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TEMA KIRURGI

Han öppnar dörren
för hela världen

Åke Andrén Sandberg
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med ett
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stort hjärta
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”Patienter nekas
systematiskt
ersättning för vård
de har rätt till”
SJUKHUSLÄKAREN HAR GRANSKAT DEN GRÄNSLÖSA SJUKVÅRDEN

”Försäkringskassan
bryter mot EG-rätten”
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dagens vårdköer?
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Därför får du Sjukhusläkaren
Tidningen
Sjukhusläkaren
ges ut av Sjukhusläkarföreningen, som är
den största yrkesföreningen inom Sveriges
läkarförbund, med drygt 17.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårdspolitiska frågor.

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

Riskera inte att bli utan
Sjukhusläkaren – anmäl din
nya adress när du flyttar!
Enklast gör du det genom att skicka ett
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
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Vi vill skapa debatt, opinion
och belysa sjukhusläkarnas frågor

Skänk en bok
till en tjänsteman
I dagens bistra ekonomiska tider vilar ordet
samordning på både tjänstemän och politikers
läppar. Det är inte lika fult som sammanslagning
som man egentligen menar.
▼ Metoden är effektiv för de som vill beröva läkare makt och inflytande och syftet är kanske vällovligt om man tror att detta i förlängningen leder till en billigare och kostnadseffektivare vård.
Tyvärr tycks det dock bli tvärt om då tjänstemännen pekar och
organisationer rivs och byggs upp i en aldrig sinande flod.
Många landstingpolitiker och tjänstemän borde läsa Fredrik
Nystöms bok “Ät upp till bevis! Fakta och fördomar om kost och
hälsa”.
Nyström ifrågasätter i sin bok många sanningar om kost och hälsa
som inte alls visar sig vara sanningar när de studeras
med vetenskaplig lupp. Så vill du ha lite avkoppling i sommar, ta med dig Nyströms bok till hängmattan och fundera på vilken tjänsteman just du
skulle vilja skicka boken till.
Skön sommar önskar
Thomas Zilling, ansvarig utgivare
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Vårdköerna och läkarnas arbetstider
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– Joursystemet
räddningen för ett
sjukhus som Sundsvall
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– Många känner sig sårade. Trots att vi
jobbar mycket får vi nu höra att vi
ändå är för dyra.
Den lokala läkarföreningens ordförande, i Sundsvall, Jonas Wallvik är
upprörd.
▼ Den 19 maj gav Uppdrag Granskning en bild av att
såväl vårdköer som dålig ekonomi i det skandalomsusade landstinget i Västernorrland har samband med
läkares jouravtal, trots att landstingets revisorer i tio
års tid kritserat politikernas styrning av sjukvården.
I debattens efterdyningar dagarna efter sändning
stod Jonas Wallvik ensam upp
till läkarkårens försvar.
– Turerna kring konsultföretaget Mantec och nedskärningarna på Sundsvalls
sjukhus har tagit hårt på läkarkollegorna. Den bild som
gavs i Uppdrag granskning
har ökat på nedstämdheten
ytterligare, säger han.
Jonas Wallvik (bilden)
menar att det är helt
orimligt att sätta landstingets problem,
dåliga finanser och långa vårdköer, i
samband med läkarnas jouravtal.
Jouravtalet likadant över hela landet
– Jouravtalet ser likadant ut i hela landet, även i landsting med korta vårdköer och god ekonomi. Hur kan
det då anses vara en förklaring till de problem som
finns i Västernorrlands landsting?
4

En sjuk specialist kan innebära
att verksamheten får stängas
om arbetstiderna förändras
Fokuseringen på jourersättningen leder
uppmärksamheten bort från de verkliga
problemen, menar han.
Arbetstidsfrågan är långt ifrån så enkel som den
framställs i Uppdrag granskning. Visst går det till
exempel att schemalägga opererande läkare fram till
klockan 21 på kvällen. Men det betyder i sin tur att de
inte arbetar på förmiddagen, och att annan verksamhet som narkos- och vårdavdelningar får lägga om
eller utöka sina tider. Det blir knappast billigare.
– Om ortopederna kunde göra två operationer till per dag med de två operationslag de
har tillgång till så räcker det för att arbeta
bort köerna enligt Mantec. Det är en planeringsfråga och inte beroende av läkarnas
arbetstidsavtal.
För få specialister
Jonas Wallvik betonar att länssjukhuset i Sundsvall har
få specialister. Systemet är redan skört. En förändring
av arbetstiderna kan medföra orimliga situationer, till
exempel att vissa verksamheter inte kan bedrivas alls
om en läkare blir sjuk.
– Vi har ett stort åtagande med påtaglig brist på
specialister. Vi är relativt sett för få och inte utbytbara,
ett väldigt sårbart system. Man kan inte be en psykiater komma och operera om vi har brist på kirurger,
och det brukar folk ha förståelse för.
För mycket byråkrati
Istället för läkares arbetstider tycker Jonas
Wallvik att mer uppmärksamhet skulle
riktas mot läkares arbetsuppgifter.
– Det är på tok för mycket administrativt arbete.
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I tio års tid har landstingets revisorer kritiserat politikernas styrning av sjukvården i Västernorrland utan att något hänt och organisationsforskare har dömt ut quickfix-lösningar av konsultbolag som en hållbar lösning på sikt. (Se Sjukhusläkaren nr 1/2010). Den 19 maj kom “Uppdrag Granskning” med landstingsledningens
svar på problemen. Vårdköerna beror på läkarnas förmånliga joursystem. En slutsats som kryddades med landstingsrådet Ann-Margret Knapps reflektion att
operationssalar stod tomma under älgjaktsäsongen. Att det finns för få specialistläkare, att schemaläggning inte visat sig vara billigare, fördelarna med att ha
tillgång till de mest kompetenta läkarna som bakjour mot låg ersättning, nämndes överhuvudtaget inte, vilket ger en skev bild av verkligheten, menar Jonas Wallvik.

Utöver möten och datautbildningar, som vi
åtminstone i viss mån kan påverka själva, har vi alla
blanketter, tidsödande sjukintygsskrivande med
krångliga formulär och icke funktionella datasystem
som stjäl alldeles för mycket doktorstid.
Arbetsgivaren vill att vi tar ut tiden i ledighet
Kritiken mot att läkare tar ut kompensation för jourtid
i ledig tid har Jonas Wallvik svårt att förstå.
– Arbetsgivaren vill att vi tar ut komp i tid
och inte i pengar, för att minska kostnaden.
Överhuvudtaget tror jag att jouravtalen är en
billig lösning för landstinget. De innebär ju
att vi får en mycket låg ersättning när vi har
jour utan att arbeta. Jämför det med avlönad
skiftarbetstid.
Schemaläggning ger inga besparingar
SKL rustar redan för avtalsrörelsen 2012 med krav på
schemaläggning av läkares arbetstider. I anslutning till
vapenskramlet från SKL publicerade Dagens Medicin
en artikel om akutmottagningen vid Linköpings universitetssjukhus, där läkarna redan går på treskifts-

scheman. Av artikeln framgår att schemaläggningen
inte inneburit några ekonomiska besparingar.
Många läkare har reagerat starkt efter Uppdrag
gransknings sändning. En artikel i Dagens Medicins
nättidning fick snabbt fler än 150 kommentarer i
ämnet. Några exempel:
”Vilken annan yrkesgrupp i samhället utpekas som
något ont i samhället på osakliga grunder?”
”Kanske har vi för många administratörer med
olika ideer och projekt som tager tid från verksamheten. Tidsmässigt samband mellan växande antal
administratörer och köernas längd – en slump eller?”
”Operationssalarna styrs av en
annan personalkategori än läkarkåren”
”Kontentan är att läkarna inte får ägna sig åt sina
patienter utan istället tvingas att utföra kringarbete.
Detta exemplifieras i operatativa specialiteter där operationsalarna sedan länge är ett förlorat slag. De styrs
numera av en helt annan personalkategori och operatören är välkommen att komma dit som gäst när dessa
är redo med patienten.”
Helene Thornblad
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Läkare kan inte arbeta
när övrig personal fattas
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Lång väntan på operation för Joffe”
kunde vi läsa på förstasidan i Helsingborgs Dagblad den 9 april. Långfredagen bröt Joffe benet men på grund av
brist på ortopeder i Skåne och
Göteborg fick han vänta i två dygn på
operation. Helt onödigt!

Tio teser om att använda
läkarresursen i vården rätt
1. Läkarbrist går inte att organisera bort.
2. De som jobbar på natten kan inte jobba dagen
därpå.
3. Det ligger i verksamhetschefens uppdrag att,
efter bästa förmåga, leda och styra verksamheten.
4. Patientnytta och patientsäkerhet skall prägla
läkares insatser i sjukvården.
5. Arbetstidsförläggning skall rimma med god
arbetsmiljö.
6. Duglighet och kompetens går inte att organisera fram, den föds i en kreativ miljö genom
kompetensutveckling och engagemang.
7. Det krävs en, ledd av läkare, god uppgiftsglidning för att garantera säkerheten i svensk
sjukvård och öka tillgängligheten för patienterna.
8. Brukarna måste jobba tillsammans med systemutvecklarna för att optimera IT och andra
stödprocesser.
9. Dagens ersättningsmodeller med DRG som
förebild måste utvecklas för att passa vården av
äldre med många sjukdomar.
10. Vi måste tillsammans planera vårdens
framtida finansiering.
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▼ Hade vi fått rätt information från början hade vi
kunnat köra till Stockholm istället, menade Joffes
husse besviket.
På privatdrivna djursjukhuset i Helsingborg har
man insett att det inte är rimligt att i onödan använda
kvalificerad arbetskraft som djurortopeder under icke
ordinarie arbetstid. Man resonerar på samma sätt på
ortopedkliniken för människor, i samma stad, där
verksamhetschefen också styr ortopedernas arbetsinsatser till de dagar och de tider på dygnet som är mest
rationellt ur medicinsk, patientsäkerhetsmässig och
ekonomisk synvinkel.
Han tänker förmodligen inte helt fel då han, enligt
en mångårigt utprovad arbetsordning, avdelar en specialistläkare att sköta akutverksamheten under natten
understödd av en erfaren överläkare i beredskap i
hemmet, beredd att när som helst under natten, med
kort varsel, rycka in och bidra med sin medicinska
expertis.
Kostnaden för denna bemanning är mindre än
dubbel timersättning för läkarna då de tjänstgör och
läkaren i beredskap i hemmet belönas med en kvarts
timersättning för att tjänstvilligt hålla sig beredd att
ställa sin kunskap till förfogande. Ett mediokert övertidsavtal jämfört med andra yrkesgrupper.
Frågan är om Ann-Margret Knapp, landstingsråd (s)
i Gävle är medveten om detta. Hon anser sig i Dagens
Medicin nr 21 vara ”väl insatt i arbetsförhållanden i
vården” och menar trots detta att ”Det är orimligt att
operationssalar står tomma efter kl.16 och att patienter hamnar i vårdköer. Vi måste lösa sjukvårdens
behov och då kan vi inte behålla ett system som ger
läkarna jourkompensation som är överlägsen andra
yrkesgrupper” säger Ann- Margret.
Ann-Margret Knapp verkar inte vara
medveten om att det är personalen som
kostar i sjukvården, inte salarna. Läkare kan
inte arbeta när övrig personal fattas och att
bemanna operationssalar nattetid är bland
det dyraste som finns i sjukvården.
Ann-Margret verkar heller inte inse att patienter i
vårdköer har med brist på vårdplatser, snarare än
tomma operationssalar efter kl. 16, att göra.
Hon verkar därmed ha missat Socialstyrelsens och
Arbetsmiljöverkets slutsatser att vi har en straffbar

www.sjukhuslakaren.se
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vårdplatsbrist inom den svenska sjukvården.
Hon beger sig också ut på svag is när hon
ondgör sig över höga ersättningsnivåer för
de medicinska kvalitetskonsulter som
anlitas inom sjukvården nattetid. Dessa är
ytterst modesta jämfört med de timtaxor
Sveriges kommuner, landsting och regioner
betalar de konsulter som de frekvent anlitar
utan upphandling, kontroll av referenser
eller mål att redovisa.
Jag vill också passa på att informera Dagens
Medicin och våra landstingsledningar om att:
•Alla läkare är schemalagda med ordinarie
arbetstid inom 7-21 vardagar. Därutöver
läggs jourscheman.
• Sedan 1995 finns kollektivavtal som möjliggör schemaläggning av ordinarie arbetstid dygnet runt, alla dagar.
Anledningen till att det inte har kommit att
användas i stor skala under dessa 15 år, är
att de som provat, av flera skäl, avskräckts.
Det är generellt inte ändamålsenligt att schemalägga läkare i skiftgång. I undantagsfall t.ex. akutvård,
där kontinuitet över dygnet inte är lika viktigt, kan det

Sjukhusläkaren 3/2010

vara praktiskt.
– Idealiskt är att läkares arbetsscheman läggs av
läkare vilka klarar att matcha verksamhetens krav på
kompetens med en rimlig arbetsmiljö.

Marie Wedin,
ordförande
i Sjukhusläkarföreningen
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Vad innebär
det nya avtalet?
Avtalsrörelsen på kommunal
sektor är nu avslutad för Läkarförbundet och det nya avtalet
gäller från april 2010 till mars
2012.
▼ Utrymmet för lokala löneöversyner är lägst
2 procent per den 1 april 2010 och lägst 1,5
procent per den 1 april 2011.
Utrymmet beräknas på den sammanlagda
lönesumman för Läkarförbundets tillsvidareanställda medlemmar och det finns inga individgarantier.
Från 1 april ska AT-läkare och vikarierande,
examinerade men ej legitimerade läkare, ha
lägst 25 000 kr i lön men nästa år försvinner
lägstlönerna och då kan AT-läkarna ta upp förhandling om ny lön var 12:e månad.
Lokala överenskommelser fortsätter att gälla
om inte parterna kommer överens om annat.
Lägstlönen till medicine studerande höjs till 18
300 kr per den 1 april 2010 och till 18 800 kr
per den 1 april 2011.
Läkarförbundets lokalföreningar och arbetsgivaren kan träffa avtal som möjliggör för
enskilda läkare att förhandla om fler semesterdagar än vad allmänna bestämmelser (AB)
anger. Kombinationsanställda professorer
anställda from april 2010 får samma semesterförmåner i landstingsanställning som på
statliga sidan, det vill säga 35 dagar.
Det har tillkommit en skrivning för att förstärka gravida läkares möjligheter att bli
befriade från jour och beredskap. ”Arbetsgivarna bör beakta vilka möjligheter som finns
att bereda gravida läkare, som så önskar, befrielse från jour och beredskap under de sista
månaderna av graviditeten”.

8

Föräldrapenningstillägget på 10 procent av
månadslönen, förlängs från 90 till 150 kalenderdagar, för barn födda 1 juli 2010 och
senare. Precis som tidigare kan tillägget endast
tas ut sammanhängande och i samband med
första föräldraledigheten. Observera att en
enda jour bryter ledigheten och kan bli väldigt
dyr!
Förhandlingar om löneöversyn 2010
har nu flyttat ut till landsting och
regioner. Vi önskar Läkarförbundets
lokalföreningar lycka till och ber
dem speciellt arbeta med löneanalys
och lönekartläggning.
Diskrimineringslagen kräver endast lönekartläggning och löneanalys vart tredje år
numera, men lokalt kan man komma överens
om att göra en sådan varje år för att förhindra
osakliga löneskillnader.
Det är viktigt att bevaka att föräldralediga
inte missgynnas i lönehänseende. Föräldralediga ska i enlighet med Föräldraledighetslagen
lönesättas som om de vore i tjänst.
Det är också viktigt att bevaka att arbetsgivaren genomför lönesamtal med individerna,
som grund för löneförhandlingen. ”Lönebeskedsmodellen” där chefen bara meddelar
lönen utan diskussion om mål och mening, är
erkänt dålig.
Det kan också finnas möjlighet för lokalföreningar att lokalt få gehör för att avsätta en del
av den lokala potten för arbetsmiljöförbättrande arbete inom området jour och beredskap t.ex. höjd bundenhetsersättning vid
beredskap samt nattjoursbefrielse på egen
begäran för läkare över 55 år och befrielse
från bakjour för läkare över 60 år.
▼ Mer information om avtalet och aktuell lönestatistik
finns på www.slf.se
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Vad betyder höstens riksdagsval för sjukhusläkarna och sjukvården?
Sjukhusläkaren har frågat ut talespersoner för de båda blocken.

Ylva Johansson:

”Det krävs flervårdplatser
Idag harvi nästan fått
en späkning av antalet”
Istället för dagens vårdgaranti vill Sjukhusläkarföreningen införa ett system med vårdkontrakt. Det innebär att patienten får träffa en specialist inom 30 dagar. Patienten och läkaren
kommer sedan överens om ett sammanhängande
utrednings- och behandlingsförlopp. Förslaget
skulle garantera att de med störst vårdbehov får
vård i rimlig tid. Vad tycker du om förslaget?
– Det är ett mycket intressant förslag. Den nuvarande utformningen är inte optimal. Vi behöver diskutera utformningen så att patienter verkligen får vård i
tid. Det har varit väldigt mycket fokus på köer, men
det viktigaste måste vara att patienter faktiskt får vård
i tid.
Vad tänker ni göra åt vårdplatsbristen?
– Vi behöver fler vårdplatser. Utvecklingen har gått
så långt att vi nästan fått en späkning av antalet
platser. Vi har dessutom en åldrande befolkning och
kommer därför att behöva fler vårdplatser än idag.
Men vi måste också fortsätta att effektivisera vården
och arbeta mer med flöden. Det krävs också att tiden
som läkare och sjuksköterskor idag lägger på administration minskar. Det är orimligt som det är idag.
Här finns ganska mycket att göra som handlar om att
minska byråkratin och administrationen för att vi ska
få mer vård för pengarna
Vilka insikter har ni fått från Vårdvalsreformen och vad behöver förbättras?
– Även om man formellt sett har haft rätt att välja
vårdgivare, enligt hälso- och sjukvårdslagen, har det
varit få medborgare som varit medvetna om det innan
vårdvalsreformen trädde i kraft.
10

Det är positivt att människor nu har blivit medvetna
om sina rättigheter. Men det finns en del att göra vad
gäller utformningen av ersättningssystemet. Du får
helt olika effekter beroende på hur du styr resurserna.
De stora ojämlikheterna som blivit i exempelvis
Stockholm är en direkt effekt av det ersättningssystem
som man valt. Det tar inte hänsyn till vårdtyngd och
socioekonomiska förutsättningar. Det vill vi ska
införas i vårdvalet.
I dag gäller patientens fria vårdval endast primärvård. Ska vårdval även kunna gälla specialistsjukvård?
– Generellt tycker jag att medborgare ska ha rätt att
välja inom vården. Däremot vill jag inte medverka till
att vi får en fullständig frihet för vårdföretag att
etablera sig, det leder till en större frihet för vårdföretagen än för medborgarna.
Förra året lade Toivo Heinsoo fram sin utredning med förslag att specialistläkare, enskilda
eller i grupp, ska få rätt att vid sidan av landstingens offentliga upphandling, kunna erbjuda likvärdiga alternativ till den vård som landstingen
bedriver. Vad tycker ni om det förslaget?
– Det gör vården till en marknad där det blir fri
dragningsrätt av skattemedel för privata företagare
utan att man kan säkerställa kvaliteten eller att det
sker utifrån behov. Vi är helt emot det förslaget.
Bör Sverige skapa en nationell finansiering av
särläkemedel?
– Den frågan måste lösas. Det är inte rimligt att
kostnaden ska hamna på enskilda kliniker. Det måste
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▼ Sjukhusläkarföreningens
förslag om en medicinsk vårdgaranti är mycket intressant.
Dagens vårdgaranti är för mycket
inriktad på köer tycker Ylva
Johansson, vård och äldreomsorgsminister 2004-2006, idag
socialdemokratisk riksdagsman
och talesperson i sjukvårdspoltik.
▼ Kommer den rödgröna Alliansen till makten vill Ylva Johansson
lagstifta om meddelarfrihet inom
all offentligt finaniserad sjukvård,
lösa frågan om en nationell finansiering av särläkemedel och
slänga Toivo Heinsoos förslag om
ökad mångfald för specialister i
öppenvården i papperskorgen.

bli en nationell lösning av finansieringen, men jag är
inte säker på att det är staten som ska betala. Det kan
vara så att landstingen kommer överens om en
gemensam fond.
Ska landstingen i nuvarande form skrotas?
– Nej, de har ansvar att tillhandahålla vård för hela

Foto: Christer Bark

▼ När det gäller privata
sjukvårdsförsäkringar vill Ylva
Johansson stoppa, som hon
säger, möjligheterna att
köpa sig förtur i den
offentligt finansierade
sjukvården.

befolkningen och det bör de ha även i fortsättningen.
Däremot ser jag positivt på att man använder sig av olika
utförare där det kan bidra till en bättre vård. Jag vill inte
förstatliga sjukvården, och det vore ingen bra väg.
Däremot ser jag gärna större regioner än dagens landsFortsättning nästa uppslag >>
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ting för att vi ska klara av vårdens utmaningar och få en
tydligare statlig styrning av kvalitet och likvärdighet.
Hur ställer ni er till en ökad privatisering av
svensk hälso- och sjukvård?
– Jag ser inget egenvärde i att privatisera vården,
det leder inte med automatik till bättre vård. Men jag
är positiv till olika utförare av vård, men väldigt kritisk
till att man i några landsting privatiserat utan att ställa
tillräckligt höga kvalitetskrav, och utan att ta rimligt
betalt när man säljer landstingsägd verksamhet. Man
har nästan slumpat bort gemensam egendom till
underpris, och det vill jag sätta stopp för. I exempelvis
Stockholm har man skapat en snedvriden konkurrens
och tillåtit vårdföretag att köpa en vårdcentral för en
spottstyver.
Hur ställer ni er till att man kan teckna privata
sjukvårdsförsäkringar?
– Vi har sett en snabb utveckling av de privata
sjukvårdsförsäkringarna. Det skedde i samband med
att regeringen ändrade lagstiftningen så att det numera
är tillåtet att köpa förtur också i den offentligt finansierade sjukvården. Det är vi kritiska till och vill stoppa.
Vad anser ni om Per Borgs förslag att ha en
offentligt finansierad bassjukvård med ytterligare rätt till tilläggstjänster bekostade med
privata medel?
– Vi är fundamentala motståndare till en sådan
modell som leder till att det blir plånboken och inte
behoven som styr vården. Det är att ta stora steg
bakåt i utvecklingen. Sverige har råd och möjlighet att
erbjuda hela befolkningen högklassig vård, vi vill att
hälso- och sjukvården skall få ta en större andel av
våra gemensamma resurser i anspråk än idag. Jag tror
att medborgarna gärna satsar en del av ett ökat
välstånd på att öka kapacitet och kvalitet i sjukvården.
Vill ni införa ett förhandstillstånd för sjukhusvård till vård inom EU?
– Ja, patienten ska inte behöva lägga ut pengar själv
för dyr sjukhusvård i ett annat EU-land utan att vara säker
på att få igen pengarna. Med förhandstillstånd betalar
patienten bara patientavgift och slipper osäkerheten.
I EU är läkarutbildningen i flertalet länder sex
år, men Sveriges är den fem och ett halvt år. Har
ni en ambition att samordna Sverige med övriga
Europa i denna fråga?
– Den frågan har vi inte diskuterat.
Svensk sjukvård organiseras i allt större produktionsenheter. Det finns dock en omfattande
forskning som visar att detta snarast leder till en
ineffektivare vård. I vilken riktning vill ni gå?
12

www.sjukhuslakaren.se

– Jag är kluven. Det finns mycket som visar att när
anställda ges ett stort eget ansvar och inflytande, så
leder det till engagemang och goda resultat. Man får
en effektiv användning av resurserna. Risken finns att
sammanslagningar bryter sönder eller försvårar det
lokala engagemanget.
Samtidigt kan användningen av resurser till byråkrati och administration tala för sammanslagningar, så
det finns argument för bägge riktningarna. Utvecklingen går också mot större regioner och det tror jag
är nödvändigt för att klara finansieringen av vården
och de stora demografiska skillnader vi har i landet.
Bör det råda yttrandefrihet och meddelarfrihet
inom all offentligt finansierad sjukvård? Vad
kommer ni att göra om ni vinner valet när det
gäller de här frågorna?
– Ja. Vi vill ändra lagstiftningen så att man måste
avtala om meddelarfrihet. Vi vill också tillsätta en
utredning och skriva in det i grundlagen. Ytterligare
ett steg är att införa en offentlighetsprincip i all offentligt finansierad sjukvård som bedrivs av privata vårdföretag. Det är inte rimligt att vårdens kvalitet eller
villkor får vara företagshemligheter.
Behövs det en blocköverskridande överenskommelse liknande pensionsöverenskommelsen, för att klara sjukvårdens finansiering?
– Jag tror det är bra om man kan finna blocköverskridande överenskommelser om långsiktiga spelregler för
sjukvården. Men det är en utopi att tro att de politiska
skiljelinjerna kommer att försvinna. Det finns en tydlig
höger- och vänsterkonflikt kring hur mycket resurser vi
ska satsa på vården och hur höga skatter vi ska. I budgetförslaget för det kommande året skiljer det 12 miljarder kronor vad gäller satsningar till kommun och landstingssektorn. Vi säger nej till nya skattesänkningar.
Vilken är den absolut viktigaste sjukvårdspolitiska frågan för er i höst?
– Att säkerställa en likvärdig vård utifrån behov.
Fokus måste vara på kvalitet och likvärdighet.
Om du på en punkt ska vara självkritisk till er
tidigare sjukvårdspolitik, vad vill du i så fall lyfta
fram?
– Vi har tänkt om vad gäller styrningen av vården.
Idag råder stora klass- och kvalitetsskillnader. Vi
föreslår därför en nationell kvalitetscertifiering av alla
vårdgivare. Det är ett sätt att skärpa statens ansvar och
krav på vårdgivarna. Det ska finnas absoluta krav för
att få driva offentligt finansierad vård. Till exempel
tycker vi inte att det ska vara frivilligt att följa de
nationella riktlinjerna, de ska vara tvingande. Likaså
att rapportera till kvalitetsregister och att följa upp
avvikelser och fel i vården.
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Anders Andersson:

