusläkarens chefredaktör

Christer Bark.
christer.bark@sjukhuslakaren.se
eller ring honom på  0709-634062.

VI SES, VI SYNS, VI HÖRS, VI GRÄVER

Så påverkades 
Östersunds
hälsocentraler av
hyrläkarstoppet
Torvalla 
Innan: 3 distrikts läkare. 
Nu: Inga distriktsläkare.
Hälsocentralen har fått byta namn
till Hälsomottagning av detta skäl.
Odensala
Innan: 4,75 distriktsläkare.
Nu: 2,55 distriktsläkare. 
Antalet listade patienter har under
samma tidsperiod ökat från 11
000 till 15 000 då många Torvalla-
patienter flyttats hit.
Brunflo 
Innan: 2,3 distriktsläkare.
Nu: 0,3 distriktsläkare.
Frösön 
Innan: 5 fasta distriktsläkare. 
Nu: Oförändrat.
Z gränd 
Innan: 5,6 distriktsläkare.
Nu: 2,6 distriktsläkare.
Lugnvik
Nu: Oförändrat läge men fler
listade patienter.

t Hyrläkarstoppet började gälla den 1
juni 2013 och omfattade Östersunds pri-
märvårdsområde. Krav på restriktivitet
infördes i övriga delar av Jämtland.
Anledningen var att politikerna  ville
spara pengar.

I slutet av september lämnade Läkar-
föreningen och Vårdförbundet in en så
kallad 6:6a-anmälan – med inriktning på
brister i arbetsmiljön till Arbetsmiljö-
verket för att få en granskning av den
uppkomna situationen i Östersund.

Ungefär samtidigt backar Landstinget
i Jämtland från hyrläkar stoppet inom
primärvården i Östersund efter att en
risk- och konsekvensanalys visat att hyr-
läkarstoppet riskerar patientsäkerheten. 

I stället beslutar man att beroendet av
hyrläkare ska fasas ut under en två -
årsperiod.

Ett år senare är mer än hälften av
distrikts läkartjänsterna vakanta i
Östersund efter att framför allt nyutbil-
dade specialister har sagt upp sig.

FAKTA

Hyrläkarstoppet 
steg för steg 



t – Det var jättesvårt för oss att
förutspå vad som skulle hända när vi
införde hyrläkarstoppet. Vi var i ett
väldigt trängt ekonomiskt läge, säger
oppositionspolitikern Christer Siwerts-
son, som har varit den som har fått svara
för beslutet om hyrläkarstoppet i media,
trots att det enligt honom inte var hans
idé från början.

– Alla partier i styrelsen vara överens
om att besluta det här. Sedan var det jag
som skickade ut pressmeddelandet om
att beslutet var taget. Men social -
demokraterna hade ruvat på det i flera år.
Och det är de tillsammans med vänstern
som har fört oss i den här riktningen.  

Landstinget konkursmässigt
För med ett konkursmässigt lands ting
med en soliditet på -97,67 procent och
en revision som inte ville ge styrelsen
ansvarsfrihet såg politikerna – oavsett
politisk färg – helt enkelt ingen annan
utväg än att införa hyrläkarstopp,
berättar Christer Siwertsson. 

Kostnaderna för hyrläkarna skenade.
Året innan beslutet om hyrläkarstopp
togs låg prislappen enbart för dessa
läkare på över 50 miljoner kronor.

Ångrar inte beslutet
– Jag ångrar inte beslutet. Trots att vi
tvingades luckra upp det och sprida ut
det på två år. Jag tycker fortfarande att
vi måste ägna den tid och de resurser vi
har åt sjukvården. 

Men inte heller under de kommande
två åren kommer Jämtlands läns lands -
ting att kunna göra sig av med alla hyr-
läkare, menar Christer Siwertsson. Trots
att man från politiskt håll inget hellre
vill.

– Hyrläkare är inte okej, vi vill att
patienterna ska kunna få träffa en och
samma läkare. Men just nu är vi
tvungna att ha dem.

Vilka blev konsekvenserna av hyr-
läkarstoppet i Östersund, anser du?

