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Sifrol® depottabletter vid Parkinsons sjukdom

Sifrol® Depot – godkänd för
behandling med en dos om dagen

Sifrol® depottabletter (pramipexol) N04BC05 Rx. Indikation: Symtomatisk behandling av idiopatisk 
Parkinsons sjukdom, enbart eller i kombination med levodopa. Styrkor och förpackningar: 0,26 mg 
30 st blister, 100 st blister, 0,52 mg 30 st blister, 100 st blister, 1,05 mg 100 st blister, 2,1 mg 100 st 
blister. För trafi k varning samt  ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översyn av 
produktresumén juli/2010.

Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, 117 94 Stockholm
Tel 08-721 21 00, Fax 08-710 98 84

 (pramipexol)

Nu kan parkinsonpatienten erbjudas förenklad behandling med Sifrol, både vad gäller tablettantal och doserings-
tillfällen. Sifrol Depot tas en gång per dag. Endosregim kan underlätta följsamheten och göra  vardagen enklare 
för patienter som måste ta sina mediciner dag ut och dag in, år ut och år in.1

En endosregim ska vara lika effektiv och säker som tidigare tredos-regim. Tre dubbel-blinda Fas III-studier  visar 
att det inte föreligger några effektskillnader mellan de båda beredningarna i dosförhållandet 1:1 vid Parkinsons 
 sjukdom och att de inte skiljer sig åt avseende säkerhet.2-5 

Omställning till Sifrol Depot från konventionell ”immediate release” tablett (IR) sker normalt över natten med 
initialt samma totala dos Sifrol som patienten är inställd på innan bytet.4

Referenser: 1. Claxton AJ et al. Clin Ther 2001; 23(8):1296-310. 2. Poewe W, Barone P, Hauser R, et al. 
Poster. Movement Disorder Society 13th International Congress, Paris, France, June 7-11, 2009, We-185. 
3. Schapira AHV, Barone P, Hauser R. Poster. Movement Disorder Society 13th International Congress, 
Paris, France, June 7-11, 2009, We-199. 4. Rascol O, Barone P, Debieuvre C, et al. Poster. Movement 
Disorder Society 13th International Congress, Paris, France, June 7-11, 2009, Th-255. 5.  Poewe W, Barone P, 
Hauser R, et al. Short communication, 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, 
Florence, Italy, Sep 14, 2009.

En om dagen

depottabletter
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Sjukhusläkaren din tidning
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Vi organiserar alla specialister på sjukhus
samt professorer, docenter och högskole-
lektorer vid universiteten.
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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.
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Chef och ledarskap är temat i denna tidning. Hur är det att vara chef i
allt mer komplexa organisationer som plötsligt inte bara går på linje
utan allt oftare på tvärs och där processer och verksamheter krockar
och man till slut inte vet vem som är chef och bestämmer?

Ett för läkarprofessionen viktigt ledarskap är ordförandeskapet i Sveriges
Läkarförbund. Vid årets fullmäktigemöte skall en ny ordförande väljas. Ett
viktigt uppdrag som kräver lång erfarenhet från såväl läkaryrket som lokalt
och centralt fackligt arbete. 

Den bakgrunden har Marie Wedin som nominerats av Sjukhusläkarföre-
ningen. Dessutom har hon en diplomatisk ådra, stort kontaktnät nationellt

och internationellt och en
förmåga att låta omgivningen
trivas och lysa. 

Detsamma gäller Björn Jacobs-
son, ortoped, som nog har ett
litet rekord i ledarskap. Sedan
1977 leder han onsdagsgympa på
sjukhuset i Varberg. Med åren har
det blivit ett lätt grånat gäng med
en och annan pensionär. 

Till första höstgympan avise-
rade Björn att han tänkte verka

för lite föryngring i gruppen. Döm om allas vår förvåning när vi
kommande onsdag fann oss tränande inte med ett nytt gäng
AT-läkare, utan med Varbergs elitserielag i innebandy, fyrfal-
diga svenska mästare. Till historien hör givetvis att Björn är
klubbens lagläkare.

Thomas Zilling, ansvarig utgivare

Marie och Björn – två ortopeder
som kan konsten att bygga team
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Vem ska leda sjukvården?
År 2005 startade vi på allvar diskussio-
nen om läkares ledarskap här i tid-
ningen Sjukhusläkaren. Då kändes det
som om botten var nådd. Mindre än 40
procent av vårdcentralerna hade en
läkare som chef och nästan inga läkare
fanns bland de sökande till chefs-
posterna vid landets medicinkliniker. 

▼ Hemsnickrade sanningar som att chefskap inte var
lämpligt att kombinera med patientarbete, eller att
läkare inte passade som chefer på grund av bristande
förmåga till helhetssyn bredde oemotsagt ut sig, till
förfång för läkares chefskap och självkänsla.
Vad har då hänt sedan 2005 och vad behöver göras?

1. Ledarskapet i sjukvården kan bli bättre 
Diskussionen om ledarskapet i sjukvården fortsät-

ter men idag talas det oförblommat om läkares viktiga
roll som chefer i medicinsk verksamhet. 

I Läkarförbundets färska utredning Chef i
vården anser 80 procent av läkarna med
erfarenhet av chefskap att just läkare har
särskilt goda förutsättningar att leda
sjukvård.

Det är utmärkt, men den svenska sjukvården styrs
främst av landstingens tjänstemän och SKL vilka har
ökat sitt inflytande på sjukhusens styrning i och med
sammanslagningarna. Vi läkare vågar knappt tänka
tanken ”Doctor driven, doctor led” vilket de finaste
sjukhusen i USA gärna marknadsför sig med.

Svensk sjukvård präglas idag av ett stort yttre
omvandlingstryck. Politiker tjusas av att en mängd vård-
valsreformer, utan tillräcklig planering, pressats fram
och att stora sjukhus fusionerats till kolosser. Förvisso
måste sjukvården anpassas för att kunna erbjuda medi-
cinskt god kvalitet över landet men man kan ifrågasätta
rimligheten i att det lilla landet Sverige har tre av de fem
största sjukhusen i Europa, räknat i antal anställda.

Dessa sammanslagna sjukhus indelas gärna i divi-
sioner där cheferna får så stora ansvarsområden att de

behöver flera led av underchefer för att få kärnverk-
samheten att fungera. Vitsen med detta sätt att organi-
sera sjukvård är att omfattande förändringar lättare
kan effektueras. 

”Detta är en av de snabbaste fusionerna av den här
storleken någonsin i Sverige vilket är bra för patien-
terna.” hävdar sjukhuschefen för SUS (Skånes Univer-
sitetssjukhus) Bent Christensen i DM 41/10. Vi är
många som inte håller med honom. 

Påbud som dikterats från översta lagren i sjukvårds-
hierarkin blir ofta svåra att ifrågasätta för medarbetare
i verksamheten. Att inte kunna påverka den egna
verksamheten och arbetssituationen skapar känslor av
maktlöshet och uppgivenhet. 

När dessutom de egna cheferna så uppenbart
saknar makt att göra annat än att lyda blint, känner
många läkare idag ett växande ointresse för chefskap
och medarbetarskap. De gör sitt jobb men inte mer
och deras visionära tankar kretsar kring familj och
fritid snarare är verksamhetens utveckling. 

2. Läkare behöver ett bra ledarskap
Läkare behöver en trygg och närvarande chef med
intresse och kunskap om verksamhetens krav och
möjligheter. På storsjukhusens stora kliniker där verk-
samhetscheferna inte har tid och inte mäktar med att
axla chefsrollen för läkargruppen har läkarchefer
utnämnts. Det kan till nöds fungera förutsatt att
ansvaret som delegeras läkarcheferna åtföljs av mot-
svarande befogenheter. De behöver ett tydligt mandat
att ta beslut om såväl arbetsfördelning som fortbild-
ning, ledighetsönskemål och lönevillkor. Får de inte
det mandatet blir deras funktion snarare att dämpa
återverkningarna än att leda verksamheten och då bör
de avsäga sig uppdraget.

3. Läkare behöver stärka 
sitt kliniska lagledarskap

Vilka är läkarnas uppgifter och vad kan andra sköta
i lagarbetet kring patienten? 

”Det är aldrig någon sköterska som följer med in
till patienten på akutmottagningen. Jag får fixa allt
själv” klagar en ung kollega. ”När jag kommer och vill
gå rond möts jag av kommentaren: Vi hinner inte nu,
kom tillbaks om en halvtimme.” Vad ska jag göra då,
när mottagningen startat?” suckar en annan av de
yngre läkarna.

Hur har det blivit så här? Kanske för att många
läkare har resignerat i vardagskampen om rollen som
ledare av de medicinska processerna? Man undviker
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Vad harhänt sedan 200
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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helst striden om vem som gör vad i teamet genom att
göra det som behövs själv. 

Kanske också för att yngre läkare frestas att agera
undfallande och vara till lags, omedvetna om de lång-
siktiga nackdelarna med att låta enskilda lagmedlem-
mar i ”teamet” välja sina egna positioner. 

Hur skulle ett fotbollslag bli framgångsrikt om enbart
centern med bollen skickades fram medan resten av
laget stod och fyllde i rapporter på sidlinjen? Kunskap
om meningen och innebörden av lagarbete borde ingå i
grundutbildningen av sjuksköterskor och läkare. I den
kollegiala diskussionen på arbetsplatsen bör äldre och
yngre läkare tillsammans med övriga yrkesgrupper kon-
tinuerligt diskutera ämnet ”Vem gör vad i vården?” Målet
med diskussionsarbetet är att arbetsuppgifterna fördelas
så att god vårdkvalitet, patientsäkerhet, kostnadseffekti-
vitet och arbetsmiljö säkerställs.

4. Läkares ledarskap bör baseras på erfarenhet
Via vår läkarprofession vet vi att kunskap,
kompetens och erfarenhet är det som värderas
högst bland patienter och kollegor. Samma
kvaliteter är viktiga för ett gott ledarskap. 

Läkare med kunskap om sjukvårdens väsentliga para-
metrar, med insikt i dess komplexitet och med erfa-
renhet av dess medicinska processer, har stora möjlig-
heter att bli bra chefer i sjukvården. 

För att leda sjukvård krävs ett strategiskt
ledarskap som dels kan introducera nya
rön, men också utmönstra förlegade. Det
krävs ett ledarskap som klarar att överblicka
effekterna av parallella och korsande vår-
dprocesser, att identifiera tidstjuvar och
flaskhalsar och att granska logistiska
skeenden ur patientsäkerhetssynpunkt. Det
krävs medicinsk erfarenhet för att kunna ta
ställning till vad som måste göras på jourtid
och vad som hellre kan vänta.

Det krävs medicinsk sakkunskap för att kunna
avgöra vad som är medicinskt indicerat och väga
detta mot samhällets kostnader.

5. Det behövs ökat fackligt stöd till chefer.
Idag är chefers lönesättning ett fackligt eftersatt område.
Vissa chefer ser lokalföreningarnas representanter
snarast som en motpart och drar sig för att ta kontakt
inför sin egen löneförhandling. Uteblivet stöd och infor-
mation om aktuella lönenivåer och villkor t.ex. vid
upphört förordnande, ökar riskerna för dåliga villkor,
vilket sedan avskräcker andra läkare från chefskap.

På vissa ställen har införts övergripande chefsvill-
kor. På västkusten har arbetsgivaren ensidigt beslutat
att cheferna efter avslutat chefsuppdrag ska återgå till
en lön motsvarande nittionde percentilen av en över-
läkarlön. Helt oaktat uppdragets längd, omfattning
och de erfarenheter individen kan dra nytta av i sin
fortsatta gärning. 

Tillvägagångssättet kan inte bara kritiseras för att
det bryter mot kollektivavtalet om individuell lönesätt-
ning utan missar helt poängen med att belöna läkare
som åtar sig chefskap. Det blir helt uppenbart hur
regionen, i strid med sina egna floskler, nedvärderar
begreppet chefserfarenhet och den kompetens detta
innebär för den egna organisationen. 

Bättre fackligt stöd till chefer är en viktig fråga för
Läkarförbundet. Huruvida receptet är chefsmärkta förtro-
endemän i lokalföreningarna, regionala ombudsmän eller
annat kan övervägas. Likväl som klinisk erfarenhet och
färdighet belönas lönemässigt så behöver erfarenhet av
chefskap liksom erfarenhet av fackligt arbete premieras.

6. Läkares ledarskap 
och chefskap behöver tränas
Läkarens yrkesroll förutsätter ledarskap då kontakten
med patienter, sjukvårdpersonal, kollegor och elever
baseras på detta. Det kliniska ledarskapet, som
bekräftas av bakjourskompetens eller motsvarande
behöver kompletteras med kunskap om administra-
tion och organisation. Därför bör alla läkare tränas via
egna medicinska och administrativa ansvarsområden. 

7. Alla läkare ska utbildas i ledarskap och de som
är intresserade, i chefskap
Jag är medveten om att många läkare är så hängivna
sin roll som kliniker att de vill avskärma sig organisa-
toriska frågor och chefskap. Med all respekt är det
därför av stor vikt att andra läkare är desto mer intres-
serade och kunniga. 

Läkarkåren kan bli starkare med
en ökad kunskap om sjukvårdens
organisation och styrning och
sådan kunskap bör värdesättas.
Sjukhusvård bör bedrivas i
läkardrivna, läkarledda sjukhus.

”Doctor driven, doctor led”.

Marie Wedin, 
ordförande i 
Sjukhusläkarföreningen
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Sedan första september råder ”rönt-
genförbud” på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhusets akutmottagning, undan-
taget är urakuta röntgenundersök-
ningar. Övriga patienter ska läggas in.
Beslutet, menar kritiker, är ett lysande
exempel på hur politiker kan pressa
en sjukhusledning till omdömeslösa
beslut.

▼ – Beslutet är en skenmanöver för att få bort långa
ledtider på akuten. Man flyttar bara problemet ur
sökarljuset till skuggan där det inte syns, säger
Michael Hermansson, överläkare vid kirurgkliniken
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

Bakgrunden är det politiska trycket att förkorta
väntetiderna på akuten. 

I januari 2009 fattade Västra Götaland ett regionge-
mensamt beslut att 90 procent av samtliga patienter
vid regionens akutmottagningar ska vara färdigbe-

handlade och ha lämnat akutmottagningen inom fyra
timmar. Beslutet ska vara genomfört senast 2011.

Vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset startade man
ett projekt för att kartlägga och identifiera förbätt-
ringsområden inom de akuta vårdkedjorna. Målet för
projektet är förkortade vårdtider i enlighet med regio-
nens mål.

6
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Här är beslutet om röntgenförbud. Ett beslut som är omöjligt att
efterleva för läkarkåren.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Minskning avakuten
Först fuskade landsting med ”frivilliga” kölistor
för att få pengar från kömiljarden.
Nu är det dags igen för nya  kreativa lösningar
inom landstingssjukvården. 
På Sahlgrenska har man lyckats minska led-
tiderna på akuten genom att inte röntga patien-
terna och låta dem vänta någon annanstans. 

– Det är många som upplever att beslutet är ett dribblande med statistik. Åtgärden inn
Smedberg. Hon är utbildad sjuksköterska och är en av fyra vårdplatskoordinatorer på 
– När vi startade för ett år sedan hade vi två MAVA-avdelningar med totalt 39 vårdplats
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ens ledtideren bluff”
Så förbättras statistiken på
Sahlgrenskas akutmottagning:
Samtliga patienter som inte 
är i “urakut” behov av röntgen
skrivs in i väntan på röntgen och
medicinpatienterna får vänta 
här på CDU-enheten istället

Så förbättras statistiken på
Sahlgrenskas akutmottagning:
Samtliga patienter som inte 
är i “urakut” behov av röntgen
skrivs in i väntan på röntgen och
medicinpatienterna får vänta 
här på CDU-enheten istället

Ett sätt att korta ledtiderna, menar man, är att
minska antalet röntgenundersökningar. Så här skriver
man i ett beslut: ”Varje röntgenundersökning på
AKOM (akutmottagningen) äventyrar tillåten ledtid.
Indikationen för röntgen på AKOM måste skärpas”. 

Det tar ofta flera timmar att vänta på röntgen, göra
undersökningen och sedan vänta på röntgensvaret.

Därefter ska ansvarig läkare bedöma svaret och fatta
beslut om vidare handläggning. För att korta denna
process har nu Sahlgrenska Universitetssjukhuset beslutat
att alla patienter som söker sig till akutmottagningen
(förutom de urakuta) ska läggas in innan de röntgas.

Fortsättning nästa uppslag >> 

ärden innebär att man kortar ledtiden på akutmottagningen, men det är kanske inte det bästa sättet. Nu förskjuter man problemen någon annanstans, säger Elisabeth
torer på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar hon och tre kollegor med att styra patienter till lediga vårdplatser.
vårdplatser. I dag har vi en MAVA- avdelning med 20 vårdplatser, men fem av dessa är reserverade för CDU-enheten. Foto: Johan Gunséus
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För att avlasta akutmottagningen har man skapat
en särskild observationsenhet, CDU (Criticial Desicion
Unit) med fem vårdplatser. Enheten är placerad inom
MAVA och är reserverad endast för medicinpatienter.
Kirurg- eller urologpatienter måste skrivas in på vård-
avdelningar för att en röntgen ska få utföras.

”Väntetiderna har inte kortats”
Elisabeth Smedberg är utbildad sjuksköterska och är
en av fyra vårdplatskoordinatorer på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset. Sedan drygt ett år tillbaka arbetar
hon och tre kollegor med att styra patienter till lediga
vårdplatser.