Det fria
vårdvalet
bör utökas
Sjukhusläkarföreningen vill istället för
dagens vårdgaranti införa ett system med
vårdkontrakt. Det innebär att patienten får
träffa en specialist inom 30 dagar. Patienten
och läkaren kommer sedan överens om ett
sammanhängande utrednings- och behandlingsförlopp. Förslaget skulle garantera att de
med störst vårdbehov får vård i rimlig tid.
Vad tycker du om förslaget?
– Jag är positivt inställd till förslaget. I samband
med att vi skärper vårdgarantin så lyfter vi vikten
av att se vårdgarantin som en helhet, det vill säga
att undersökning och kompletterande utredningar
samt därefter behandling, måste hänga ihop på ett
bättre sätt än idag. Vi behöver få ett bättre helhetsomhändertagande.
Vad tänker ni göra åt vårdplatsbristen?
– Det skiljer mellan olika sjukhus och landsting.
Men det är uppenbart att svensk sjukvård befinner
sig i ett läge där vi tömt ut möjligheterna att inom
nuvarande vårdplatssituation klara hälso- och
sjukvården. Vi måste vara beredda att öka antalet
vårdplatser för att få en rationellare sjukvård och
för att vidmakthålla patientsäkerheten.

Om du på en punkt ska vara självkritisk till
er tidigare sjukvårdspolitik, vad vill du i så
fall lyfta fram?
– Varken tidigare eller nuvarande regering har
haft ett tillräckligt stort fokus på det förebyggande
arbetet. Den andra delen är jämlikheten, en jämlik
Fortsättning nästa uppslag >>
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▼ Även Anders Andersson är
positiv till Sjukhusläkarföreningens förslag om en
medicinsk vårdgaranti.
▼ Han är idag riksdagsledamot (kd), samt ordförande för Alliansens
arbetsgrupp som tagit
fram den sjukvårdspolitiska rapporten till
den borgerliga Alliansens valmanifest.
▼ Får den borgerliga
Alliansen sitta kvar vid
makten så är Anders
Anderssons besked att
det fria vårdvalet ska
utökas till att gälla mer än
primärvård.
▼ Alliansen vill ta tag i
sjukvårdens framtida finansiering genom att tillsätta en parlamentarisk utredning och så
kommer man att hålla ett öga
på de landsting som underminerar vårdvalsreformen genom att
lägga in så mycket i uppdragen
att ingen privat vårdgivare kan
vara med.
▼ Någon skrotning av landstingen är dock inte på tapeten,
men landstingens ansvar och
skyldigheter kan behöva
tydliggöras, menar Anders Andersson.
13
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hälso- och sjukvård är ett annat bristområde. Det har
vi att ta tag i under nästa mandatperiod.
Vad vill ni göra för att öka jämlikheten till
sjukvård?
– Vi kommer i Alliansens sjukvårdspolitiska
program lyfta fram vikten av att minska klyftorna i
vården. Vi ska ta fram en strategi och en nationell
satsning för att mäta och redovisa jämlikheten i
sjukvården. Jämlikheten ska bland annat vara en
faktor i de öppna jämförelserna.
Vilka åtgärder vill ni vidta för att den nuvarande vårdgarantin ska fungera även i praktiken?
– Den nuvarande vårdgarantin har under senaste
mandatperioden fått en uppryckning. Kömiljarden har
varit ett verksamt sätt att öka tillgängligheten. Vi har
nu ambitionen att utveckla metoder för att stegvis
skärpa vårdgarantin under nästa mandatperiod. Vi vill
bland annat täppa till glappet mellan de olika tidsgränserna. Vi måste kunna redovisa en totaltid för
vårdgarantin utan ”dragspel” mellan siffrorna.
Vilka insikter har ni fått från Vårdvalsreformen och vad behöver förbättras?
– Insikten är att vi fått en nära nog revolutionerande förändring av svensk sjukvård. Nu har vi ett
lednings- och organisationssystem som utgår från
patientens behov och där man ger patienterna inflytande. Vårdvalsreformen har kommit för att stanna. I
första hand ser jag vikten av att vårdvalsreformen får
en chans att sätta sig och att varje landsting fullföljer
intentionen i lagstiftningen, att patientens makt och
inflytande ska öka.
Finns det brister i nuvarande reform som ni
vill åtgärda?
– Det kan finnas enskilda synpunkter kring ersättningssystem gentemot de olika vårdgivarna. Men vi
kan också se att vissa landsting utformat uppdraget att
bli vårdgivare inom primärvården på ett sätt som
närmast underminerar reformen. Till exempel genom
att lägga in så mycket i uppdraget att i princip ingen
privat vårdgivare kan vara med. Det vill vi hålla ett
öga på.
Stockholm har fått kritik för utformningen av
sitt ersättningssystem där antalet patientbesök
har vägt tyngst på bekostnad av kvalitet och socioekonomiska hänsynstaganden.
– Det är en förenklad och propagandistisk bild. I
Stockholm får patienter idag träffa allmänläkare eller
annan specialist som de inte hade chans till för fyra år
sedan. Jämför man dagsläget är det en revolutionerande
förändring. I Stockholm har man ökat antalet vårdcentraler för att öka tillgängligheten. Har man det som
utgångspunkt så inser man att det är en patientvinst.
14
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I dag gäller patientens fria vårdval endast primärvård. Ska vårdvalet även kunna gälla specialistsjukvård?
– Det kommer i ett nästa steg. Vi ser en fortsättning
där vårdvalet sannolikt kommer att omfatta även
andra delar av sjukvården förutom primärvården.
Ska landstingen i nuvarande form skrotas?
– Nej. Men vi tror att det behövs ett tydliggörande
av ansvar och skyldigheter, vilket bland annat
kommer att redovisas i en samlad patienträttighetslag.
Vi tror att de sjukvårdshuvudmän vi har nu eller de vi
får i en kommande regionbildning är den nivå som
ska ha huvudansvaret för hälso- och sjukvården.
Hur ställer ni er till en ökad privatisering av
svensk hälso- och sjukvård?
– Olika driftsformer med en gemensam offentlig
finansiering, det är ingen privatisering. Inte förrän den
offentliga finansieringen upphör kan vi prata om en
privatisering av hälso- och sjukvården. Om en
höftled opereras på landstingets ortopedklinik eller en
privat ortopedklinik med avtal, så är det ju endast
utförandet som är privat. Vi slåss för en offentligt
finansierad sjukvård med olika utförare.
Alliansen har fått kritik för att ha slumpat bort
gemensam egendom vid försäljningen av exempelvis offentligt drivna vårdcentraler. Kritik har
också riktats mot att det inte ställst tillräckligt
höga kvalitetskrav på de privata vårdföretagen.
Har ni anledning att vara självkritiska?
– Självkritik är alltid bra att ha. Men detta är en
fråga för respektive landsting. Det är viktigt att göra
en ordentlig värdering, men samtidigt är det en svår
uppgift att sätta ett pris på mjuka värden.
Hur ser ni på att fler svenskar tecknar privata
vårdssjukförsäkringar?
– Vi arbetar för att det inte ska finnas några sakliga
skäl att teckna privata sjukvårdsförsäkringar, den
offentligt finansierade sjukvården ska täcka de vårdbehov som befolkningen har. Att vi har privata
sjukvårdsförsäkringar beror ju på att det varit brister
vad gäller tillgängligheten i vården. Genom en tydlig
vårdgaranti så kommer incitamenten för privata
sjukvårdsförsäkringar att minska.
Det har hävdats att personer med privat
sjukvårdsförsäkring kunnat gå före i köer i den
offentligt drivna sjukvården.
– Där vill jag gärna ha konkreta exempel som visar
att en privat försäkrad gått före i kön och där någon
annan med vårdbehov har ställts åt sidan. Jag har inte
sett några sådana konkreta exempel. Den merintäkt
som sjukhusen får via en privatförsäkring, skapar ju
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möjligheter att öka kapaciteten.
Vad anser ni om Per Borgs förslag att ha en
offentligt finansierad bassjukvård med ytterligare rätt till tilläggstjänster bekostade med
privata medel?
– Finansieringen av den framtida sjukvården måste
lösas. Hur det ska ske bör arbetas fram i en parlamentarisk utredning.
Bör Sverige skapa en nationell finansiering av
särläkemedel?
– Problemet med särläkemedel finns framförallt när
enskilda kliniker eller mindre landsting ska bära kostnaden. För stora landsting och regioner kan man klara
det utan att man behöver tillgripa en statlig lösning.
Framledes hoppas jag att man kan lösa denna fråga
utan att vi behöver skapa en statlig lösning.
Förra året lade Toivo Heinsoo fram sin utredning med förslag att specialistläkare, enskilda
eller i grupp, ska få rätt att vid sidan av landstingens offentliga upphandling, kunna erbjuda likvärdiga alternativ till den vård som landstingen
bedriver. Vad tycker ni om det förslaget?
– Vi har inte slutligen tagit ställning till förslaget.
Alliansen har ännu inte satt ned foten.
Svenskar har möjlighet att söka vård i andra
EU-länder och få sjukvårdskostnaden betald i
efterhand. Detta enligt EU-direktivet om rörlighet
för varor och tjänster. Flera EU länder har sagt
nej till sina medborgare. Vad tycker ni i frågan?
Vill ni införa ett förhandstillstånd för sjukhusvård?
– Jag vet att det finns landsting som önskar denna
prövorätt, men det får inte innebära en begräsning i de
fria rörligheten. Det återstår att se de övriga ländernas
uppfattning. Vi bör ha gemensamma regler. Sverige
var på väg att lösa detta under sitt ordförandeår med
tillgänglighetsdirektivet. Men Spanien motsatte sig
detta och vi beklagar att vissa länder förhindrade en
reglering på EU-nivå som hade varit till glädje för patienterna i Europa. Men jag tror att det underlaget för
beslut vad gäller tillgänglighetsdirektivet kommer upp
på bordet igen. Sverige har lagt grunden för gränslös
sjukvård och det kommer att genomföras.

I EU är läkarutbildningen i flertalet länder sex
år, men Sveriges är den fem och ett halvt år. Har
ni en ambition att samordna Sverige med övriga
Europa i denna fråga?
– Det är bra med en harmonisering, men vi har
inget detaljbesked att ge idag.
Svensk sjukvård organiseras i allt större pro-
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duktionsenheter. Det finns dock en omfattande
forskning som visar att detta snarast leder till en
ineffektivare vård. I vilken riktning vill ni gå?
– Beslut om hur man formar en rationell produktionsenhet måste ligga på regional nivå. Men min
egen principiella uppfattning är att jag inte har någon
övertro på storskalighet. Man underskattar den effektivitet som finns i en mindre produktionsenhet eller
sjukvårdsorganisation, både vad gäller produktion,
kommunikation och bemötande. Det är en av mina
kärnfrågor under 20 år som politiker.

Bör det råda yttrandefrihet och meddelarfrihet
inom all offentligt finansierad sjukvård? Vad
kommer ni att göra om ni vinner valet när det
gäller de här frågorna?
– Yttrandefrihet och meddelarfrihet inom offentligt
finansierad sjukvård är en grunduppfattning som vi
självklart står för. Det handlar om att i olika avtal
reglera detta.

Vill ni ändra lagstiftningen om meddelarfrihet? Och tycker ni att det ska införas en offentlighetsprincip i offentligt finansierad sjukvård som
bedrivs av privata vårdföretag?
– Det är en fråga där vi ännu inte har en färdig uppfattning och som vi bör hantera under nästa mandatperiod. Personligen önskar jag att man ännu en gång
undersöker förutsättningarna för att ändra lagstiftningen, även om jag vet att det innehåller svårigheter.
Men det skulle undanröja många onödiga misstankar
mot den privata vården som är offentligt finansierad.
Behövs det en blocköverskridande överenskommelse liknande pensionsöverenskommelsen, för att klara sjukvårdens finansiering?
– För att klara sjukvårdens finansiering så måste vi
kunna föra resonemang blocköverskridande. Däremot
är vi inte beredda att nå blocköverskridande uppgörelser när det gäller utveckling och förbättring av sjukvården vad gäller gäller tillgänglighet, vårdval och patientens inflytande. Här finns politiska åsiktsskillnader
mellan oss i Alliansen och det röd- gröna blocket.
En stor skiljelinje mellan Alliansen och det
röd-gröna blocket är synen på skatter. Kommer
ni att satsa på ytterligare skattesänkningar under
nästa mandatperiod?
– Det är möjligt att det kommer att bli ytterligare
skattesänkningar, men det vi kan säga är att vi tror
inte att skattehöjningar tillför vårdsektorn ökade
resurser. De riskerar att underminera den tillväxt som
behövs i företag och näringsliv och som är grunden
för att vi ska kunna finansiera den framtida välfärden.
15
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Dr Snake gör liknelser
Allt är föränderligt och dyrare
skulle man kunna tro när man
läser vad journalister skriver i
dagspress. Med ett undantag.
▼ Sjukvården, med läkarna i spetsen, beskrivs
som både beständig och tydlig. Och visst har
läkaryrket tydliga etiska regler och riktlinjer att
efterleva sedan urminnes tider. Till och med så
långt tillbaka som före mobiltelefonernas tid,
på den tiden en app fortfarande var en diagnos.
Men man får inte glömma bort att komma
ihåg, som politiker brukar säga, att reglerna
rörande läkaryrket också är satt i ständig
modernisering i takt med utveckling och
kunskap.
På 80-talet var man en bra doktor om man
inte kastade knivar på operation och på 90-talet
var man en bra doktor om man log. Idag är
men en bra doktor om man gör det andra
yrkesgrupper ska göra.
Sjukvården har tidigare också präglats av
korta beslutsvägar och stor personkännedom
vilket underlättade arbetet. Ett exempel är att
när vissa läkare var i tjänst så visste personalen
att det var lika bra att stämpla upp patienternas
dödsbevis direkt. Härifrån kommer nog
uttrycket stämpling till mord.
Idag har personkännedom delvis gått
förlorad i takt med att organisationerna vuxit
och inte stämplar man heller längre, förutom
flextiden som dock inte heller stämplas utan
sköts via datorer och därmed ändå fortfarande
kan ses som en typ av terminalvård.
(Just arbetstiden har också journalister återkommit till under våren när det gäller läkarna.
Kanske för att de har sina journalistriktlinjer –
”väcka, oroa och förarga”. Men detta förvirrar
bara läkarkåren som ju tror att detta motto är
sjuksköterskornas.)
Nåväl läkarkårens stolta inställning i vår föränderliga tid är den med framåtsträvarens
optimism i kombination med vetenskap och
beprövad erfarenhet: ”Det var inte bättre förr,
men det är sämre nu”.
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Det finns dock många exempel på beundransvärt korta beslutsvägar även i dag inom
sjukvården.
Se bara på Uppsala som fick pengar till en
lättvårdsakut efter att en politiker brutit armen
på sig själv och fick vänta några timmar på
akuten. Ambitionen med likabehandlingsplaner, inte att blanda ihop med likbehandlingsplaner, och likriktning har också ökat och fått
stort genomslag. Om någon hittar ett riktigt
dåligt sätt sätt att arbeta på, så sprider man det
direkt till andra delar av landet.
Vårdvalet i Västra Götalandsregionen är
också ett tecken på korta beslutsvägar. Kreativ
avtalstolkning och överraskande dynamik i
hyror och ersättningsnivåer har skapat en
härlig flexibilitet för alla nystartade vårdcentraler.
Personal har anställts för att omedelbart
erbjudas att sägas upp. Det har funnits obegränsade möjligheter för alla vårdcentraler att
gå ihop eller gå upp i rök. Och allt detta har
förstås medfört en rad positiva effekter i form
av ökad HR-kompetens och utvidgade personliga nätverk konstaterar man förtjust på förvaltningsledningarna.
Även patienterna gläds mycket åt de stimulerande effekterna. En man som hade fått en tid
till sin nya vårdcentral upptäckte när han kom
dit att varken doktor eller vårdcentral fanns
kvar på den aktuella adressen. Inte ens byggnaden fanns kvar.
Patienten, som istället hänvisades till en vårdcentral i centrala stan, konstaterade imponerat att regionen verkligen gjort allvar av sitt motto
”Patienten i centrum”.

Dr Snake
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Köksschema fick
känslorna att koka över
När läkare vid kliniken för bild- och
funktionsmedicin vid Södra Älvsborgs
sjukhus fick veta att de skulle sköta
köket i personalrummet trodde de
först att det handlade om ett
aprilskämt. Efter protester har nu förslaget dragits tillbaka.
▼ – Det var inget bra förslag, säger läkarchefen
Markus Håkansson.
Under april började rykten cirkulera på kliniken att
de arbetsuppgifter som rör skötseln av köket och som
tidigare sköttes av undersköterskor, nu skulle tas över
av läkare och andra personalkategorier enligt ett
rullande schema.
– Att denna fråga upprör mig beror inte på att jag
tycker att det är under min värdighet att plocka i och
ur diskmaskiner eller att jag skulle vara fin i kanten.
Jag är mycket väl medveten om personalrummets
betydelse för trivseln på en arbetsplats. Men jag
tycker att det är ett vansinnigt dumt sätt att utnyttja
den kompetens som finns på kliniken och att det
dessutom är ekonomiskt oförsvarligt, säger Jörgen
Aggeryd, överläkare i bild- och funktionsmedicin.
På grund av läkarbrist har kliniken köpt teleradiologiska tjänster och anlitat hyrläkare för cirka fyra
miljoner kronor under 2009.
– Vi tycker inte att det är rimligt att klinikens ordinarie läkare under dessa omständigheter ska avsätta
tid åt att sköta personalrummets kök. Följden skulle
bli ett bortfall av normalt läkararbete. De senaste två
åren har vi också haft en glädjande nyrekrytering av
ST-läkare, vilket innebär att vi gemensamt har ett stort
åtagande när det gäller handledning, säger Jörgen
Aggeryd.
Hans kollega, överläkare Samir El Mosleh är kritisk
till att det inte fördes någon diskussion med berörda
läkarna innan förslaget presenterades. Det fanns
heller ingen närmare beskrivning av vad som skulle
ingå i uppdraget, mer än att ansvaret för personalrummets kökssysslor skulle fördelas mellan olika personalkategorier enligt ett rullande schema.
– Förslaget upplevdes som ett dåligt aprilskämt. Vi

Jörgen Aggeryd, överläkare i bild- och funktionsmedicin: Jag är mycket
väl medveten om personalrummets betydelse för trivseln, men det vore
vansinnigt dumt att utnyttja den kompetens som finns på kliniken om
läkare ska avsätta dyrbar tid åt att sköta personalrummets kök.

lider av en kronisk underbemanning och hinner
knappt med våra läkarsysslor. När rykten började cirkulera vände vi oss till läkarföreningen och krävde att
få en arbetsbeskrivning och att uppdraget skulle schemaläggas, säger Samir El Mosleh.
Tidigare var kökssysslorna schemalagda och
sköttes av en undersköterska. Men när tjänsten av
besparingsskäl togs bort ansåg klinikledningen att
ansvaret skulle tas över av klinikens personal.
– Det är olyckligt att läkarna inte blivit ordentligt
informerade, men i det läge som var såg vi det som
en möjlighet att låta samtliga personalkategorier ta ett
gemensamt ansvar. Delaktighet är viktigt för trivseln.
Men nu har förslaget dragits tillbaka och vi tittar bland
annat på en extern lösning, säger Eva Adolfsson,
verksamhetschef vid kliniken.
Läkarchefen Markus Håkansson menar att förslaget
från början var olyckligt och att det nu är en lösning
på gång.
– Jag har full respekt för de protester som förts
fram och jag har försökt att lyssna på kritiken. Nu
söker vi efter en långsiktig lösning och vi hoppas att
frågan snart ska vara löst.
Eva Nordin
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– Försäkringskassan
missar en historisk chans
Okänslig och tidskrävande byråkrati och svårgripbara rutiner för sjukskrivning. Kritiken mot Försäkringskassan är hård från många läkare.
Trots ansträngningar för att förbättra och förenkla sjukintyget,
kvarstår fortfarande många svårigheter.
I det stora arbete som nu pågår för att digitalisera sjukintyget,
missar Försäkringskassan en historisk chans att lösa många av de
problem som finns idag, menar läkaren Ulf Hallgårde (bilden).
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