– Ett fortsatt behov av stafettläkare
och fortsatt höga kostnader. Och nu har
vi vissa hälsocentraler med ännu större
behov än tidigare. Men jag tror att det
här är en arbetsledarfråga till stor del.
De vårdcentraler som har svårt att
rekrytera kanske inte är de bästa arbets-
givarna heller. Vi har ju exempel på små
enheter med korta beslutsvägar där man
inte har det här problemet. Och det som
blev positivt är att några av de läkare
som slutade i protest har sökt sig ut på
landsbygden i stället och ökat beman-
ningen där. Men problemet kvarstår
naturligtvis i stan.

Vad hade kunnat göras 
annorlunda?

– Beslutet gick för fort. Det togs i maj
och trädde i kraft redan 1 juni. Det
handlade bara om några veckor och det
kan jag ångra nu efteråt.  Vi skulle ha
förberett det här bättre och kommunice-
rat det tydligare mot verksamheterna.
Då hade vi kanske haft en bättre accep-

tans för stoppet. Men vi var som sagt i
ett trängt läge.

Kunde inte ana följderna
Landstingsrådet Harriet Jorderud (s)
förklarar även hon införandet av hyr-
läkarstopp med att landstingets budget
var så pass ansträngd att man inte såg
någon annan utväg. 

Men att läkarna skulle säga upp sig i
protest och att hyrläkarstoppet skulle få
sådana konsekvenser för patientsäker-
heten var ingenting man förutsåg från
politiskt håll, menar hon.

– Jag måste erkänna det. Att vi inte
hade analyserat det hela ordentligt ur
patientsäkerhetssynpunkt innan vi tog
beslutet. Men det rörde sig om en post
som hela tiden ökade. Det är klart att
det är väldigt besvärande för oss att få en
sådan här situation med läkare som
väljer att sluta och lämna Östersund.

Vad gör ni åt situationen nu i
efterhand?

– Vi måste ha mer fokus på hyrläkar-
frågan och vi måste få med oss läkarna.
Som det är nu urholkar det här systemet
våra budgetar. Vi är ett litet landsting
med en förhållandevis liten befolkning.
Vi har tvingats höja skatten flera gånger.
Vi jobbar intensivt med rekrytering och
med individuella utbildningsplaner och
kompetensplaner för distriktsläkarna. Vi
såg också att vi hade halkat efter med
ST-läkarnas löner och där har vi gjort en
justering. Och vi måste förstås även
jobba mer med primärvårdens struktur
och innehåll. Jag tror aldrig att vi
kommer att kunna klara oss helt utan
hyrläkarna, men däremot hoppas jag på
en betydligt lägre nivå.

Malin Lindgren
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POLITIKERNA: 

”Vi kunde aldrig ana att beslutet
skulle få sådana konsekvenser”

Beslutet om hyrläkarstoppet gick för fort. Om det hade
kommunicerats bättre till verksamheterna hade det inte
fått samma negativa konsekvenser för vården i Östersund.
Det anser landstingspolitikern Christer Siwertsson (m) så
här med facit i hand.



Kom igen nu, hur fick jag så
rätt på en gång? Valet är slut
och vårddebatten är plötsligt
otydlig igen. 

t En ny minister är utsedd inom
området som kanske för de flesta inte
känns helt insatt i vårdens verklighet
och behov. Kommer staten nu att ta tre
steg bakåt och börja om från början, vad
det nu är? 

Vad händer med de utredningar som
nyligen presenterats som är tänkta att
påskynda utvecklingen av säkrare och
bättre kommunikations- och informa-
tionssystem i vård och omsorg?

Byggcirkus for ever
Det är många sjukhus som just nu
utsätts för ombyggnationer och andra
tillägg. Inte minst mitt eget är ju inte
okänt på det området. SLL har också
tagit ställning till att man måste bygga
ut övriga sjukhus i länet om man ska
kunna rymmas i den byggnad som nu
tar form i Solna. 