– Det är en tuff uppgift. Man har kraftigt skurit ned
antalet vårdplatser och frustrationen är stor bland de
anställda. När vi startade för ett år sedan hade vi två
MAVA-avdelningar med totalt 39 vårdplatser. I dag har
vi en MAVA-avdelning med 20 vårdplatser, men fem
av dessa är reserverade för CDU-enheten. För att
kompensera bortfallet så har man ökat med några
platser på specialistmedicin. Men det har inte riktigt
fungerat på grund av att de övervakningsmöjligheter
som finns på MAVA, saknas på medicinavdelningen.
Vi vårdplatskoordinatorer har ett flertal gånger påtalat
detta, men utan resultat, säger Elisabeth Smedberg.

Det nya ”röntgenförbudet” på akuten har inte
kortat väntetiden för patienterna, menar hon. Men
genom skapandet av en CDU-enhet har patienterna
fått det mer bekvämt.

– Det är många som upplever att beslutet är
ett dribblande med statistik. Åtgärden
innebär att man kortar ledtiden på akutmot-
tagningen, men det är kanske inte det bästa
sättet. Nu förskjuter man problemen någon
annanstans, säger Elisabeth Smedberg.

Pseudolösning
– För oss som arbetar som kirurger och som inte har
fått resurser till en CDU-enhet, är beslutet en pseudo-
lösning. Man diskuterar nu ett förslag att flytta patien-
ter från akuten till kirurgmottagningen, men vi förstår
inte hur vi ska kunna ta hand om dem där, läget är
svårt som det är med konstant brist på vårdplatser.
Dessutom har vi ingen möjlighet att övervaka dessa
patienter, säger Michael Hermansson.

Tvingas bryta mot förbudet
– Det går inte att följa beslutet om “röntgenförbud” på
grund av vårdplatsbristen och överbeläggningar. Medi-
cinpatienter läggs in på CDU, som har ett fåtal platser,
men en liknande enhet finns inte för kirurgpatienter.
Vi har fått besked att vi gärna får skapa en liknande

enhet, men med våra egna vårdplatser som ju redan är
för få, säger Jan Persson, specialistläkare i kirurgi.

Patienter som tidigare kunde skickas hem
efter en friande röntgen, ska  enligt det nya
beslutet nu läggas in. Det kan handla om
patienter med hjärnskakning (commotio),
lindrigare thoraxskador eller lindrigt mul-
titrauma. Det kan också handla om patien-
ter som behöver en röntgen för att man ska
kunna avgöra kliniktillhörighet. 

– Detta beslut har fattats helt utan någon diskussion
eller ens en förankring hos medarbetarna på kirurg-
kliniken. Det kom som en överraskning för kirurgjou-
ren då han nyligen blev tillrättavisad av chefen på
akuten som meddelande att det inte var tillåtet att
beställa röntgen på en patient som inte är inlagd. 

Skapar propp i systemet
Detta beslut ökar antalet inläggningar och
sätter en propp i systemet, säger en av
många kritiker som Sjukhusläkaren har
talat med. 

”Varför inte gå ett steg längre och besluta att alla
patienter som kräver provtagning också måste läggas
in. Eller till och med beslut om inläggning för alla
patienter som kliver över tröskeln till akutmottag-
ningen. Sahlgrenska skulle få kortast ledtid i världen”.

”Kvalitetshöjning för patienterna”
Leif Persson är vårdenhetschef för akutmottagningen.
Han är en av dem som deltagit i den arbetsgrupp som
utarbetat ett förslag för hur man kan effektivisera
akuta vårdflöden.

– Idag är vi klara med 90 procent av patienterna
inom nio timmar och femtio minuter. Den tiden har vi
som mål att halvera och för att kunna göra det måste
vi snabba upp akutprocessen, vi har redan nu kunnat
korta väntetiden med två timmar.

Det har även blivit en kvalitetshöjning för patien-
terna, menar Leif Persson. Istället för att vänta på
akutmottagningen eller ligga på en brits i en korridor,
kan patienterna nu få en sängplats på CDU-enheten.

– Det blir ett bättre flöde och patienterna får ligga i
en mjuk säng och blir bättre omhändertagna.

Men CDU-enheten har ju endast fem sängplatser
och är reserverade endast för medicinpatienter. Var
ska alla andra patienter läggas in?

– Vi är i början av ett förändringsarbete och vi
jobbar nu intensivt för att hitta en lösning när det
gäller bland annat kirurgipatienter, säger Leif Persson.

Eva Nordin
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efter en friande röntgen läggs nu in i onödan”
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Lyrica gjuter olja på vågorna.
Lyrica® (pregabalin) har en verkningsmekanism 
som påverkar flera olika signalsubstanser och 
har för närvarande tre godkända indikationer.1 
Lyrica är dessutom ensamt om att vara indicerat 
för central neuropatisk smärta. 
 Effekten kommer snabbt och varar länge.2 

Små variationer i respons från patient till patient 
gör doseringen enkel, och ofta är startdosen 
75mgx2 effektiv nog. Lyrica har inga kliniskt  
relevanta interaktioner och tolereras väl.2

Kort sagt, Lyrica är ett effektivt, modernt  
läkemedel med många möjligheter.

Tilläggsbehandling för partiella 
anfall vid epilepsi hos vuxna

 Generaliserat ångestsyndrom Perifer och Central neuropatisk smärta
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Hon vill ha förändring!
▼ Marie Wedin vill bryta gränserna mellan 
slutenvård och primärvård och tillföra den öppna
vården mer professionella resurser.

Hon vill satsa på de kroniskt sjuka och avskaffa
dagens stelbenta vårdgarantier som hon menar
drabbar de som behöver vården mest. Istället för tids-
styrda vårdgarantier vill hon ha ett system med medi-
cinskt behovsstyrda behandlingsgarantier.

Hon menar att facket måste bli mycket tuffare när
det gäller att få bort den administrativa börda som
idag tynger läkarkåren.

– Man har pratat och pratat, men inget har blivit
bättre. Här måste vi som fackförbund  ge läkarna ett
bättre stöd och se till att det blir en förändring. 

Marie Wedin, som nu kandiderar till ordförandepos-
ten i Läkarförbundet är otålig att få saker att hända.

– De dåligt fungerande IT-systemen är ett gissel
som vi i facket måste engagera oss mycket mer i
innan läkarna tröttnar helt av frustration och resigne-
rar. Vi är mycket nära den gränsen nu.

– Jag tror på idén med regelbundna IT-ronder där
IT-experter och läkare tillsammans använder
systemen i verkligheten och lär sig hantera och för-
bättra tekniken tillsammans. 

2006 fick du Dagens Medicins Stora Debattpris med
motiveringen: “En person vars stora engagemang
ständigt skapar debatt och står för tydlighet när så
många andra i sjukvården är otydliga”.

Hur viktig är media för att föra ut Läkarförbundets
kärnfrågor? Kommer du exempelvis att synas mer i
TV-rutan i framtiden än Eva Nilsson-Bågenholm om
du blir ordförande? 

– Det är väldigt viktigt att vårt arbete uppmärksam-
mas ute i samhället, men det är inget självändamål att
hamna i debattprogram och TV-soffor, men förhopp-
ningsvis kommer jag att synas lite mer om vi lyckas
föra ut de viktiga sjukvårdspolitiska frågorna bättre,
även om det inte är i TV som sjukvårdspolitiken

främst förändras. 
– Vill man påverka svensk sjukvård så gäller det att

övertyga landstingspolitiker, Socialstyrelsen, som är
tillsynsmyndighet, Socialdepartementets sakkunniga,
regering och riksdag och andra beslutsfattare. 

Har man en genomtänkt politik går det att påverka,
menar Marie Wedin.

– Under de två senaste åren har Socialstyrelsen och
Arbetsmiljöverket skärpt tonen när det gäller bristen
på vårdplatser och överbeläggningar. Det är ett direkt
resultat av vårt engagemang under många år och våra
reportage i Sjukhusläkaren. Senaste exemplet är den
hårda kriktiken mot Danderyds sjukhus där myndighe-
terna gjort oanmälda inspektioner och från 2011 över-
väger att tvinga sjukhuset att göra skriftliga riskbedöm-
ningar vid överbeläggningar, något som vi föreslagit.

På senare tid har hon också, när hon träffat sjukvår-
dens beslutsfattare, märkt ett ökat intresse för behovet
av fler specialister i öppenvården, kommunöverläkare
i äldresjukvården och en mer jämlik sjukvård.

Marie Wedins förslag om en medicinskt behovs-
styrd behandlingsgaranti istället för dagens vårdgaran-
tier har också börjat vinna fotfäste. Förra sjukvårdsmi-
nistern, Ylva Johansson, som nu är ansvarig för
sjukvårdsfrågor inom den rödgröna alliansen, före-
språkar idag en medicinsk vårdgaranti enligt Marie
Wedins modell och även inom Socialdepartementet
finns intresse för förslaget.

Men den stora ödesfrågan för läkarna, menar Marie
Wedin, är ledarskapet inom sjukvården.

När hon 2005 stack ut hakan och sade att läkare är
bäst lämpade att leda sjukvården fanns det de som
tyckte att hon var för rebellisk, men Marie Wedin fick
starkt stöd av läkarkåren och efter något år lade sig
stormen. Hennes åsikter som då vållade så stort
rabalder är idag mainstream. 

I Läkarförbundets nyligen publicerade undersök-
ning ”Chef i vården” framgår att cirka 80 procent av
de läkare som är verksamhetschefer anser att läkare
har särskilt goda förutsättningar att inneha chefsrollen
och att läkare i större utsträckning bör bli chefer. I
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Marie Wedin 
vill ha ”change”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortsättning nästa uppslag >> 

Sjukhuslakaren_nr5_2010  10-10-21  10.45  Sida 10



Sjukvården i framtiden  Sjukhusläkaren 5/2010www.sjukhuslakaren.se

”Primärvården behöver mer resurser av flera
skäl. Ett är att kostnadsjakten i sjukhusvården
har gjort att många svårt sjuka människor hänvi-
sats till primärvården. Det behövs ett förbättrat
samarbete mellan allmänläkarna och
sjukhusläkarna för dessa patientgrupper.”
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undersökningen framgår också att en stor majoritet av
dem som inte är chefer tycker detsamma.

Det behövs starka lokalföreningar
Det fria vårdvalet har lett till ökad privatisering, något som
kommer att ställa Läkarförbundet inför nya utmaningar.

2001 satt Marie Wedin, som facklig arbetstagar-
representant, i styrelsen i det bolagiserade Helsing-
borgs lasarett och vet vad som väntar. Den erfarenhe-
ten, säger hon, har övertygat henne om att det i fram-
tiden kommer att behövas starka lokalföreningar
inom Läkarförbundet med erfarna företrädare, som är
kliniskt aktiva och kunniga om sjukvårdens vardag. 

– Privatiseringen innebär många nya utmaningar
för facket. Vi kommer att möta annorlunda partsför-
hållanden, där vi ställs inför uppgiften att väga för-
och nackdelar i nya och mer varierande anställnings-
villkor. En speciell utmaning blir att upprätthålla
facklig medvetenhet hos medlemmarna i en allt mer
fragmenterad hälso- och sjukvård.

– Efter mina snart tio år och fyra avtalsrörel-
ser i förbundets Förhandlingsdelegation och
som ordförande i Arbetslivsgruppen har jag
också lärt mig hur Läkarförbundets styrka
och förhandlingsposition är helt avhängig
starka och beslutsamma lokalföreningar
som kan sköta förhandlingar om läkares
löner och arbetsvillkor på plats och därtill
stödja medlemmarna till att ta eget ansvar
vid lönesamtal och arbetsplatsträffar.

Det har kommit kritik i flera olika sammanhang
från enskilda företrädare för Sveriges Yngre Läkares
förening som menar att Läkarföbundets lokalföre-
ningar styrs av alltför ålderstigna människor och att
organisationen behöver förnyas.

– Det får stå för kritikerna. Jag har inte sett någon
saklig kritik på vad som görs fel i lokalföreningarna
och vad de skulle göra istället. Födelsebevis är inget
bra mått på vad man kan uträtta fackligt. Det är viktigt
att lokalföreningen styrs av såväl yngre som äldre
läkare. Ju bredare förankring desto större legitimitet
för föreningens argument. 

Klinisk kunskap och lokal erfarenhet ovärderlig
– I den vardagliga fackliga diskussionen respekterar
motparten oftast klinisk erfarenhet och kunskap om
lokala förhållanden. Jag är överläkare med 30 års
klinisk erfarenhet och 15 års erfarenhet av löneför-
handling för yngreläkare, distriktsläkare och sjuk-
husläkare. Jag har också suttit i bolagsstyrelse som

arbetstagarrepresentant och vet vilken enorm nytta
det är att ha lokalföreningar med erfarna förtroende-
valda på arbetsplatsen.

– Ett slarvigt eller okunnigt analyserat protokoll
eller avtal kan försätta kollektivet i en stor och dyr
knipa många år framöver, medan en facklig företrä-
dare med kunskap och god förankring kan förbättra
såväl arbetsmiljön som lönen. 

Just nu pågår en utredning om Läkarförbundets
organisation. Vad säger du om den, du är ju för för-
ändring? 

– I en organisation som Läkarförbundet är det viktigt
att alla delföreningar känner sig representerade på ett
bra sätt. När kartan nu ritas om vad det gäller privatiser-
ingar, storsjukhus och regionbildningar så finns det all
anledning att söka en framsynt strategi för förbundet. 

– Det är alltid lärorikt att fundera över hur man gör
och om det kan göras på bättre sätt, men omorganisa-
tioner kostar mycket energi och ska användas med
måtta och efter moget övervägande.

Primärvården behöver mer resurser
Marie Wedin vill bryta gränserna och skulle gärna se
fler specialister och nya strukturer i den öppna vården
utanför sjukhusen.
– Kostnadsjakten i sjukhusvården har gjort att många
svårt sjuka människor hänvisats till primärvården. Det
behövs ett förbättrat samarbete mellan allmänläkarna
och sjukhusläkarna för dessa patientgrupper. 

– Jag tror att det är väldigt viktigt att primärvården
stärks i sin roll som basen i sjukvården och här måste
jag vara lite självkritisk. Här har jag nog inte lyckats
förklara min syn på fler specialister i öppenvården.
Vad jag ser framför mig är en förstärkt öppenvård där
olika specialister hjälps åt för att möta framtidens
behov.
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”Det är viktigt att primärvården 
stärks i sin roll som basen i sjukvården”

De sjukaste orkar
inte shoppa doktor.

Sammanhängande 
vårdförlopp där 
föebyggande vård och
komplikationer ingår
måste belönas
bättre.

”
”

Om läkares ansvar
▼
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Sjukvården i framtiden  

Patienträttighetslag
2006 krävde Marie Wedin, i en ledare i Sjukhusläka-
ren, en patienträttighetslag, som hon menade vore
bättre än dagens vårdgaranti. 

Förslaget fick mindre genomslag i media än hennes
larmsignaler om att läkarkåren höll på att marginalise-
ras, men idag är patientens rättigheter på allas läppar
och i regeringens nya budget aviseras en ny patientlag.

Du har i tio år representerat Sverige i den Europe-
iska Överläkarföreningen, AEMH, där du engagerat
dig i frågan om ett nytt arbetstidsdirektiv, men även
när det gäller patientens villkor. Vad är på gång?

– Ministerrådet har nyligen enats om ett förslag till ett
nytt direktiv som ska regelera patienternas rättigheter
inom EU. Det förslaget ska nu behandlas av EU-parla-
mentet. Det kan dröja några år innan man enas, men
alla verkar idag ha insett att patientens rättigheter måste
regleras i lag, så det finns all anledning att vara optimist.

Det fria vårdvalet
Marie Wedin är för vårdvalssystemet, men menar att
det måste konstrueras så att vården av äldre och lång-
varigt sjuka förbättras. 

– Det får inte bli som i Stockholm där svårt sjuka i
socioekonomiskt utsatta områden förfördelas till
förmån för små blessyrer och banala åkommor i
innerstan.

Läkarens arbetsmiljö 
viktig för patientsäkerheten
En undersökning av Synovate gjord för Sjukhusläkar-
föreningen 2009 visar att 40 procent av läkarna
funderat på att lämna sjukvården. En lång rad arbets-
miljöundersökningar visar också på stort missnöje och
frustration inom läkarkåren. Vad betyder det för
sjukvården och vad är dina förslag för att komma till-
rätta med problemen? 

– Tidstjuvarna i sjukvården blir fler för varje år och
arbetet som läkare blir alltmer inrutat. Många läkare
mår dåligt på grund av bristande inflytande över det
egna arbetet. Risken är att stressen och tidspressen gör
läkare ointresserade av verksamhetsutveckling och
chefskap vilket vore fatalt ur patientsäkerhetssynpunkt.

Många menar att de politiska partierna duckar när
det gäller sjukvårdens långsiktiga finansiering. Vilka
är problemen och vad behöver göras tycker du? 

– Vi står inför stora  problem när den stora
gruppen 40-talister uppnår pensionsåldern, samtidigt
som människor äldre än 80 år förväntas öka från
dagens 17 procent till 25 procent år 2050.  Det
betyder att sjukvården måste priorietera och då är det
viktigt att samhället spelar med öppna kort. Idag har
drygt 400.000 svenskar privata sjukförsäkringar och vi
har en i vissa delar mycket ojämlik sjukvård i landet.
Patienterna och vi som arbetar inom sjukvården måste

få definierat ett  skattefinansierat medicinskt basåta-
gande. 

– För mig är det ett rättmätigt krav att medborgarna
i förväg får veta var gränsen för skattefinansierad
sjukvård går. I annat fall kommer tilltron till den
offentligt finansierade sjukvården att urholkas. Utöver
samhällets medicinska basåtagande tycker jag att det
är rimligt att du som individ kan komplettera och
uppgradera med hälsobefrämjande åtgärder, likväl
som att du har rätt att köpa konsumtionsvaror.

Christer Bark
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Vad gör du när
du inte 

engagerar dig
fackligt eller arbetar som
ortoped? 
▼ Spelar tennis, simmar eller
pysslar i trädgården.
Vad gör dig glad? 
Långa oförbrukade dagar.
Vad gör dig upprörd?