▼ För drygt ett år sedan togs det nya sjukintyget i
bruk. Den största förändringen mot tidigare var ett
krav på läkare att kunna motivera sin bedömning när
sjukskrivningstidens längd överskred den tid som
rekommenderas i Socialstyrelsens försäkringsmedicinska beslutsstöd.
Man tog även bort de sex kryssrutor som tidigare
skulle fyllas i vid heltidssjukskrivning. Istället skulle
läkaren beskriva patientens arbetsuppgifter mer utförligt, samt redogöra för hur sjukdomen begränsade
patientens förmåga eller aktivitet; vad kan patienten
trots sjukdom göra?
– De hårda handläggningsrutinerna vid Försäkringskassan drabbar patienter, men även
läkare hårt. Vi tvingas ägna oss åt krånglig
formalia som stjäl tid från patienterna,
dessutom är kraven från Försäkringskassan
orimliga, säger Hans Thörn.
Han är specialist i allmänmedicin och barnpsykiatri
och har de senaste åren arbetat vid Dalabergs vårdcentral i Uddevalla.
– Försäkringskassan har inte tilltro till läkares
bedömningsförmåga, dessutom är det många gånger
svårt att förmedla det försäkringskassan efterfrågar.
Psykiatriska beskrivningar kan bli ganska torra och
torftiga. En patient med ångest till exempel, hur ska
jag som läkare kunna avgöra hur mycket ångest patienten har och kvantifiera den?, säger Hans Thörn.
Många patienter han träffar lider av trötthet, men
trötthet finns inte som ett skäl till sjukskrivning.
20

– Det finns dock patienter där proppen har gått ur
och som inte har någon energi kvar, många får svåra
psykiska problem med somatiska symtom. Det
handlar om en rad olika faktorer som samspelar och
som leder fram till sjukdom. Försäkringskassan har en
snäv biologisk syn på sjukdom och deras mallar och
sätt att tänka stämmer inte överens med vårt arbetssätt
och den kunskap som vi har, säger Hans Thörn.
Det finns idag studier som talar för att människors
sårbarhet för många sjukdomar ökar vid hög och
okontrollerbar stressbelastning.
– Vi vet i dag att psykisk ohälsa kan öka risken för
somatiska sjukdomar som cancer och depression.
Som läkare möter jag ofta patienter med symtom som
har en komplex bakgrund, och att kunna formulera
en funktionsnedsättning på organnivå är ibland inte
möjligt, säger Hans Thörn.
Han upplever att det finns ett stort glapp
mellan det han som läkare uppfattar i mötet
med patienten och det han kan och hinner
skriva ned i ett standardiserat sjukintyg.
Onödigt ifrågasättande skapar misstro
– Jag önskar att det fanns en mycket större tilltro hos
handläggarna på Försäkringskassan till vår bedömningsförmåga. I dag är det ett onödigt ifrågasättande
som skapar misstro och irritation, säger Hans Thörn.
Runt om i landet pågår ett omfattande arbete för att
förbättra de medicinska underlagen till Försäkringskassan. Ylva Elm är allmänläkare på vårdcentralen
Linden i Katrineholm och ordförande i Landstinget
Sörmlands sjukskrivningskommitté. Sedan 2009 har
landstinget arrangerat gemensamma utbildningar för
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läkare och handläggare på Försäkringskassan.
Syftet är att förbättra kommunikationen och skapa en bättre samsyn kring
utformningen av intygen.
– Vi har haft cirka 25 utbildningsomgångar där vi diskuterat synpunkter och
brister i det medicinska underlaget. Försäkringskassan är en myndighet som styrs
av bland annat förvaltningslagen, många
frågor är krångliga och byråkratiskt formulerade. Läkare förstår inte heller alltid vad
Försäkringskassan efterfrågar. Samtidigt är
det viktigt att också läkare kan förklara för
handläggare utan medicinsk utbildning hur
funktionsnedsättningar och aktivitetsbegränsningar påverkar arbetsförmågan. Förhoppningen är att vi ska kunna mötas kring dessa
frågor, säger Ylva Elm.
Hon har även deltagit i ett nationellt projekt:
Informationsväg Försäkringskassan-Vården, IFV.
Syftet har varit att förbättra det medicinska
underlaget samt skapa förutsättningar för att det
ska kunna överföras elektroniskt till Försäkringskassan.
– Vi har utgått från det befintliga intyget och
försökt att förtydliga och förenkla så långt det är
möjligt inom nuvarande lagstiftning, man kan säga att
e-intyget är en något bättre version av det nuvarande
underlaget, säger Ylva Elm.
Framförallt handlar det om en tydligare
rubriksättning och utformning av förklarande hjälptexter i underlaget. Men i stort
innehåller e-intyget samma information
som finns i dagens blankett.
”Vi har begränsats av lagen och tidspressen”
– Vi hade en större förhoppning om att
kunna skapa ett mer användarvänligt
underlag, men vi har varit begränsade på
grund av tidspressen och lagstiftningen,
säger Ylva Elm.
I dag är det medicinska underlaget en pappersblankett
från Försäkringskassan (FK7263). Senast oktober 2011
ska samtliga landsting i Sverige kunna skicka 90 procent
av sina sjukintyg elektroniskt till Försäkringskassan.
Under våren har de första testerna gjorts i Uppsala.
– Det är fantastiskt roligt att de har lyckats så väl
och att den lösning som tagits fram i projektet och
som nu testas i Uppsala, säger Peter Lindgren, projektledare för IFV.
Syftet med e-intyg är att slippa pappershanteringen
av blanketter och skapa förutsättningar för intyg av
högre kvalitet och en snabbare handläggning av sjukskrivningsärenden. Läkare ska förhoppningsvis också
spara tid vid ifyllandet av intygen samt slippa lägga
onödig tid på kompletteringar av intyg.

Så har de nya intygen ändrats: Rubrikerna i fälten 3, 4 och 5 är ändrade till mer begriplig svenska. Fält 6 ska delas upp i a och b och kryssrutorna är delvis nya. Fält 7:s sista ruta är flyttad till fält 6. Fält 8 är
delad i a och b och texten till kryssrutorna är ändrade för att bättre
stämma med lagstiftningen. Uppgift om arbetsuppgifter är tillagd.
Fält 12:s nej-ruta borttagen. Men Ulf Hallgårde, läkare och projektledare för "Bättre sjukskrivningsprocess" i Region Skåne är mycket
kritisk: För Försäkringskassan har det bara handlat om teknikaliteter.
De skillnader som finns mellan dagens sjukintyg och det här elektroniska underlaget är högst marginella. Jag hoppas att den kritik som
nu förs fram kan få Socialstyrelsen och socialdepartementet att sätta
tummen i ögat på Försäkringskassan.

– Man kan inte skicka iväg ett e-intyg innan informationen har fyllts i, vilket minskar behovet av kompletteringar. Genom en fråga-svar funktion kan
sjukvården och Försäkringskassan kommunicera med
varandra genom en elektroniskt snabbmeddelandefunktion. Läkaren kan skicka en fråga om det aktuella
sjukskrivningsärendet och få snabbare svar från Försäkringskassan än idag. Förhoppningsvis bidrar även
denna typ av funktion till att minska tolkningsproblemen, säger Peter Lindgren.
Han vill gärna understryka att IFV-projektet inte är
slutet på förbättringsarbetet av intygen.
– Vi kommer att arbeta vidare med förbättringar
steg för steg i kommande projekt. Samarbetet mellan
oss och Försäkringskassan har bara blivit bättre ju mer
vi arbetat tillsammans, och jag vill påstå att möjligheterna nu finns för att åstadkomma långt mycket mer
än vad vi nu gjort, säger Peter Lindgren.
Ett stort problem för många läkare idag är
Fortsättning nästa uppslag >>
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att det inte går att komma åt journalen samtidigt som man skriver ett sjukintyg.
– Det är jättekrångligt. Man måste stänga ned
intyget för att kunna se uppgifterna i journalen, detta
hoppas jag man åtgärdar, säger Anna-Karin Stridsman,
ordförande för Sjukhusläkarföreningen i Norrbotten.
Problemet kan lösas, menar Peter Lindgren.
– Om landstingen och journalsystemleverantörerna följer våra så kallade BÖR-krav, så
kommer läkaren att kunna nå intyg från
journalen och journalanteckningen från
intyget. Från projektet kan vi dock inte ställa
det som ett SKALL-krav, men hela effektiviseringsvinsten för landstinget ligger i att man
följer BÖR-kraven, säger Peter Lindgren.
Genom att koppla sjukintyget till journalsystemet har
vårdgivaren möjlighet att ge tillgång till andra stöd som
HSA-katalogen och försäkringsmedicinska beslutsstödet.
Ulf Hallgårde är öron- näsa- och halsläkare och
arbetar idag som projektledare för sjukskrivningsmiljarden i Region Skåne.
Han är tveksam till att landstingen verkligen
har möjlighet att skapa moderna gränssnitt
i alla journalsystem.
– Även om vi har en bra gemensam kravspecifikation, så har vi minst 21 olika journalsystem i landstingen. Fortfarande handlar det om de olika landstingens val av lösningar. Gör man en "billig" lösning så
kan det bli samma problem som nu att man till
exempel inte kan växla mellan fönster. Dessutom
finns det en risk att det blir kvalitetsskillnader mellan
landstingen, säger Ulf Hallgårde.
Tillsammans med Ylva Elm har han varit med i
arbets- och styrgruppen inom ramen för IFV-projektet.
– Under lång tid har sjukvården och Försäkringskassan pratat förbi varandra. Enligt en undersökning
håller många av sjukintygen låg kvalitet, samtidigt får
välformulerade intyg en felaktig bedömning av Försäkringskassans handläggare, så kvalitetsbristerna
finns på bägge sidor, säger Ulf Hallgårde.
”Försäkringskassans ambitioner för låga”
Han anser att det inom ramen för IFV-projektet
funnits stora möjligheter att verkligen hitta helt nya
samverkansformer med vården.
– SKL har drivit ett ambitiöst utvecklingsarbete,
men de ramar som Försäkringskassan har givit
har tyvärr varit ytterst begränsade. Bakgrunden är att sjukvården och Försäkringskassan
haft helt olika ambitioner i projektet.
Försäkringskassan missar en historisk chans och
utnyttjar inte den stora potential som finns för att
utveckla och höja kvaliteten, inte bara på det medicinska
underlaget, utan på hela sjukskrivningsprocessen.
För Försäkringskassan handlade det om teknikaliteter, att på sikt slippa pappershanter22
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ingen och snabba upp handläggningstiden.
Tyvärr var man endast beredd att jobba med
förhållandevis små kvalitetsförbättringar,
säger Ulf Hallgårde.
Han jämför med resebranschen och menar att det
skulle vara omöjligt att boka en flygresa på internet
till en stad utan flygplats, eller en hemresa före utresedatum, systemet skulle direkt larma att något är fel.
– Det finns en enorm utvecklingspotential,
men vi utnyttjar inte den kunskap och
teknik som finns till fullo. Det borde vara en
självklarhet att systemet kan ge feedback om
intyget inte är korrekt. Ibland används felaktigt diagnoskod Z711 som betyder person
med befarad sjukdom där ingen diagnos
ställs. Det är också möjligt att skriva från
och till datum i fel ordning utan att systemet
larmar, säger Ulf Hallgårde.
Han menar att detta delvis kan kompenseras i journalsystemet, men borde ha skett i samverkan mellan
vårdens och Försäkringskassans system.
Har krävt modernare kommunikationsplattform
– Men denna utveckling kräver en modernare kommunikationsplattform än den som Försäkringskassan
vill ha. En modernare plattform hade också gjort det
enklare att successivt höja ambitionsnivån på samarbetet under de kommande åren, säger Ulf Hallgårde.
Han har arbetat hårt för att öka precisionen i det
medicinska underlaget. Till exempel skulle han gärna
vilja att det var möjligt att förtydliga när diagnosen eller
själva behandlingen är orsaken till sjukskrivningen.
– Det kan till exempel vara en cellgiftsbehandling
som patienten mår dåligt av och som gör att han eller
hon inte kan arbeta, inte själva cancersjukdomen.
Eller om en patient lider av snedställd stortå, hallux
valgus, och får problemet åtgärdat efter en operation,
så är det inte alls säkert att patienten kan gå eller
belasta foten. Så det är viktigt att man skiljer på
diagnos och behandling så att man inte sjukskriver på
fel grunder, säger Ulf Hallgårde.
I dag görs heller ingen skillnad på sjukskrivningstid när
en patient genomgår en höft- eller knäoperation, trots att
det generellt tar mycket längre tid att återkomma i arbete
efter en knäoperation jämfört med en höftoperation.
– Det skulle behövas specifika riktlinjer för hur
länge man rimligen bör vara sjukskriven efter dessa
kirurgiska operationer.
Högst på den framtida önskelistan står dock
ett mycket förenklat sjukintyg för de riktigt
korta sjukskrivningarna. Idag är minst
sjuttio procent av patienterna tillbaka på
jobbet, innan man hunnit titta på intygen.
En del av den hanteringen borde kunna förenklas, säger Ulf Hallgårde.
Eva Nordin
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Sedan en tid tillbaka är Försäkringskassan på plats på Varbergs sjukhus en förmiddag i veckan för att förbättra svaren i sjukintygen. Här är det ortopeden Björn Jacobson och handläggaren Elinor Johansson från Försäkringskassan som tillsammans går igenom hur sjukintygen ska formuleras så
att de två olika kulturerna sla förstå varandra.
Foto: Cicci Jonson, Bilduppdraget.

Så ska sjukskrivningsprocessen förbättras
Försäkringskassan åker ut till sjukhusen
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

På Varbergs sjukhus arbetar Försäkringskassans handläggare för att hjälpa
läkare att höja kvaliteten på de medicinska underlagen.
▼ Både Försäkringskassan och Riksrevisionen konstaterar i två av varandra oberoende utredningar, att kvaliteten i många medicinska underlag brister. Sammantagna resultat visar att endast cirka 26 procent av de
granskade läkarintygen innehöll kompletta obligatoriska uppgifter. Övriga läkarintyg, cirka 74 procent

saknade tillräckliga uppgifter på en eller flera punkter.
– Vi kan se att de tre viktigaste delarna i det medicinska underlaget som rör DFA-kedjan, Diagnos,
Funktionsnedsättning samt Aktivitetsbegränsning, inte
fylls i korrekt eller så saknas obligatoriska uppgifter
helt. Med de nya sjukförsäkringsreglerna är kraven på
de medicinska underlagen mycket högre än tidigare,
säger Elinor Johansson, samverkansansvarig vid Försäkringskassan i Varberg.
Sedan november förra året arbetar en handläggare
från Försäkringskassan på Varbergs sjukhus. Syftet är
att utöka och förbättra dialogen och samarbetet
mellan Försäkringskassan och hälso- och sjukvården.

Fortsättning nästa uppslag >>
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Syftet är också att förbättra rutinerna för avstämningsmöten och för andra kontakter mellan vårdgivare och
Försäkringskassa.
En förmiddag i veckan får läkare och annan
sjukvårdspersonal möjlighet att ställa frågor till handläggaren och diskutera ärenden som rör sjukskrivningsprocessen.
– Uppgifterna i läkarintyget är avgörande för i
vilken utsträckning de kan vara underlag för beslut
om sjukpenning. När läkarintygen brister i kvalitet
krävs kompletteringar vilket leder till en ökad arbetsinsats från såväl Försäkringskassan som för läkarna,
dessutom förlorar man dagar i rehabiliteringskedjan,
säger Elinor Johansson.
Samarbetet är ett projekt inom ramen för den så
kallade ”sjukskrivningsmiljarden”, en överenskommelse mellan staten och Sveriges Kommuner och
Landsting för att förbättra kvaliteten i de medicinska
underlagen. Syftet är också att skapa förutsättningar
så att medicinska underlag kan överföras elektroniskt
mellan vården och Försäkringskassan och att beslut är
baserade på rätt information. Tanken är att hanteringen av sjukskrivningsärenden ska ske snabbare och
att processen blir likvärdig över landet.
– Handläggaren som finns tillgänglig på
Varbergs sjukhus står till förfogande för
hela sjukhuset, men finns för tillfället mest
på ortopeden där behovet är som störst.
Men det är också den specialitet som står för
flest antal sjukskrivningar inom sjukhuset,
säger Elinor Johansson.

Många fel enligt
Försäkringskassan
Försäkringskassan har undersökt kvaliteten på
intyg och utlåtanden från läkarkåren.
▼ I undersökningen tittade fem granskare på 500 läkarintyg utifrån de obligatoriska uppgifter som läkare ska
fylla i. Intygen var förstagångsintyg och slumpvis utvalda
över hela landet.
När det gällde ”medicinskt underlag för bedömning av
förmåga att arbeta vid sjukdom” (FK7263), fanns det
stora brister i intygen, enligt de granskande handläggarna.
Cirka 57 procent av läkarintygen hade otillräckliga
uppgifter för att beskriva hur sjukdomen begränsar patientens förmåga/aktivitet på individnivå.
När det gällde att bedöma om patientens arbetsförmåga är nedsatt längre tid än den som det försäkringsmedicinska beslutsstödet anger hade, enligt Försäkringskassan, 37 procent av läkarintygen otillräckliga uppgifter.

www.sjukhuslakaren.se

De största bristerna, menar hon, handlar
om de frågor som rör bedömningar och
beskrivningar från läkarens sida.
Att exempelvis skriva ”patienten opererad och klarar
inte av att arbeta” eller ”klar diagnos” räcker inte som
information. Om en läkare skriver att ”kan inte arbeta
som städare” eller ”klarar inte av heltidsarbete som
chaufför”, har läkaren inte tagit ställning till hur sjukdomen begränsar individens förmåga eller aktivitet.
– Generellt är ortopeder väldigt kortfattade i
sina beskrivningar. Det räcker inte med att
skriva diagnosen, vi vill ha en beskrivning
av hela DFA-kedjan, hur diagnosen påverkar
funktionen och arbetsförmågan och vilka
begränsningar som finns. Vi vill ju gärna se
att individen får hjälp att eventuellt hitta
andra arbetsuppgifter och förhoppningsvis
kunna vara kvar eller återvända till arbetslivet, säger Elinor Johansson.
Det ligger en hel del i den kritik som Försäkringskassan fört fram, menar Björn Jacobson, ortoped vid
Varbergs sjukhus.
– Det finns helt klart obligatoriska uppgifter som vi
missar och generellt har vi varit dåliga på att närmare
beskriva, inte bara yrket, utan vad det innebär och
hur det påverkar arbetsförmågan och den medicinska
rehabiliteringen, säger Björn Jacobson.
Han uppskattar att Försäkringskassans handläggare
är på plats och att det skapas förutsättningar för en
personlig kontakt och dialog. När handläggaren inte
finns på plats kan sjukvårdspersonalen skriva ned
sina frågor eller funderingar och lägga dem i en låda
som sedan handläggaren besvarar.
– Det är skillnad på att bedöma funktion och aktivitet. Och här kan vi bli bättre på att ta hjälp av sjukgymnast, arbetsterapeut och kuratorer för att bedöma
aktivitet och restarbetsförmåga. Om en patient har ett
funktionsbortfall på grund av exempelvis en partiell
förlamning, så kan det ju ändå finnas en aktivitetsförmåga, säger Björn Jacobson.
Han tycker att kommunikationen mellan läkare och
Försäkringskassans handläggare förbättrats och att
förståelsen för varandras kompetenser ökat.
Olika kulturer ska mötas
– Det är två olika kulturer som möts. Vi har blivit
bättre på att förstå Försäkringskassans frågeställningar,
och vår förhoppning är också den medicinska kompetensen hos handläggarna ska bli högre. I dag kan vi
tycka att formulären är alltför standardiserade och
strikt mallade, utrymmet för individuella variationer är
ibland alltför begränsat. Kanske kan vi tillsammans
utveckla ett intyg som fungerar bättre för samtliga
parter, säger Björn Jacobson.
Eva Nordin
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Nu börjar jobbet för
att säkerställa lönerna
Samtidigt som våra centrala förhandlare kan luta
sig bakåt med 3,5 procent i potten för två år så
gäller det att lokalt kavla upp rockärmarna och
bidra till en fortsatt positiv löneutveckling för sjukhusspecialisterna.

▼ Rätt jobbat i det lokala arbetet så bör utfallet för den
enskilde förbundsmedlemmen bli större än vad det
centrala avtalet ger men det kräver ett aktivt lokalföreningsarbete.
Målet är att skapa en bra löneglidning något som även
en bra verksamhetschef och arbetsgivare är mån om.
Från arbetsgivarens sida är detta av budgettekniska
skäl. När äldre erfarna kollegor med hög lön slutar och
ersätts av yngre så uppstår en deficit som om den inte
kan bibehållas inom verksamheten urholkar lönebudgeten och kommer på sikt att sänka lönerna på kliniken
och göra den mindre attraktiv vilket i sig ger svårighet
att rekrytera.
Icke anslutna får sämre betalt
Detta är också ett av skälen till varför det är så viktigt
att alla på en arbetsplats är medlemmar i Läkarförbundet. Även om det sägs att icke anslutna får lika mycket
som anslutna så blir det inte så i praktiken.
De kan visserligen få lika mycket som centrala avtalet
ger men sällan mer. Samtidigt så är man inte med och
delar eller bidrar till en löneglidningspott.
För den som läser avtalet utan att vara insatt i lönebildningsprocessen så kan man tro att det i huvudsak är
arbetsgivaren som ensidigt avgör lönen och i bästa fall
efter lönesamtal med den enskilde. Samt att läkarföreningens uppgift bara är att i efterhand granska listorna
och underteckna ett kollektivavtal.
Denna modell går under namnet lönebeskedsmodellen
och förekommer på sina håll. Mer intressant och sannolikt mer använd är den i avtalstexten bara i en bisats
omnämnda klausulen om ”traditionell förhandling”. Den
skall tillgripas när part så begär och innebär direkt förhandling mellan arbetsgivaren och lokalföreningen. Den
modellen är ofta en förutsättning för att önskad löneglidning skall komma till stånd men innebär också ett stort
arbete för de lokalt fackliga förhandlarna.
En god löneutveckling ställer stora krav på
den enskilde individen
När man tillträder ny tjänst eller annan befattning så
skall man själv förhandla en ny lön. För den enskilde är
detta inte alltid så lätt. Kanske är det första gången man

förhandlar och vidare skall man förhandla med någon
som senare skall bli ens chef och som man inte vill
stöta sig med.
Viktigt är här att lokalföreningen kan
erbjuda aktuell statistik för arbetsplatsen.
Den centrala statistiken har ofta svårt att
hänga med. Mellan tummen och pekfingret
brukar jag ge rådet vid lönerådgivning att
ingen får gå in på en ny lön under medellön
inom befattningskategorin på kliniken.
Är budet från arbetsgivaren lägre bör man tillkalla
någon från lokalföreningen. Detta är sällan något
problem men vad som kan vara ett problem är att
arbetsgivaren lovar att kompensera en lite lägre lön vid
revision. En och annan kollega har blivit väldigt besviken
då man konstaterat att man kammat noll och den sluge
verksamhetschefen kan peka på att det var ”facket”
som inte ville bidra med en krona.
De yngres löner kan vara lönedrivande
Av och till får man höra av äldre kollegor ett missnöje
över att i deras ögon yngre och mindre erfarna kollegor
går in på högre eller lika lön som de har. Oftast inträffar
detta på kliniker där man försummat att ha en aktiv lönepolitik och hamnat i den fälla som beskrevs ovan.
I fackliga kretsar brukar dessa kollegor betecknas
som ”vingårdsarbetare” även om det bibliska citatet
inte överensstämmer med dagens aktuella problematik.
Hur löser man problemet med vingårdsarbetarna?
Om man inte är beredd att flytta till något annat bättre
betalt jobb så måste man acceptera att yngre kollegor
går in på rimliga löner för att därigenom bidra till en
positiv löneutveckling genom löneglidning även för de
äldre kollegorna.
Men glöm inte att nylöneförhandling inte
bara behöver handla om pengar. Här kan
man mycket väl diskutera årlig möjlighet till
fortbildning. Men enbart ett handslag är
inget värt. Allt skall skrivas in i avtalet och
undertecknas av båda parter. Och sist men
inte minst skriv inte bort rätten till övertidsersättning.