Även till exempel Linköping har
stora byggplaner som pågår/planeras
som bäst. Min farbror jobbade hela sitt
yrkesverksamma liv för Skanska, och
han stötte på en gamma kollega som
han jobbat med vid sjukhusbygget på
60-talet. Det intressanta är att denna
kollega gått i pension och aldrig har
jobbat med något annat än sjukhuset i
Linköping…tala om kontinuitet i
vården, fast kanske inte den vi alla
tänker på i första hand!

Patientansvariga läkare
en utmaning för sjukvården
Läkarförbundet håller på och genomly-
ser det gamla PAL-begreppet, både ur

juridisk synpunkt, men också hur det
fungerade och hur man hade förvänt-
ningar på att det skulle fungera. Detta
tycker jag är jätte intressant och jag
hoppas verkligen att man i det arbetet
tittar även på de organisatoriska hinder
som idag finns i vården för att kunna
leva upp till kontinuitet för patienterna.

Dock finns ju slamkryparen som
man måste ruska av och adressera – vad
betyder kontinuitet?

Det är roligt att vara chef i vården
när man hanterar frågor som patient -
flöden, kvalitetsuppföljning och coachar
sina medarbetare till att jobba vidare i
den riktning de vet gagnar patienterna.

Det finns utrymme 
att vara ledare 
Jag håller inte med om bilden av den
totalt bakbundne chefen som gisslan i
organisationen. Min erfarenhet är att
man kan få genomslag för det man
brinner för, men det krävs uthållighet
och ibland mer än det. 

I vår stora organisation är det
dessutom ett herkulesuppdrag att
försöka räkna ut hur ett bra förank-

ringsarbete ska gå till, alltid finns det
något stuprör som man inte förutser
behöver vara involverat eller där infor-
mationen kräver andra vägar in. 

Detta måste vi bli bättre på i vården.
Det är dags att överge stuprörstänkan-
det – nu! 

Förankring betyder inte alltid att alla
ska vara överens, men alla ska ha
kommit till tals och alla ska känna för-
troende för att beslut som fattas följs
upp i realiteten, inte bara som en
pappers produkt i form av en
konsekvens analys som sedan arkiveras.

Jag har en liten önskelista inför
året som kommer: 
t Jag vill ha en tydligare vilje yttring
från politiken om renodling av vård -
personalens arbetsinsatser och vad som
premieras. Är patientarbete och klinisk
glädje och kompetens viktigt, eller är
det administrativa kurser och ansvars -
områden? 
t Jag vill att vården ska kunna anställa
statistikmedarbetare och annat admi-
nistrativt stöd direkt i vårdkedjan, så att
jag slipper att sitta och uppfinna excelfi-
ler själv eller få delad hjälp av personal
som inte ser sammanhanget. 
t Jag vill att vi läkare känner större
stolthet över att vi hjälper och
botar/lindrar/tröstar så många patienter
på ett så bra sätt.
t Jag vill att vårdens myndigheter
arbetare snabbare och mer verksam-
hetstillvänt, så att vi kan få nytta av
deras specialistkunskaper i vår verklig-
het, inte i en teoretisk modell. 
t Jag vill att Sveriges invånare ska få
klart för sig att deras skattepengar är
noggrant förvaltade och ger dem vård på
lika villkor oavsett var i landet de
befinner sig.

Det önskar jag mig och hoppas få
respons på snarast!
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VAD HÄNDER NU MED SJUKVÅRDEN?
KNEPIGT LÄGE EFTER VALUTGÅNGEN

MIKAEL ROLFS
chef barnoperation och ECMO-Centrum
Astrid Lindgrens barnsjukhus,
Karolinska
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Kris för patientsäkerhe   

t När Kungliga Tekniska högskolan
(KTH) i Stockholm för snart fyra år
sedan slog på stora trumman och annon-
serade att man inrättat Sveriges första
professur i patientsäkerhet var det en
glädjens dag för många. 

Patientsäkerhet har stått högt på
agendan bland både sjukvårdspolitiker
och kliniker sedan i början på milleniet. 

Under våren 2012 tillträdde Richard
Cook, amerikansk anestesiolog och expert
på fel och misstag i komplexa system,
professuren i ”Systemsäkerhet i vårdorga-
nisationer”, som den officiellt heter. 