Bedrägligheter.
Om du fick önska dig något,
vad skulle det vara?
Att ta med min mamma, min familj,
mina bröder och deras familjer på
en gemensam resa till Palmyra i
Syrien.
Vilken person har betytt mest
för dig? 
Min familj.

Marie Wedin Privat

Maken Åke på
Grönland när
familjen for dit i
pappa Wedins
fotspår. Bertil
var köld- och
polarforskare
med Erik den
Röde som 
specialintresse.

Familjen Wedin
är en fartfylld
familj. När
mamma Dagny
fyllde 90 år i år
fick hon en
flygtur över
nejden i
present.

Dottern Åsa,
19 år, var med
i tennislaget
som vann SM
2008 och
2009. Spelar
nu college-
tennis för Univ.
of South. 
Mississippi.

Dottern
Anna,23 år,
studerar till
lärare i svenska
och spanska i
Uppsala och
Granada.

Idag händer det att
läkare av 

besparingsskäl tvingas ta
ansvar utanför sitt
kunskapsområde. Här
måste läkarna ha rätt att
säga nej.

”
”

Om läkares ansvar
▼
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Sjukhusläkarföreningen vill att Läkar-
förbundet engagerar sig för bättre
städning på sjukhusen och riktade
styrmedel för att bygga bort flaskhal-
sar i sjukvården. 

▼ Andra förslag som förs fram i motioner till Läkar-
förbundets fullmäktige den 9-10 december är bättre
uppföljning av lika rätt till vård över landet och en
utredning om sjukvårdens långsiktiga finansiering.

Bygg bort flaskhalsarna i vården, istället för
att införa ekonomiska styrmedel som
skapar undanträngningseffekter och anlita
konsulter som ensidigt jobbar med förbätt-
ring av ett flöde på bekostnad av annan
verksamhet. 

Det vill Sjukhusläkarföreningen som i en motion till
Läkarförbundets fullmäktige föreslår att en särskild
flaskhalsmiljard inrättas.

Alla verksamheter har sina flaskhalsar -– exempel-
vis brist på operationskapacitet, vårdplatser, patologer
i cancervården och otillräcklig utredningskapacitet
inom radiologin. Riktade insatser för att bygga bort
dessa trånga sektorer har därför stora möjligheter att
effektivisera sjukvården.

Sjukhusläkarföreningen vill att Läkarförbundet i
kontakter med politiker och myndigheter driver
frågorna om flaskhalsmiljarden, bristen på operations-
kapacitet och behovet av att läkare får en framträ-
dande roll för att förbättra helhetsperspektivet i olika
patientflöden.

Vill ha nationell finansiering av särläkemedel
Tidningen Sjukhusläkaren och Sjukhusläkarförenin-
gens arbete under hösten med att uppmärksamma
den ojämlika vården följs upp av en motion om lika
rätt till vård över landet. Föreningen vill att Läkarför-
bundets fullmäktige väcker opinion för nationell
finansiering av särläkemedel och på längre sikt hela
sjukvården, för att säkerställa att hela befolkningen får
vård på lika villkor. 

Sjukhusläkarföreningen vill även att Läkarförbundet
verkar för att Socialstyrelsen får bättre verktyg för att
följa upp de nationella riktlinjerna, så att medicinsk
evidens kan få genomslag över hela landet.

Sjukvården står inför ett avgörande vägval. Den
medicinska utvecklingen ger nya och ofta dyra möj-
ligheter, samtidigt som antalet äldre i befolkningen
kommer att öka mycket kraftigt de närmaste 20-40
åren. 

SKL:s utredning skissar på att ett finansieringsgap
på motsvarande 13 kronor i kommunalskatt kan
uppstå redan till år 2035. Det behövs en strategi för
en långsiktig finansiering av sjukvården och en preci-
sering av hur det offentliga åtagandet ser ut i framti-
den. Då kan invånarna rusta sig för att, via eget
sparande eller försäkringar, själva stå för det som inte
finansieras med allmänna medel. Men hittills har poli-
tikerna undvikit att diskutera frågan och duckat för att
diskutera lösningar.

”Sjukvårdens framtida 
finansiering behöver utredas”
Därför vill Sjukhusläkarföreningen att Läkarförbundet
agerar för att det snarast tillsätts en brett sammansatt
utredning om sjukvårdens framtida finansiering.

Svenska sjukhus är ofta rejält smutsiga, trots att det
finns ett stort antal regler och anvisningar om
städning i sjukvården. 

Smutsen på sjukhusen har fått stor uppmärksamhet
i medierna och den har satts i samband med vårdrela-
terad smitta och spridning av multiresistenta bakterier.
Bristen på vårdplatser leder till särskilda risker då
patienter läggs på svårstädade platser som är avsedda
för annan verksamhet. Problemen blir mer uttalade i
nedskärningstider, då servicefunktioner dras ner och
vårdpersonal inte alltid hinner med att rengöra ytor
kring patienten, som sängbord, handtag och sänggrin-
dar och som har störst betydelse för smitta.

Sjukhusläkarföreningen vill att Läkarförbundet upp-
märksammar bristande städning i sjukvården och
verkar för att vårdgivarna utarbetar rutiner för godtag-
bar städning i alla sjukhuslokaler. 

Utse en ansvarig läkare för patienten 
vid varje läkarbesök i öppenvården
Det måste finnas en ansvarig läkare för den enskilda
patienten vid varje vårdtillfälle och läkarbesök i
öppen vård, för att stärka patientsäkerheten, kvalite-
ten och läkarkontinuiteten, anser Sjukhusläkarföre-
ningen. Därför föreslår föreningen att Läkarförbundet
verkar för att en ansvarig läkare utses vid varje vård-
tillfälle och öppenvårdsepisod. 

Helene Thornblad

Sjukhusläkarföreningen kräver att staten 
miljardsatsar för att bygga bort sjukvårdens flaskhalsar

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Regionaliseringen av läkarutbild-
ningen har skapat oro bland landsting-
ets läkare i Umeå. Av budgetskäl drar
man ned på lärartjänster i Umeå för att
kunna bemanna utbildningsorterna
Sundsvall, Sunderbyn och Östersund.
Risken är nu stor att kvaliteten på
läkarutbildningen kraftigt försämras,
menar kritiker.

▼ Mårten Werner (bilden) är överlä-
kare och chef vid
Medicincentrum/gastroenterologi på
Norrlands Universitetssjukhus. Han
ställer sig kritisk till beslutet att läkarut-
bildningen ska regionaliseras, om det
sker till priset av att lärartjänster dras
in i Umeå. 

Skälet är, menar han, att utlokaliser-
ingen av studenter och resurser till andra orter tar
viktiga resurser från Umeå. Det ökar belastningen på
landstingets anställda läkare. En annan kritik är att
vissa ämnesområden tappar kopplingen till universi-
tet, vilket försvårar forskning och utveckling.

– I Umeå har man valt att inte återbesätta lektorat och
professurer. Från universitet anser man att de ämnesom-
råden som inte längre har lektorer, istället ska skötas av
landstingsanställda läkare, säger Mårten Werner.

Det innebär att bland annat gastroenterologin inte
längre har en akademisk företrädare med anknytning
till universitetet. Landstingsanställda läkare ska inom
ramen för sin anställning vara ämnesansvariga och
sköta bland annat föreläsningar och undervisning för
läkarstudenter.

– Vi tar över uppgifter och ansvar som vi bara till
en viss del får täckning för. Det innebär att belast-
ningen på oss läkare ökar ytterligare och vår egen tid
för forskning blir lidande. Men den viktigaste kritiken
handlar om att vi förlorar det akademiska fotfästet och
inte längre får tillgång till duktiga lärare som kan driva

viktiga frågor. Vi är oroade för möjligheten att forska
inom de ämnen som inte har en förankring i
akademin. Det undergräver vår attraktionskraft och
möjlighet till vidare forskning. Som jag ser det riskerar
universitetssjukhuset på sikt att bli ett länssjukhus
med den här utvecklingen, säger Mårten Werner.

Åke Danielsson är professor i gastroenterologi.
Sedan 1980-talet har han haft en kombinerad lärar-
och läkartjänst. I somras gick han i pension, men
arbetar nu på timbasis med bland annat webb-
baserade föreläsningar.

– Om regionaliseringen är bra eller dålig får framti-
den utvisa. Men jag känner besvikelse över att
gastroenterologin inte kommer att vara ett forska-
rämne med ämnesrepresentant framöver. Personligen
har jag mentalt lagt ned denna fråga, jag har ingen
position kvar att arbeta utifrån, säger Åke Danielsson.

Dekanus Bengt Järvholm är ansvarig för medici-
narutbildningen. Han har viss förståelse för kritiken,
men menar samtidigt att snäva budgetramar och ett
politiskt beslut om en regionalisering, kräver en för-
ändring av hur läkarutbildningen organiseras.

– Vi har fått fler studenter, men vi har inte fått en
motsvarande ökning av budgeten för att täcka kostna-
den för utlokaliseringen. Det är dyrare att utbilda stu-
denter på avstånd än att utbilda dem i Umeå. Nästa år
räknar vi med att få en uppräkning av budgeten med
0, 2 procent. Det motsvarar rationaliseringskrav på
cirka 10 till tolv miljoner kronor för vår fakultet. Och
konsekvensen blir att vi inte kan ha samma lärartäthet
i Umeå, säger Bengt Järvholm.

Han kan förstå den oro som finns bland lands-
tingsanställda läkare, att vissa ämnesområden förlorar
akademiska företrädare. 

– Visst, en och en annan specialitet som inte får en
återbesättning kan komma i kläm. Vi har haft en dis-
kussion inom medicin, där det finns många subspeci-
aliteter. Vi har sagt att när det är dags att återbesätta
en tjänst, så vill vi ha duktiga forskare och lärare som
passar in i vår forskningsprofil, snarare än någon med
en viss subspecialitet. Men vi lever i tuffare budget-
tider och vi har ett nytt overheadsystem som belastar
fakulteten mer än tidigare, det gör att vi tvingas
avvakta med tillsättningar tills vi vet hur mycket
pengar vi har att röra oss med, säger Bengt Järvholm.

Eva Nordin

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Oro för att regionalisering 
ska försämra läkarutbildningen
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– Det är inte joursystemet eller
läkarnas uttag av jourkomp som
skapat vård- och operationsköer på
Sundsvalls sjukhus. Vi tar kraftigt
avstånd från den kritik och de påhopp
som gjorts mot läkargruppen. Den har
vi ingen förståelse för. 

▼ Så säger personaldirektör, Mikael Broman, som  för
landstinget Västernorrlands räkning utrett läkarnas
arbetstider och läkarbemanningen efter Uppdrag
Gransknings uppmärksammade program i våras. I
programmet påstods bland annat att operationssalar
står tomma på Sundsvalls sjukhus på grund av att
läkarkåren tar ut jourkomp för att jaga älg. 

Mikael Broman:
– Jag ger ledningen bakläxa. Ska det utses någon syn-

dabock så är det landstingets ledning som är ansvarig för
köer och tomma operationssalar. Det är ledningen som
måste bli bättre på att planera och styra verksamheten.

I utredningen som nu överlämnats till lands-
tinget Västernorrlands personaldelegation har
personaldirektören Mikael Broman analyserat
om det skulle vara billigare att schemalägga
läkarna efter kl 21.00 jämfört med dagens
jour- och beredskapssystem, något som varit
tillåtet sedan 1995 efter lokal förhandling.
Slutsatsen är att en sådan schemaläggning inte
skulle ge några vinster alls. Snarare tvärtom.

Sant ellet falskt? 
Utredningen som Mikael Broman lett avlivar också
några av de myter som florerat. Det har bland annat
påståtts att läkarna kommer och går som de vill. 

– Det är inte sant. Läkarna är redan idag schema-
lagda. Samtliga läkare har ett grundschema där start-
och stopptider för den ordinarie arbetstiden, samt för
rast, är definierade. Dessutom sker schemaläggning
till kl 21.00 för läkare i jourtunga kliniker vid länssjuk-

huset och inom några specialiteter i Örnsköldsvik och
Sollefteå. Det som skiljer läkarna från andra yrkes-
grupper är att de utöver sin ordinarie arbetstid också
har jour och beredskap. 

– Vill vi att en läkare med jour
och beredskap i genomsnitt inte
ska arbeta mer än 40 timmar i
veckan kan den ordinarie arbetsti-
den inte överstiga mer än cirka 31-
32 timmar i veckan och då kan vi
som arbetsgivare inte både säga att
vi vill ha full mottagning på dagen
och full produktion på kvällen. Det
går inte ihop.

Mikael Broman håller med
Jonas Wallvik, ordförande i
den lokala läkarföre-
ningen i Sundsvall, som i
Sjukhusläkaren nummer
3/2010 menade att det
stora problemet är bristen på läkare och
den bristande ledning och styrning som
funnits under lång tid. 

Enligt Jonas Wallvik har joursystemet räddat vården i
Sundsvall.

Stor läkarbrist
Mikael Broman:

– Vi saknar idag 79 läkare. Jag har föreslagit lands-
tingets personaldelegation att lägga fokus på att rekry-
tera fler läkare istället för att diskutera schemalägg-
ning. Jag har också föreslagit en mer aktivitetsstyrd
organisation och då gäller det alla yrkesgrupper, inte
bara läkarna. De analyser som gjorts visar att vi i Väs-
ternorrland är ineffektivare än genomsnittet i landet.
Relativt insatta resurser producerar vi mindre vård än i
riket i övrigt, men det beror inte på ineffektiva eller
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”Kritiken mot läkarnas
arbetstiderobefogad”

Landstingets egen
utredning visar:
Schemaläggning efter 
kl 21.00 inte billigare
än joursystemet

Personaldirektör
Mikael Broman som
utrett läkarnas arbets-
tider: Man ska inte
skylla på läkarna för
att det finns vårdköer
eller att det står ope-
rationssalar tomma.
Ska man skylla på
någon, så är det på
oss i ledningen. 
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Sjukvårdssåpan i Västernorrland  

lediga läkare utan på ineffektiva patientflöden och låg
produktivitet, som har sin orsak i dålig ledning och
styrning.

Mikael Bromans förslag är att på kort sikt se över
budgetprocessen och styrande dokument och
upprätta bättre rutiner så att styrdokument efterlevs.
På lång sikt menar han att man måste ta itu med de
stora strukturella problem som skapat dagens situa-
tion.

– Har man problem med förtroendet mellan politi-
ker och tjänstemän, tjänstemän och tjänstemän och
mellan tydlighet och uppdrag så måste man jobba
långsiktigt och systematiskt för att göra rätt saker rätt. 

Den interna utredningen som letts av Mikael
Broman har nu föreslagit personaldelegationen i
landstinget Västernorrland ett komplext ”krispaket”
med workshops, utbildningar, metodutvecklingar,
organisationsförändringar och översyn av belönings-
strukturer för att få sjukvården på rätt köl.

Christer Bark
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Sjukhusläkaren nr 3/2010

Sjukvårdssåpan i landstinget i Väster-
norrland tycks inte ha något slut.

▼ Den 13 oktober avgick landstingdirektören Lars
Bolin, dagen efter att Mittnytt avslöjat innehållet i en
rapport från Mantec, som kommit på avvägar, där det
framgår att Mantec föreslog landstingsledningen att
banta ledningsstaben med 50 procent. 

I rapporten beskrivs staben som ineffektiv och
överdimensionerad och enligt konsulterna skulle
landstinget kunna spara 13-16 miljoner kronor per år,
om förslaget drevs igenom.

I rapporten skriver Mantec, enligt Dagbladet, att
”staben ägnar för mycket tid till resor, möten och han-
tering av e-post.”

Först förnekade landstingsdirektören Lars Bolin all
kännedom om rapporten, sedan ställd inför faktum
uppgav han på nätet i Dagbladet att ”förslaget var så
orealistiskt att man inte ens tog det på allvar”.

I intervjun med Dagbladets reporter säger Lars
Bolin att det har varit så med alla Mantecs förslag. 

– Det har varit ömsom vin och ömsom vatten. I det
här fallet  tyckte vi att de hade svepande formuleringar
kring ledningsstaben, de förstod helt enkelt inte vår roll.

Sjukhusläkaren har förgäves sökt Lars Bolin för en

kommentar om det ”orealistiska förslaget” att banta
ledningsstaben inte borde varit en varningsklocka
även för Mantecs övriga förslag. 

Ett skäl till att rapporten läckt ut just nu kan vara att
Mantec förlorat upphandlingen att effektivisera lands-
tingets affärskontakter och upphandlingar. Ett
uppdrag som vanns av konsultbolaget Deloitte.

Lars Bolin menar att hans avgång dagen efter avslö-
jandet i Mittnytt, och bara två månader innan hans
tjänst skulle upphört, inte har något med den nu
läckta rapporten att göra. Skälet är i stället enligt
honom ”det oklara politiska läget i landstinget”. 

Något som oppositionen i landstinget Västernorr-
land inte tror på.

– Jag tror att han har andra skäl att avgå, nu när det
kommit ut att han svarat Mittnytt att den här rapporten
inte existerar trots att den bokstavligt talat gör det, säger
Sverker Ågren (KD), ledamot i landstingsstyrelsen.

I februari röstade 64 av 69 medlemmar på läkarför-
eningens årsmöte för en misstroendeförklaring där
föreningen i ett yrkande skrev att den saknade förtro-
ende för hur omställningsarbetet på länssjukhuset
bedrevs, men också att föreningen saknade förtro-
ende för sjukhusdirektör Sigbjörn Olofsson, lands-
tingsdirektör Lars Bolin och konsultföretaget Mantec.

Idag är Mantec och Lars Bolin borta. Sjukhusdirek-
tören Sigbjörn Olofsson sitter fortfarande kvar.

Christer Bark

Landstinget mörkade rapport som föreslog
bantning av ledningsstaben med 50 procent

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Det finns ett land långt borta som
inte alls är som vårt eget fina och
anrika land. 