Thomas Zilling, vice ordförande
i Sjukhusläkarföreningen.
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Åke Andrén Sandberg öppna

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

På Gastrocentrum vid Karolinska Universitetssjukhusets kirurgklinik passerar en
strid ström av kirurger från gamla Östeuropa, Kina, Indien och Pakistan.
Gemensamt för dem alla är att de kommit till kliniken med hjälp av professor
Åke Andrén-Sandberg och också på hans
bekostnad.
▼ Genom åren har det blivit cirka 35-tal gästkirurger
som Åke Andrén- Sandberg betalat resa och boende för
så att de fått möjlighet att, under några månader, följa
arbetet vid Gastrocentrum. Efter fem år av gästkirurger
har det blivit en helt integrerad del av kliniken som är
helt accepterad av den övriga personalen
Det handlar om kollegor från fattiga länder som vill
lära sig hur vi arbetar. De flesta är i 30-35- års ålder i
slutet av sin utbildning till kirurger och fortfarande
formbara och nyfikna, förklarar Åke Andrén-Sandberg.
– Det här är väl spenderade pengar. Jag känner att
jag gör något gott för mina medmänniskor och jag mår
själv bra av det, kommenterar han sitt privata hjälpprojekt.
Det han vill lära ut till sina gäster är hur svenska kirurger arbetar, lite om hur forskning bedrivs, hur vi umgås
i sjukvården mellan olika personalgrupper och med
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Yongming Lu från Kina och Melroy D´souza, från Indien utbyter erfarenheter i Åke-André
kirurger från fattigare länder. Syftet är inte att locka dem att arbeta i Sverige utan att d

patienter. Men också hur det svenska samhället fungerar.
Alla tre gästkirurger som befinner sig på
Gastrocentrum just nu Yongmin Lu från Kina, Walid
Attia, Egypten och Melroy D´souza, Indien betonar att
den största skillnaden mellan att jobba i sjukvården i
Sverige och i deras hemländer är att sjukvården här är
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nar dörren för hela världen

Åke-Andrén Sandbergs femrummare i Hagsätra, en av Stockholms förorter. Under fem år har Åke-Andrén Sandberg bekostat resa till Sverige och husrum för unga
utan att de ska ta med sig erfarenheter från Karolinska som ska kunna förbättra kirurgin i deras hemländer.
Foto: Stefan Nilsson

lika för alla, oavsett status och tillgångar.
– Det är väldigt svårt att som läkare behandla en patient som inte har råd med den vård som vi vet att de bör
få för att bli frisk, säger Walid Attia.
Youngmin Lu berättar att sjukvården i Kina inte är subventionerad utan som privatperson måste du betala hela
kostnaden vilket gör att många inte har råd med den.

Flera av kirurgerna har Åke Andrén-Sandberg fått
kontakt med på kongresser eller någon av sina många
resor ute i världen. Han har också jobbat i många andra
länder och skaffat sig kontakter på det viset. Speciellt

Fortsättning nästa uppslag >>
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Melroy D´souza, från Indien, Walid Attia, Egypten och Yongming Lu från Kina flankerar Åke Andrén-Sandberg på Gastrocentrum på Karolinska.
Foto: Stefan Nilsson

ömmar han för sina unga kollegor från gamla Östeuropa och många rumänska kirurger har fått komma till
kirurgkliniken i Huddinge.
– Jag får ständigt brev från folk som vill komma hit
och jag har alltid en kö på minst ett 10-tal kirurger som
inget högre önskar, berättar han.
Alla gästkirurger vid Gastrocentrum bor i den femrummare i Hagsätra som Åke Andrén- Sandberg hyr till
dem.
– Jag ser till att de har tak över huvudet och
något att göra på kliniken, resten får de klara själva, säger han.
Tanken är inte att de ska stanna i Sverige. Det handlar inte om import av utländska artbetskraft , betonar
han.
– Jag vill hjälpa till att utveckla människor och göra
världen lite bättre, absolut inte ta ifrån dessa fattiga
länder sina begåvningar, säger han.
Som motprestation brukar var och en av gästkirurgerna få ett uppdrag som de ska lösa innan de åker hem,
ofta en genomgång av något ämne som ska resultera i
en skriven sammanfattning. Just nu gör den indiske
kirurgen Melroy D’souza en sammanställning av tio
olika länders riktlinjer för akut bukspottskörtelinflammation, berättar Åke Andrén-Sandberg.

Han betonar att gästkirurgerna är en
tillgång för kliniken Genom att att de ställer
intelligenta frågor om klinikens sätt att arbeta, får vi en tankeställare och kan se att
vissa saker kan göras både smartare och
enklare, konstaterar han.
– Redovisningarna av deras arbete och diskussionerna
innebär en stimulans både för mig och för många av
mina kollegor, konstaterar han.
Det enda han tycker är lite jobbigt är att
gästkirurgerna ofta är vana vid hierarkier
och att vara underdåniga sin chef.
– Jag får kämpa för att få dem att kalla mig
vid förnamn som alla andra här på kliniken
gör och att få dem att förstå att det inte är
oartigt eller brist på respekt att ifrågasätta
saker, säger han.
Det är inte slut när de lämnar kliniken, Åke AndrénSandberg har fortsatt kontakt med nästan alla gästkirurger efter att de åkt hem.
– Vi har en livlig korrespondens. De hör regelbundet
av sig för att få råd om sin karriär eller för att diskutera
patientfall, berättar Åke Andrén-Sandberg.
Anna-Lena Bengtsson
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Samarbete över specialistgränserna
allt viktigare för landets kirurger
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Ledarskap, utbildning och samarbete
över specialistgränserna är tre starka
trender inom svensk kirurgi just nu.
Mycket av detta förekommer också
vid höstens Kirurgvecka som är den
15:e i ordningen.
▼ Både barnkirurger och plastikkirurger finns,
förutom föreningens åtta delföreningar, med vid
årets Kirurgvecka som hålls i Göteborg.
Peter Naredi (bilden), professor i
kirurgi vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå är ordförande för
landets kirurger. Han är nöjd med
Kirurgveckans utveckling och menar
att det numera är den viktigaste
mötes- och diskussionsplatsen för landets kirurger.
– När det gäller Kirurgveckan som utbildning i
form av möten mellan unga och erfarna kirurger
med diskussioner och jämförelser, under en hel
vecka, finns det inget som kan ersätta den, konstaterar han.
Peter Naredi menar att mycket av vad som sägs
vid traditionella föreläsningar kan man läsa i sammanfattningar, men mötet och möjligheterna till
diskussion kan inte ersättas.
Kirurgveckan gör inte anspråk på att konkurrera
med specialistsymposier i andra länder utan lägger
betoningen på vanliga sjukdomar och skador.
– När det gäller våra state-of-the art
föreläsningar om vanliga kliniska sjukdomar är det kirurger från länssjukhusen som väljer vad som är intressesant
för dem, berättar Peter Naredi.
Han är stolt över föreningens utbildningsinsatser när det gäller Bakjoursskolan som i tre år drivits av kirurgen Carsten Offenbartl som nu slutfört sitt uppdrag, och den utbildningsbok man
tagit fram för ST-läkare. Nu närmast satsar Svensk
Kirurgisk Förening på en egen ledarskapsutbildning för kirurger.
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– Om vi ska kunna bemanna våra sjukhus dygnet runt och kunna erbjuda bra sjukvård måste
någon ta ansvar för att utbilda de unga kirurgerna, det har vi gjort. Det gäller också frågan om att
hitta framtida ledare bland kirurgerna. Det gör vi
genom att starta en utbildning där vi tidigt fångar upp de som har talang och intresse för ledarskap, säger Peter Naredi.
De sex regioncentrum som planeras inom cancervården kommer att ha stor betydelse för landets kirurger. Cancer är ett av de största och snabbast växande området inom kirurgi i dag.
– Cancervården handlar i allra högsta grad om
samarbete över specialistgränserna och är inte
enbart en fråga för onkologerna, konstaterar
Peter Naredi.
Även om antalet fall av bröstcancer och prostatacancer är många till antalet i dag tar de inte
lång tid att operera dem. De cancerfall som kräver både långa utredningar och omfattande vårdinsatser är cancer i ändtarmen, bukspottskörteln
och levern, konstaterar Peter Naredi.
Leverresektioner som tidigare förekom ganska
sparsamt har ökat kraftigt i antal. Det beror bland
annat på nya målsökande läkemedel och cytostatika som stödjer kirurgin. Men också på att studier visar att leverresektioner ökar överlevnaden
hos cancerpatienter med metastaser i levern från
kolorektal cancer.
Ett annat snabbt växande område är obesitaskirurgin. Samtidigt har refluxkirurgin minskat kraftigt och ersatts av medicinering med
protonpumpshämmare. Andra operationer som
bara för tio år sedan tog en stor del av kirurgernas tid var bråck och galla. I dag har
operationsmetoderna effektiviserats och även om
de är lika många så upptar de en mindre del av
den totala operationstiden.
– Diskussionen handlar i dag inte längre om vi ska
bedriva kirurgi vid stora eller små sjukhus som den
gjorde för 10 år sedan. Nu handlar det om att få
tillräckliga volymer och effektiva vårdkedjor så att
patienterna får optimal vård, säger Peter Naredi.

Anna-Lena Bengtsson
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Gränslös
kirurgi
av ondo
eller
av godo?
Vad innebär en mer
gränslös kirurgi inom EU
för professionen?
Vilka rättigheter har patienterna?
Vilket ansvar har läkarkåren?
Det är frågor som kommer
att diskuteras på Svensk
Kirurgisk Förenings symposium “Gränslös kirurgi” den
23 augusti kl 13.30 på
Svenska Mässan i Göteborg.
Symposiet arrangeras tillsammans med tidningen Sjukhusläkaren.
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Boka in symposiet ”Gränslös kirurgi” den 23 augusti kl 13.30 på Svenska Mässan, Korsvägen i Göteborg

Välkommen!

Moderator:
Marie Wedin, vice ordförande i Läkarförbundet och ordförande i Sjukhusläkarföreningen.
Föreläsare och debattörer:
Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt.
Leif Lundqvist, planeringsansvarig på Fecit.
Leif Dahlberg, professor i ortopedi.
Jan Bouveng, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan.

vtt Sjukhuslakarenr3_2010.qxd

10-06-03

11.03

Sida 32

BONUSTEMA: KIRURGI

Sjukvården klarar inte de
växande köerna till fetmaoperationer
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

För att klara av behovet av operationer av överviktiga i Sverige behöver
sjukvården göra 10 000 till 15 000 operationer per år de närmaste åren. Men
trots växande köer kommer sjukvården bara att klara av drygt hälften av
det antalet i år.
▼ Det innebär att man bara börjat beta av det
uppdämda behovet av obesitasoperationer. Nivån på
operationer gör att det kommer att ta mer än 10 år
innan man kan börja operera de cirka 4 000 - 5 000 nya
patienter som tillkommer varje år.
Redan 2006 fick en expertgrupp på obesitaskirurgi i
uppdrag av Socialstyrelsen, att ta fram nationella indikationer för obesitaskirurgi och att se över behovet av
operationer.
– De siffror vi redovisade 2007 var mellan 10 000 och
15 000 per år och den bedömningen står sig, säger
överläkare Ingmar Näslund, Universitetssjukhuset i Örebro, som är en av landets ledande kirurger inom obesitaskirurgi.
Trots att ökningen av antalet operationer varit dramatisk de senaste åren har de inte ökat i den takt som
behövts och sjukvården är fortfarande långt ifrån att
klara av den utlovade vårdgarantin.
– Det krävs ett omfattande, förebyggande arbete,
parallellt med kirurgi, för att stoppa sjukdomen, konstaterar han. Men de åtgärderna hjälper dock inte de
som redan är sjuka, konstaterar han.
Obesitaskirurgi har vid sidan av gallkirurgi blivit övre
gastrokirurgernas standaringrepp. Båda sker med laparoskopisk teknik och har därför utvecklat subspecialiteten.
– Den ökning vi fått beror både på den mindre resurskrävande laparoskopiska tekniken och omprioritering inom specialitet med en minskning av gall – refluxoch bråckkirurgi med cirka 3000 färre operationer, berättar Ingmar Näslund.
Han pekar ut den SBU-rapport som kom 2002 som det
stora genombrottet för obesitaskirurgin i Sverige. Rapporten visade att kirurgi är den mest effektiva metoden
för att bota fetman.
SOS-studiens olika delar som kom 2004 och 2007 visa-
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Ingmar Näslund menar att den fetmaepedemi vi ser i dag, epidemiologiskt, har stora likheter med infektionssjukdomen TBC och kräver
betydande insatser från samhället för att stoppas.

de att viktnedgången efter kirurgi är bestående över
åtminstone en 10-15-årsperiod och att viktreducerande
kirurgi har effekt på diabetes, metabola syndromet och
minskar dödligheten.
– Sedan har den laparoskopisk teknik bidragit till att
effektiviserat operationerna och kvalitetsregistren har givit
legitimitet till operationsmetoderna, konstaterar han.
I dag används gastric bypass vid 96 procent av operationerna. Till ganska nyligen var det bara ett 20-tal kliniker i Sverige som gjorde obesitaskirurgi. Den siffran
har nu fördubblat på kort tid, något som oroar Ingmar
Näslund.
– Det är glädjande att fler operationer görs men det
krävs cirka 200 operationer innan en kirurg blir riktigt
bra på tekniken, konstaterar han.
Hittills har professionen tagit ansvar för att operationerna genomförs med rätt indikationer och rätt kvalitet. Men med ett ökat tryck från vårdgarantin och
sjukvården menar han att det kan bli svårt att stå emot.
Inom professionen finns i dag också en diskussion om
det krävs prioriteringar också inom patientgruppen för
att rangordna i vilken turordning de ska opereras.
– Ju längre kö till operationsbordet desto svårare val,
konstaterar Ingemar Näslund
Anna-Lena Bengtsson
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Våld och olyckor får
nytt kvalitetsregister
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Ett kvalitetsregister som snabbt ger användbar information och visar hur kliniken klarar sina traumafall. Det är målet
med Swe Trau som i höst ersätter det 10
år gamla traumaregistret Kvittra.
▼ Det nya registret är startklart och testkörs i september. Förebild har brittiska och amerikanska register
varit och hjälp med klassifikationer av skador har man
fått från Vägverket. Thomas Troëng, kärlkirurg i Karlskrona som bland annat varit med och byggt upp kärlregistret Svedvasc, tror mycket på Swe Trau och hoppas
att landets samtliga 35 traumasjukhus ska finnas med
vid starten i höst.
– Till skillnad från det gamla registret, där bara ett
fåtal entusiaster var engagerade, blir det enklare att
lämna uppgifter till Swe Trau och framförallt att snabbt
få återkoppling, säger Thomas Troëng.
Han tror att användbarheten och möjligheten att
snabbt kunna se sina resultat jämförda med resultaten
från andra sjukhus ska öka intresset att delta.
Via traumaregistret ska det bli möjligt att kartlägga
förekomsten av svåra skador och orsaken till dem. Det
ska också göra det möjligt att värdera vården av skadorna och resultaten i form av invaliditet, överlevnad
och också patientsäkerheten.
Registret fokuserar på slutenvårdsbehandling av
traumapatienter och följer hela vårdkedjan för att man
ska kunna se vad som fungerar bra och vad som inte
gör det. Också omhändertagande på olyckplatsen och
rehabilitering kommer att ingå.
Resultatmått och kvalitetsindikatorer ska redovisas
öppet och tanken är att kvalitetsregistret ska kunna
ligga till grund för klinisk forskning.
Traumafallen beskrivs av Thomas Troëng som skador
och sjukdomar som inte har någon riktig hemvist i
sjukvården, som andra patientgrupper.
– Det var också en anledning till att det var svårt att
få det gamla traumaregistret att fungera. Men det vanligaste är att de här patienterna hamnar hos oss kirurger till slut, konstaterar han.
Två tredjedelar av gruppen traumapatienter är män
och består i dag av cirka 40 procent fallskador och lika
stor andel skadade i bilolyckor, resten handlar om
slagsmål med knivskador, skottskador och andra

Tillsammans med en arbetsgrupp på tio personer av läkare och sjuksköterskor inom kirurgi, anestesi och akutsjukvård från olika delar av
landet har Thomas Troëng utformat Swe Trau. Arbetet har fått ekonomiskt stöd av SKL.

mindre grupper av skador.
Swe Tru kommer att redovisas vid Kirurgveckan i Göteborg och Thomas Troëng hoppas på skarpt läge för
registret i oktober.

Anna-Lena Bengtsson
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Den senaste operationstekniken där ingrepp görs via naturliga kroppsöppningar har ännu inte fått fäste i Sverige. Men
ett mellanting av den tekniken och laparoskopisk teknik, att gå in i buken via enbart ett hål vid naveln, testas nu på ett
begränsat antal gallstenspatienter på
närsjukhuset i Kungsbacka och vid Astrid
Lindgrens barnsjukhus i Solna.
▼ Hittills har hälften av patienterna i pilotstudien i
Kungsbacka opererats med SILS,Singel Incision Laparoscopic Surgery. Inga komplikationer har uppstått men
ingreppet tar längre tid än med konventionell laparaskopi. Men operationstiden minskar med träning. Patienterna kommer att följas ett år efter ingreppet och
man tittar också på hälsoekonomiska aspekter.
NOTES, Natural Orifice Transluminal Endoscopic Surgery
där kirurgen går in i kroppen via matstrupen, rektum eller
vagina, har enbart testats på ett fåtal patienter i Sverige.
Tillståndet för ett antal planerade försök vid Östra
sjukhuset i Göteborg för ett par år sedan drogs in efter
ett tillbud. Flest NOTES-operationer, har hittills genomförts i Sydamerika och Indien. Det finns ett stort intresse för ärrlösa operationer i USA, Syd- och Latinamerika
berättar Johanna Österberg, ordförande i SIKT, Svensk
Förening för Innovativ Kirurgisk Teknologi, och överläkare på kirurgkliniken, Mora lasarett.
Hon betonar att det är viktigt att kritiskt granska nya
operationsmetoder och menar att fördelarna måste
bevisas i vetenskapliga studier innan de blir rutin på
sjukhusen. En viktig lärdom, menar hon, efter införandet av laparoskopisk teknik i Sverige i början av 90-talet
där nästan alla kirurger ville vara med och testa den
nya tekniken.
– I Sverige har vi fördel av att sjukvården är
offentlig och att vi inte av ekonomiska skäl
behöver jaga nya kundgrupper med spekulativa operationsmetoder som inte är ordentligt utprovade, säger hon. Dessutom kan vi
följa våra patienter och operationsresultat i
kvalitetsregister efter nästan alla typer av
ingrepp idag. Något som man inte kan göra i
alla länder.

Samtidigt betonar Johanna Österberg att nya metoder och tekniker driver på utvecklingen av nya material
och instrument som förbättrar också äldre
operationsteknik. På så sätt har den laparoskopiska
tekniken också förbättrat den öppna tekniken till exempel vid bråckplastiker där man började använda nät
vid laparoskopiska operationer. Nu används nät som
standardteknik även vid de öppna plastikerna.
Det som talar för NOTES menar att de främsta fördelarna är att tiden för konvalescens är kort, och att det
inte blir några ärr. I Skandinavien har NOTES hittills
betraktats som experimentalkirurgi enligt styrelsen i
SIKT.
I Sverige används den laparoskopiska tekniken
frekvent inom allmänkirurgin. vid operationer för
galla, obesitas och inom gynekologin.
– Flera studier visar nu också att laparoskopisk teknik
med fördel kan användas vid operation av tumörer i
tjocktarmen. Tidigare har
man varit tveksam eftersom det funnits misstanke
att tekniken kunde ge en
spridning av tumören,
säger Johanna Österberg.
Införandet av träningsboxar och laparoskopiska
dator-simulatorer där kirurger under utbildning får
"ta körkort" i laparoskopisk grundteknik ökar ytterligare kompetensen hos
operatören och patientsäkerheten förbättras. Även
mer komplexa titthålsingrepp simuleras och tränas.
När det gäller operation med robot domineras marknaden helt av Da Vinciroboten och är, i brist på konkurrens, mycket dyr för sjukvården, konstaterar Johanna
Österberg.
Robotkirurgi är en vidareutveckling av titthålskirurgin.
Skillnaden jämfört med titthålskirurgi är att robotkirurgi
ger en jämnare kraftöverföring mellan operatörens
handrörelser och instrumenten inuti patienten, vilket
gör att darr och skakningar minskar. Vid långvariga operationer kan kirurgen även dra nytta av en bättre ergonomi till exempel, vid operationer i lilla bäckenet.
Tekniken har hittills används mest på Universitetssjukhusen vid operationer av prostata och inom gynekologi. Under 2008 investerade både landstinget Halland och Jönköpings läns landsting i robottekniken
främst för prostataoperationer.
Anna-Lena Bengtsson
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Svensk Kirurgisk förening lägger
fram riktlinjer för bakjouren
Råd och riktlinjer för vad som krävs
för att kunna vara bakjour inom kirurgi kommer att läggas fram av
Svensk Kirurgisk förening vid årets
Kirurgvecka.
▼ – Vi ställer långtgående krav på vad man ska ha
för kunskap och kurser för att kunna vara bakjour
inom kirurgi, berättar Karsten Offenbartl.
Han har, de senaste tre åren, ägnat en del av sin
arbetstid åt att vara studierektor för Bakjoursskolan på uppdrag av Svensk Kirurgisk Förening. Det
uppdraget är nu avslutat och råd och riktlinjer för
bakjouren är en del av resultatet.
Karsten Offenbartl menar att det inte bara
handlar om att vidareutbilda de yngre kollegorna.
Subspecialiseringen inom kirurgin gör att alla
inte längre behärskar alla former av kirurgi. Det
gör det komplicerat att gå bakjour där det gäller att snabbt ta ställning till många olika former av sjukdomar och skador.
Bakjoursskolan har fungerat som en form av
tankesmedja för att se över hur bakjouren fungerar i dag och vad som behövs för att förbättra den.
– Målet för bakjouren är ”damage control”,
det vill säga, bakjouren ska hitta ett arbetssätt
för att greppa skadan och se till att kontrollera
den så att specialisterna sedan kan ta över, berättar Karsten Offenbarftl.
Ytterligare ett resultat av bakjoursskolan är
en särskild utvecklingsgrupp där elva unga kirurger och sex mentorer ingår.
– De ska jobba med mjuka frågor som att ta
svåra beslut under press och att ge och ta kritik
i svåra situationer, säger Karsten Offenbartl.
Samtidigt konstaterar han att det är
just när pressen är som störst på
sjukvården, i ekonomiskt bistra tider,
som landsting och sjukhusledningar
drar ned på utbildningen när behovet
är som störst. På senare tid har en del
av de kurser som arrangerats för vidareutbildning för bakjour fått ställas