Skulle bli världsledande
– Genom KTH:s nära samarbete med
Karolinska institutet och sjukhuset
utgör verksamheten ett idealiskt levande
laboratorium för forskning och utveck-
ling, sa han då i ett pressmeddelande från
KTH.

Stockholm läns landsting (SLL) sköt
till 2,5 miljoner kronor per år de första
tre åren och rektorn på KTH skulle bidra
med lika mycket lika länge, och sedan
något mindre i ytterligare två år.

Nu skulle patientsäkerhetsforsk-
ningen på KTH bli världsledande!

Idag tre år senare finns förutom dokto-
rander nu fyra anställda på cirka 3,5
heltider i forskargruppen. Områdena de
fokuserar på är bland annat arbetstidsfak-
torer, arbets miljöfaktorer, vårdens över-
gångar, patient flöden in/ut på IVA, teknik
i vården och säker vård i hemmet för
kroniskt sjuka med komplexa vårdbehov.

Tanken var att bygga grunden för en
ny patientsäkerhetsforskning, just med
systemperspektiv.

Men 21 augusti 2014 kom ett ”Beslut
om ekonomi i balans” från skolchefen
(dekanen) Hans Hebert som bland annat
gällde Patientsäkerhetsgruppen:

Avveckling av hela verksamheten, 
professur samt pågående doktorand projekt
undantagna.

Arbetsbrist om 3,5 heltider konstateras
som en följd av medelsbrist.

Men trots den drastiska inledningen
menar Hans Hebert att det inte står i
beslutet att verksamheten i patientsäker-
hetsgruppen ska avvecklas.

– Bisatsen finns ju kvar, det är inte en
total avveckling, min åsikt är att det
korrekt formulerat.

Enligt skolchefen och enhetschefen för
Systemsäkerhet och organisation, som
patientsäkerheten sorterar under, är
beslutet enbart en fråga om ekonomi.

Verksamheten saknar enligt skolled-
ningen tillräcklig finansiering eftersom
forskarna inte kunnat få medel till sina
projekt. 

Den populära uppdrags utbildningen i
”Patientsäkerhet  – Teori och Praktik”, 15
hp, som många patientsäkerhets ansvariga
och chefläkare gått under åren går också
enligt uppgifter, som Sjukhusläkaren fått
från KTH, med under skott på flera
miljoner kronor som ökas på för varje år.

Enligt uppgifter ska nu höstens kurs -
omgång komma igång, men en månad för
sent eftersom den kursansvariga är sjuk-
skriven till följd av stressreaktion på det
uppkomna läget på arbets platsen.

– Det är helt orealistiskt att driva en
verksamhet som går med flera miljoner i
underskott. Varenda forskningsledare
måste vara medveten att man på sikt

måste dra in sina egna medel, det är
något som framkommer i alla diskussio-
ner som man har, säger Hans Hebert.

Vare sig skolchefen eller enhets chefen
kan dock säga hur Richard Cook intro-
ducerats i detta, eller på något särskilt
sätt längs vägen blivit uppmärksammad
på den kärva ekonomiska situationen,
annat än att ”det borde ha framgått”.

– Han har inte uppmärksammats vare
sig mer eller mindre än vad andra
professorer  uppmärksammats på det här.
Han har inte särbehandlats, säger Hans
Hebert.

Visste inget om 
det ekonomiska läget
– Jag är en främling här och inte bekant
med hur saker och ting görs här, säger
Richard Cook. 

Han medger att det visserligen har
varit svårt att få finansiering, men säger
att gruppen är inte på obestånd, den har
kunnat få en del sökta medel. Men
framför allt säger han att han inget visste
och inget anade om det ekonomiska
läget.

– Ingen har sagt att ”inom en viss tid
måste ekonomin var ordnad”, eller att
”pengarna håller på att ta slut”. Varken
skol chefen eller någon annan har disku-
terat detta med någon av de berörda och i
synnerhet inte med mig!