▼ I detta land är sjukvården förfärligt omorgani-
serad, sammanslagen och nedslagen. I detta
avlägsna land har också intoleransen mellan
människor brett ut sig trots att det i Bibeln står
att man ska älska både sina fiender och sina
grannar. Antagligen står det så för att det oftast
är samma personer. 

Men Bibeln väger lätt i detta lands sjukvård
och istället bevakar alla intensivt och svartsjukt
sina egna revir som om livet står på spel. Vilket
det ju gör också, men förstås oftare för patien-
terna. 

Självinsikten är däremot dålig och om man
skulle påpeka för invånarna att dom är avund-
sjuka på varann, så svarar dom att så verkligen
inte är fallet. Nej då, det  rör sig bara om vanligt
hat. 

I detta land pratar ingen längre med någon,
varken inom eller utanför sin yrkesgrupp. Man
kommunicerar bara med lappar. Detta är detta
lands tolkning av sekretessen i sjukvården.
Läkarna ses som vitrockar trots att dessa enbart
bärs av alla andra. Sjukhusprästerna kallas för
svartrockar trots att dom mest går runt i jeans
och skägg och tröja och pratar etik. Sjukhusdi-
rektörerna ses som röda skynken.  

Sjukhusdirektörerna har också, förutom röda
skynken, röda siffror att tänka på i detta land
som alltså inte är som något annat. Dessa röda
siffror har ingen av de vanliga dödliga invånarna
någon som helst förståelse för i denna sorgliga
organisation. Direktörerna brukar därför känna
en viss olust när de, vilket som tur är bara inträf-
far vid enstaka tillfällen, tvingas röra sig runt på
sjukhusområdet. Då brukar de säga lite dystert

till sig själva – jag avskyr att gå runt bland män-
niskor som vet att jag hatar dom. 

Ofta skickas brev från ledningen eller från
någon annanstans som ingen riktigt vet varifrån
om direktiv och regler som mottas med garante-
rad misstro på alla nivåer. Detta försvarar man
då med att folk minsann inte förstår elräkningar
heller – och det är ju inget skäl för att inte
skicka ut dom. 

Om annan kritik någon gång når någon typ
av ledningsnivå i landet svaras det bara att
sjukvården minsann inte är sämre än genom-
snittligt och det måste man förstås ge dom rätt i.
Det normala är ju just medelvärdet av det
onormala. 

Nej, i det här ledsamma lilla landet finns inga
bröder längre och inga syrror heller för Syster
Gunnel har blivit akademisk. En doktor är inte
heller doktor för doktor är en titel som är fin
som snus och får inte bäras av vanliga bonnläp-
par.  

På avdelningarna förväntas alla bidra med
både kaffe och bullar annars blir det just andra
bullar och i kafferummen hänger  lappen
”Plocka undan efter dig – din mamma jobbar
inte här!”

Och då plitar intoleranta, och ofta lågt
begåvade individer som alltså inget begripit,
ofta dit underst på skylten – Nähä, men det gör
min syrra...

Dr
Snake

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Okey, systraroch 
bröder, slåss så det blöder
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Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens Understödsfond och 
Stiftelsen Lasarettsläkaren Gustaf Wennerströms donationsfond 

delar ut understöd ur fondernas avkastning.

FONDMEDEL

Sök medel ur Sjukhusläkarföreningens
fonder. 

Sjukhusläkarföreningen förvaltar
Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens
Understödsfond och Stiftelsen 
Lasarettsläkaren Gustaf Wennerströms
donationsfond. 

Ur dessa fonder har vi möjlighet att
dela ut medel varje år. 

Fonderna kan dela ut medel till
behövande medlemmar i Sjukhusläkar-
föreningen eller till medlemmars efter-
levande.

När Du söker medel ur fonden
måste du motivera vad du skall
använda pengarna till och du måste

lämna en redogörelse för din ekonomi
och din familjesituation samt ange
anknytning till Sjukhusläkarföre-
ningen.

I enlighet med stadgarna prioriteras
barn och behövande änkor/änklingar
till avlidna medlemmar. 

För sökande med en årsinkomst
överstigande 250 000 kr bedöms
behovet av understöd från fall till fall.

Från understödsfonden kan
understöd vidare utgå till medlemmar
som har särskilt behov, utifrån den
totala familjeekonomin.

Till ansökan skall kopia av senaste
självdeklaration bifogas.

Vid frågor går det bra att kontakta
Margaretha Lord  på SFs kansli, tel 08-
790 34 50. 

Särskild ansökningsblankett samt
riktlinjer för fondutdelningen kan
rekvireras från Sjukhusläkarföreningen
på telefon 08-790 34 50 eller per e-post
till margaretha.lord@slf.se eller hämtas
på http://www.sjukhuslakarfore-
ningen.se/fondmedel

Sista ansökningsdag är den 15
december.
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På Hvidovre Hospital i södra Köpenhamn
har man gått från storkök till à la carte.
Här lagas all mat från grunden och det
skulle vara otänkbart att använda något
annat än färska råvaror. Att beställa mat
för flera veckor framöver slopades för
fem år sedan. Råvaror beställs någon dag
innan de används och i dag kan patienter-
na välja på 100 rätter i tre olika menyer. 

▼ Omvandlingen av sjukhusmaten vid Hvidovre Hospi-
tal skedde för fem år sedan. Initiativet till förändringen
kom från sjukhusets dåvarande sjukhusdirektör som
varit i USA och sett väl fungerande restaurangkök inom
sjukvården.

Torben Mogensen, chefläkare vid Hvidovre Hospital,
berättar att man tillsatte en arbetsgrupp och anställde
en professionell kock som drivit projektet från storkök
till à la carte-meny.

En meny finns vid varje sjukhussäng. Här kan patien-
terna som exempel välja mellan tio olika smörrebröd,
tre olika soppor, åtta olika klassiska danska rätter och
sex internationella varmrätter. Dessutom finns en riktig
dessertmeny. Det är bara för patienten att ringa till
sjukhusrestaurangen och beställa så är maten på plats
inom 45 minuter.

Restaurangen har öppet mellan 07.00 och 19.00. Det
är som mest att göra vid frukost lunch och middag men
mellan måltiderna bakar man sitt eget bröd, gör egna
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TEMA: SJUKHUSMATEN

Här har patienterna
100 rätter 
att välja mellan
På Hvidovre Hospital är
sjukhusmaten både näringsrik
och en kulinarisk upplevelse

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortsättning nästa uppslag >> 

En meny finns vid varje sjukhussäng. Här kan patienterna välja själva
vad de vill äta från en à la carte-meny. Patienterna bestämmer också
när de vill ha maten serverad upp på rummet.

Fiskfillet med remoulad, citron
och dill. Till det rostbiff med 
pepparrotsås, tomat och krasse.

Kycklingspett med stark 
mango-curry och sallad.
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fonder och syltar.
Förändringen har varit mycket uppskattad av patien-

terna, intygar Torben Mogensen.
– Vi har inte vetenskaplig grund för att säga att pati-

enterna har blivit friskare men de äter betydligt mer,
säger han.

För personalen som varit van vid att maten serveras
vid bestämda tider har det inneburit en stor omställ-
ning och de måste ta mer hänsyn till patienten efter-
som de själva bestämmer när de vill äta.

– Det som har varit allra svårast är att få sjuksköters-
korna att inte lägga sig i vad patienten beställer för
mat, att få dem att förstå att det är upp till patienten
att äta vad de vill. Även om det inte alltid väljer det
allra nyttigaste alternativet, säger Torben Mogensen.

Men personalen har ändå järnkoll på vad patienterna
får i sig. En extrabonus med systemet är nämligen att
de kan följa mat- och näringsintaget via ett datapro-
gram för att se energiinnehållet i den mat som serveras. 

Sjukhuset har ett speciellt kantinsystem som gör att
maten snabbt kan serveras till sjukhusets 650 patienter.
Serveringen sker med hjälp av både sjuksköterskor och
personal från köket. 

– Serveringen har inte inneburit några problem med
hygien och resistenta bakterier, säger Torben Mogensen.

Det kanske det mest spännande av allt är att det inte
har blivit dyrare, utan tvärtom. 

– Kostnaderna för maten har blivit billigare
eftersom svinnet har minskat. Vi lagar ju bara
mat som beställts av patienten. I dag är kost-
naden för en portion ofattbart billigt, 20 dkr.,
(ungefär 26 Skr), berättar Torben Mogensen.

Uppmärksamheten kring förändringen av sjukhusma-
ten har varit stor och studiebesöken från andra sjukhus
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Köket på Hvidovre är organiserat enligt samma modell som rumsser-
vicen på ett bättre hotell. Patienterna kan knappa in beställningen på
sin telefon och få den serverad inom 45 minuter. Här tar Tina Andrea-
sen emot patienternas matbeställningar via systemets “Call center”.

Det datoriserade beställningsschemat. Här framgår vilken patient
som beställt vad till vilken avdelning och när patienten vill ha maten.

Wanangkhan Almskov arbetar i köket på Hvidovres sjukhus. Här samtalar han med che
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har avlöst varandra.
Kökschefen på Hvidovre Hospital, Mogens Fonseca

Pedersen, hedrades med Guldskalpellen från Dagens
Medicin i Danmark 2008 för sitt arbete med att gå från
stordrift i köket till restaurangkök à la carte på sjukhu-
set. Han har också fått Danska Gastronomiska Akade-
mins hedersdiplom för sina insatser för sjukhusmaten
och en och annan minister har också varit på besök för
att smaka av maten.

Från den 1 november blir Mogens Fonseca Pedersen
chef för ”det sunda köket” på Själland och ska bygga
upp motsvarande restaurangverksamhet vid samtliga
sjukhus i området.

– Så nu letar vi efter en ny kock och det blir en från
restaurangvärlden den här gången också, säger Torben
Mogensen.

Anna-Lena Bengtsson
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med chefläkaren Torben  Mogensen och Hanne Jensom som är “Leading Catering Officer”. Foto: André de Loisted
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Smaklös och doftlös, så beskrivs maten
vid Stockholmssjukhusen. Men det som
väckt mest anstöt är nog den ovärdiga
serveringen av den, uppvärmd i svarta
plastförpackningar. Samtidigt
rekommenderar sjukvårdens egna 
experter patienterna medelhavsdiet ser-
verad under trevliga former.

▼ Många har klagat på förtaget Sodexo som vann upp-
handlingen om sjukhusmaten i Stockholm. Men san-
ningen är den att landstinget har fått vad de beställt.

Landstingsledningen har medvetet valt att
centraliserat sjukhusmaten så mycket det
går. 2008 tecknades ett avtal värt 900 miljo-
ner kronor mellan Stockholms läns landsting
och företaget Sodexo. Det innebär att före-
taget ska leverera enportionsmat, av typen
SoFresh, och cook chill fram till 2015. 

”Sjuka personer är stressade 
och behöver extra av allt”
Martin Ingvar, professor i Integrativ medicin vid institu-
tionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institu-
tet, konstaterar att en sjuk person är stressad och behö-
ver extra av allt, framför allt uppskattad mat som väck-
er matlust för att få i sig tillräckligt med energi.

– Vill man att patientens behov ska stå i centrum bör
man väga in mer än bara portionskostnaden i valet av
sjukhusmat, säger han.

Han pekar också på att patienterna i dagens sjukvård
är betydligt sjukare än vad de var bara för 10-15 år
sedan.

– Många är under- eller felnärda redan när de kom-
mer till sjukhuset efter en sjukdomsperiod hemma. Det
gör att sjukhusmatens betydelse ännu viktigare, säger
han.

Idag riskerar många av patienterna på sjukhus och
vårdinrättningar undernäring. Martin Ingvar som till-
sammans med Gunilla Eldh, tidigare i år kom ut med
boken ”Hjärnkoll på vikten” som framförallt handlar
om hur man undviker övervikter betonar att sjukvården
kan använda samma kunskap också för att undvika un-
dernäring.

Mai-Lis Hellénius, professor i kardiovaskulär preven-
tion vid Karolinska Institutet och överläkare vid
Livsstilsmottagningen vid Karolinska Universitetssjuk-
huset pekar också hon på vikten av att patienterna får i
sig tillräckligt med energi.

– De flesta som är sjuka har nedsatt aptit men samti-
digt ett ökat energibehov, säger hon.

Mai-Lis Hellénius betonar att en sjuk person behöver
fullvärdig kost för att återhämta sig.

– Allt går kanske inte att få in i en måltid men över
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Svart dag för sjukvårdens
näringsexperter när 
de svarta lådorna kom

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Många är under- eller felnärda när det läggs in på sjukhus, vilket stäl-
ler stora krav på sjukhusmaten för att patienterna ska kunna återhäm-
ta sig och tillfriskna, menar Martin Ingvar, professor i Integrativ medi-
cin vid institutionen för klinisk neurovetenskap på Karolinska Institu-
tet.
Foto: Stefan Nilsson
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dygnet bör patienterna få en kost som innehåller pro-
teiner, essentiella fetter, spårämnen kolhydrater och
vitaminer. 

Mai-Lis Hellénius betonar att mattillfällena ska vara
en glädjestund för patienterna.

– Jag skulle vilja att det var vackert dukat och lugn
och ro och att den mat som ska vara varm är det liksom
att den kalla maten är kall, säger hon.
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Fortsättning nästa uppslag >> 

Kritiken har varit massiv mot de svarta lådorna i Stockholm och centralkökstanken. Trots detta planerar Västra Götaland att skrota 13 kök till förmån
för ett centralkök.  Foto: Thomas Oneborg.

Sjukhuslakaren_nr5_2010  10-10-21  10.52  Sida 25



Mai-Lis Hellénius betonar att det finns flera studier som
visar kostens betydelse för hälsan, framförallt när det
gäller hjärt/kärlsjukdomar. En av de tydligaste är en
fransk koststudie. Den visade att män och kvinnor som
haft sin första hjärninfarkt och fick upprepade råd att äta
vad vi kallar ”medelhavsdiet”, minskade risken med hela
70 procent att återinsjukna och dö i hjärtkärlsjukdom.

Även om vårdtiderna på sjukhus är korta, medelvård-
tiden är i dag fyra dygn, så anser Mai-Lis Hellénius att
det är viktigt att sjukvården föregår med gott exempel
när det gäller maten.

Anna-LenaBengtsson

Fotnot. Mai-Lis Hellénius utkom 2010 med boken Hälso-
sam livsstil och det goda livet, på Ica bokförlag. Martin
Ingvar utkom 2010 tillsammans, med journalisten Gunilla
Eldh med Hjärnkoll på vikten, på Natur och kultur.

– Vi blir inte trovärdiga om vi rekommenderar en sorts mat och sedan
serverar en helt annan, och på ett sådant sätt som inte stämmer

överens med vår filosofi, säger Mai-Lis Hellénius 
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Så har turerna gått kring sjukhusmaten i Stockholm
2006. En omfattande kostutredning görs på uppdrag
av Stockholms läns landsting. Utredningen föreslår
att samtliga produktionskök inom landstinget succes-
sivt avvecklas och ersätts med mottagnings- och av-
delningskök. En extern entreprenör föreslås svara för
produktionsprocessen och leverans av kyld mat till
sjukhusens mottagningskök, där kyld mat ompackas
och distribueras till avdelningsköken för
tillagning/uppvärmning.
Maj 2007. Landstingsfullmäktige beslutar att god-
känna förslaget till kostförsörjning baserad på kostut-
redningen.
Januari 2008. Sodexo inviger ”Europas modernaste
produktionskök”, Stjärnköket i Märsta, med inrikt-
ning på kallmatsproduktion samt nya konceptet So-
Fresh.
Februari 2008. Anbudsförfarande går ut på Sveriges
hittills mest omfattande upphandling av kostförsörj-
ning, fas 1, till Karolinska Universitetssjukhusen, Sö-
dertälje sjukhus och Danderyds sjukhus, ett kontrakt
värt drygt 900 miljoner kronor.
Juni 2008. Avtal tecknas med Sodexo, efter en upp-
handling där endast ett annat företag, Svenska För-
svarsrestauranger, lagt ett konkurrerande anbud.
Kontraktet gäller fram till mars 2015.
April 2009. Det nya matsystemet införs på Södertälje
sjukhus och Karolinska i Huddinge, där de allra flesta av-
delningar får enportionsmat, dels av typen SoFresh, dels

cook chill, förpackat, uppvärmt och serverat i plastlådor.
Maj 2009. Sjukhusmaten i Stockholm hamnar i het-
luften. I en kritisk artikelserie i Svenska Dagbladet
talas det om matlådor som exploderar under
uppvärmning, mängder av tillsatser och bristen på
både matkvalitet och värdighet.
Juni 2009. Systemet införs även på Karolinska i Solna
och kritiken fortsätter.
Juli 2009. Sveriges Kommuner och landsting dömer
ut Stockholms läns landstings upphandling av sjuk-
husmat, vilken anses bryta mot kommunallagen, vara
odemokratisk och styrd av informella krafter. Ärendet
anmäls till Konkurrensverket, som dock valde att av-
skriva ärendet vid årsskiftet.
September 2009. Trots all kritik och alla frågetecken
införs systemet även på Danderyd. En första patient-
enkät genomförs på Karolinska Institutet, vilken ger
svidande kritik mot såväl matens kvalitet, bristen på
tillbehör och serveringssättet med svarta plastlådor
som sägs bryta mot landstingets värdegrund.
2010. Fas 2 av kostupphandlingen, som berör patien-
tmaten på Södersjukhuset samt ett antal mindre sjuk-
hus med psykvård och långvård, är inte klar och har
tillfälligt avbrutits i väntan på resultatet av den
granskning av upphandlingen som pågår. Driftstart är
planerad till februari 2011.