– Utvecklingen inom kirurgi går rasande fort. Det gäller att
stimulera alla som finns i bakjoursleden att ta till sig nya
kunskaper, säger Karsten Offenbartl

in på grund av för få deltagare.
– Ont om kirurger, ont om tid och
pengar är den vanligaste orsaken,
menar Karsten Offenbartl.
Också landets övriga specialistföreningar
kommer att jobba med bakjoursfrågan på ett
liknande sätt som Svensk Kirurgisk förening har
gjort. Frågan var upp på Läkarförbundet årsmöte där ett beslut togs om att samtliga specialistföreningar ska arbeta med bakjoursfrågan.
Hittills har varken SKL eller Socialstyrelsen
visat intresse för kirurgernas krav på
bakjourskunskap.
– Frågan är svår och handlar om både pengar
och struktur. Därför finns det inte på SKL-agenda och Socialstyrelsen vill helst bara ägna sig åt
dessa frågor genom tillsyn, konstaterar Karsten
Offenbartl.
Anna-Lena Bengtsson
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Onkoplastik allt vanligare
vid operation av bröstcancer
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Det blir allt vanligare att kvinnor som
opereras för bröstcancer plastikopereras
samtidigt som tumören tas bort och kan
vakna upp med två hela bröst efter
ingreppet.
▼ Vid Karolinska Universitetssjukhusets Bröstcentrum
erbjuds nästan alla patienter som opereras med bröstbevarande kirurgi också onkoplastik. För kvinnor som
tar bort hela bröstet direktrekonstrueras 35 procent.
Det är betydligt vanligare än vid andra sjukhus i landet.
– Onkoplastik innebär att vi kombinerar kirurgiska
principer för att ta bort tumören med plastikkirurgiska
principer för rekonstruktion av bröstet, berättar Catharina Eriksen, biträdande överläkare vid
Bröstcentrum.
I dag opereras ca 60 procent av alla bröstcancerpatienter med bröstbevarande kirurgi vid Bröstcentrum och
det är bröstkirurgen som tar bort tumören som också
utför plastikingreppet.
Ökningen av onkoplastik har kommit successivt vid Karolinska sjukhuset.
Det beror dels på att finns en betydande kunskap att utföra onkoplastik här
men också på en ökad efterfrågan från
patienterna.
– Många kvinnor ställer frågan om
Catharina Eriksen möjligheten till rekonstruktion i sambetonar att man
band med att tumören ska opereras,
vid Bröstcentrum
säger Catharina Eriksen.
försöker göra så
Men hon betonar att det också finns
enkla rekonstrukpatienter
som inte bör genomgå yttertioner som möjligt
om det föreligger ligare påfrestningar i samband med
risk för onkolooperationen på grund av risk för komgisk efterbehand- plikationer. Det kan bero på avancerad
ling.
tumörstatus, övervikt, att de är rökare
eller att patienten inte är mentalt redo
för ingreppet.
Catharina Eriksen berättar att Karolinska sjukhuset av
tradition har ett bra samarbete mellan bröstkirurger
och plastikkirurger. Det innebär bland annat gemensamma samoperationer.
Att göra plastiken samtidigt som tumören tas bort
har visat sig ha flera fördelar.
– Dels är det lättare att göra plastik vid operationstill-
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I dag opereras ca 60 procent av alla bröstcancerpatienter med bröstbevarande kirurgi vid Karolinska Universitetssjukhusets Bröstcentrum.
Foto: Emelie Nordstrand Lindgren, fotoavdelningen KS

fället eftersom det finns mer hud att använda. För patienten är det psykologiskt en fördel att vakna upp med
två bröst istället för ett, säger Catharina Eriksen.
Hon pekar också på att antalet sjukskrivningsdagar
minskar om de båda ingreppen görs vid ett och samma
tillfälle. Men hon betonar samtidigt att en bröstrekonstruktion nästan alltid innebär minst ett par ingrepp oavsett om det är en primär eller sekundär rekonstruktion.
– Oberoende av det, minskar riskerna för infektion
med färre ingrepp och vi slipper söva patienten vid ytterligare ett tillfälle, konstaterar hon.
De sekundära rekonstruktionerna som görs ett par år
efter bröstcanceroperationen utförs däremot av
plastikkirurger. Det handlar om patienter som på grund
av en avancerad cancer som på grund av onkologisk
tilläggsbehandling rekommenderas att vänta med
plastikoperationen eller efter patientens egen önskan.
En pågående studie och uppföljning av den onkologiska säkerheten i samband med primära bröstrekonstruktioner visar att det inte är svårare att upptäcka
lokalrecidiv hos de patienter som fått onkoplastik. Det
är inte heller fler komplikationer eller lokalrecidiv i
denna grupp jämfört med dem som inte genomgår
primär rekonstruktion.
Catharina Eriksen betonar att man vid Bröstcentrum
försöker göra så enkla rekonstruktioner som möjligt
om det föreligger risk för onkologisk efterbehandling
och erbjuder endast de mer komplicerade
operationsmetoderna med lambå och kroppsegen vävnad vid primärrekonstruktion till ett fåtal patienter.
– Ju mer omfattande kirurgiska ingrepp som görs vid
rekonstruktionen desto mer risk är det för infektioner
och komplikationer. Vi väljer därför hellre säkrare former av plastik, säger Catharina Eriksen.
Anna-Lena Bengtsson
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”Ingen blir god läkare, innan han
fyllt en kyrkogård” lyder ett
talesätt som antingen kan syfta på
riskerna med kirurgi eller utbildningens betydelse för kirurgisk
duglighet.
▼ ”See one, do one, teach one” är en annan
medicinskhistorisk devis som antyder att träningen till kirurg då var en fråga om att våga,
snarare än att öka individuella kunskaper.
”Trial and error” präglade den kirurgiska
pedagogiken på den tiden, men fortfarande
idag betraktas kandidater som visar framfötterna genom att våga blunda och kasta sig ut,
lämpliga att tränas till kirurger.
Patientskadeutredningen har indikerat att var
tionde patient skadas i vården. Läkare verksamma inom kirurgiska specialiteter är väl
medvetna om vilka faktorer som bör optimeras
för att minska farorna.
Såväl tillräckligt med ljus, god sterilitet och
slipade knivar påverkar kirurgisk säkerhet,
likväl som kirurgens tekniska skicklighet, goda
omdöme och mentala balans.
Idag när arbetet med förbättrad patientsäkerhet finns på allas agenda, kan vikten av god
kirurgisk träning inte nog framhållas och Svensk
kirurgisk förening har, som många andra specialitetsföreningar, under många år arbetat för en
strukturerad specialistutbildning med praktisk
träning. Nu tar man ytterligare ett steg och
introducerar träning för bakjourer och i ledarskap.
Det är av yttersta vikt med en bra utbildning,
handledning och fortbildning inom de kirurgiska specialiteterna och det finns pengar och
lidande att spara genom målmedveten träning
av såväl vardagliga rutiner som akuta risksituationer.
Utvecklingen av simuleringssystem har ökat
möjligheterna att träningsoperera under handledning. Inom ortopedisk kirurgi appliceras nya

skruvar och plattor med nya verktyg på plastmodellben.
En bra introduktion men de uniforma
syntetskeletten kan aldrig fullt ut illustrera den variation av anatomiska
förutsättningar som utgör utmaningen
inom ”real life-ortopedin”. Därför har
träning på anatomiska preparat fortfarande en tydlig plats och det är av stor
vikt att möjligheten att träna på
likdelar bibehålls.
Förutsättningen för detta är att människor medvetet donerar sin kropp till
forskning och undervisning och att
hanteringen av de donerade anatomiska preparaten sker på ett öppet,
värdigt och etiskt hållbart vis.
Det har berättats hur läkare förr i tiden, i
smyg övade kirurgi på lik som de grävde upp
på kyrkogården. Det slipper vi idag och vi vill, i
mesta möjliga mån, dessutom slippa smygträna
kirurgiska ingrepp på levande människor.
Vi vill fortbildas och tränas för att, så långt det
är möjligt, kunna undvika kirurgiskt vådliga
lägen. Situationen att, i journattens mörker, med
lågt blodsocker och högt blodtryck, utan tillgång
till kvalificerad hjälp, känna möjligheterna och
tålamodet tryta, känner de flesta av oss igen.
Det är uppenbart att i arbetet med minskade
patientskador och bättre kvalitet krävs utbildning och fortbildning av läkare och övrig
personal. Det behövs även optimerade betingelser för kirurgi via god vård av patienter och
god arbetsmiljö för utvilad personal med
intränat gott omdöme.
Tryggheten för läkare i bra skolning och tillräckligt på fötterna kan inte nog understrykas.
För att bli en bra
kirurg är det inte
längre rimligt att vare
sig fylla en kyrkogård
eller att tömma en.
Marie Wedin,
ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

Foto: Christer Bark

Kirurgi – en profession och ett
hantverk som kräver god träning
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– Försäkringskassan
bryter mot EG-rätten
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Försäkringskassan bryter återigen mot
EG-rätten och har tolkat om den prejudicerande ”Jelinek-domen” från 2004
i Regeringsrätten i sin myndighetspraxis. Det anser en rad tunga
jurister och forskare, varav några
menar att det behövs nya domar i
Regeringsrätten.
▼ Med motiveringar att patienter behandlats med
vårdmetoder som inte stämmer överens med de som
används i Sverige eller att vårdmetoden inte skulle
utförts i patientens hemlandsting nekas patienter
ersättning för vård i andra EU-länder.
– Det finns inga krav på att vårdmetoden måste
finnas i Sverige. Det avgjorde Jelinek-domen, säger
Mats Melin, som var en av domarna i Jelinek-målet,
numera chefs-JO. Han får stöd bland annat av Bodil
Hulgaard, också domare i Jelinek-målet, samt Ulf
Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, Lotta
Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt, samt Eva
Edwardsson, universitetslektor i offentlig rätt med
EG-rätt som specialområde.
Alla menar de att det inte går att neka patienter
ersättning med motivet att vårdmetoden inte finns i
Sverige eller att vården inte skulle givits i hemlandstinget.
Bilden till höger: Lantbrukaren Ola Wretemark från Mjölby är ett
exempel på den myndighetspraxis som nu kritiseras av tunga jurister och forskare. Han behandlades i Finland för sina bihåleproblem
med en ballongutvidgningsmetod som inte användes i hans hemlandsting och nekades därför ersättning av Försäkringskassan för
operationen trots att den var en vedertagen metod i Finland och i
flera andra EU-länder.
Foto: Kalle Rimling

Fortsättning nästa uppslag >>
40
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med motiveringen att
vårdmetoden
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– Det krav som ska uppfyllas för att patienten ska få ersättning för vård i andra länder
enligt EG-fördraget är att vården utomlands
till sin typ är en sådan behandling som täcks
av det allmänna sjukförsäkringssystemet i
Sverige. Men det krävs inte att en sådan
behandling också faktiskt utförs här hos oss.
I Jelinek-domen fann vi att det var tillräckligt att
behandlingsmetoden under flera års tid använts vid
en universitetsklinik och publicerats i vetenskaplig
medicinsk litteratur. Det får alltså inte, lite vårdslöst
uttryckt, vara fråga om hokus pokus, säger Mats
Melin.
Eva Edwardsson håller med Mats Melin:
– Man kan inte neka patienter ersättning för vård
grundat på att det är metoder som inte används i
Sverige. Det är inte relevant. Det som är avgörande är
om behandlingen utomlands skett enligt vetenskap
och beprövad erfarenhet med internationell måttstock.
Patienter nekas regelbundet ersättning
Men en granskning som Sjukhusläkaren
genomfört visar att Försäkringskassan, idag
sex år efter Jelinek-domen, i praktiken,
regelmässigt nekar patienter ersättning med
motiveringen att vårdmetoden inte finns i
Sverige och inte skulle givits patienten i
hemlandstinget. (Se artikel på sidan 52).
En som drabbats av Försäkringskassans nya myndighetspraxis är lantbrukaren Ola Ingemar Wretemark, som i årtionden lidit av bihåleinflammationer
med ihållande pannvärk. I april 2009 genomgick han
en lyckosam operation i Finland med Fess-teknik där
det användes en ballongutvidgningsmetod som inte
fanns i Ola Ingemar Wretemarks hemlandsting, Östergötland.
Metoden var dock vid operationstidpunkten
allmänt accepterad i Finland av den offentliga sjukvården. Den användes också flitigt i USA och i en lång
rad EU-länder i olika omfattning.
Operationen kostade drygt 50.000 kronor. Ola
Ingemar Wretemark begärde ersättning av Försäkringskassan i efterhand, men fick avslag enligt EG-fördragets artiklar 49,50, numera 56,57 i Lissabonfördraget som ger EU:s patienter rätt till medicinska behandlingar som en tjänst. (Se Sjukhusläkaren nr 1/2010).
I motiveringen till avslaget skriver Försäkringskassan:
”Du kan inte få ersättning för dina vårdkostnader därför att du har behandlats med vårdmetod som inte stämmer överens med den
som används i Sverige. Den vårdmetod som
har använts i Finland skulle inte ha utförts i
ditt landsting och ses därför inte som medicinskt motiverad för dig. Det här beslutet är
grundat på EG-fördragets artiklar 49 och 50.”
42
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Ola Ingemar Wretemark har inte överklagat Försäkringskassans avslag till länsrätten, eftersom han skulle
tvingas ta stora personliga ekonomiska risker och inte
kan den svåra juridiken. Men efter att ha läst Sjukhusläkaren nr 1/2010 överväger han nu att gå vidare
och överklaga Försäkringskassans avslag till länsrätten.
– Det handlar inte om pengarna utan om rättvisa,
inte bara för mig utan även för alla andra som nekas
ersättning. I den situation jag befann mig hade jag
betalat en miljon kronor för att slippa plågorna.
De senaste åren har varit fruktansvärt jobbiga. Jag har
långa tider tvingats sitta och sova och varit en plåga för
omgivningen. Med facit i hand undrar jag hur jag orkat,
men jag vande mig att ha plågor och hittade en livsstil
där jag gjorde allt för att inte dra på mig infektioner.
Varenda gång Ola Ingemar Wretemark blev förkyld
drabbades han av bihåleinflammation.
– Jag har säkert genomgått över 100 antibiotikakurer genom åren och även opererats på universitetssjukhuset i Linköping. Bland annat togs mellersta näsmusslan bort, men all behandling har bara åstadkommit tillfällig lättnad.
Att påstå att det operativa ingreppet som gjordes i
Finland inte var medicinskt motiverat tycker Ola
Ingemar Wretemark är helt barockt.
– Vid operationen i Finland vällde det ut rikligt
med var när man öppande den tilltäppta gången till
ena pannbihålan.
Operationen har givit Ola ett nytt liv
Två månader efter operationen blev Ola Ingemar
Wretemark förkyld.
– För första gången på 20 år resulterade det inte i
bihåleinflammation.
Det har nu gått ett år sedan operationen och jag
har fått ett nytt liv. Jag är frisk och lever som vilken
annan människa som helst. Det är helt underbart. Jag
kan ägna mig åt friluftsliv och idrott, som tidigare var
mina stora livsintressen.
Idag drabbas jag inte av ständigt återkommande
huvudvärk, jag kan sova i liggande ställning och det
känns obeskrivligt befriande att slippa oroa sig för att
ständigt bli sjuk och ta bredspektrumantbiotika flera
gånger per år, säger Ola Ingemar Wretemark.
I läkarutlåtandet som låg till grund för Försäkringskassans avslag till ersättning skriver den behandlande
läkaren att om inget nytt tillkommit i patientens symtomatologi eller vid utförda undersökningar så har
han svårt att se att någon ytterligare kirurgi i form av
endoskopisk sinuskirurgi skulle gagna patienten.
Läkaren avslutar utlåtandet med att skriva att
”huruvida man i Finland har erfarenhet av att operera
bihåleproblem med beskriven ballongteknik där man
inte kunnat fånga någon röngenologisk sjukdomsbild
i form av slemhinnesvullnad ger en bestående effekt
har jag ingen erfarenhet av.”
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Ritva Krokfors Wretemark och Ola Wretemark granskar Försäkringskassans avslag där det står: “Den vårdmetod som har använts i Finland skulle inte
ha utförts i ditt landsting och ses därför inte som medicinskt motiverad för dig”.
Foto: Kalle Rimling

Trots läkarens reservationer beslutar Försäkringskassan att avslå Ola Ingemar Wretemarks begäran om
ersättning utan att kontakta den finska läkaren.
– Vi tar hjälp av behandlande läkare i
Sverige och frågar om man skulle ha fått
vården i Sverige och efter det är vår bedömning klar, säger Krister Levander, enhetschef för EU-vårdenheten på Gotland.
Försäkringskassan vänder
upp och ner på begreppen
– Försäkringskassan vänder upp och ner på
begreppen och ägnar sig åt omvänd bevisföring, menar Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt.
Hälso- och sjukvårdslagen är underordnad EG-fördraget och EG-rätten som ger svenska patienter rätt
till sjukvård i andra länder som en medicinsk tjänst
om inte landet infört krav på förhandstillstånd för
sjukhusvård och det har inte Sverige.
Ulf Bernitz menar att enligt EG-rätten är det Försäkringskassan som ska bevisa att den behandling patienten fått inte skett enligt vetenskap och beprövad

erfarenhet med internationell måttstock. Uppfyller
behandlingen de kraven har patienten rätt att få
vården ersatt i efterhand, menar han.
Det räcker inte att fråga landstingets läkare
– I en avgörande EU-dom kallad ”Smits och Peerbooms” från 1999 sägs i punkt 98 att om ett land
ställer krav på vetenskap och beprövade metoder för
att ersätta patienter för sjukhusvård i andra EU-länder
ska de nationella myndigheter som ska avgöra frågan,
alltså Försäkringskassan i Sverige, beakta alla relevanta föreliggande omständigheter.
Myndigheten ska väga in bland annat facklitteratur
och vetenskapliga studier, auktoritativa uttalanden av
specialister och huruvida den planerade behandlingen omfattas av sjukförsäkringssystemet i den medlemsstat där behandlingen har tillhandahållits eller ej.
– Det räcker alltså inte att grunda beslutet om
ersättning på vad endast den behandlande läkaren
eller försäkringsläkaren anser, säger Ulf Bernitz.

Christer Bark
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Idag används Jelinek-d
för att neka patienter er
Idag kräver Försäkringskassan, för att
ersätta planerad vård i efterhand i
andra EU-länder, att vårdmetoden som
används utomlands är identisk eller i
flera avseenden överensstämmer med
den behandling som används inom det
svenska allmänna sjukvårdssystemet.
▼ Om inte vårdmetoden är identisk, men överensstämmer i flera avseenden, ställer Försäkringskassan
idag också krav på att de delar som inte är identiska
ska ha använts av den utländska vårdgivaren under
några års tid, samt ha beskrivits i vetenskaplig medicinsk litteratur.
– Att uttrycka sig så är att övertolka domen. Det är
inte de slutsatser man kan dra av Jelinek-domen. Det
menar Mats Melin (bilden), som satt som
domare i målet och av många utpekats
som hjärnan bakom Regeringsrättens
dom. Idag är Mats Melin chefs-JO.
Så de utländska vårdgivarna
behöver inte använda de vårdmetoder som finns i Sverige?
– Nej, inte alls. Domen handlade inte om hur stora
delar av metoden som användes i Sverige. Formuleringarna ska snarare förstås som ett försök att klargöra att
behandlingen inte var hokus pokus, även om den då
ännu inte var internationellt erkänd, säger Mats Melin.
Så domslutet hade blivit detsamma om
Susanne Jelinek behandlats med en vårdmetod
som överhuvudtaget inte fanns i Sverige vid tidpunkten?
– Ja, det är min bedömning. I domen skriver vi att
det således rör sig om sjukvård som om den utförts i
Sverige skulle ha omfattats av och bekostats enligt de
regler som gäller för sjukvård här i landet.
Dessa uttalanden bör snarare förstås som ett
sätt att understryka att behandlingen var
seriös och därför skulle ha kunnat utföras i
Sverige och då också skulle ersättas.
44

Formuleringar i domen som
skulle ge svenska patienter
ökade rättigheter till
EU-vård används nu som
skäl att inte betala
Men idag grundar Försäkringskassan ironiskt nog
en del av sina beslut att säga nej till ersättning på just
Jelinek-domen från 2004, den dom som efter åratal av
rättstvister utökade patienternas rättigheter till ersättning och tvingade Försäkringskassan att erkänna att
det inte krävdes förhandstillstånd för svenska patienter för att få vård i andra EU-länder.
Så här säger Krister Levander, enhetschef för EU-vårdenheten om Försäkringskassans bedömningsregler:
– Om metoden inte alls finns i Sverige så spelar det
ingen roll om den följer vetenskap och beprövade
metoder. Då ersätts den inte.
Hur har Försäkringskassan kommit fram till det?
Det är Regeringsrättsdomarna som sätter våra kriterier. I ”Susanne-Jelinekmålet” sade Regeringsrätten att
den vårdmetod som används utomlands ska vara
identisk eller i flera avseenden överensstämma med
den behandling som används i det allmänna
sjukvårdssystemet. Så finns det tillägget att när vårdmetoden inte är identisk så ska den del av vårdmetoden som inte är identisk ha använts av den utländskska vårdgivaren under några års tid samt ha beskrivits
i vetenskaplig medicinsk litteratur. Susanne Jelinekärendet var ganska talande. Hon var i behandling i
Sverige, men var inte nöjd med den och fick en intensivare behandling i Tyskland. Då sade Regeringsrätten att det var en så liten del av behandlingen som
skilde mot den svenska så att hon hade rätt att få
vården ersatt.
Jan Bouveng, verksamhetsutvecklare på Försäkringskassan, hänvisar också till Jelinek-domen när han
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-domen
ersättning
Under många år struntade Försäkringskassan i
de EU-domar som gav svenska patienter rätt till
vård i andra EU-länder utan förhandstillstånd.
▼ Jelinek-domen 2004 tvingade Försäkringskassan,
efter åratal av domstolsprocesser, att ändra sin myndighetspraxis och ersätta patienterna för den vård de
har rätt till enligt EG-fördraget.
2004 fick Susanne Jelinek rätt till ersättning för en
behandling med en metod som inte fanns i hennes
landsting och som av Försäkringskassan ansågs
som experimentell och därför inte skulle ersättas.
Nu har Försäkringskassan tolkat om just de formuleringar i domen som kom till för att understryka att den “experimentella” metoden som Försäkringskassan inte ville betala ändå var tillräckligt beprövad och seriös. Domstolen sade att
det rörde sig om sjukvård som om den funnits i
Sverige skulle ersatts av den offentliga sjukvården.
Idag hävdar Försäkringskassan att domstolstexten handlar om att utländska vårdmetoder måste stämma med svenska, vilket tillbakavisas av flera av de som satt som
domare i Regeringsrätten.

Här är texten i Jelinek-domen
som Försäkringskassan tolkat
om till en egen praxis:
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Är det rätt att neka
patienter ersättning
för att vårdmetoden
inte finns i Sverige?
▼ Idag säger Försäkringskassan nej till att ersätta
planerad vård i efterhand i andra EU-länder med
motiveringen att patienten behandlats med en
vårdmetod som inte finns i Sverige. Är det okey,
eller bryter Försäkringskassan mot EU-rätten?