På frågan om enhetschefen Björn-Erik
Erlandsson har haft kontakt med Richard
Cook i samband med att han under våren
tog fram ett underlag inför skolchefens
beslut, svarar han att han inte har noterat
vad som sagts i eventuella diskussioner
och därför inte vet.

– Jag har tagit de data som jag har
sett i våra ekonomisystem, säger Björn-
Erik Erlandsson.

Inte heller SLL, som har varit med och
finansierat professuren har fått någon
hint om om de ekonomiska svårigheterna
under de 2,5 år som gått.

– Nej. Det är ju jättesynd. Det är ju

Patientsäkerhetsforskningen vid KTH står inför hot att
avvecklas, inte ens tre år efter att professorn Richard Cook
tillträdde. Han själv får visserligen vara kvar, men utan
grupp. Det har varit för svårt att få medel till forskningen,
trots det stora intresset som uttrycks för ämnet.
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viktigt för oss att veta hur en sådan akti-
vitet går, säger Jan Andersson forsk-
ningsdirektör på SLL.

– Det här är nyheter för mig, säger
han när Sjukhusläkaren först når honom
för att höra vad han har att säga om
beslutet. Han har inte sett det trots att
det gått en månad sedan det fattades.

– Jag blir lite förvånad för jag träffade
skolchefen så sent som förra veckan. Det
är ju märkligt att det inte kommunicera-
des när jag var där.

Men enligt skolchefen Hans Hebert har
Jan Andersson varit informerad även om
han inte läst beslutet.

– Jag har fört fram att vi haft ett
åtgärds program.

Dagen efter att Sjukhusläkaren försett
forsknings direktören med beslutet  åter-
kommer han efter att på nytt ha pratat
med skolchefen. Nu låter Jan Andersson
mer formell:

– Vi är bekymrade över att den person
som vi gemensamt har finansierat att vara
vetenskaplig ledare i vårt samarbete, inte

har förmått att ha en sådan aktivitet att han
kan försörja en forskningsgrupp och forsk-
ningsinsats på området. Vi har förståelse för
att KTH inte kan fortsätta att finansiera en
hel vetenskaplig grupp om inte ledaren
själv bidrar med finansieringen.

Trots att skolledningen försäkrar att
beslutet enbart har att göra med pengar
och att patientsäkerhetsforskningen inte
bara är viktig, utan dessutom passar väl
in på KTH, så låter inte Richard Cook
sig övertyga.

”KTH saknar intresse
för patientsäkerhet”
– Det finns inget intresse för patientsä-
kerhet på KTH. Beslutet eliminerar alla
på KTH med någon kunskap om pati-
entsäkerhet. Dessutom togs beslutet utan
att rådgöra med någon av de inblandade
eller med professorn, säger Richard
Cook.

De två cheferna i skolledningen säger
att inget i  hanteringen är onormalt och
att ingen kan veta något om framtiden.

Jan Andersson på SLL är mer katego-
risk om framtiden:

– Antingen inser han [Richard Cook]
att det här inte är en tillvaro på en
guldkant utan att han får göra som alla
andra. Då skärper han väl sig och gör ett
antal olika projektansökningar och för-
hoppningsvis får han stöd och då kan han
bygga upp en grupp igen. Eller också var
detta ett alldeles för tufft klimat och han
flyttar någon annanstans.

På frågan på vilket sätt skolledningen
nu kan ge professorn stöd för att komma
till rätta med gruppens ekonomi, svarar
skolchefen Hans Hebert:

– Vi behandlar alla grupper och
professorer  lika. Ska han ha något speci-
ellt stöd? 

Hans Hebert säger att den som får en
professur är insatt i hur den akademiska
världen fungerar och därför inte behöver
stöd.

– Det hänger mycket ihop med ens
egen förmåga att dra in de externa medel
som erfordras och det är tätt kopplat med
den forskningsverksamhet som man
bedriver och hur lätt det är att få in
medel, det handlar mycket om kompe-
tens, att man har samarbetspartners
nationellt och internationellt och en
portion tur också i vissa sammanhang.

Men så öppnar skolchefen för ett helt
annat scenario:

– Om det plötsligt skulle visa sig att
det finns en finansiering då finns det
möjlighet att ändra på ett beslut, så är
det.