Anna-Lena Bengtsson
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Billig sjukhusmat 
kan bli dyr för landstingen

Det är viktigt att läkarkåren tar pati-
entens näringsintag på allvar. Sjuk-
husmatens kvalitet har stor betydelse
för patientens möjlighet att klara av
sjukdom och skador. Det konstaterar
Tommy Cederholm, professor i klinisk
nutrition vid Uppsala Universitet.

▼ Tommy Cederholms forskning är främst inrik-
tad på patienter med kroniska sjukdomar och på
äldre patienter. Han betonar att det dagliga när-
ingsintaget är av största vikt för dessa patienter. 

Att sjukhusmaten enbart ses som en kortsiktig
ekonomisk fråga,
menar han får allvar-
liga konsekvenser för
patienternas möjlig-
het att återhämta sig
och tillfriskna. På
längre sikt kan det bli
en riktigt dålig affär
för landstingen.

Tommy Cederholm
(bilden) ingår i den
expertgrupp vid Soci-
alstyrelsen som job-
bar med föreskrifter
för sjukhusmaten och

är också ledamot i Livsmedelsverkets
expertgrupp för kost och hälsa.

– Matens kvalitet har stor betydelse för sjuka
patienter. Den ska förse kroppen med byggste-
nar för att klara av påfrestande behandlingar.
Sjukdom och skada utsätter kroppen för belast-
ningar som kräver att det finns god tillgång till
näringsämnen och energi för att bygga de prote-
iner som krävs i en läkningsprocess. En god när-
ingsstatus förebygger och underlättar läkning av

sjukdom, konstaterar han.
Han pekar exempelvis på att muskelfunktion

och infektioner hos KOL- patienter påverkas av
patientens näringsintag. Ett annat exempel är
höftfrakturer som får allvarliga konsekvenser för
äldre patienter om näringsintaget inte är
tillräckligt.

– Därför är det av största vikt att äldre patien-
ter opereras snabbt. Får de vänta förvärras den
katabola processen och resultatet av operatio-
nen riskerar att bli sämre, säger han.

En pågående europeisk kartläggning
som hittills samlat över 90 000 patien-
ter visar på ett tydligt samband mellan
överhoppade måltider och en ökad
risk att dö i förtid. 

Samtidigt visar aktuella meta-analyser överty-
gande att dödlighet och komplikationer reduce-
ras om patienter med dåligt näringsintag får
nutritionsbehandling. Dessutom har försök vid
bland annat Ersta visat att om särskild omsorg
läggs vid matrutinerna äter patienterna 15-20
procent mer, medan spillet minskade i motsva-
rande grad. 

Tommy Cederholm vill att patientens
näringsstatus ska anges i journalen
redan vid inskrivningen.

– Där ska finnas med uppgifter om patienten
är underviktig, har gått ner i vikt, har dålig aptit,
svårt att tugga, eller behöver specialkost. En
vårdplan ska upprättas och den ska naturligtvis
följas upp, säger han.

Det är också viktigt att se betydelsen av det
tvärprofessionella samarbetet när det gäller pa-
tientens kost och näring.

– Många professioner är inblandade i kostfrå-
gan vilket gör att de lätt hamnar mellan stolar-
na. Läkargruppens engagemang är avgörande
för en god nutritionsvård. Därför är det mycket
positivt att Läkarförbundet tagit upp kostfrågan
och tänker driva den, säger Tommy Cederholm.

Anna-Lena Bengtsson

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Risken för undernäring är stor bland 
landets äldre. 

▼ Sedan 2006 har kommuner och landsting haft möjlig-
het att söka stimulanspengar för att rekrytera dietister,
införa individuella kostprogram och utveckla restau-
rangmiljö i äldreboenden.

– Mat för äldre har varit en ständigt återkommande
fråga de senaste åren, säger Kristina Jennbert, handläg-
gare vid avdelningen vård och omsorg inom SKL. 

Hon betonar att de senaste årens satsning på kostom-
rådet har fått en del positiva resultat. 

– Sedan 2006 har kommuner och landsting haft möj-
lighet att söka projektmedel av de 1,3 miljarder kr som
regeringen avsatt som stimulansmedel, berättar hon.

Totalt har åtta procent av stimulanspengarna gått till
projekt som handlar om kost och nutrition, enligt en
redovisning i årets budgetproposition.

Den sista december 2009 pågick 273 kostprojekt i 188
kommuner och 134 kostprojekt i14 landsting.

”Måltidsresan” är ett gemensamt projekt där SKL,
socialdepartementet, PRO och SPF har deltagit.

– Vi besökte Karlstad, Halmstad och Östersund och
avslutade resan på äldreriksdagen i april i år, berättar
Kristina Jennbert.

Gruppen bjöd in pensionärer, krögare och andra in-
tresserade att provsmaka lunchmaten i äldreboendet
och hemtjänsten. Sedan hölls en öppen konferens där
resultatet av provsmakningen redovisades.

– Vi blev positivt överraskade, matens var betydligt
bättre än vad vi hade väntat oss, säger Kristina Jennbert.

Det önskemål som återkommit vid varje ”Måltidsre-
sa” är att de äldre inte vill äta ensamma utan tillsam-
mans med andra.

En kommun som testat ett nytt sätt att äta tillsam-
mans är Nacka. Där kan de äldre gör det i ett projekt
där lokala krögare ställer upp med lite billigare lunch-
mat och kommunen ordnar färdtjänst.

Anna-Lena Bengtsson
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Stimulanspaket ska ge äldre bättre mat

För något år sedan intervjuades en ortopedpa-
tient av Svenska Dagbladet om sjukhusmaten
och han sade bland annat att: ”Det måste bli
färre kemiingenjörer och mer hjärta i matlag-
ningen”. 

▼ I en av EU genomförd undersökning fann man att
40 procent av patienterna på sjukhus löpte risk för
undernäring och bilden i Sverige är likartad.

Skälen är många såsom otillräckligt intag, försäm-
rat upptag, ökat näringsbehov, tarmvila och fasta
inför undersökningar eller operationer med mera. 

Detta kan kompenseras genom bättre planering av
ingrepp och genom att undersöka näringsbehov
samt individanpassat tillföra kosttillskott, sondnäring
eller intravenösa näringslösningar. Sjukhusmaten har
även den en central plats för bättre näringstillstånd
på våra sjukhus.

Sjukhusmaten har rönt mycket uppmärksamhet på
senare år efter upphandlingen i Stockholm och val-
löftena haglade inför valet 2010, men fler landsting
har valt att överge sina egna kök. 

Akademiska sjukhuset får sin mat från Västman-

land och Västra Götaland har planer på att skrota 13
kök till förmån för ett centralkök. 

I storkök produceras mat med hög teknologi och
man kan definiera varje portions näringsinnehåll när
den lämnar det löpande bandet. 

Denna kunskap är värdelös om maten inte är aptit-
lig nog för att ätas upp. Mats-Erik Nilsson beskriver i
sin bok “Den hemlige kocken” hur jakten på lägre
kostnader gör att urvalet av råvaror håller lägre kvali-
tet och när sedan matlagningstekniken tar kål på
smak kompenseras detta med tillsatser av olika slag. 

Sjukhusmaten skall ses som en del av den medicins-
ka behandlingen och Socialstyrelsen väntas komma
med föreskrifter inom kort. 

Under tiden låser många landsting in sig i dyra upp-
handlingar eller centraliseringar och
omöjliggör på sikt lokal tillverkning,
som ändå måste vara den bästa garan-
ten för att på individnivå kunna serve-
ra bra mat med rent mjöl i påsen.

Bengt von zur Mühlen,styrelse-
ledamot i Sjukhusläkarföreningen

”Högteknologisk näringsriktig mat är värdelös 
om ingen tycker att den är aptitlig nog att äta”
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Att mat påverkar hälsan och hur snabbt
en patient tillfrisknar är självklart för
Bengt Jeppsson, professor i kirurgi, speci-
aliserad på tarmsjukdomar. Individuell
kost som innehåller probiotika ger den
bästa och snabbaste återhämtningen,
konstaterar han.

▼ Bengt Jeppssons intresse för matens inverkan på
kroppens läkning kom ursprungligen av att patienter
dog trots att operationen varit lyckad. Detta på grund
av att bakterier kom ut i blodet och orsakade blodför-
giftning och organkollaps. 

Ett nära samarbete mellan kirurger och livsmedels-
forskare i Lund på 1980-talet visade, på ett banbrytan-
de sätt, vikten av rätt tarmflora för att förhindra tarm-
läckage och blodförgiftning. 

Deras forskning lyfte fram bakterien Lactobacillus
plantarum som en verklig räddare av mage och liv. Det
tog gruppen närmare fem år innan de kunde visa på
fördelarna med lactobaciller, mjölksyrabakterier, som
probiotika.

Intresset för lactobaciller hade tidigare inte varit så
stort eftersom de inte orsakade sjukdomar. Nu kunde
man visa att Lactobacillus plantarum har till uppgift att
skapa en miljö i tarmen som gör att skadliga bakterier
inte kan ta över. Genom att tillföra nyttiga bakterier
minskas utrymmet för de sjukdomsalstrande bakterier-
na. Mjölksyreproduktionen ändrar pH-värdet och im-
munförsvaret stärks. De tillförda bakterierna ger dessu-
tom ett positivt tillskott av näring.

Produkter som Proviva och ProbiMage där Lactobacil-
lus plantarum 299v, ingår bygger på Lundagruppens
upptäckt, och finns att köpa ute i vanliga
livsmedelsaffärer.

Han konstaterar att sjuksköterskor och annan vård-
personal har haft en större acceptans för probiotika än
vad läkare har haft.

– De har varit mer skeptiska och krävt mer vetenskap-
liga bevis, något som inte är lika enkelt när det handlar
om livsmedel som om läkemedel, konstaterar han.

Bengt Jeppsson delar i dag sin arbetstid mellan Func-
tional Food Science Center i Lund och kirurgkliniken vid
Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Han menar att störningar i patientens
tarmflora i samband med operation, intag

av antibiotika och andra behandlingar bör
tas på största allvar. Han pekar också på att
det i dag finns många belägg för att ett or-
dentligt matintag gör att patienterna åter-
hämtar sig betydligt snabbare efter en ope-
ration.

– En ortoped i Malmö genomförde nyligen en studie
där han gav en grupp äldre kvinnor med höftfraktur
extra näringstillskott med protein. Det visade sig att de
återhämtade sig betydligt snabbare än de som inte fick
något tillskott, berättar Bengt Jeppsson. 

Han arbetar nu med två spännande projekt, ett där
man granskar om fettlever och övervikt uppstår genom
ett ökat fettupptag i tarmen på grund av inflammatio-
ner och bakterier. I ett annat projekt tittar man på om
man kan minska problemen med tarmen bland patien-
ter inom äldrevården genom att tillföra lactobaciller.

Anna-Lena Bengtsson
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Patienter dog trots att operationerna
lyckades – det fick Bengt Jeppsson 
att intressera sig för matens inverkan
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– I södra Sverige serverar vi Proviva till alla patienter eftersom vi vet
att de är extra känsliga när de är sjuka, säger Bengt Jeppsson. 
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Patienterna behöver måltider, inte bara
energiintag.
Storköken är föråldrade, det är bara en
tidsfråga innan restaurangnäringen i Sve-
rige tar över maten på sjukhusen. Det
säger den folkkäre matprofilen och krö-
garen Carl-Jan Granqvist.
▼ Han menar att vi måste ändra synsätt när det gäller
sjukhusmat.

– Vad patienterna behöver är måltider, inte bara mat.
En måltid är en upplevelse, medan mat enbart handlar
om näringsintag, säger han.

Carl-Jan menar att den svenska matkulturen har föränd-
rats enormt mycket de senaste 40 åren. Utbudet av varor i
matbutikerna är stort och valmöjligheterna är många.
Men sjukhusmaten har inte hängt med i utvecklingen.

– Idag väljer vi mat med sinnet på ett helt annat sätt
än vi gjorde på 1970-talet, konstaterar han. Om patien-
terna kan få sitta ned vid ett trevligt dukat bord, be-
ställa mat och dricka ett glas vin och känna livsandarna

återvända är jag säker på att de skulle känna sig friska-
re. Det skulle vara ett välkommet avbrott från ångest,
oro och sjukhustristess, säger Carl-Jan 

Han betonar att det krävs kompetens för att ställa
om sjukhusmat till restaurangmat. Hantverket spelar en
viktig roll. Det krävs utbildad restaurangpersonal för
att klara av det.

– Då blir det billigare än att köpa storpack, säger
Carl-Jan Granqvist.

Han menar också att krogen kommer att frekventeras
betydligt mer av framtidens pensionärer.

– 40-talisterna är betydligt mer vana att gå på krogen
än vad dagens äldre är, säger han.

Han menar att många äldre skulle må mycket bättre
och äta mer om de kom tillsammans och åt gemensamt
på någon restaurang ett par dagar i veckan. 

– De flesta tycker att det är tråkigt att jämt sitta
hemma och äta ensamma, konstaterar han.

Anna-Lena Bengtsson

Det finns goda försök att förbättra sjuk-
husmaten också i Sverige. Ett sådant
pågår vid Universitetssjukhuset i Örebro. 

▼ Bakom initiativet står sjukhusets försörjningschef
Mia Kling, som fick ta emot Naturskyddsföreningen
utmärkelse Gröna Gaffeln i Almedalen i somras.

Örebro läns landsting är det första landsting som fått
ta emot Naturskyddsföreningens utmärkelse. Anled-
ningen är att landstinget  erbjuder ekologiska alterna-
tiv till sina gäster. Idag är 25 procent av alla måltider
som produceras vid Universitetssjukhuset, ekologiska.

– Vi påbörjade satsningen på sjukhusmaten för fyra
år sedan, berättar Mia Kling.

Målet har hon satt högt. Det är att servera den godas-
te och bästa sjukhusmaten i Sverige. I dag, fyra år senare,
har patienterna möjlighet att välja mellan ett par olika
rätter, en soppa och ett vegetariskt alternativ varje dag. 

De svårast sjuka patienterna kan dessutom få önske-
kost  – de väljer fritt och får den mat de önskar. Det kan

vara allt ifrån rotmos till
oxfilé. 

– Alla soppor som vi serverar
är lagade från grunden och helt ekolo-
giska, berättar Mia Kling stolt.

Genom att regelbundet skicka ut enkäter med frågor
om maten får man kunskap om hur patienterna upple-
ver den mat som serveras. Den informationen ligger
sedan till grund när måltiderna planeras.

– Det som återkommer som önskemat hela tiden är
riktigt tillagad husmanskost, berättar hon.

Sedan ett par månader basar en riktig kock med bred
erfarenhet av krogvärlden för Universitetssjukhuset
kök. Dessutom har sjukhusköket byggts om.

– Det har inneburit stora förändringar att få en pro-
fessionell kock i köket, konstaterar Mia Kling. Vi har
redan börjat göra nya menyer och testa nya maträtter,
säger hon.

Anna-Lena Bengtsson
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Carl-Jan: Det är bara en tidsfråga innan
restaurangnäringen tar över maten på sjukhusen
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I Örebro erbjuds patienterna 
ekologiska alternativ

Mia Kling fick motta Naturskyddsföre-
ningens utmärkelse Gröna Gaffeln i
Almedalen i somras.  Sjukhuset
ligger nära Grythyttan och
krögaren Carl-Jan Granqvist
har föreläst för personalen
i olika omgångar.
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Socialstyrelsen vill att sjukvården tar ett
ökat ansvar för den mat som serveras på
sjukhusen. Till sommaren kommer före-
skrifter som bland annat tar upp sjukvår-
dens skyldighet att spåra upp och
behandla undernärda patienter.

▼ Medicinalrådet Torsten Mossberg, tidigare chef för
tillsynen i stockholmsregionen vid Socialstyrelsen, leder
arbetet i den arbetsgrupp som jobbar med de nya före-
skrifterna.

– Socialstyrelsens uppgift är att normera och ge väg-
ledning i frågan. Föreskrifterna kommer att omfatta
alla patienter i både vård och omsorg, berättar han.

Det här innebär att sjukvården kan förvänta sig hand-
fasta råd om hur man ska gå tillväga för att uppfylla
föreskrifterna. Det handlar både om att hitta de under-
närda patienterna, behandla dessa och om kvaliteten på
maten, måltidsmiljön och kostsystem, berättar han.

Det är väl känt att stora grupper av patien-
ter behöver extra uppmärksamhet när det
gäller kosten. Beräkningar gör gällande att
en tredjedel av patienterna i sjukvården ris-
kerar att drabbas av undernäring medan an-
delen i äldrevården är hela 50 procent.

Striktare regler i framtiden 
– Vi tar över ansvaret för ”Mat och näring för sjuka”
från Livsmedelsverket eftersom de inte kan reglera frå-
gor i sjukvården. Sjukhusmaten kommer därmed att
omfattas av betydligt mer strikta regler än vad vi har
haft tidigare, berättar Torsten Mossberg. 

Han menar att det finns flera anledningar till att ma-
tens roll vid sjukdom har haft låg status i sjukvården i
modern tid.

– Dels är det en multidisciplinär fråga som berör flera
specialister och yrkesgrupper. Det gör att ansvaret lätt
faller mellan stolarna. Det saknas också undervisning i
ämnet som gör klart för läkare och sjuksköterskor att
kosten spelar väldigt stor roll för immunsystemet och
läkningen av sjukdomar. Den undervisning som tidigare
fanns har dessutom skurits ned kraftigt, berättar han.

Inom EU har sjukhusmaten däremot hamnat i fokus den
senaste tiden sedan man uppmärksammat att en stor del av
patienterna inom sjukvården i Europa lider av undernäring.

– Det här är en prioriterad fråga inom EU
sedan det visat sig att kostnaderna för un-
dernärda patienter är högre än för övervikti-
ga, säger Torsten Mossberg.