Eva Edwardsson, universitetslektor i offentlig rätt
med EG-rätt som specialområde:
▼ – Man kan inte neka ersättnig för att man inte gör på
samma sätt i Sverige.
Det är inte relevant om metoden används i Sverige
eller inte. Det som är avgörande är om metoden är enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet. Behandlingen ska
dock ingå i det som ersätts av den allmänna sjukvårdsförsäkringen i Sverige. Man kan inte få ersättning för
exempelvis skönhetsoperationer och aborter.
Lotta Vahlne Westerhäll, professor i offentlig rätt:
▼ Metoden, eller delar av den behöver inte finnas i
Sverige.
Vad Jelinek-domen sade var att om metoden funnits i
Sverige var det en behandling som skulle ersatts av vår
allmänna sjukvårdsersättning.
Det finns heller inget stöd i EG-rätten att begränsa
rätten till ersättning för den vård som endast finns i patientens hemlandsting.
Vår allmänna sjukvårdsförsäkring är en nationell försäkring. EU:s gemenskapsrätt är ett avtal mellan
nationer, EU förhandlar inte med svenska landsting.
EG-rätten ger Sverige befogenhet att inom landet organisera sjukvården som vi vill utan att EU lägger sig i, men
när det gäller att ersätta planerad vård i efterhand som
patienter fått i andra EU-länder enligt EG-fördraget så har
Sverige inte rätt att införa krav på att vårdmetoderna
ska vara identiska eller i flera avseenden överensstämma med svenska metoder.
Rudolf Laurin, Susanne Jelineks advokat:
▼ – Att hävda att vårdmetoden eller stora delar av den
måste finnas i Sverige blir ju nonsens, det blir ju moment 22.
Susanne-Jelinek-domen gällde inte hur mycket av
metoden som fanns eller inte fanns i Sverige utan rätten
att få vård utan förhandstillstånd, såvida vården uppfyller
kraven på att vara enligt vetenskap och beprövad erfarenhet.
I Susanne Jelineks fall användes metoden endast på
universitetskliniken i Kiel. Den ansågs ändå vara en
behandling som om den funnits i Sverige skulle ha kunnat
givits på ett svenskt sjukhus och därför skulle ersättas
av vår allmänna sjukvårdsförsäkring.

www.sjukhuslakaren.se

förklarar Försäkringskassans myndighetspraxis.
– Det är den dom vi har i högsta rätt, så det är den
man får försöka tolka och göra någon allmän praxis
av. Formuleringarna i vår ”Vägledning” är en ren
tolkning av ”Jelinek-domen”. Först utreder domstolen
om det handlar om vård som ges inom det allmännas
försorg och konstaterar att det i huvudsak är sådan
vård som ges i Sverige. Därefter konstaterar Regeringsrätten att den del som inte huvudsakligen är
sådan vård ändå är beskriven i vetenskaplig litteratur
och använts under ett antal år.
Jan Bouveng motiverar också Försäkringskassans
myndighetspraxis med att hänvisa till hälso- och
sjukvårdslagens paragraf 3 a som säger att patienten
inte har rätt till behandling utanför det landsting inom
vilket han eller hon är bosatt om detta kan erbjuda en
behandling som står i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarehet.
– Vi ser det som helt naturligt att patienten
inte kan ta med sig en rättighet utomlands
som patienten inte har i Sverige och då går
det inte att plocka med sig mer än vad man
är berättigad till i sitt hemlandsting. Det
finns ingen rättighet för svenska patienter
att få vilken vård de vill ha. Du kan inte åka
och köpa en bil i Europa och sedan kräva att
svenska staten ska betala den, säger Jan
Bouveng.
Ojämlik rättighet till EU-vård
På grund av olika riktlinjer i landstingen och Försäkringskassans myndighetspraxis har det uppstått en
ojämlik rätt till EU-vård i Sverige, något som även
Krister Levander reagerat på.
– Det tydligaste exemplet, där det blir lite besynnerligt, är in vitro fertiliseringar. Olika riktlinjer om
hur gammal en person får vara, vilket BMI personen
ska ha, hur mycket man bantat och vilket hälsotillstånd som krävs gör att bedömningarna blir olika
beroende på var personen bor. Detsamma gäller starroperationer där det finns olika riktlinjer för äldre patienter. När det gäller cancerpatienter och hjärtsjuka
finns skillnader när behandlingar ska upphöra.
”Kravet att vården måste finnas
i hemlandstinget är en fri uppfinning”
Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt,
menar att den ojämlika rätten till EU-vård strider mot
EG-rätten.
– Kravet att vården måste finnas i hemlandstinget är en fri uppfinning av Försäkringskassan som är helt felaktig. Praxisen inom
landstingen har ingen som helst betydelse.
Om en vårdmetod är allmänt accepterad i

Christer Bark
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Så här har Försäkringskassan
byggt upp sin myndighetspraxis för att
ersätta vård i andra EU-länder enligt EG-fördraget
1. Den så kallade Smits och Peerboomsdomen i EU-domstolen från 1999 ger varje land
rätt att utforma sitt eget sociala trygghetssystem
och villkoren för att få rätt till förmåner inom
detta system, enligt punkterna 44 och 45.
2. Den svenska hälso- och sjukvårdslagens
paragraf 3a säger att patienten inte har rätt till
behandling utanför det landsting inom vilket
han eller hon är bosatt, om detta kan erbjuda
en behandling som står i överensstämmelse
med vetenskap och beprövad erfarenhet.

3. Enligt Jelinek-domen ska den vårdmetod
som används utomlands enligt Försäkringskassan vara identisk eller i flera avseenden överensstämma med en behandling som används
inom det svenska allmänna sjukvårdssystemet.
Slutsats: Patienter har endast rätt till ersättning för vård i andra EU-länder om vården
finns i hemlandstinget och om den utländske
vårdgivarens metoder är identiska eller i flera
avssenden överensstämmer med de metoder
som används i patientens hemlandsting.

Så här kritiseras Försäkringskassan
för att feltolka domar och EG-rätten
Så här kritiseras Försäkringskassans myndighetpraxis för att ersätta vård i andra EUländer för att bryta mot EG-rätten:
1. Punkterna 44 och 45 i Smits och Peerboomsdomen från 1999 ger visserligen varje
medlemsstat rätt att utforma sitt sociala trygghetssystem i det egna landet, men har ingen
betydelse när det gäller gemenskapsrätten, som
ger EU-medborgarna rätt till vård i andra EUländer som en tjänst.
I punkt 46 i Smits och Peerboomsdomen
sägs att medlemsländerna inte kan utforma sina
trygghetssystem utan att ta hänsyn till gemenskapsrätten som står över medlemsländernas
lagar. Sverige får enligt Smits och Peerboomsdomen införa ett system där det krävs förhandstillstånd för sjukhusvård i andra EUländer, men det har inte Sverige gjort.
2. Den svenska hälso- och sjukvårdslagen är
underordnad EG-fördraget och gäller bara förhållandena inom Sverige.
3. Jelinek-domen hade ingenting med
svenska vårdmetoder att göra utan slog fast att

det fanns en annan väg för svenska patienter
att få vård i andra EU-länder ersatt utan att
begära förhandstillstånd grundad på EG-fördragets rätt att fritt tillhandahålla och erhålla
tjänster inom EU. Behandlas sjukdomarna i
Sverige och det finns andra metoder i andra
EU-länder som uppfyller kraven på vetenskap
och beprövad erfarenhet så har svenska patienter idag rätt att få dem ersatta enligt EG-fördraget.
4. Försäkringskassans hänvisningar till Smits
och Peerboomsdomen och hälso- och
sjukvårdslagen är märklig eftersom Smits och
Peerboomsdomen kom 1999 och Regeringsrätten vägde in den när Regeringsrätten fem år
senare gav Susanne Jelinek rätt till ersättning
för en behandling med en vårdmetod som inte
fanns i Sverige 2004 och som dåvarande Försäkringskassan, Riksförsäkringsverket,
hävdade inte ingick i det allmänna svenska
sjukvårdssystemet. Försäkringskassan förlorade
målet och någon senare dom har inte tagits i
Regeringsrätten som ändrat Jelinek-domen.
Christer Bark
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”Sveriges hälso- och sjukvårdslag
är underordnad EU-rätten”
Tyskland så går det inte att vägra ersättning
bara för att svenska landsting gör på ett
annat sätt.
Sveriges hälso– och sjukvårdslag är underordnad
EU-rätten och EG-fördragets artiklar om rätten att tillhandhålla och ta emot tjänster. Susanne Jelinekdomen är ett exempel. Regeringsrätten gav henne rätt
till ersättning trots att hennes vård inte var praxis i
hennes landsting.
Försäkringskassan hänvisar i sin ”Vägledning” till
EU-domen ”Smits och Peerbooms”, punkterna 44 och
45 där det sägs att varje land har rätt att utforma sitt
eget sociala trygghetssystem och villkoren för att få
rätt till förmåner inom detta system. Det tillsammans
med hälso- och sjukvårdslagens paragraf 3a, som
säger att patienten endast har rätt till den vård som
finns i hemlandstinget, menar Försäkringskassan rättfärdigar myndighetspraxisen.
– Försäkringskassan förtiger gemenskapsrätten
– Det är att dra felaktiga slutsatser. Försäkringskassan
hänvisar till punkt 44 och 45 i Smits och Peerboomsdomen, men i punkt 46 står det att när medlemsstaterna använder sin behörighet i punkt 44 och 45 ska
de likafullt iaktta gemenskapsrätten vid utövande av
denna behörighet.
– Det betyder i klartext att Sverige har rätt
att stifta lagar om att patienterna när de får
vård i Sverige endast har rätt till den
sjukvård hemlandstinget kan erbjuda, men
om en svensk patient söker vård i ett annat
EU-land med hänvisning till rätten att
erhålla en tjänst gäller gemenskapsrätten

över svensk lag, menar Ulf Bernitz.
Vårdmetoder i EU är likställda
– Utgångspunkten i EG-rätten är att det som
är medicinskt accepterade vårdmetoder i de
olika EU-länderna ska vara likställda. Försäkringskassan anlägger en alltför nationell
utgångspunkt. När det gäller medicinsk
verksamhet så bedrivs den inte på samma
sätt och med samma metoder överallt. Det
bildas praxis av olika slag, men alla metoder
som är medicinskt vedertagna i EU ska
godtas av alla EU-länder.
Sverige har inget krav på förhandstillstånd
EG-rätten tillåter medlemsstaterna att begränsa rätten till
ersättning för sjukhusvård genom att införa system där
det krävs förhandstillstånd, men även då ska begränsningarna vara motiverade av tvingande skäl för att
skydda allmänintresset, exempelvis att försäkra medlemsstatens tillgång till läkare eller sjukvårdens infrastruktur. Och begränsningarna måste vara icke diskriminerande mot utländska vårdgivare och proportionella.
– Nu är det så att Sverige har inget krav på
förhandstillstånd för sjukhusvård, eftersom
regeringen inte velat ha ett sådant system.
Så det som ska prövas är om vården i andra
EU-länder sker enligt vetenskap och
beprövad erfarenhet och skulle ersatts av
vår allmänna sjukvårdsförsäkring om
vården skulle givits i Sverige, säger Ulf
Bernitz.
Christer Bark

Mycket har blivit bättre, men när vårdmetoderna skiljer sig åt ha
Den 30 januari 2004 togs två viktiga domar i
Regeringsrätten.
▼ Susanne Jelinek fick rätt till ersättning för den vård
hon fått i Kiel trots att den inte fanns i Sverige och
trots att hon inte sökt förhandstillstånd och trots att
Försäkringskassan ansåg metoden som experimentell.
Samma dag fick dödsboet efter Folke Wistrand rätt
mot dåvarande Förskringskassan på samma grunder.

48

Folke Wistrand fick ersättning för en annorlunda
rectalcancerbehandling med intensivare strålning än
den som gavs i Sverige. I Kammarrätten tre år tidigare
hävdade Försäkringskassan att den vård som Folke
Wistrand fått i Lyon inte fanns att tillgå inom något
landsting i Sverige och att han därför inte var berättigad till ersättning.
Kammarrätten gav Försäkringskassan rätt, men
domen överklagades och upphävdes alltså i Reger-
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Sjuka patienter tvingas
föra ojämlik kamp för rättvisa
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Idag är det sjuka patienter som med
privata medel ska se till att Försäkringskassan följer EG-rätten och inte
tolkar om svensk rättspraxis i sin myndighetsutövning.
▼ I väntan på ett nytt EU-direktiv som ska reglera den
gränslösa sjukvården i Europa och ge Europas patienter klara regler och stöd, har svenska regeringar
avvaktat med att lagstifta, vilket har skapat ett osäkert
rättsläge.
Idag saknas en myndighet, liknande Socialstyrelsen
på sjukvårdens område, som kontrollerar att Försäkringskassan följer svensk rättspraxis och EG-rätt.
Enda sättet för svenska patienter att få rätt mot Försäkringskassan idag är att driva processer i domstol
för att skapa prejudikat.
– Men patienterna är sjuka och måste ta stora ekonomiska risker för att få rätt. Systemet måste ändras,
det är inte värdigt en demokrati, menar Leif Lundqvist, planeringsansvarig på Fecit som förmedlar EUvård till svenska patienter.
– Vilken sjuk privatperson har råd att betala
advokat först i länsrätten, sedan i kammarrätten och
slutligen i regeringsrätten? undrar han. Ser man det ur

den sjuke individens synpunkt är det fruktansvärt. Det
drivs nästan aldrig några fall till regeringsrätten
eftersom det krävs så mycket kunnande och innebär
ett så stort risktagande för dem som överklagar. Jag
har varit med om många fall där patienten haft stora
chanser att vinna, men inte orkat driva frågan vidare
utan givit upp redan i första instans.
– I och med att patienterna inte får någon rättshjälp
när det gäller socialförsäkringsärenden är det idag
mycket ovanligt med juridiska ombud i de här målen i
våra förvaltningsdomstolar. Det är väldigt olyckligt,
säger Bodil Hulgaard, som var en av domarna i
Jelinek-målet. Det innebär att patienterna inte bara
blir dåligt företrädda, utan också att det många gånger
blir ”fel” mål och fel frågeställningar som kommer
upp i domstolarna och inte de fall där det är mest
angeläget med ett klargörande.
Även Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, tycker att det är beklagligt att människor inte
får rättshjälp i sådana här situationer.
– Men så är det i Sverige idag. Politikernas intresse
att röra i de här frågorna har inte varit så stort. Ulf
Bernitz menar att det också finns en allmän inställning
där man utgår från att myndigheter är godhjärtade
och gör rätt, men det är inte riktigt så, tycker han.
– Nu hänger det på enskilda individer att se till att
EU-rätten och svensk rättspraxis efterlevs, säger Ulf
Bernitz.
Christer Bark

åt har klockan vridits tillbaka sedan 30 januari 2004
ingsrätten den 30 januari 2004.
Regeringsrätten slog fast att vården inte behövde
finnas i Sverige eller i Folke Wistrands landsting
eftersom den skett enligt internationella krav på
vetenskap och bepröpad erfarenhet och skulle ersatts
om den funnits i Sverige.
Sedan dess har inga nya Regeringsrättsdomar tagits
som upphävt domarna den 30 januari 2004, men trots
det har klockan vridits tillbaka i lägre rätter och

genom Försäkringskassans myndighetspraxis.
I vissa fall råder rena vilda västern där länsrätter
dömer sinsemellan olika.
Enligt Ulf Bernitz, professor i europeisk integrationsrätt, behövs ett nytt EU-direktiv eller en svensk
lagstiftning för att råda bot på “laglösheten”.
– Länsrätterna saknar medicinsk kompetens för att
hantera de här målen och patienterna saknar kunskap
och juridiskt stöd, menar han.
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”En patient kan få en halv miljon kr
medan en annan inte får någonting”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– När det gäller enkla fall där det är
entydigt att vården ges i Sverige är det
inga problem. Våra ortopedpatienter
har inte haft några som helst svårigheter att få ersättning. Det gäller även
våra obesitaspatienter, även om det
kan uppstå tveksamheter när det
gäller patienter med BMI-värden
mellan 35 och 40.

Leif Lundqvist
möter frustrerande
olikheter
i Försäkringskassans
bedömningar
▼ Så säger Leif Lundqvist, planeringsansvarig på Fecit
i Uppsala, som förmedlar vård i andra EU-länder.
– Det stora problemet är cancer där landstingens vårdprogram varierar och där
bedömningarna vad som ska behandlas och
inte behandlas skiljer sig åt mellan exempelvis svenska och tyska sjukhus.
Här driver vi för tillfället två mål i länsrätten, säger
Det som är mest frustrerande menar han är de
otydliga riktlinjerna och att bedömningarna är så olika
i olika landsting och även inom läkarkåren.
– Jag har två cancersjuka patienter med
exakt samma diagnos där den ena fått ersättning för sin behandling i London med en
halv miljon kronor, medan den andre
nekats ersättning.
– I Stockholms vårdprogram opereras exempelvis
inte en patient med cancer i magmunnen om man
finner en metastas på levern. Då förs patienten över
till palliativ vård. Dilemmat är att det finns andra
behandlingsriktlinjer i Tyskland och även andra
åsikter bland läkarkåren i Stockholm.
– Vi hade en patient som nekades operation i
Stockholm. Patienten åkte då till Tyskland och opererades på ett tyskt unviersitetssjukhus där det var en
vedertagen praxis att operera sådana patienter. Vi
hävdar att patienten därmed har rätt till ersättning,
men problemet är att när Försäkringskassan gör sin
bedömning så begär Försäkringskassan endast in
underlag från hemlandstinget. Det blir då den
behandlande läkaren, eller en av läkarens kollegor i
landstinget, som får stå för den medicinska bedöm-

Leif Lundqvist, planeringsansvarig på Fecit, tillsammans med företagets VD Christa Sandin, på besök på ett av de tyska sjukhus företaget anlitar.
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Vad bör du som patient
tänka på om du ska
söka vård utomlands?
Vad händer on något går snett?
Vad bör svenska patienter som funderar
på att söka vård utomlands tänka på?

ningen. Det hävdar jag är jäv.
– Det är klart att landstingen försvarar sina vårdprogram och
läkarna sina beslut, exempelvis att
överföra en patient till palliativ
vård. Systemet borde ändras så att
det åtminstone är läkare i andra
landsting som får yttra sig, menar
Leif Lundqvist (bilden).
Här får han medhåll av Lotta
Vahlne Westerhäll, professor i
offentlig rätt, som tycker att det är
tveksamt om handläggningen uppfyller EU:s krav på objektivitet.
– Det kan inte vara rätt att endast
tillfråga behandlande läkare eller
läkarens kollegor. Då träder omedelbart en försvarmekanism in. De
som tillfrågas ska stå fria och
obundna för att kunna vara objektiva.
Begreppet ”medicinskt motiverat”
har blivit ett slaskbegrepp
Leif Lundqvist är kritisk till hur begreppet ”medicinskt
motiverat” används.
– Det har blivit ett slaskbegrepp för att rättfärdiga
att man inte ersätter det som är lågprioriterat.
Ibland får jag beskedet att behandlingen visserligen kan vara medicinskt motiverad i Tyskland men
inte i Sverige. Det vore ärligare att säga att behandlingen har prioriterats bort, men det är ett förbjudet
diskussionsämne. Alla förnekar att det förekommer
ekonomiska motiv. Istället glider man på begrepp,
vilket är välidgt frustrerande, menar han.
Stort problem att underlagen är så dåliga
Men Leif Lundqvists huvudkritik är att underlagen till
Försäkringskassan är alldeles för dåliga.
– Många läkare förstår inte undermeningen i Försäkringskassans frågor och hur viktiga deras utlåtanden är. Det är oerhört stor skillnad i kvalitet på landstingen. Samtidigt har Försäkringskassans handläggare
på Gotland ingen avundsvärd situation eftersom deras
direktiv är otydliga när den ene läkaren säger si och
den andre läkraren säger så.

▼ Sjukhusläkaren ställde frågan till Leif
Lundqvist, planeringsansvarig på Fecit
som förmedlar vård i andra EU-länder.
– Patienten ska framförallt titta på hur
kvalitetssäkrat sjukhuset är. Om det är
certifierat, ackrediterat eller kvalitetssäkrat. Sedan ska patienten höra med sjukhusledningen vad som händer vid en felbehandling. Finns det försäkringar?
Leif Lundqvist menar att det framförallt
är fyra saker som patienten behöver kolla
upp: Vad sker vid felbehandlingar? Vad
sker om något händer på resan? Vad sker
om patienten blir sjuk av annat skäl under
tiden? Vad sker vid ett eventuellt dödsfall?
– Vi förmedlar vård i Tyskland och har
undersökt den tyska lagrätten som
innebär att om det sker en felbehandling på
sjukhuset så står sjukhuset för kostnaden. Det
är inga som helst problem.
Sluter ni avtal med sjukhusen?
– Nej, det fungerar så generellt. Vi kollar
upp sjukhusen och de försäkringar som dom
har gentemot patienten. Vi har låtit jurister
jämföra med den svenska lagstiftningen och
den tyska lagstiftningen är starkare än den
svenska. Så här ser vi inte det stora problemet.
Resan till och från sjukhuset är patientens
personliga ansvar som patienten får täcka med
vanliga försäkringar.
Om patienten blir sjuk av ett annat skäl,
exempelvis får en hjärtinfarkt, så bör patienten
ha med sig det blåa EU-kortet som visar att
patienten har rätt till akut vård inom EU.
Leif Lundqvist menar även att det är viktigt
att patienten tänker över vad som ska ske om
det värsta händer.
– Det är en sak som är svår. Här är reglerna
olika i länderna i Europa. För tillfället gör vi så
att vi har beredskap för det värsta scenariot
och står för kostnaderna och så reglerar vi det
efteråt, men har man en allvarlig sjukdom som
cancer och ordnar vården själv bör man ha
medel avsatt för en hemtransport.
Christer Bark

Christer Bark
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Så motiverar Försäkrin
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

2009 nekades 104 personer ersättning
för planerad vård i annat ett EU-land,
enligt EG-fördraget, med motiveringen
att metoden som använts var felaktig.
▼ Sjukhusläkaren har granskat samtliga avslag under
rubriken ”fel metod” 2009. Granskningen visar att För-

Den vanligaste formuleringen för att motivera ett avslag är kort och gott
att vårdmetoden inte stämmer överens med den som används i Sverigte.

Argument för avslag: Vårdmetoden fanns inte i landstingets vårdutbud vid tillfället.

Fakta | Ersättning enligt EG-fördraget
▼ 2009 fick 1072 personer ersättning för
planerad vård enligt EG-rätten. 456 personer
nekades, vilket var en ökning jämfört med 2008 då
siffran var 361 personer.
Av de 456 som som inte ersattes för den vård de
fått i ett annat EU-land nekades 23 procent ersättning (104 personer) på grund av att Försäkringskassan bedömde att vårdmetoden som använts
utomlands inte stämde tillräckligt överens med den
vårdmetod som fanns för behandlingen i Sverige.

Sjukhusläkaren har
granskat samtliga nej till
ersättning under rubriken
”fel metod” under 2009
säkringskassan idag systematikt använder begreppet
”fel metod” likvärdigt med att metoden inte finns i
Sverige och i patientens hemlandsting och på grund
av det inte berättigar till ersättning.
Vår granskning visar också att Försäkringskassan
idag i sin praxis nästan uteslutande använder formuleringar ur den dom (Jelinek-domen) som skulle ge
svenska patienter ökade rättigheter till EU-vård för att
neka ersättning.
Några medicinska resonemang om vårdmetoden, som patienten behandlats med utomlands, uppfyller kraven på internationell
vetenskap och beprövad erfarenhet förs
inte. Tvärtom sägs i avslag efter avslag kort
och gott att behandlingen inte är praxis i
Sverige eller inte finns i patientens hemlandsting och därför inte berättigar till
ersättning.
Går emot EU-dom
1999 sade EU-domstolen i den mycket avgörande Smits och Peerboomsdomen att det
”inte är tillåtet att enbart ta hänsyn till de
behandlingar som regelmässigt utförs inom
det egna nationella territoriet och enbart de
vetenskapliga uppfattningar som råder
inom inhemska läkarkretsar.” (Punkt 96).
I samma dom, punkt 94, skriver EU-domstolen att
domstolen anser att ”den enda tolkning som gäller är
vad som är tillräckligt beprövat och erkänt av den
internationella medicinska vetenskapen.”
Något som Försäkringskassan konsekvent går emot
i sina myndighetspraxis.
Den vanligaste formuleringen för att neka ersättning är kort och gott: ”Du får inte ersättning därför att
du har behandlats med en vårdmetod som inte överensstämmer med den som används i Sverige”.
Christer Bark
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ingskassan sina avslag
Skäl för avslag: Behandlingen är inte är förenlig med svensk vetenskap och beprövad praxis.