Och Jan Andersson kan tänka sig att
bidra med medel i ett skede av uppryck-
ning och omstart.

– Absolut, om skolchefen kan visa på
att det finns en eller två eller tre som är
jätteduktiga och det finns bra projekt så
kan vi absolut tänka oss att gå in och
stödja. Det här är ett område som är
urviktigt för landstinget!

Sara Gunnarsdotter

Patientsäkerhetsforskningen  på KTH ska bli världsledande sade Sveriges första professor i patientsäkerhet,
Richard Cook, då han tillträdde. Nu riskerar satsningen att läggas ned efter bara tre år.



Posttidning B. Economique
Returadress: Sjukhusläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm

Öppen rapportering av ekonomisk  
ersättning till hälso- och sjukvården

Läkemedelsföretag som �nns på den svenska mark-
naden kommer från 2016 att publicera vilka personer 
eller organisationer i Sverige som har fått ekonomisk 
ersättning från läkemedelsföretag under föregående 
år (2015), samt de belopp det rör sig om. Detta är ett 
beslut av den forskande läkemedelsindustrins paraply- 
organisation EFPIA, som LIF i Sverige omfattas av. 

Varför tar läkemedelsbranschen frivilligt detta 
initiativ? 
Målsättningen för branschen är att öka omvärldens 
förståelse för de viktiga samarbeten som sker mellan 
läkemedelsföretag och hälso- och sjukvårdens med-
arbetare. Uppförandekoden har kommit till mot bak-
grund av de ökande förväntningarna från omvärlden 
att samspelet mellan företag och samhälle är trans- 
parent. I Europa sker redan liknande rapportering i 
länder som Danmark, Frankrike, Portugal, Slovakien, 
Nederländerna och Storbritannien.

Vilka uppgifter kring värdeöverföringar ska göras  
o�entliga av läkemedelföretagen?
För hälso- och sjukvårdspersonal är det konsultarvoden 
samt omkostnader vid uppdraget och personliga upp-
gifter som namn och adressen där personen huvud-
sakligen är verksam.  

För hälso- och sjukvårdens kliniker, vårdcentraler och 
även specialistföreningar eller motsvarande är det  

donationer, bidrag till arrangemang (t.ex. sponsring) 
samt konsultarvoden liksom omkostnader vid upp- 
draget. Alla uppgifter kommer fr.o.m. 2016 att kunna 
hittas samlade på en särskild portal i LIF:s så kallade 
”Samarbetsdatabas” som nås via www.lif.se. 

Om personuppgiftslagen (PUL) och samtycke  
till publicering
Enligt personuppgiftslagen kommer det att krävas 
samtycke från den aktuella medarbetaren för att  
läkemedelsföretagen ska kunna publicera en värde- 
överföring som skett till en viss person eller till en  
enskild �rma. Samtycket ska ges via skriftligt avtal.  
Alla personer inom sjukvården som har samarbeten 
med läkemedelsföretag för vilka de får ekonomisk 
ersättning kommer att kontaktas av detta eller dessa 
företag för att ge ett sådant godkännande. 

 

Mer information
Läs mer om initiativet på:

www.lif.se/oppenrapportering 
EFPIA Disclosure Code (www.pharmadisclosure.eu) 

Läkemedelsindustriföreningens Service AB | Box 17608, SE -118 92 Stockholm 
Tel +46 8 462 37 00 | Fax +46 8 462 02 92 | E-mail info@lif.se | www.lif.se | www.fass.se | www.life-time.se

Nya transparensregler  
för samarbete med  
läkemedelsföretag

LI
F2
01

41
0

Redan nu pågår förberedelserna inför det nya system som ska införas 2015 för öppen rapportering av  
ekonomisk ersättning från läkemedelsföretag till sjukvården och till sjukvårdspersonal. Detta är en  
kortfattad beskrivning av det nya systemet, och hur det redan i höst kommer att beröra sjukvårds- 
personal som år 2015 kommer att samarbeta med läkemedelsföretag. Mer information �nns även att  
nå via länkarna längst ned på denna sida.