Anna-Lena Bengtsson
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Nya föreskrifter tvingar sjukvården 
att ta ett större ansvar för maten

Socialstyrelsen tar nu över ansvaret för “Mat och näring för sjuka”
från Livsmedelsverket.Det gör det möjligt att lägga ett större ansvar
för maten på sjukvården, säger Torsten Mossberg.

Foto: Stefan Nilsson
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för en:

”Utan inhalatorerna hade barnen varit helt isolerade. 
Det är deras extra livskamrater.”

Hos familjen Molin i Nykvarn är astma och allergier vardagsmat. Alla i familjen 
har någon form av besvär. Och så har det varit sedan början av 1990-talet.  

När första barnet kom avlöste luftvägsinfektionerna varandra. Det blev uppenbart att 
det kunde vara astma. Sedan dess har äldste sonen fått ta mediciner mot sin astma 

dagligen – både förebyggande och akuta. Son nummer två visade sig ha liknande 
besvär, och även de yngsta barnen har olika allergier och astma. ”Barnen har 

vant sig vid att ständigt medicinera sig själva. För dem är inhalationsläkemedlen 
som en extra livskamrat. Utan inhalatorer hade det inte blivit vare sig 

fotboll, innebandy eller bågskytte.”, säger mamma Molin.

FAMILJEN MOLIN, ASTMA OCH INHALATIONSLÄKEMEDEL
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Mer än 700 000 svenskar lever med folksjukdomen astma. 

Med moderna astmaläkemedel har mycket förändrats. Dödligheten 

i astma har minskat liksom behovet av sjukhusvård sedan 

inhalationssteroider på allvar slog igenom för 15-20 år sedan. 

Idag är det ovanligt att astmatiker över fem år behöver söka 

akut sjukvård. Användningen av inhalatorer har lett till stora 

besparingar när människor med astma kan leva ett aktivt liv 

utanför sjukhusen. Resultatet är att inte bara patienterna kan 

andas ut – även samhällsekonomin mår så mycket bättre. 
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När McKinsey & Company gjorde en
genomlysning av verksamheten vid
Karolinska universitetssjukhuset 2007,
dömdes ledarskapet ut.
Utredningen blev startskottet till kraft-
fulla satsningar på ledarskapsutveckling
för chefer. Ansträngningarna tycks nu ge
resultat.
Enligt den senaste medarbetarundersök-
ningen har andelen kompetenta chefer
ökat från 39 till över 60 procent.

▼ Ett av Karolinska universitetssjukhusets största
problem har varit bristen på bra ledarskap. I chefs-
undersökningen, gjord av McKinsey & Company
2007, ansåg endast drygt hälften av deltagarna att den
chef de rapporterade till var en god förebild. Bara 50
procent tyckte att deras närmaste chef fattade tydliga
beslut i rätt tid. Och så få som 18 procent ansåg att
Karolinskas sjukhusledning var högt respekterad i
organisationen.

Nästan ingen ville söka chefstjänster
Sammantaget visade undersökningen att Karolinska hade
få sökande per chefstjänst. Till exempel var det endast 2,
4 sökande till varje tjänst som verksamhetschef.

– Undersökningen blev startskottet och en
viktig drivkraft till att stärka ledarskapet på
Karolinska. En fråga som jag drivit väldigt
hårt är läkarprofessionens engagemang och
ledarskap i vården. De senaste åren har
läkare trätt tillbaka, vilket har varit en stor
nackdel, säger Birgir Jakobsson. 

Han tillträdde som sjukhusdirektör 2007 och
startade omgående ett omfattande förändringsarbete. I
en intervju med Sjukhusläkaren nr 1/2009  beskrev
han vikten av att fler läkare tar chefsansvar i den första
linjen, och även betydelsen av en organisation där det
finns en tydlig koppling mellan läkares medicinska

ansvar, och ansvaret för ekonomi och personal:
”Det handlar om att befogenheter och
ansvar måste höra ihop hela vägen ut i verk-
samheten, så är det tyvärr inte särskilt ofta i
sjukvården”.

Det finns flera förklaringar till att det har varit svårt att
rekrytera chefer på Karolinska. Många läkare har
upplevt att en chefskarriär tagit tid från klinisk verksam-
het och forskning, och att det har varit svårt att påverka
sin egen verksamhet; en situation som till viss del berott
på att chefers mandat inte motsvarat deras ansvar. 

Det har också funnits en tradition där
kritiska beslut har fattats av sjukhusled-
ningen; chefer som tagit tuffa beslut har inte
alltid fått det stöd och erkännande som är
nödvändigt för att motivera ett modigt och
starkt ledarskap. Ytterligare en aspekt har
varit svårigheten att arbeta långsiktigt i ett
system med politiska maktskiften.

– Sedan 2008 har jag aktivt försökt att stärka läkare
att ta ett kliv fram och in i klinikernas ledningsgrup-
per. På många ställen har dessa grupper dominerats
av andra än läkare, och det har inneburit att det
uppstått en del informella ledningsgrupper där läkare,
som ändå har det medicinska ledningsansvaret, agerat
utanför klinikledningen. 

För att skapa ett mandat och för att kunna driva
utvecklingen framåt, har vi infört ett ledningsutveck-
lingsprogram på olika nivåer. Programmet innebär att
läkare drillas i vad det innebär att sitta i en lednings-
grupp, vilka frågor som är viktiga att prioritera och
vilka mandat som finns, säger Birgir Jakobsson.

Den andra delen av programmet handlar om hand-
ledning. Grupper om cirka tio chefer med olika bak-
grunder får chans att bolla problem och frågor under
handledning och coaching av utomstående experter. 

Varje år görs en medarbetarundersökning på Karo-
linska (ICQ). Enligt den senaste undersökningen så
har de medvetna satsningarna på ledarskap burit
frukt. Sedan 2006 har andelen chefer som uppfattas
som goda ledare av sina medarbetare, ökat från 39 till
över 60 procent i den senaste mätningen – 2010.

– Chefsrekryteringarna går mycket bra nu,
alltfler läkare är intresserade av att komma
till Karolinska och arbeta som chef på hög
nivå. Majoriteten av våra verksamhetschefer
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Fortsättning nästa uppslag >> 
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heferna är tillbaka

Karolinskas sjukhuscef, Birgir Jakobsson, har lyckats vända trenden. Nu söker läkarna återigen chefsjobb.
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är läkare och jag anser att det är viktigt att
man har en djupgående medicinsk kunskap
om den verksamhet som man ska leda. Men
det krävs naturligtvis också att man har goda
ledaregenskaper och att man vill utvecklas
som ledare, säger Birgir Jakobsson.

Alla nya chefer på Karolinska måste delta i en grund-
läggande chefsutbildning, det så kallade basprogrammet.
Syftet är att stärka motivationen och ge deltagarna ökade
kunskaper om chefsrollen på Karolinska. Programmet
innehåller åtta delar med totalt 15 dagar under ett år.

– Förutom basprogrammet och
ledningsutvecklingsprogrammet skickar vi även indi-
vider som vi vill satsa extra på, till ledarskapsprogram
utanför Karolinska. Vi har också ett program där vi
regelbundet inventerar och nominerar blivande
chefer. Vi ger intresserade möjlighet att under 18
månader få en inblick i vad ledarskap handlar om.
Flera läkare har nu klivit fram, tagit plats i lednings-
grupper och axlat ett chefsansvar. Det är en mycket
positiv utveckling, säger Birgir Jakobsson.

Sol-Britt Lonne Rahm är överläkare och ordförande
för läkarföreningen på Karolinska. Hon tycker att ledar-
skapet har stärkts och att det märks bland medarbe-
tarna.

– För organisationens skull är det viktigt att läkare
nu kliver fram. Det blir en stark spin-off-effekt både
vad gäller flöden och patientsäkerhet, säger Sol-Britt
Lonne Rahm.

Eva Nordin
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Läkare borde tränas
i ledarrollen tidigare
Sedan 2004 är Tomas Movin chef för akutdivisionen på
Karolinska universitetssjukhuset. I botten är han specia-
list i ortopedi och har även gjort en forskarkarriär; efter
disputation 1998 blev han docent 2002 vid Karolinska
Institutet.

▼ Sitt första chefsuppdrag fick han 1999 och har sedan dess
deltagit i många olika chefs- och ledarskapsprogram, både i
Sverige och internationellt. Han har också hunnit erfara tre olika
sjukhusdirektörer sedan han började på Huddinge sjukhus som
chef för den dagkirurgiska kliniken.

– Styrkan med Birgir Jakobsson är den långsiktiga och tydliga
satsningen på ledarskap och processutveckling. Ett bra
exempel är att man rekryterat läkare som förändringsledare i de
akuta vårdprocesserna. På många sätt har styrningen på Karo-
linska blivit mycket tydligare, säger Tomas Movin.

Även om det finns svårigheter ser han ingen konflikt med att
kombinera ett chefskap med forskning och kliniskt arbete.
Högsta prioritet är patienterna, och lika viktigt är ett gott ledar-
skap, menar han.

– Det är en stor svaghet att inte läkare tränas i ledar-
rollen och interaktion med andra, förrän väldigt sent. Jag
skulle önska att en ännu större andel av läkargruppen lär
sig att leda, säger Tomas Movin.

Sedan april i år är Johan Heilborn
sektionschef vid hudkliniken på
Karolinska Universitetssjukhuset.
En förändrad organisationsstruktur
och en öppnare och mer kreativ
klinikledning, fick honom att vilja
ta steget till chef.

▼ – Det är viktigt att vi läkare vågar ta rollen
som ledare och chefer, jag önskar att fler gjorde
det. Det har länge varit ett stort problem att man
som läkare haft det medicinska ledningsansva-
ret, men utan mandat att styra verksamheten
och kostnaderna. Det är en svår gisslansituation,
säger Johan Heilborn.

Han är överläkare och specialist i venerologi.
Sedan drygt ett halvår är han även sektionschef
och ansvarig för hudkirurgi och diagnostik av
hudtumörer.

I takt med att en matrisorganisation har
implementerats på Karolinska Universitetssjuk-
huset, har beslutsvägarna blivit enklare och
kommunikationen tydligare, menar Johan
Heilborn.

– Tidigare kunde vi ha en chef som ansvarade
för delar av vuxenmottagningen och som också
hade det medicinska ansvaret, men utan mandat
att påverka verksamheten. Om det uppstod
problem så fick den chefen lyfta frågan till sin
chef som i sin tur eventuellt tog upp problemati-
ken med klinikledningen. Det kunde handla om
stort som smått. Och sedan skulle besluten kom-
municeras hela vägen tillbaka. Det var ett väldigt
omständligt förfarande. Beslut togs långt ifrån
den faktiska verksamheten, säger Johan Heilborn.

Men en matrisorganisationen med
tvärfunktionella flöden skapas ett tydli-
gare system där ansvar och befogenhe-
ter kopplas samman. Chefer får en
snabb feedback på sina handlingar och

Nya tankegångar fi
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fattade beslut. Och det är naturligt i en
sådan organisation, menar Johan
Heilborn, att det är en läkare som får
både det medicinska ansvaret, och chef-
sansvaret för ekonomi och personal.

Toppstyrningen borta
– Vi har även förändrat arbetet i klinikledningen.
Förr var det en mer toppstyrd organisation. Nu
arbetar vi utifrån en annan modell och det märks i
engagemanget på våra möten. Det är högre i tak
och mer kreativt, det sprudlar av idéer som bollas
fritt, säger Johan Heilborn.

De utmaningar han ser framför sig handlar om
frågor som rör kommunikation och budget.

– Vi är tre starka sektionschefer och det finns en
potentiell risk att vi springer åt olika håll och ser
mer till den egna verksamheten än till helheten.
Därför behöver vi hitta bra former för möten. Det
gäller också för cheferna i första linjen. I nästa steg
har vi klinikledningen som kan hjälpa till så att vi
skapar gemensamma mål och visioner.

En annan utmaning är den ekonomiska delen av
chefsansvaret. Hittills har cheferna arbetat med

frågor som rör verksamheten och personalen, men
inte med budgetfrågorna. 

– Där saknar vi fortfarande verktyg. Det ska
upprättas nya kostnadsställen för att jag som chef
ska kunna ta ett tydligt ansvar för min budget,
säger Johan Heilborn.

Han har ett chefsavtal med Karolinska
som innebär att han ska arbeta 50
procent kliniskt och 50 procent som
chef. För Johan Heilborn är det viktigt att
ha kvar kontakterna med patienterna. Att
ha professionella chefer som inte är del-
aktiga i forskning eller kliniskt arbete,
vore en olycklig utveckling, menar han. 

Man blir inte en bra chef om man 
förlorar den nära vardagskontakten
– Jag skulle inte vara intresserad av att vara chef
under sådana förutsättningar. Jag tror inte att man
blir en bra chef om man förlorar den vardagsnära
kontakten med den verksamhet man arbetar i. Det
är svårare att styra och fatta bra beslut om man
endast är chef.

Johan Heilborn tycker att han hittills har fått ett
bra stöd i sitt chefskap. Och han är imponerad av
de ledarskaps- och chefsprogram som Karolinska
erbjuder.

– Det var värdefullt att jag i ett tidigt skede pla-
nerades in i chefsprogrammet. Trots att jag började
i april, har jag redan hunnit med flera utbildningar,
de har varit intensivt och lärorikt. Och det mesta
har känts relevant och professionellt, säger Johan
Heilborn.

Han önskar dock att det tydligare skulle gå att
välja karriärväg redan under specialistutbildningen. 

– Jag tycker att det skulle vara bra om man tidigt
kunde välja kliniskt arbete och en chefskarriär,
eller kliniskt arbete och forskning. Kraven på
forskare vid Karolinska Institutet är att syssla med
spjutspetsforskning, och det kräver mycket och
passar inte alla. Det är också viktigt att bägge valen
är lika meriterande och avspeglas i lönen och i kar-
riärmöjligheterna. Här är det kanske viktigt att
tänka om, säger Johan Heilborn.

Eva Nordin

r fick Johan Heilborn att vilja bli chef

Johan Heilborn: Idag har de som har medicinskt ansvar även fått
mandat att påverka verksamheten. Det gör att fler kan tänka sig
att bli chefer. Foto: Allan Larsson, Medicinsk bild, Karolinska. 
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Ragnberth Helleday var fackligt
ombud när läkarkollegerna uppma-
nade honom att hoppa in som till-
förordnad chef för att fylla en lucka. 
I dag är han chef för 480 medarbetare
på Medicincentrum vid Norrlands uni-
versitetssjukhus.

▼ År 2004 tackade den dåvarande chefen på lung-
och allergikliniken med kort varsel nej till förnyat
förordnande. 

Överläkaren Ragnberth Helleday, som då
var klinikens fackliga ombud, kallade
samman läkarkollegerna för att diskutera
rekryteringen. Enigheten var stor om att
alla ville ha en läkare som chef, och så kom
frågan: ”Men Ragnberth, kan du inte ta det
som tillförordnad”?

– Jag visste inom mig att jag någon gång ville prova
att vara chef. Men jag hade inte tänkt göra det så
tidigt, jag vara bara 40 år gammal och hade en bild av
att en chef skulle vara äldre och ha mer erfarenhet.

Efter ansökan och intervjuer blev så Ragnberth
Helleday verksamhetschef för kliniken. Stödet från
kollegerna och möjligheten att fortsätta med visst
kliniskt arbete gjorde att han fortfarande kunde känna
sig som både kollega och chef de första åren. 

Ett större kliv blev det när han år 2007 tog över
ansvaret även för medicinkliniken med sikte på den sam-
manslagning som ledde fram till det som i dag är Medi-
cincentrum, med fem sektioner och sammanlagt 480
anställda. En verksamhet som enligt Ragnberth Helledays
syn vilar på tre ben: klinik, forskning och undervisning.

Det innebar inte bara att det blev omöjligt att fort-
sätta med läkararbetet, utan också ett större avstånd
till de andra läkarna.

– Samtidigt tyckte jag ju att det var roligt att vara
med och påverka, och jag ville inte behöva ångra i
efterhand att jag inte provat.

I arbetet med omorganisationen var det en fördel
att som chef ha sitt ursprung i och kunna företräda
den lilla lungklinikens intressen, menar Ragnberth
Helleday. 

– Tydlig kommunikation har hela tiden varit mitt
ledord. Av egen erfarenhet vet jag hur fel det kan bli
om chefen inte kommunicerar korrekt, eller är
otydlig. Som helhet tycker jag också att det har blivit
bra efter sammanslagningen, även om det är mycket
som tar tid.

Betydligt svårare än att ro sammanslagningen i land
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Ragnberth Helledays tips till 
den som funderar på att bli chef
Det här menar Ragnberth Helleday att du ska
fundera på innan du tackar ja till ett chefsjobb:

▼ Varför blev just du tillfrågad om att bli chef? Är det på
grund av dina goda egenskaper, eller ligger något annat
bakom? Är du den första som tillfrågas, eller fick du
frågan för att alla andra tackat nej?
▼ Chefs- och ledarskap kommer att bli din huvuduppgift
– är du beredd att prioritera det? 
▼ Vilka förutsättningar finns för uppdraget? Finns det en
dold agenda, till exempel en omöjlig budget eller att du
kommer att tvingas stänga en verksamhet?
▼ Får du möjlighet att anställa en läkare som efterträder
dig, eller belastar chefstjänsten din egen budget så att
det inte går?
▼ Har du tillräckliga chefs- och ledarerfarenheter sedan
tidigare? Om inte, hur ser utbildningsmöjligheterna ut?
▼ Vad händer om du inte fortsätter som chef? Kan du få
garantier för att återaktivera dina kunskaper som specia-
list?
▼ Får du en tillräckligt bra lön? Får du behålla hela eller
delar av chefstillägget om du slutar som chef?
▼ Vilken form av stöd kan du få, till exempel från chefs-
nätverk, en mentor eller coach?