Citat ur Jelinek-domen som ryckts ur sitt sammanhang och generaliserats till att bli krav för alla behandlingar.

Skäl för avslag: Patienten hade inte fått vården i sitt hemlandsting.

Skäl för avslag: Landstingets tremånadersregel.

”Många läkare aningslösa om det juridiska spelet”
Så här ser Försäkringskassans
standardformulär till den behandlande läkaren eller försäkringsläkaren ut.
▼ Formuläret ligger till grund för bedömningen om patienten ska ersättas
för vård i andra EU-länder enligt EGfördraget.
Men alla läkare är inte medvetna
om betydelsen av svaren i sina utlåtanden och har inte insett att standardfrågorna om vårdmetoder ingår i
Försäkringskassans juridiska upplägg
där myndigheten gjort en egen tolkning av den så kallade Jelinek-domen.
Enligt Lennart Lundqvist, på Fecit
AB som förmedlar utlandsvård är de
dåliga underlagen till Försäkringskassan ett jätteproblem där patienter
ibland nekas ersättning på nästan
inga grunder som helst.

Så här slarvigt kan ett läkarutlåtande se ut som ligger till grund för Försäkringskassans
beslut om en patient ska få ersättning för vård i annat EU-land.
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Gränslös vård har sitt pris
I Sjukhusläkaren 2010:1 informeras
vi av vår ordförande i Sjukhusläkarföreningen, tillika förste vice ordförande i Sveriges läkarförbund, Marie
Wedin, att 10 000-tals patienter lider
i onödan.
▼ På sidorna 4-5 skrivs att det föreligger en gigantisk demokratisk rättsskandal. Orsaken till detta,
som vi förstår, skulle vara att ”landstingen och
myndigheterna mörkar svenska folkets rätt till vård
inom EU”. Detta är allvarliga påståenden. Frågan är
om de håller för en närmare granskning.
Syftet att belysa svårighet för patienten att få
vård utomlands må vara vällovligt, liksom att vi
som läkare alltid måste sträva efter att förbättra
vården för våra patienter. Det är också lätt att hålla
med om det generaliserade påståendet att patienter
som diagnostiserats med sjukdom som går att bota
eller lindra bör botas eller lindras så fort det är
möjligt annars riskerar de förvärrad sjukdom eller
ökat lidande.
Wedin påtalar också att allt fler medborgare är
födda utomlands och allt fler av infödda känner sig
trygga i sina europeiska grannländer. Med kostnadseffektivitet som utgångspunkt påstås ”Medicinskt indicerad sjukvård är lönsam för samhället
och det blir inte sammantaget dyrare om EU-kommissionens förslag till regelverk går igenom”.
Vi kan identifiera fyra delvis sammanhängande
punkter som kräver djupare analys och diskussion;
Medicinskt indicerat vård, 10 000-tals lider i
onödan, säkerhet och trygghet, samt kostnadseffektiv vård.
Medicinskt indicerad vård
Operationer på tveksamma indikationer riskerar att
öka om fri rörlighet över EU:s gränser införs i
större skala. En självklarhet som ofta glöms är att
beslut om intervention ska vila på evidens.
Bland dem som ”lider i onödan” bör finnas en
betydande del med smärta. I länder utanför Sverige
finns en mångfald operationer som utförs mot
smärta där evidens helt saknas, här kan nämnas
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olika former av neurolyser.
Ett annat inom ortopedin närliggande exempel
är diskussionen om artroskopier på tveksam indikation på individer i den medelålders och äldre
populationen med ledbesvär mest talande för
artros. I artrosens förstadier är det livsstilsrelaterade
behandlingar och inte operation som är den evidensbaserade interventionen. Vi gissar att vi är
överens om att endast åtgärder som faller inom
ramen för evidensbaserad behandling är medicinskt indicerade.
10 000-tals lider i onödan
Ingenstans i texten, eller på annan plats i detta
nummer av Sjukhusläkaren, lyckas vi hitta hur
Wedin kommit fram till dessa ”10 000-tals” eller
vilka diagnoser eller patienter som ingår i denna
grupp.
Ortopedi är ju en specialitet som ofta opererar
patienter med smärta och där väntan på operation
ibland varit lång.
På http://www.vantetider.se/ kan man få information om väntetider i vården. I februari 2010
väntade i hela landet 18 626 patienter på de ortopediska operationer som registreras, 2622 av dem
hade väntat mer än tre månader.
Ser man på alla kirurgiska ingrepp samlat (42
stycken registreras), väntade 75 194 på operation
varav 10 179 hade väntat mer än 3 månader. Hur
många av dessa som väntar av eget val framgår
inte.
I gruppen väntande finns också de som fått låg
prioritet för operation eftersom patienten och
läkaren tillsammans kommit överens om att
besvären inte är av sådan grad att behov föreligger
för snar operation. Det är för oss svårt att se att
10 000-tals patienter lider i onödan i väntan på evidensbaserade ingrepp.
Säkerhet och trygghet
Våra kvalitetsregister och kliniska studier säkerställer oss en säker och evidensbaserad sjukvård.
Trygghet och säkerhet är honnörsord inom svensk
sjukvård.
Så är inte alltid fallet utanför våra gränser. Ofta
saknas kvalitetsregister och indikationen för kirurgi
kan vara svårförståelig.
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Minst lika viktigt är dock att i den gränslösa
sjukvården diskuteras alltför sällan faran att drabbas
av multiresistenta bakterier. Risken att en postoperativ
sårinfektion orsakas av meticillin-resistenta stafylokocker (MRSA) är exempelvis 44 procent om patienten opereras i England och lika stor om patienten
opereras i den sydliga delen av Europa.
I Sverige är andelen MRSA i positiva blododlingar
med stafylokocker cirka 1 procent. Det är emellertid
inte bara MRSA som är problemet, utan risken är även
stor att drabbas av multiresistenta tarmbakterier, ESBL
och VRE. Infektioner med multiresistenta bakterier
ger en ökad dödlighet, längre vårdtider och självklart
stort lidande för våra patienter. Detta måste man vara
medveten om både som vårdgivare och patient. I
framtiden kan multiresistenta bakterier dessutom
komma att äventyra all proteskirurgi.
Kostnadseffektiv vård
Onödiga ingrepp och ökad risk för infektioner med
multiresistenta bakterier till följd av en mer ”gränslös
sjukvård” kommer att medföra stora merkostnader för
sjukvården i Sverige. Detta ska vägas mot en större
tillgänglighet.
De väntetider för indicerad kirurgi som presenteras
på www.vantetider.se synes idag vara högst rimliga
på de flesta ställen i Sverige. Utan kunskap om vilka
de 10 000-tals patienterna är, vem som bestämmer att
det finns evidens för en viss åtgärd samt hur risken att
drabbas av infektion ska hanteras kan vi inte se hur
man ska kunna räkna ut om gränslös sjukvård är
kostnadseffektiv eller ens önskvärd ur ett patientperspektiv.
Avslutningsvis påstår Wedin att orsaken till att det
ofta sägs att ”svenska patienter absolut vill bli
behandlade hemmavid” kan bero på dålig information och otrygghet angående möjligheter och alternativ. Vår erfarenhet är snarare att det kan vara svårt att
förmå patienterna att ens resa till närbelägna sjukhus
för att få en elektiv operationen utförd, även om den
görs av samma opererande läkare. Om vi som nu
fortsätter att på ett sakligt sätt informerar våra patienter om fördelar och nackdelar med gränslös vård, tror
vi inte att fler patienter än tidigare önskar resa utomlands.

Leif Dahlberg. professor i ortopedi, Lennart
Sanzén, docent, överläkare, ortopediska kliniken,
Inga Odenholt, orofessor i infektionssjukdomar, Alla
Skånes universitetssjukhus

Sjukhusläkaren 3/2010

Farhågor inte skäl nog
att underlåta att
informera patienter
som får vänta för länge
om deras rättigheter
Vi är helt överens om att patienter bör få en
så evidensbaserad och säker vård som
möjligt inom rimlig tid. Vi borde också kunna
vara överens om att EU:s patienträttighetslagstiftning tillkommit på goda grunder
och att den inte bör sättas ur spel av vare sig
informationsbrist hos medborgarna eller av
vårdgivares tankar om att den egna verksamheten är den enda vård värd att erbjuda.
▼ Artiklarna i Sjukhusläkaren 1/2010 handlar om
patienters rätt (sedan 2004) att resa till vilket EUland som helst och få samma vård som de är berättigade till hemma i Sverige.
Utgångspunkten för resonemanget är att medicinskt indicerad sjukvård (inte bara ortopedi och
kirurgi) är av nytta för individen och att landsgränser inte skall utgöra hinder för en fri marknad och
en fri rörlighet i Europa.
Jag, liksom Dahlberg, Sanzén och Odenholt
hyser farhågor om att en mer ”gränslös sjukvård”
kan ge ökad risk för ”onödiga ingrepp och infektioner med multiresistenta bakterier”, men detta är
inte skäl nog för att vare sig SKL, Socialstyrelsen
eller enskilda läkare skall underlåta att informera
patienter om deras rätt att söka vård utanför
landets gränser.
Om EU-kommissionens förslag hade erkänts
under Sveriges ordförandeskap 2009, hade arbetet
med att inom Europas sjukvård samordna kvalitetsarbete, försäkringsskydd etc. kommit längre. Inte
desto mindre har svenska patienter rätt att på ett
sakligt sätt få information om möjligheter, villkor och
risker med den vård som kan erbjudas både här och
där.

Marie Wedin

Fotnot: Den 23 augusti kl 13.30 ordnar Svensk
Kirurgiska Föreningen ett symposium tillsammans
med Sjukhusläkaren om “gränslös kirurgi” på
Svenska Mässan i Göteborg. Marie Wedin är moderator och debattör tillsammans med bland annat
Leif Dahlberg. Kom gärna och lyssna till debatten
och ställ frågor till panelen.
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Karin Båtelson, andre vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen, menade att signering är inte detsamma som kvalitet och patientsäkerhet. Vissa
saker behöver signeras direkt och andra saker kanske inte alls. Det fick Lars-Åke Pettersson att tända till och kontra med att i Östergötland får de
läkare som inte signerar personliga samtal.
Foto. Magnus Gotander

Signeringstvång fick känslorna att svalla
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Ska den som söker för halsfluss
behöva blotta uppgifter om aborter
och psykologbesök? Frågan, som
ursprungligen ställdes av DNs
ledarskribent Peter Wolodarski, blev
avstamp för Vitalis paneldiskussion
om patientdatalagen.
▼ – Det har framställts som att hela landstingets
personal kan komma åt min journal. Men så är det ju
inte. Vi har ”körkort” och begränsningar, sa Lars-Åke
Pettersson, informationssäkerhetschef i Östergötlands
56

läns landsting.
Magnus Bergström från Datainspektionen var inte
enig om att begränsningarna finns på plats, rent praktiskt i systemen.
– Teknikutvecklingen går så otroligt långsamt i förhållande till lagstiftningen. Behörighetssystemen är ett
exempel på detta.
Till de tunga bitar som inte är lösta i många landsting
hör till exempel funktionella system för spärrning av
uppgifter och frågan om automatlåsning av journalerna.
Maria Jacobsson, jurist vid Socialstyrelsen, hade
viss förståelse för Wolodarskis synpunkter:
– Informationen om förändringarna har inte varit
otydlig. Men det finns ändå en möjlighet för patienten
att spärra uppgifter i journalen.
Sjukhusläkarföreningens andre vice ordförande
Karin Båtelson undrade vems uppdrag det är att informera patienterna om patientdatalagen.
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Maria Jacobsson, från Socialstyrelsen, menade att informationen till patienten om rätten att spärra uppgifter är en ledningsfråga. Enskilda läkare ska inte få
ökad belastning. Lars-Åke Pettersson berättade att landstinget Östergötland sätter blåslampa på läkare som inte signerar. Magnus Bergström, från Datainspektionen, tyckte att det är ett stort problem att teknikutvecklingen inte hänger med lagstiftningen och Perry Göransson, informationssäkerhetschef hade
förståelse för patienter som inte vill lämna ut allt till alla läkare.
Foto. Magnus Gotander

– ”Vården” ska förklara, men vem är det? Jag
förmodar att det är jag. Men får jag den tid avsatt som
behövs för att diskutera spärrar i journalen? I vissa fall
är det särskilt just den informationen jag som läkare
skulle behöva ha tillgång till.
Maria Jacobsson svarade att information om spärrning
är en ledningsfråga, och att i den mån yrkesutövarna ska
stå för informationen, ska också tid avsättas för detta.
Perry Göransson, informationssäkerhetschef i
Stockholms läns landsting, hade en viss förståelse för
att patienter kan vilja spärra uppgifter.
– Självklart kan patienter tycka att de inte får en oberoende bedömning om de går till en ny läkare, och
denne läser den gamla journalen. Och i dag drivs även
privata vårdgivare in i systemet – de får inget vårdavtal
om de inte är med i den sammanhållna journalföringen.
Karin Båtelson tog upp frågan om hur panelen såg
på läkares signeringstvång och automatlåsning av
journaler. Frågan fick debatten att hetta till. Lars-Åke
Pettersson berättade att landstinget i Östergötland går
hårt fram för att få läkare att signera:
– De läkare som är sämst på att signera får personliga samtal. Vi sätter på blåslampan. Det handlar bara
om att en del läkare inte vill sätta sig vid datorn.
Karin Båtelson svarade att signeringarna är tidsödande och att mycket av den upplevs som onödig, till
exempel när samma saker ibland behöver signeras 3-4

gånger. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter får vårdgivaren själv besluta om undantag från signeringstvånget,
som får begränsas till ” väsentliga ställningstaganden
som rör vård och behandling, förhållningsregler enligt
smittskyddslagen samt epikriser och andra sammanfattningar av genomförd vård”. Men i många fall är signeringstvånget omfattande och betungande, eftersom landstingen inte tagit ställning till vad som är nödvändigt.
– Signering är inte det samma som kvalitet och
patientsäkerhet. Vissa saker behöver signeras direkt
och andra saker kanske inte alls. Man måste våga titta
på om all denna signering verkligen är nödvändig och
lyfta av delar av tvånget. Kanske automatlåsningen
kan hjälpa oss att se över systemen?
Karin Båtelson väckte även frågor som rör kursamanuensers och handledares roll i läkarutbildningen.
Har amanuenser rätt att gå in och läsa journaler för att
hitta intressanta fall att ta upp i utbildningen? Får de
som handleder ST-läkare gå in och läsa journaler för
dessa läkares patienter?
– Om de inte är med i vården av patienten så är det
inte möjligt, svarade Maria Jacobsson.

Fotnot: Vitalis är ett årligt arrangemang för utveckling av vård och
omsorg genom IT. Årets Vitalis hölls den 27-29 april.
Helene Thornblad
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Konkurrerande förskrivarst
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

SIL, landstingens gemensamma
projekt för ett beslutsstöd för förskrivning av läkemedel, har blivit
omsprunget av Apoteket, som infört
ett liknande system i snabbt tempo.
Följden kan bli att läkare blir nerringda av apotekare som får upp varningar om dosering och läkemedelsinteraktioner genom smarta system som
läkarna själva inte har tillgång till.
▼ Ett bra elektroniskt förskrivarstöd för läkemedel har
länge stått högt på läkarnas önskelista. Sedan 2002
har landstingen samarbetat i ett nationellt nätverk som
senare ombildades till SIL, Svensk Informationsdatabas för Läkemedel.
Systemet gör det möjligt att få beslutsstöd i form av
varningar för exempelvis feldosering, biverkningar
och kontraindikationer direkt vid förskrivningen.
Merparten av landstingen ansluter sig till SIL i år

och i slutet av 2011 beräknas alla landsting vara med.
Så långt ser det ut som att ett mångårigt problem
håller på att lösas. Tyvärr är det inte så enkelt. Journalsystemen är olika bra på att integrera funktionerna
i SIL. Det innebär att vissa landsting snabbt och enkelt
kan få in beslutsstöden i läkemedelsmodulerna
medan andra bara kan använda vissa delar. Bollen
hamnar alltså hos varje landsting.
Apoteket har tagit fram ett parallellt system
Under SILs långa processtid har Apoteket under kritiserade former snabbt skapat ett parallellt system. På
drygt ett år och till en kostnad av 249 miljoner kronor
ur Apoteket ABs kassa har ett amerikanskt system
köpts in, anpassats för svenska förhållanden och
genomgått pilottestning. Systemet, som kallas EES
(elektroniskt expeditionsstöd), förvaltas av Apotekens
Service AB och är i dag i full drift. Sista veckan i maj
anslöt sig de första apoteken, omkring 20 stycken, alla
tillhörande Apoteket AB.
Det senare är knappast någon slump. Den tidigare
skarpa kritiken mot EES handlade huvudsakligen om
att Apoteket AB genom att köpa in systemet försökt
skaffa sig en konkurrensfördel inför avregleringen.
EES har nu blivit en gratistjänst hos Apotekens
Service, vilket dämpat kritiken.
I dag verkar anslutning till EES vara en del av
Apoteket ABs profilering. Även om det är långt ifrån

Krönikan

Arbetet med SIL en ökenvandring med osäkert mål
I år har det gått åtta år sedan arbetet med SIL
började. Det som skulle bli ett bra, väldokumenterat och användarvänligt förskrivarstöd är än så
länge en tumme i vissa datajournaler. Vad värre
är att det är inte säkert att vi om 8 år ser att vi
kommit i mål med detta.
▼ Fortfarande är anpassningen till olika journalsystem
under all kritik och arbetet som sköts centralt måste
sedan modifieras lokalt, vilket gör att resurser måste
avsättas.
Även om detta arbete skulle ske med raketfart (läs
inom två år) så återstår faktiskt det viktigaste arbetet,
dvs att förskrivningsstödet är anpassat efter den verksamhet jag arbetar i, utifrån de särskilda behov mina
patientgrupper har.
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Att hänvisa till att man kan jobba lokalt och centralt
med att bygga upp mallar är inte riktigt framåtsyftande. Ett datasystem som ska klara att
uppdateras/ändras kan inte byggas på mallar som inte
är algoritmer utan ”vanlig” text.
Har man gjort för många mallar så går de in i
varandra på olika sätt och listorna över valbara mallar
kan slutligen bli helt ohanterligt många.
Sedan återstår hela problemet med ordinationer till
barn, här har man passat från alla projekt och myndigheter för att det är för komplicerat.
Det är inte acceptabelt att vi fortfarande bygger
systemhjälpmedel utifrån 20-åriga killars behov och
sedan lägger in lite konfidensintervall för att fånga
resten av befolkningen!
Slutligen vill jag bara reflektera över EES, det är ju
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stöd kan skapa kontrollkaos
säkert att högre patientsäkerhet ger nöjdare kunder
än rabatt på tandborstar. Särskilt inte om kön till
receptdisken växer när alla varningar ska redas ut,
som en initierad men anonym apoteksbloggare
skriver.
Vitalis-seminariet om läkemedel bjöd på lätt
absurda ögonblick, som när Mikael Öberg
från SIL fick frågan om hur samordningen
med apotekens system gått till:
– Jag hade knappt hört talas om EES för ett
halvår sedan, svarade han.
Miljontals varningar
Bodil Lidström (bilden) från
EES berättade om det pilotprojekt
där 19 apotek testat systemet. De
10-15 miljoner e-recept som expedierades resulterade i inte mindre
än 5,9 miljoner varningar i
systemet. De tre vanligaste var
dubbelmedicinering (50%), läkemedelsinteraktioner (20-25%) och
hög dos. På frågan om hur apoteken hanterar alla varningar blev svaret:
– Om vi inte kan klara ut det med apotekskunden
försöker vi kontakta läkaren.
EES kan alltså generera massor av telefonsamtal till
läkare som inte har tillgång till något varningssystem,

från apotekare som har EES.
Att system som SIL och EES larmar för mycket är en
risk som SIL är väl medveten om, säger Mikael Öberg
när Sjukhusläkaren kontaktar honom efter Vitalis.
– Risken finns att de genererar så många varningar
att processen antingen stannar av eller att allt ignoreras. Vi har tankar om att utveckla mallar för SIL som
sorterar mellan relevanta och icke relevanta varningar.
De kan anpassas för viss verksamhet, exempelvis
onkologi, eller utvecklas för varje landsting, säger
han.
Enligt Mikael Öberg (bilden) är
kvalitetssäkringen av läkemedelsinformationen i SIL en av de
största styrkorna i systemet. I kontrollen av källorna – det nationella
produktregistret för läkemedel,
FASS, delar av Apotekets artikelregister mm – har 11 000 avvikelser,
från stavfel till allvarliga avvikelser, noterats och
rättats innan informationen tagits in i SIL. Om jämförbarheten med ESS säger han:
– Jag ser ESS och SIL som komplement till
varandra. På vissa områden har apotekens system fler
funktioner, till exempel dosvarningar när det gäller
barn. Det är en av de saker vi hoppas kunna lägga till
i SIL de närmaste åren.
Helene Thornblad

Foto. Magnus Gotander

fantastiskt att något offentligt företag/myndighet har
lyckats gå från uppdrag till drift på denna korta tid.
Tyvärr bygger EES på att information ska vara likartad
och anpassad för varje del av förskrivningskedjan.
Bara antalet felmeddelanden som projektdriften gav
vid hand gör att man undrar hur apotekens vardag
kommer att se ut framöver med kontinuerlig telefonuppringning och jakt på förskrivare som sedan ska finna
en dator att logga in på för att gå in på patientens
journal och se om receptet trots allt är rätt eller, på
grund av usel informationsöverföring mellan olika förskrivare/apotek, faktiskt är helt fel!
2010 är detta vår framtidsbild. Vilket år får jag, eller
nästa generation läkare, skriva att förskrivningskedjan
nu sitter ihop på ett patientsäkert, användarvänligt och
kostnadseffektivt sätt?
Mikael Rolfs, ordförande i Läkarförbundets råd för
läkemedel och mecicinsk teknik
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Äldre multisjuka glömdes bort
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Stora förhoppningar har ställts på
att patientdatalagen och den
nationella IT-strategin skulle lösa
informationsproblemen mellan
sjukvården och kommunernas
omsorg. Men så blev det inte,
sammanfattade en besviken Ewa
Jerilgård på Vitalis.
▼ Äldre multisviktande patienter står för
många läkarbesök och läggs ofta in på sjukhus
med långa vårdtider. De skickas fram och
tillbaka mellan den kommunala omsorgen och
sjukvården. Ett stort hinder är regelverket som
inte gör det möjligt att utbyta vård- och omsorgsinformation mellan socialtjänst och
sjukvård.
Följden blir att
äldre multisjuka
hamnar i sjukvården
utan att läkare och
annan vårdpersonal
har tillgång till vård
och omsorgsdokumentation från kommunerna. Det går
inte ens att få veta
om patienten bor i
särskilt boende.
Ewa Jerilgård upptäckte till
Detta
skapar uppensin stora besvikelse att resulbara risker för patitatet av fem års utredningar
och lagstiftning slutade med
enterna.
att ingen brytt sig om de
Eva Jerilgård var
multisjuka äldre.
tidigare projektledare
för SKL:s Patientdatalagen i praktiken och i sin
roll fast övertygad om att regelverket behöver
ändras för att den faktiska vården och
omsorgen av äldre multisjuka ska kunna
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Utlovad samordning
mellan kommunernas
omsorg och sjukvården
föll mellan stolarna
fungera i praktiken.
– Jag hade stora förhoppningar om att detta
skulle lösas när arbetet med den nationella ITstrategin inleddes 2006, sa hon under sin föreläsning på Vitalis.
Lägesrapporterna från den nationella IT-strategin och om Patientdatalagen verkade länge
lovande, enligt Ewa Jerilgård. Under arbetets
gång visades exempel på hur information om
hemtjänst, särskilt boende och personlig assistens kunde länkas in i sjukvårdens informationssystem. Men patientdatalagen gav inte
mer än förutsättningar för en sammanhållen
informationslösning mellan socialtjänst och
sjukvård.
– Jag hade förhoppningar om att resten
skulle Socialtjänstdatautredningen lösa. Men
när den väl var klar saknades helt skrivningar
om överföring av information till hälso- och
sjukvården. Det hade inte ens varit med i
direktiven, berättar Ewa Jerilgård.
Kommunjurist Helena Meier drog slutsatsen
att utredarna lagt så stor vikt vid att bevara
patienternas integritet att man inte vågat tackla
grundproblemet för vård och omsorg av äldre
och multisviktande, trots de senaste fem årens
utrednings- och lagstiftningsarbete.
– Vi behöver en teknikoberoende lagstiftning som öppnar vissa luckor i registren, en
lag som säkerställer patienternas integritet men
ger den information man behöver i sjukvården
i en given situation. Den överdrivet stora
respekten för integriteten skapar ständigt stora
risker för gamla och multisjuka patienter. ”Patienten dog, men med integriteten i behåll.”

Helene Thornblad
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Visst är läkare skuld till mycket
Är läkarna skuld till allt i vården?
Nu börjar man ju gå till storms mot att
läkare har så bra villkor, och det är ju
sant – ni är ju lediga jämt, sa en
person vid en middag under en fram
till dess väldigt trevlig lördagkväll.
▼ Ja, hade vi haft privat sjukvård hade det aldrig sett
ut så här med alla köer och annat, sa en annan lite
längre bort. Det beror väl inte på det, protesterade en
tredje, det är ju för att läkarna måste göra allt annat än
det dom ska.
Se där ja, någon som läst min senaste krönika
kanske. Men vi läkare borde inte ha 40-timmarsvecka
uttryckte en fjärde, och fortsatte – för att bli bra måste
man jobba mycket mer, vi måste också vara mycket
mer entreprenörer. Han var kirurg och dessutom
entreprenör tydligen.
Men ni opererar ju inte efter två, så vad ska du då
hålla på med då resten av dagen, skämtade en. Och
jag undrar varför läkare ska vara chefer egentligen,
hördes en röst, bara för man är läkare är man ju inte
en bra chef. Vore det inte bättre med en ekonom eller
någon som förstår budget.
Och nu kom förslagen haglande, släng ut politikerna, in med proffs, schemalägg läkare och utbilda

fler, fler sjukhus och andra åsikter slängdes fram i en
salig oenig röra.
Och när jag var på akuten senast så blev vi
runtskickade till tre ställen, fick vänta i nio timmar
och sen kom en läkare som säkert var snäll men han
kunde inte svenska fyllde en på.
Just när samtalet kunde tagit en vändning mot
anekdoter om upplevda kontakter med vården så
ställdes istället frågan – och vad gör ni läkare åt
detta och du jobbar väl i Läkarförbundet – vad gör
dom? Nu vändes alla blickar mot mig, antagligen för
att jag var den enda som varit tyst.
Ja, vad svarar man på frågan när alla, både i och
utanför sjukvården, är säkra på att ju dom har rätt
analys och dessutom omedelbart skulle kunna ta plats
i ledningen och styra upp allt mycket bätrre.
Engagemang är kul, mycket behöver också förbättras och felaktiga argument är
till för att bemötas. Och visst
är läkarna skuld till mycket i
sjukvården, framförallt
mycket som är bra.

Karin Båtelson, andre vice
ordförande i Sjukhusläkarföreningen.

Sjukhusläkarföreningen arrangerar symposium
– Vad ska göras åt den ojämlika sjukvården?
Fredagen den 10 september kl 10.00-12.00
anordnar Sjukhusläkarföreningen ett symposium om den ojämlika vården. Plats: Klara
Konferens, Vattugatan 6 i Stockholm.
▼ I dag finns det stora skillnader mellan landstingen vad gäller rätten till vård. Vissa landsting
erkänner öppet att de inte följer nationella riktlinjer. På läkemedelsområdet finns flera tydliga
exempel på ojämlik vård, till exempel vad gäller
biologiska läkemedel, bromsmediciner mot neurologiska sjukdomar och särläkemedel.

På vårt symposium deltar läkare, patientorganisationer samt representanter för Socialstyrelsen
och Socialdepartementet.
Symposiet samordnas med tidningen Sjukhusläkaren, som belyser den ojämlika vården i höstens
första nummer.

Välkommen!
För ytterligare upplysningar kontakta:
Margaretha Lord 08-790 34 50 eller
margaretha.lord@slf.se
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Läkare i Varberg känner
sig tvingade att uppmana
patienter att välja Sahlgrenska
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Hur ska hematologiska intensivvårdspatienter tas om hand för att vården
ska vara högkvalitativ och säker?
Enligt Svensk Hematologisk Förening
krävs beredskap dygnet runt med
hematologisk specialistkompetens.
▼ Vid länssjukhuset i Halmstad anser man dock att
det räcker med en hematologiberedskap två timmar
på helgdagar.
Johan Vaktnäs är överläkare i hematologi vid
sjukhuset i Varberg. Han
är oroad över den vård
som erbjuds patienter
med akuta leukemier vid
länssjukhuset i Halmstad.
– Jag är djupt kritisk till
att landstinget inte är
berett att betala vad det
kostar att sköta dessa patienter på rätt sätt. Jag anser
inte att den beredskap
som finns i Halmstad är
Överläkaren i hematologi, Johan
Vaktnäs, och några av hans
förenlig med medicinskt
kollegor har föreslagit en hemasäker vård, säger Johan
tologijourlinje före hela Halland.
Vaktnäs.
Men förslaget har avslagits.
Bakgrunden är att
landstinget i Halland
beslutat att ta hem så mycket regionvård som möjligt.
Det innebär bland annat att de akutleukemier som
tidigare skickades från Varbergs sjukhus till Sahlgrenska Universitetssjukhuset, nu ska tas om hand vid
sjukhuset i Halmstad.
Svensk Förening för Hematologi (SFH) har utvecklat minimikriterier för vård av hematologiska intensiv62

– Beredskapen för
akutleukemier
är inte medicinskt säker
vårdspatienter (akuta leukemier och högmaligna
lymfom). I dessa anges bland annat att det ska finnas
tillgång till hematologisk specialistkompetens dygnet
runt alla veckans dagar.
Underlaget för rekommendationerna bygger på en
undersökning som gjordes hösten 2008. Den besvarades av 97 procent av de kliniker i landet som bedriver
hematologisk intensivvård.
– Utifrån de svar vi fick föreslog vi
ett antal minimikriterier som bör
uppfyllas för att ge våra hematologiska patienter i landet en likvärdig,
högkvalitativ och säker vård, säger
Mats Björeman (bilden), ordförande
för kvalitetsutskottet inom SFH.
Att frångå minikriterierna kan medföra livsfara för
patienter med akuta leukemier, menar Johan Vaktnäs.
Komplicerad och farlig behandling
– Att behandla akuta leukemier är komplicerat och
farligt. Den behandlingsrelaterade dödligheten för
dessa patienter, det vill säga död på grund av behandlingen eller komplikationer, ligger på mellan 5 till10
procent. Samtidigt är målet hos alla patienter att de
skall botas. Därför är det så oerhört viktigt att patienterna får ett optimalt omhändertagande.
– Jag kommer att informera nya patienter
med akutleukemi om de förhållanden som
råder i Halmstad och starkt rekommendera
dem att söka vård på SU där det finns hematologer dygnet runt.
Sedan 1 september 2009 har medicinkliniken vid
länssjukhuset i Halmstad länsansvaret för hematologi
(akut leukemi och maligna lymfom). Beredskap med
hematologer finns på lördagar, söndagar och helgdagar mellan klockan 10.00 till 12.00 (då inte hematolo-
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– Patienterna får en säker vård i Varberg
Vi har egna jourlinjer och får stöd av regionsjukhusen
gispecialist är medicinbakjour). Övrig tid saknas
hematologisk specialistkompetens vid sjukhuset.
Verksamhetsområdeschef
är Bengt Sallerfors. Han är
även specialist i hematologi.
– Jag har själv ett förflutet i Svensk Förening för
Hematologi och är väl
medveten om rekommendationerna. De omfattar ju
många delar och handlar
inte enbart om jourorganisationen. Den beredskap
som vi har är framtagen
som ett led i en ökad
Verksamhetschefen, Bengt
Sallerfors, menar att nödvändiga kvalitet och patientsäkerjourlinjer finns och att sjukhuset
het. Jag bedömer att de
dessutom har tillgång till regionhematologipatienter som
sjukhusens specialjourlinjer:
kommer till oss får en hög“Vi har alltid fått det stöd och
kvalitativ och säker vård,
den hjälp vi behöver, både inom
hematologi och andra områden.” säger Bengt Sallerfors.
Han anser att sjukhusets joursystem är
säkert och att de goda kontakter som finns
med regionsjukvården i Västra Götaland
samt i Skåne säkrar kvaliteten.
”Jourlinjerna finns”
– Vi har de basala jourlinjerna på medicinkliniken.
Därtill har vi dubblerade bakjourer i både kardiologi
och i allmän internmedicin. Alla de bakjourer vi har i
tjänst är dubbelspecialister med en god förtrogenhet
vad gäller den akuta handläggningen. Vi har även
tillgång till regionsjukhusens specialjourlinjer som vi
från länssjukvården kontaktar i många frågor. Vi har
alltid fått det stöd och den hjälp vi behöver, både
inom hematologi och andra områden, säger Bengt
Sallerfors.
I dagens alltmer subspecialiserade sjukvård
är det ingen lösning, menar Johan Vaktnäs,
att lägga ansvaret på jourer och bakjourer
som inte är bekanta med det spektrum av
händelser som kan drabba dessa patienter.
– Jag vet av egen erfarenhet hur svårt mina
bakjourskollegor i Varberg tycker det är att bedöma
och handlägga denna patientgrupp.
Det finns idag inga sanktioner att ta till när någon
enhet eller klinik avviker från kvalitetskriterier eller
rekommendationer. Men Mats Björeman menar att
konsekvenserna ändå kan bli påtagliga.

– Vårdgivare som medvetet avviker från rekommendationerna riskerar naturligtvis badwill och
merarbete för att skapa patientsäkerhet med alternativa lösningar.
Halländsk hematologijourlinje avslogs
Tillsammans med två kollegor har Johan Vaktnäs tagit
initiativet till en hematologjourlinje för hela Halland,
men förslaget har avslagits.
– Det fanns inget intresse för det, av ekonomiska
skäl antar jag. Landstinget sparar pengar på en grupp
svårt sjuka patienter som kan botas. Jag tycker det är
både medicinsk och etiskt oförsvarbart, säger Johan
Vaktnäs.
Eva Nordin
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– Ny organisation
på Gotland bestäms
ovanför läkarnas huvuden
I ett ekonomiskt krisläge satsar sjukhusledningen på Visby Lasarett på ett
organisationsbyte, från en linje- till en
matrisorganisation.
t Gotlands Läkarförening är starkt kritisk och menar
att förslaget saknar förankring hos läkarkåren. Trots
att ett formellt beslut ännu inte har fattats och MBLförhandlingarna ännu inte är avslutade, pågår chefsrekryteringar för fullt.
Under de två senaste åren har facket
blivit mer och mer marginaliserat, menar
Regina Göbel (bilden), ordförande för
Gotlands Läkarförening.
– Samverkan har drastiskt försämrats.
Vi i läkarföreningen har upprepade
gånger fått kallelse med kortast möjliga
varsel, ibland ingen kallelse alls. Några av de tidigare
utlovade arbetsgrupperna har inte blivit av. Vi
upplever inte att vi som är anställda läkare får vara
med i förändringsarbetet och driva utvecklingen på
sjukhuset, säger Regina Göbel.
Antalet vårdplatser skars ner
Hälso- och sjukvården på Gotland har länge brottats
med ekonomiska svårigheter. Under 2009 genomfördes en rad åtgärder för att minska kostnaderna.
Antalet vårdplatser minskades från 180 till

Thomas Ericson
hoppade inte av
▼ I förra numret påstod vi att nytillträdde sjukhuschefen
på lasarettet i Enköping, Thomas Ericson, hoppat av en
intervju. Så var inte fallet har Thomas Ericson meddelat
oss. Vi beklagar missförståndet mellan reportern och
Thomas Ericson och ber om ursäkt. Sjukhusläkaren har
erbjudit Thomas Ericson en ny intervju, eftersom vi självfallet tycker att hans bild av vad som skett och sker på
lasarettet i Enköping är av stort intresse. Thomas
Ericson har dock avböjt att ställa upp för en ny intervju.
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158. Trots denna och flera andra åtgärder
blev underskottet förra året nära 58
miljoner kronor.
För att komma tillrätta med obalansen ska personalkostnaderna minska med motsvarande 100 medarbetare under 2010. Målet är också att införa en processinriktad organisationsform som bedöms ha bättre
förutsättningar att arbeta med effektivare patientflöden.
– Det finns ingenting som talar för att en
matrisorganisation skulle vara den bästa
modellen för att bedriva processarbete. Vi
vill arbeta processinriktat och vi har redan
påbörjat ett sådant arbete som vi gärna vill
förbättra och utveckla vidare. Men vi tvivlar
starkt på att ett organisationsbyte i den situation vi befinner oss i, löser våra komplexa
problem, säger Regina Göbel.
Kan vara snabb väg till katastrof
Det finns en hel del forskning om matrisorganisationer, men framför allt från privata företag. I en studie
från Luleå Tekniska Universitet: ”Möjligheter och
hinder med en matrisorganisation” refererar författarna till organisationsforskarna Numerof och Abrams.
De menar att: ”När matrisstrukturen fungerar är den
bra, men när den inte gör det är det en snabb väg till
katastrof.
Införandet av en matrisorganisation bör
genomföras försiktigt och med en omfattande planering.
Felaktigt applicerad kan en matrisorganisation
förvärra typiska organisationsproblem som kan ligga
och gro under ytan”.
Svår organisationsform
Enligt Runo Axelsson, professor i Health Management
vid Nordiska Högskolan för Folkhälsovetenskap är en
matrismodell en svår organisationsform som använts i
många olika sammanhang, men som ofta har visat sig
vara besvärlig att leva med i längden.
– Det innebär en styrning från två håll så att säga,
vilket kan sätta både ledning och medarbetare i svåra
situationer. Å andra sidan kan en komplex organisation som ett sjukhus kräva en matrisstruktur för att
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hålla ihop och styra verksamheten på ett effektivt sätt.
Det finns alltså både fördelar och nackdelar med
denna organisationsform, säger Runo Axelsson.
Ett införande av en matrisorganisation
innebär att verksamhetschefernas tjänster
tas bort och klinikerna avvecklas. I stället
införs fyra resursområden (öppen- och
dagvård, rehabilitering, service/diagnostik
och slutenvård) samt tre verksamhetsområden: Kirurgiska (kirurgi, ortopedi,
obstetrik/gynekologi, ögon och öron). Medicinska (internmedicin, infektion, barn- och
ungdomsmedicin och onkologi) samt Psykiatri och primärvård.
Chef för respektive verksamhetsområde ansvarar
för identifieringen och driften av de samlade processerna.
– Det vi befarar om man väljer att ändra hela ledningsstrukturen är att vi blir dränerade på energi
istället för att lägga fokus på att verkligen jobba processorienterat inom vår nuvarande organisation.
Det finns ju olika ledningsinstrument som är
utvecklade för att analysera verksamheten
och hitta flaskhalsar. Vi hade gärna sett att
sjukhusledningen gett oss tid och resurser
att identifiera resurser och hinder kring
vissa diagnosgrupper, säger Tomas
Angerth (bilden), överläkare vid infektionskliniken på Visby Lasarett.
Det är väl känt i forskningslitteraturen, menar han,
att en grundläggande förutsättning för att lyckas med
ett omställningsarbete är att man tar tillvara medarbetarnas synpunkter och erfarenheter.
– Det är ändå vi som arbetar på golvet som
kan problemen och som kan komma med
lösningarna. I stället för dialog där medarbetarna får en chans att säga sin mening
och påverka, rusar ledningen iväg och
bestämmer sig innan ens MBL-förhandlingarna är klara.
I rikspress och på båtarna till och från Gotland kan
man läsa rekryteringsannonser för nya chefstjänster,
säger Tomas Angerth.
Delar av matrisorganisation finns redan
Redan idag finns delar av en matrisorganisation på
sjukhuset, menar han. Ett exempel är ortopedkliniken
som är beroende av den service som tillhandahålls av
operation och anestesikliniken.
– Om det fattas narkosläkare på grund av
resurs- eller rekryteringsproblem, så blir ortopedkliniken sårbar och köerna växer. Infektionskliniken har idag en matrissituation mot
röntgen. När de inte kan utföra de undersökningar som krävs blir det fördröjningar hos
oss. Så redan idag ser vi problem med en

Sjukhusläkaren 3/2010

matrisorganisation, säger Tomas Angerth.
Det dubbla ledarskapet i en matrisorganisation
ställer till många svårigheter, menar Regina Göbel.
Olycklig tävlan om resurser
– Det blir en olycklig tävlan och konkurrens om resurserna mellan verksamhetsområden och resursområden. Ta till exempel sekreterare som tillhör ett av
resursområdena. När det området ska spara drabbas
direkt klinikerna som förlorar sekreterartjänster. Ytterst
drabbade blir patienterna. Kostnaderna minskar inom
resursområdet, men vi som verksamhetsområde får ta
konsekvenserna. Matrisorganisationen är hämtad från
industrin och kan inte direkt överföras till sjukvården
på det sätt som man planerar på Gotland.
Margaretha Blomgren är barnläkare vid Visby
Lasarett. Hon är rädd att barnsjukvården kommer att
hamna i skymundan i den stora omorganisation som
nu är planerad.
– Vi riskerar att drunkna i vuxensjukvården. I dag
är vi endast sju barnläkare som sköter all barnsjukvård med många underområden. Vi arbetar idag
under en och samma verksamhetschef i ett välfungerande team tillsammans med bland andra barnsjuksköterskor, barnsköterskor och lekterapeuter.
Teamet splittras
I den nya organisationen kommer sjuksköterskorna
att få en chef och vi läkare en annan chef, vilket
splittrar vårt team och ökar avståndet mellan de olika
personalkategorierna, säger Margaretha Blomgren.
Hon menar att hälso- och sjukvårdsdirektören AnnChristin Kullberg spelat ut läkarna inför politikerna,
och att det råder en trist attityd gentemot läkarkåren
och läkarföreningen.
– Det är naivt att tro att man ska kunna
lyckas med en omfattande organisationsförändring när stora delar av läkarkåren är
emot förslaget. Vi har både erfarenhet och
kompetens att delta i ett utvecklingsarbete,
men vi blir marginaliserade av externa konsulter som anlitas för att göra det vi kan
göra bättre, säger Margaretha Blomgren.
Sjukhusläkaren har talat med flera verksamhetschefer som valt att inte söka de nya tjänsterna som utannonseras.
– Jag fungerar bäst som en verksamhetsnära chef
då jag har kontroll över innehållet och utvecklingen. I
en matrisorganisation skulle jag få ett ansvar som
spänner över flera verksamhetsområden och över
specialiteter som ligger långt ifrån min egen. Personligen är jag inte beredd att ta ett så övergripande stort
ansvar, säger en av verksamhetscheferna, som inte
vill framträda med namn då han är på väg från
sjukhuset och söker nya tjänster.
Eva Nordin
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– Hade det varit stabilt
på chefsfronten hade vi inte
ändrat organisationen så snabbt
– Det finns inget formellt beslut att
införa en matrisorganisation. Vi är inte
färdiga med samverkansproceduren
ännu.
▼ Vi har avsatt tid för MBL-förhandling med läkarföreningen den sjunde
juni, och först efter det kan jag fatta
ett beslut, säger Ann-Christin Kullberg
bilden), hälso-och sjukvårdsdirektör
på Gotland.
Innan MBL förhandlingarna är
klara och innan den nya matrisorganisationen är fastlagd, så sker annonseringen
av nya tjänster i riks- och fackpress. Hur motiverar du det?
– I och med att rekryteringsprocessen tar lång tid,
och målet är att vi ska ha den nya organisationen i
sjön vid årsskiftet, så bestämde jag mig för att sätta
igång rekryteringen trots att beslutet inte är fattat. Jag
räknar dock med att detta ska vara klart i början av
juni.
Om beslutet redan är fattat, är det någon
mening att ha fortsatta MBL-förhandlingar?
– Det beror ju på vilka argument som kommer
fram. De argument som hittills har framförts har inte
varit så att vi haft anledning i ledningen att ändra vår
inställning. Sedan vet jag inte vilka argument som förs
fram i den sista förhandlingen. Vi är inte överens med
läkarföreningen ännu och till slut är det jag som får
bedöma vad som blir klokast att göra.
Vilket beslutsunderlag har du använt dig av för
att välja just en matrisorganisation för sjukhuset
på Gotland?
– Dels handlar det om att följa sjukvårdsutvecklingen i landet, där ser jag att man är på väg att hitta
organisationsformer som bättre stödjer patienters
flöde genom vården än en traditionell linjeorganisation.
Man väljer lite olika vägar, men det är få som har
66

tagit steget fullt ut och infört en matrisorganisation i
hela organisationen. Det är bara Södertälje och Norrtälje som har det idag, men jag ser att övriga sjukvården i Sverige är på väg åt det hållet. För mig är inte
en matrisorganisation målet, utan att vi ska ha en flödesinriktad vård och att vi bättre än i dag ska kunna
följa patientens väg genom vården.
Läget för sjukvården på Gotland är svårt. En
omorganisation kostar mycket pengar och budgetunderskottet är stort. Vad hindrar er från att
utveckla processarbetet inom ramen för nuvarande linjeorganisation?
– Vi har försökt att arbeta med flöden och processer i vår organisation sedan 2000. Men vi har en
relativt fast organisation och många har arbetat på sin
klinik väldigt länge. Jag tror att en förändring i sig
öppnar dörrar, och det finns en förändringsvilja i vår
organisation som läkarföreningen inte ger uttryck för.
Under 2009 och 2010 har vi haft problem med
chefskapet och har svårt att rekrytera chefer, även
internt inom organisationen. Vi måste göra något
annorlunda och tänka på ett annat sätt. Hade vi haft
det stabilt på chefsfronten så hade vi nog inte gjort
den stora omorganisationen lika snabbt.
Många läkare har upplevt att de inte fått vara
med i diskussionerna eller beslutsprocessen
kring införandet av en matrisorganisation. Den
fackliga läkarföreningen känner sig också
överkörd. Vad vill du säga till dem?
– Vi ska ha klart för oss att vi har alla andra fack
med oss, undantaget läkarföreningen. Viktigt att
komma ihåg är att när man driver ett förändringsarbete så tror jag att de flesta missar att ta chansen i den
fas då det finns störst chans att påverka, nämligen i
början när vi bjuder in till diskussion och möten.
Min erfarenhet är att man inte riktigt lyssnar till signalerna när de kommer eller tar dem på allvar. Det är
svårt att få ett engagemang i organisationen när en
förändring börjar ta form och då det finns störst chans
att påverka. Men ju närmare vi kommer ett beslut, ju
starkare blir reaktionerna. Och då har redan processen gått väldigt långt.

Eva Nordin
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