Ragnberth Helleday 
haraldrig ångrat att han 
svarade ja närkollegerna 

bad honom att bli chef
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är det att hantera hårda besparingskrav. Västerbottens
län har ett vikande skatteunderlag, och 2011-2012 ser
ut att bli riktigt tuffa år.

– Jag sitter med budget- och verksamhetsansvaret

och visst tänker jag ibland ”fy vad jobbigt”. Men det
viktiga är att ha en öppenhet och arbeta med tydliga
prioriteringar. Vi rangordnar vad som gör minst och
mest nytta i verksamheten och prissätter det. När
pengarna inte räcker måste vi se till att föra om resur-
serna till det som är högst prioriterat.  

Vardagen för Ragnberth Helleday innehåller många
mejl och många möten, men ofta står hans dörr på
glänt som ett tecken på att man ska känna sig väl-
kommen att kliva in. En kväll i veckan jobbar han
sent för att beta av sådant som annars blir liggande.

– Jag brukar säga att det är min jour. Visst sitter jag
ibland och svarar på mejl på helgen, men då får de
ligga i utkorgen till måndagen. Jag vill inte att det ser ut
som att jag förväntar mig att andra ska jobba på övertid.

Ragnberth Helleday är medveten om att han som
chef är en speciell person i medarbetarnas ögon. Det är
bra att be att få tänka på saken, att ”räkna till tio” om
man blir upprörd och inte skicka iväg vissa mejl för fort. 

– Ogenomtänkta mejl är jättefarligt. Jag har själv
haft för bråttom och fått be om ursäkt efteråt.

Att ibland vara lite för spontan, någon gång lite för
snäll och konflikträdd, och svårigheter att släppa kon-
trollbehovet hör till de egenskaper som Ragnberth
Helleday jobbar med för att utveckla sitt ledarskap.
Till pluskontot räknar han öppenhet, tillgänglighet
och kommunikationsförmåga.

Även om det kan kännas ensamt att vara chef har
han tillgång till flera olika nätverk. År 2007 deltog han
i en chefskurs för verksamhetschefer som fortsätter
träffas varje halvår. Han har också en personlig coach
att tala med. 

Också det administrativa stödet är bra, Ragnberth
Helleday har en sekreterare, en controller och en per-
sonalspecialist till sitt förfogande. 

– Tillsammans blir vi ett litet arbetsutskott med god
kännedom om verksamheten.

När Ragnberth Helleday får frågan om hur
en ideal verksamhet skulle se ut nämner
han först fungerande IT-system i vården:
– Jag skulle vilja att mina medarbetare inte
dagligen behövde uppleva frustration kring
datasystem, journaler, labbsvar och
röntgen. Jag vill att läkares kompetens
utnyttjas rätt så att man får mer tid för pati-
enten och inte behöver ägna sig åt sekrete-
rarjobb. Överhuvudtaget vill jag minska
mängden onödigt arbete i sjukvården, så att
vi slutar att ägna oss åt sådant som inte för
verksamheten framåt. 

– Jag vill också verka för att det ska finnas tillräck-
ligt med doktorer, låg personalomsättning och bra
teamarbete som fyller på med glädje, energi och lust
att göra ett bra jobb.

Helene Thornblad

39

Sjukhusläkaren 5/2010www.sjukhuslakaren.se

Efter viss tvekan tog Ragnberth Helleday steget att blic chef då kolle-
gerna frågade honom. Ett ännu större kliv blev det 2007 när han tog
över ansvaret för medicnikliniken som idag är Medicincentrum med
sammanlagt 480 anställda. Foto: Johan Gunséus
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Asghar Farahani och Christer Ekdahl
hoppade av sina uppdrag som verk-
samhetschefer vid Universitetssjukhuset
i Linköping. Bägge protesterade mot
orimliga förutsättningar och en
sjukhusorganisation som de menar
motverkar samarbete och helhetsan-
svar.

▼ Asghar Farahani var verksamhetschef för akuten
och hade ett femårsavtal med landstinget, men valde
att gå efter knappt ett och ett halvt år.

– Jag såg det som omöjligt att fortsätta arbeta i
ett system där patienter, anhöriga och vårdper-
sonal for illa. Vi hade flera Lex-Maria ärenden
och 700 avvikelser per år. Det är mycket
jämfört med vilken verksamhet som helst.

Asghar Farahani upplevde att det var svårt att få
stöd och gehör för de omfattande brister som fanns.
En del av problematiken bottnar i universitetssjukhu-
sets organisation, menar han.

Sedan 2004 finns inte längre någon sjukhus-
direktör med ett övergripande helhets-
ansvar. Istället är sjukhuset organiserat i ett
system med flera centrumchefer som var
och en ansvarar för olika sektioner. 

– Akuten hade 250 anställda och en kvarts miljard
kr i budget. Det är en omfattande verksamhet och
kräver samarbete och samverkan över sektionsgrän-
serna. För akuten del fanns det stora samarbetspro-
blem. Specialisterna var inte gärna delaktiga i arbetet
på akuten, utan prioriterade hellre sina egna uppdrag.
Det gjorde att många patienter hamnade mellan
stolarna, säger Asghar Farahani.

Multisjuka patienter utan tydlig sektions-

tillhörighet kunde tvingas vänta upp till 25
timmar i en korridor. 

Asghar Farahani liknar akuten vid en diskmaskin.
Alla plockar in, men när diskmaskinen ska tömmas
uppstår konflikter.

– Flera av sektionerna ville till exempel inte
skicka ned specialister till akuten, trots att vi
kallade. Vid ett tillfälle hade kirurgsektionen
skickat ned en läkarstudent från termin elva
som ensam var ansvarig för nattjouren på
akuten. Studenten utsattes för svåra utma-
ningar och patienterna hamnade i fara. När
jag försökte diskutera detta fick jag endast
en axelryckning till svar. 

Vid S:t Görans sjukhus finns en VD som kan kalla
in cheferna och tydliggöra hur uppdraget ser ut och
ska skötas. Vid Universitetssjukhuset i Linköping
fanns ingen att vända sig till som hade mandat och ett
övergripande ansvar. Om jag hade fått bestämma
hade jag sparkat alla centrumcheferna och tillsatt en
sjukhusdirektör, säger Asghar Farahani.

Vid ett tillfälle kom en kvinna med sin man
till akuten. Han hade långt framskriden
cancer och starka smärtor. I åtta timmar
tvingades han sitta på akuten med en mor-
finpump och vänta på att någon kunde ta
emot honom.  Det var gamla människor.
Patientens fru tvingades höja morfindosen
medan jag febrilt letade en vårdplats till
mannen.

– I sådana situationer var det särskilt svårt att vara
chef och det är klart att jag många gånger hade dåligt
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”Omöjligt att ta ansvar för
ett system därpatienteroch
personal far så oerhört illa”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fortsättning nästa uppslag >> 

Asghar Farahani sade 
upp sig från jobbet som
verksamhetschef efter 
bara ett och ett halvt år
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Vid ett tillfälle letade
Asghar Farahani i åtta
timmar efter en vård-
plats till en äldre svårt
cancersjuk man som
kommit in till akuten
med starka smärtor.
Under tiden fick 
hustrun höja morfin-
doseringen för 
att lindra makens
smärtor. Fo

to
:J

oh
an

na
 H

en
ri

ks
so

n

Sjukhuslakaren_nr5_2010  10-10-21  11.19  Sida 41



samvete och tyckte att det var svårt att vara ansvarig
för en verksamhet som inte fungerade.

Under Asghar Farahanis tid som verksamhetschef
för akuten minskade budgeten med 20 miljoner och
han tvingades sparka 26 personer.

– Jag hade varken resurser eller ett tydligt grund-
uppdrag för att kunna göra ett bra arbete. Det hade
varit oansvarigt att stanna kvar på posten under
sådana förutsättningar.

Asghar Farahanis kritik delas av Christer
Ekdahl, överläkare och avhoppad verksam-
hetschef för Infektionskliniken vid Univer-
sitetskliniken i Linköping. Han lämnade sitt
uppdrag efter bara ett år. Det främsta skälet
var att han saknade förtroende för styr-
ningen i landstinget.

– Vid anställningsintervjun var jag ärlig och tydlig
med att jag var beredd att arbeta hårt, men att jag inte
var beredd trolla med knäna. När jag tillträdde mitt
uppdrag kom jag till en verksamhet som inte hade
gått ihop ekonomiskt det senaste decenniet. Det fanns
ett glapp på cirka 10 procent av omsättningen, knappt
20 miljoner kronor. 

Innan jag började var jag tydlig med att det inte
skulle kunna gå att täppa igen det glappet, säger
Christer Ekdahl.

I grunden fanns ett systemfel, menar han.
Alla försök till utveckling och ett kreativt
chefskap var på förhand dömda att miss-
lyckas.

Svaret var ständigt att det inte gick eftersom det
saknades resurser. Centrumcheferna var bakbundna
av de ekonomiska begränsningarna och bedömdes
utifrån sin förmåga att hantera sin budget. Det
saknades också långsiktiga mål och ett fungerande
samarbete mellan cheferna för de olika centrumbild-
ningarna, menar Christer Ekdahl.

– Jag hade flera diskussioner med bland annat
landstingsdirektören och min bedömning var att även
hon var bakbunden av politikerna och hade svårt att
agera i den riktning som hon hade stakat ut. 

Christer Ekdahl efterlyser ett långsiktigt tänkande
och mycket tydligare politiska prioriteringar när resur-
serna inte räcker. 

Den prioritering som dagligen görs vid
omhändertagandet av den enskilda patien-
ten räcker inte längre, vilket oftast leder till
att de patienter som har svårast att föra sin

talan blir nedprioriterade, menar han.
Östergötland var tidigt ute med öppna politiska pri-

oriteringar. En lista presenterades 2003 över åtgärder
som inte längre skulle ingå i sjukvårdsutbudet, och
vissa åtgärder flyttades från specialistsjukvården till
primärvården. Listan skapade en het politisk debatt.

– Det är ingen som vågar ta i prioriterings-
diskussionen idag. Jag anser att diskussio-
nen är helt nödvändig och bör flyttas upp
på den nationella agendan. Vi behöver
tydliga politiska prioriteringar som får ett
nationellt och ekonomiskt genomslag, säger
Christer Ekdahl.

I nuläget sker en dold prioritering via orimliga bud-
getkrav.

– Som ledningsstrukturen ser ut idag i Östergötland
har politiken flyttats ner till akutmottagningen, vilket
leder till att vi ofta ägnar mer tid till att träta om vem
som ska ta hand om patienten än att gemensamt
försöka lösa patientens problem, säger Christer Ekdahl.

Sedan den första juni i år är Asghar Farahani ny
chef för Hälsoval Sörmland. Christer Ekdahl delar sin
tid mellan infektionskliniken i Skövde och geriatriska
kliniken vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Landstingsdirektören avfärdar kritiken:
”I komplexa organisationer finns det alltid
personer som tycker att det är svårstyrt”
Den 1 januari 2008 tillträdde Barbro Naroskyin
tjänsten som landstingsdirektör i Landstinget Östergöt-
land. Hon är utbildad sjuksköterska, men har under
de senaste tjugo åren haft olika chefsbefattningar
inom landstingsvärlden.

Barbro Naroskyin avböjde en telefonintervju med
Sjukhusläkaren, men så här svarade hon i ett mail:

”Den här diskussionen är inte unik. I stora och
komplexa organisationer finns det alltid de som
tycker att det är svårstyrt.

Om man tittar på öppna jämförelser, mätningar av pati-
entsäkerhet, patient- och medarbetarenkäter med mera,
så kan man konstatera att Landstinget i Östergötland har
goda resultat och ligger i framkant inom vissa områden. 

– Hur man än organiserar en verksamhet så stöter
man på gränsdragningsproblem. Syftet med centrum-
bildning är främst att skapa förutsättningar för en så
jämlik vård som möjligt för patienter i hela länet, att
stötta vårdprocesserna och understödja sidledesansvar.

Eva Nordin
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”Systemet är dömt att misslyckas från början
– det finns en komplex organisation, 
men inget samarbete mellan cheferna 
för de olika centrumbildningarna”
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Inom modern sjukvård är det nödvän-
digt att verksamhetschefer ägnar sig åt
ledarskap på heltid. Det menar sjuk-
huschefen vid Skånes Universitetssjuk-
hus, Bent Christensen.

Tvärtom, menar Anders
Lindmark (bilden). Han
lämnade sitt uppdrag som
verksamhetschef i protest mot

att han inte fick fortsätta att jobba
kliniskt eller forska.

▼ – För min del fungerade det alldeles utmärkt att
kombinera chefskapet med klinisk verksamhet och en
del forskningsaktiviteter. Det underlättade mitt arbete
och gav mig en legitimitet i chefsuppdraget. Jag anser
att jag hade bättre förutsättningar att klara mitt uppdrag
genom att vara kliniskt och forskningsmässigt aktiv.
Detta kan självfallet variera mellan olika verksamheter
och beror förstås också på uppdragets omfattning,
säger Anders Lindmark, tidigare verksamhetschef för
område hematologi vid universitetssjukhuset i Lund.

Det var under ett informationsmöte för sjukhusets
samtliga chefer i september 2008, som sjukhuschefen
Bent Christensen meddelade att chefer ska ägna sig åt
ledarskap på heltid och inte delta i det kliniska arbetet
eller forska. Direktivet möttes med stor förvåning av
många verksamhetschefer, menar Anders Lindmark.

– Vi upplevde inte att beslutet var förankrat i led-
ningsgruppen, utan att det var ett självständigt utspel
från sjukhuschefen. Jag blev överraskad att inte fler än
jag lämnade sina uppdrag, säger Anders Lindmark.

Bent Christensen har i många sammanhang redogjort
för sin syn på ett vad han anser vara ”modernt” ledarskap. 

I en artikel i Sydsvenskan säger han: ”Har man
ansvar för budget för flera miljoner, så måste man pri-
oritera sitt chefsjobb. En chefs primära uppdrag är att
se till att man har den kompetens som behövs. Hur
skulle det vara om den högsta chefen gick runt och
ordnade med praktiska ting? Jag vet inte vilka andra
branscher där det förekommer”.

Anders Lindmark menar dock att förutsättningarna
och villkoren i sjukvården och särskilt i den högspeci-
aliserade regionsjukvården, ser annorlunda ut än i
många andra branscher.

– Hematologi är en väldigt forskningsintensiv spe-
cialitet där steget från kliniska innovationer till klinisk
praxis är väldigt kort. Om du som chef har en forsk-
ningsanknytning så är chansen större att den här
överföringen av forskningsresultat verkligen kommer
till praktisk användning, säger Ander Lindmark.

Det är svårt, menar han, att tillämpa en hårdare
ekonomisk styrning i sjukvården. Det finns många
verksamheter, där det är näst intill omöjligt att på
förhand dimensionera resurserna på ett optimalt sätt.

– Samtidigt finns det ständiga krav på att man skall
erbjuda medborgarna vård och behandling, även om
de tilldelade medlen redan är förbrukade. Det efterfrå-
gas också från patienterna att man ska börja använda
nya effektiva läkemedel eller nya behandlingsmetoder,
som generellt alltid är betydligt dyrare, redan innan
finansieringsfrågorna är lösta. Inom offentlig sjukvård
kan man heller inte lägga ned eller upphöra med att
behandla patienter, på grund av att de ekonomiska
ramarna är för snäva, säger Anders Lindmark.

Ekonomisk styrning inom sjukvården i de flesta fall
ett mycket primitivt instrument, menar han. 

– Fokuset är att man skall hålla en budget, som
schablonmässigt justeras i relation till tidigare tillde-
lade medel, utan att det görs någon kritisk analys eller
mer omfattande revision.

För att kunna driva utvecklingen framåt krävs
starka ledare med en stark bas, dels i forskningen,
dels i den kliniska verksamheten i sjukvården. Det
krävs också, menar Anders Lindmark, ledare med
fingertoppskänsla och förmåga att bygga broar mellan
den landstingsdrivna sjukvården och akademin.

– Om man själv har en forskningsanknytning är det
större chans att man som verksamhetschef verkligen frigör
tid för forskning för de läkare som har kombinationstjäns-
ter. Dessutom är det lättare att avgöra hur man ska samar-
beta och förhålla sig till industrin, säger Anders Lindmark.

Han menar vidare att det finns risker med en
utveckling där man inom sjukvården enbart satsar på
ledare som gör chefskarriär på heltid. 

– Om man gör avkall på andra professionella åta-
ganden och endast fokuserar på en chefkarriär, så är
risken stor att man blir mer beroende och sårbar. Det
skapar, tror jag, ett system med alltför lojala chefer
som månar om sin chefskarriär och som inte har
särskilt stor frihet till ett kritiskt tänkande, säger
Anders Lindmark.

Sjukhusläkaren har förgäves sökt Bent Christensen
för en intervju.

Eva Nordin
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Verksamhetschefen Anders Lindmark lämnade jobbet
i protest när sjukhuschefen vid Skånes Universitetssjukhus 
införde ”stopplag” mot klinisk verksamhet
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Efter många år som chef i den offentliga
sjukvården, arbetar kirurgen Jan
Hedenbro nu som verksamhetschef för
det privata vårdföretaget Aleris Obesitas
Skåne. Han har även kvar en överläkar-
tjänst vid Skånes universitetssjukhus. 

▼ Bägge sektorer behöver lära av varandra om inte
utvecklingen ska stagnera, menar han.
När Aleris vann upphandlingen av specialiserad obe-
sitaskirurgi för vuxna i Region Skåne, rekryterades Jan
Hedenbro till chefsuppdraget.

Han anställdes på halvtid i maj 2009. Då hade han
också kvar ett chefsuppdrag på universitetssjukhuset i
Lund, men det var inte hållbart i längden och kritiken
lät inte vänta på sig.

– Det går inte att sitta på två chefsstolar där den ene
beställer av den andre. I dag arbetar jag 75 procent som
chef för Aleris Obesitas Skåne, och cirka 25 procent
som överläkare vid universitetssjukhuset. Jag har lämnat
över stafettpinnen som teamchef, men deltar och assi-
sterar vid operationer, säger Jan Hedenbro.

Aleris har mottagning i Kristianstad och i Lund där
även administrationen finns. Vårdföretaget utför laparas-
kopisk gastric bypass på personer med kraftig övervikt
och fetma. Den störste uppdragsgivaren är Region
Skåne, men företaget har även avtal med landstingen i
Blekinge, Kronoberg, Östergötland, Västra Götaland och
Halland. Aleris har kapacitet att genomföra cirka 1000
fetmaoperationer om året, det är drygt en femton
procent av all fetmakirurgi som görs i Sverige.

– Vi är ett högvolymcenter och våra kirurger blir
väldigt tränade och kompetenta på den här typen av
kirurgi. Vi genomför kanske tio gånger fler operatio-
ner än ett stort offentligt sjukhus som ska leverera så

mycket annat, säger Jan Hedenbro.
Det finns dock stora brister idag när det gäller

kompetensen för resten av vårdkedjan, menar han. 
Efter att patienten genomgått sitt ingrepp och vård-

episoden är över, flyttas ansvaret för patienten tillbaka
till landstinget. Om det då tillstöter komplikationer är
det den offentliga vårdgivarens ansvar att ta hand om
problemen. 

– Många patienter riskerar då att hamna
mellan stolarna på grund av att det finns brister i
vårdkedjan. Det saknas idag på många håll i den
offentliga vården kompetens och kunskap att ta
hand om dessa patienter. Landstingen borde ge
privata vårdföretag ett utökat uppdrag att också
ansvara för utbildning. Det är mindre än hälften
av landets kirurgkliniker som utför denna typ av
kirurgi. 

De flesta läkare får inte lära sig, varken under sin
utbildning eller i sin kliniska tjänstgöring, att ta hand
om den här typen av patienter när de får en kompli-
kation i efterförloppet. 

Landstinget borde se till att sjukhus med akutmot-
tagningar också har ett system med kompetenser så
att patienter som genomgått fetmakirurgi får ett bra
omhändertagande, säger Jan Hedenbro.

Aleris har nu inlett ett samarbete med några
kliniker som skickar kirurger för träning och utbild-
ning i Kristianstad. Hemmakliniken står för lönen
under utbildningstiden.

– Initiativet kommer från oss som känner ansvar för
fetmakirurgin och som ser risker med utvecklingen om
vi inte åtgärdar bristerna. De som köper en utbild-
ningsplats hos oss får vara med om kanske 100 opera-
tioner under några veckor. Det skulle ta ett helt år att nå
upp till samma volym i landstinget, säger Jan Hedenbro.

Ansvaret för forskning, utbildning och utveck-
ling ligger hos landstinget. Men när privat vård
dominerar ett helt fält, som obesitaskirurgin, är
det viktigt att landstinget också för över resurser
och ansvar för forskning och utbildning till de
privata aktörerna.
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”Ärman kritiskellerobekväm är
Uttalandet, i rubriken ovan, kommer från Jan Hedenbro, som idag har en fot
i den privata vårdsektorn och en i den offentliga. Överraskande gäller hans
uttalande, inte den privata vården utan dagens förhållanden inom det offent-
ligt styrda Skånes universitetssjukhus. Enligt Jan Hedenbro lever många
chefer på Skånes universitetssjukhus idag en otrygg tillvaro, där den som är
kritisk riskerar att få sparken. När det gäller vad som är bäst – offentlig eller
privat sjukvård så tycker han att båda sidor har något att lära.
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– Jag gillar att man inom universitets-
sjukhusen automatiskt axlar ansvaret att
utbilda nästa generation. Och att man
har ett system som premierar forskning
och utveckling. 

Det finns stora fördelar, menar Jan
Hedenbro, att som anställd i ett privat vård-
företag, ha en bakgrund från forsk-
ning och klinik i den offentliga
sjukvården. Såväl privat som
offentlig sektor behöver lära av
varandra.

– Tillsammans med universite-
tet har Aleris startat en utbildning
för att höja kompetensen inom
fetmakirurgin. Vi har gynnsamma
utbildningsförutsättningar. På ett
ledningsmöte med Aleris lyfte jag
frågan eftersom jag tycker att vi har
ett samhälleligt ansvar.

– Eftersom vi som arbetar på Aleris
är smått fanatiska vad gäller flöden, så
är vi noga med att mäta varje del av
verksamheten. Tempot är snabbt,
varje sak vi gör ska vara genomtänkt
och dokumenterad så att vi hela
tiden kan få en återkoppling och
chans att rätta till eventuella brister,
säger Jan Hedenbro.

I privat verksamhet där
ersättningen bygger på pre-
station, finns det starka driv-
krafter för den enskilde
läkaren att hålla ett högt flöde.

– Har man dessutom ett per-
sonligt ansvar för sina patienter
och för eventuella komplikatio-
ner, så är incitamentet att hålla en
hög kvalitet starkt. Så är det inte
riktigt i den offentliga sjukvår-
den, säger Jan Hedenbro.

Samtidigt, menar han, är den
höga andelen av högpreste-
rande konsultläkare inom privat
vårdsektor, en utmaning.

Det är inte lika enkelt att vara en tydlig chef
om man har många konsultanställda läkare,
jämfört med om man är chef för specialistlä-
kare med flerårsförordnanden.

– Lönekonstruktionen för konsultläkare
innebär att de endast presterar utifrån det som

står i kontraktet. Om jag som chef vill att vi
ska skaffa en profil inom andra
områden eller utöka vårt ansvars-
område, så är det väldigt svårt om
det inte står i avtalet. Man gör
endast det som man får betalt för

och det kan vara begränsande,
säger Jan Hedenbro.

Med sin bakgrund och sina
erfarenheter från den offentligt
drivna sjukvården, vill han slå

vakt om att kvalitet, forskning och
utbildning får ett stort utrymme även

i privatdriven sjukvård. 
Jan Hedenbro ställer sig kritisk till

dagens syn på chefskap vid Skånes
universitetssjukhus. 

Utveckling mot professionella
ledare på heltid utan förankring
i klinik och forskning, innebär
en risk, menar han.

– Utan en överläkartjänst i
botten och utan möjlighet att falla
tillbaka på forskning, är risken
stor att man blir mer lojal mot

systemet och sin egen trygghet. 

Många chefer på Skånes
universitetssjukhus lever i en

otrygg situation
Är man kritisk eller obekväm är

risken stor att man får sparken. Jag
upplever att många chefer på
Skånes universitetssjukhus lever i
en otrygg situation, på sikt tror jag
det är en farlig utveckling, säger
Jan Hedenbro.

Eva Nordin
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Sveriges Läkarförbund behöver göra
mycket mer att för att underlätta för
läkare att kliva fram och anta chefs-
uppdrag i sjukvården. 

▼ Det menar Thomas Lindén, ordförande för Chefs-
föreningen inom Läkarförbudet som vill motivera,
inspirera och stötta läkare som är eller vill bli chefer i
sjukvården.

Chefsföreningen är en yrkesförening och samlar
cirka 2000 medlemmar.

– En av våra största utmaningar är att försöka
påverka Läkarförbundets attityd till ledarskap. För-
bundet är skickligt på att fånga fackliga frågor, men är
sämre på att stötta och uppmuntra de läkare som är
bredda att anta utmaningen att leda utvecklingen i
svensk hälso- och sjukvård, säger Thomas Lindén.

Han menar att det finns en inneboende motsättning
i Läkarförbundet, som dels ska driva fackliga frågor,
dels vara en yrkesorganisation för alla sina medlem-
mar.

– När Läkarförbundet samlas till fullmäktigemöte
väcks ibland frågan varför chefer sitter med på mötet.
Man förstår inte den stora betydelsen av att Läkarför-
bundet har medlemmar som också är chefer, och att
de är förbundets förlängda redskap för att ta initiativet
och inflytandet över utvecklingsriktningen i svensk
sjukvård. Förbundet har misslyckats med att sätta
tydligt fokus på en chef- och ledarskapsfilosofi på
grund av den här uppdelningen mellan det fackliga
och professionella, säger Thomas Lindén.

Förbundet borde lyfta fram sina medlemmar som
chefer och tydligare visa att förbundets medlemmar
leder och utvecklar svensk sjukvård, menar han.

– Det är viktigt att visa hur en spännande
karriärväg för läkare kan se ut och lyfta
fram förebilder så att medlemmar som
kanske överväger att prova en ledarposition
ska vilja ta steget, säger Thomas Lindén.

Chefsföreningens främsta ambition är att stimulera
till utvecklingen av en sjukvård av hög klass. För det
krävs engagerade och kunniga chefer. Särskilt
lämpade är läkare som mer än andra yrkeskategorier
har förutsättningar att främja en snabb metod- och
kvalitetsutveckling.

– Synen på chefskap har kraftigt förändrats,
även inom vår profession. Många pläderar

för nödvändigheten av ett generiskt ledar-
skap, det vill säga förmågan att kunna kom-
municera och leda människor och motivera
dem framåt. Men det räcker inte. Det krävs
också en fackkompetens, annars är risken
stor att man blir ett frö i vinden och leder i
fel riktning. Medicinen utvecklas så snabbt
att det är en oerhört stark fördel för en verk-
samhet att ha ett ledarskap med medicinsk
kompetens, säger Thomas Lindén.

Sedan fyra månader har han lämnat det sista av sin
kliniska tjänstgöring för att med full kraft kunna ägna
sig åt sitt chefskap. Han har med en gästprofessur i
Australien kvar en fot i forskningen och menar att det
hjälper honom att lyckas bättre som chef.

Han har själv en lång erfarenhet av ledarskap. Då
när han började var det inte särskilt vanligt med ledar-
skaps- och chefsutbildningar. Thomas menar att han
gått den långa vägen och plockat upp erfarenheter
och insikter längs vägen. Det är inte förrän på senare
år som han gått olika ledarskapsprogram. Han är
också tacksam för den psykoterapiutbildning han gick
under tiden som han utbildade sig till psykiater.

– Det är en av de bästa utbildningarna jag gått. Man
lär känna sig själv och de bakomliggande skälen till
att man reagerar som man gör. Man utvecklar också
en förmåga att läsa andra människor, vilket är till stor
nytta när man ska arbeta som chef.

Om han skulle skriva en handbok om hur man blir
en bra chef, så skulle han rekommendera en annan
väg än den han själv har gått. Handboken skulle han
vilja dela in i tre delar.

– För det första behöver man lära sig att leda sig
själv, lära känna sina egna sårbarheter och brister och
skapa förståelse för hur man reagerar och hanterar
stress. Kan man inte leda sig själv är det svårt att leda
andra. Man behöver vidare lära sig att leda en grupp.
Läkare tränas i att möta enskilda individer, men inte
lika mycket att möta människor i grupp och förstå vad
som händer på ett gruppdynamiskt plan. 

Det finns mycket bra teoretisk kunskap om hur
man motiverar grupper och får dem att arbeta mot
samma mål. Den tredje delen handlar om att leda en
verksamhet med allt vad det innebär. Dels handlar det
om att vara strukturerad, hantera information till stora
grupper, leda andra chefer, kunna styra genom siffror,
men också att ha en helhetssyn och förutse saker, och
då kunna lägga om rodret i god tid om så behövs,
säger Thomas Lindén.

Fotnot: Chefsföreningen når du på 08-7903305 eller på
epost: kansli@slcf.se
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Detta får man ofta höra i olika sam-
manhang och används ofta när man
menar att läkare inte ska vara chefer,
men  påståendet i sig är ju korrekt.
▼ Några läkare blir kirurger, psykiatrer eller
distriktsläkare. Andra går till industrin, startar eget,
blir sjukhusdirektörer eller börjar på Socialstyrel-
sen. Många går fram och tillbaka mellan olika kar-
riärer. Men det är sällan som man blir förvånad när
man får höra att någon kollega bytt bana åt ena
eller andra hållet, för det ligger ofta i personlighe-
ten. Ambition eller fallenhet har också ofta varit
tydliga.

Det är den äldsta och kliniskt mest erfarne
läkaren som är chef  – är en annan sak man ofta får
höra både från politiker, allmänhet och ibland fack-
förbundsfolk. Det gäller inte längre. Den äldsta och
mest kompetenta läkaren är ofta inte alls intresse-
rad av ett chefsskap. Arbetsgivaren är kanske inte
heller det minsta intresserad av en sådan person.
Myten om den äldsta och kliniskt mest kompetenta
läkaren som chef i vården lever dock kvar och
beskrivs då ofta som ett slöseri med läkarkraft.

I Sjukhusläkarföreningen jobbar vi för att fler
läkare ska bli chefer, så man skulle kunna tro att vi
vill att alla våra medlemmar ska gå över till Chefs-
föreningen..:)  Men att uppmuntra läkare till chefs-
skap är en sak, men det är minst lika viktigt att ge
förutsättningar i vården för duktiga läkare eller
blivande läkare att vilja fortsätta vara just det.  

Vi ser istället alltför ofta exempel på motsatsen
när man får en välfungerande fullbemannad enhet
gå till en ren avfolkningsbygd på bara några
månader.

En ond cirkel är lätt att starta och kan sedan
rasera en kliniks sedan många år uppbyggda verk-
samhet helt. Bakgrunden är ofta dåligt ledarskap,
ofta på flera nivåer eller beslut som påverkar verk-
samheten så att de som arbetar till slut känner att
de inte längre kan stå för den vård som ges utan
väljer att sluta.

Även om det inte alltid slutar fullt så illa är detta
slöseri med läkarkraft och det blir ofta dyrt och
dåligt när kunniga  läkare och annan personal
väljer bort en arbetsplats snarare än att de väljer till
något nytt. 

Orsaker är försämrande omorganisationer,
budgeteffekter, dålig bemanningstrategi, undan-
trängningseffekter av vårdgarantin, vårdvalssystem
som premierar vård av de friskaste, ojämlik vård
mellan landsting, speciella projekt som till exempel
höftprojekt eller strokeprojekt som i sig är oerhört
bra, men som får alla resurser på bekostnad av
andra patienter… 

Vår motion om en flaskhalsmiljard till vården –
istället för en kömiljard – hoppas vi ska ge diskus-
sion om de effekter som många politiska och olika
organisatoriska intentioner och förändringar får i
praktiken. Att man många gånger ställer patienter,
processer och personal mot varann istället för att
förbättra helheten.

Och om nu den mest erfarna läkaren också vill
pröva ett chefsskap en dag så är det inte att se som
slöseri. Den personen har en stor fördel på flera
områden.  Uttrycket ”skomakare bliv vid din läst”
ska inte tillämpas på läkarkåren...

Tack alla för all respons på min förra krönika
om bristen på vårdplatser!

Gå gärna in på Facebook och gå med i specia-
listläkarens Karin Stenfeldts Upprop för fler vård-
platser. Även Tidningen Sjukhusläkaren finns på
Facebook.

Karin Båtelson,
andre vice ordfö-
rande i Sjukhuslä-
karföreningen.

Läkare ska göra det dom ärbra på
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Förändringen av chefsrollen i svensk
sjukvård har lett till nya krav vad
gäller ansvar och arbetsuppgifter.
Fokus på personal, ekonomi och
administration, har gjort att intresset
för forskning och utbildning bland
chefer har minskat.

▼ Det menar Ulf Haglund, professor i kirurgi vid Aka-
demiska sjukhuset i Uppsala.

– På Akademiska sjukhuset har de här förändring-
arna skett relativt långsamt. Men det sägs ganska
allmänt bland läkarkollegor att cheferna hade större
förståelse och var mer angelägna förr att integrera
forskning och undervisning i den kliniska verksamhe-
ten, jämfört med vad de är idag, säger Ulf Haglund.

Han kom till Akademiska sjukhuset 1988 då han
tillträdde som överläkare och professor i kirurgi. Då
var det en självklarhet att han skulle ersätta sin före-
trädare som klinikchef.

Efter en rad ändringar i hälso- och sjukvårdslagen

avskaffades 1997 chefsöverläkaren och istället
infördes dagens verksamhetschef.

– Ett skäl till reformen var huvudmännens önskan
att få en större frihet att organisera sig och rekrytera
chefer ur en bredare bas. Ett annat skäl var svårighe-
ten att rekrytera läkare till chefspositioner.

– För mig var det uppenbart att ur sjukhus-
ledningens synpunkt ansågs professorerna
lite väl bångstyriga, man ville gärna ha
kontroll på sina chefer och rekrytera
personer som var mer lojala mot sjukhuset.
Det har nog varit en drivkraft i utveck-
lingen. 

Eftersom man som professor är anställd i en annan
organisation, har man större frihet att vara obekväm
och försvara den verksamhet man företräder. Och det
är inte alltid populärt att vara kritisk, särskilt inte i den
tid vi lever i med snäva budgetramar och höga pro-
duktionskrav, säger Ulf Haglund.

Då verksamhetscheferna kom 1997 ändrades också
chefsansvaret. Verksamhetschefer behövde inte vara
skolade inom medicin. Viktigare var att ha lämpliga
ledaregenskaper.

– Det viktigaste är inte vilken utbildning
chefer har, utan att sjukvården får forsk-
ningsintresserade chefer. Det är ingen
garanti att man som disputerad chef har
kvar ett levande intresse för forskning. Jag
känner verksamhetschefer som själva inte
har en forskarutbildning, men som är
väldigt angelägna om att det ska finnas
resurser för forskning på deras kliniker,
säger Ulf Haglund.

Utan forskarintresserade chefer är risken stor att
forskarinsatser inte belönas i systemet.

– Om man som ung nyanställd läkare motiveras
och blir bekräftad av sin chef för exempelvis en publi-
cerad studie i en vetenskaplig artikel, så betyder det
mycket för motivationen, jämfört med om chefen inte
säger något alls, säger Ulf Haglund.

Nackdelen med att man som chef inte har en fors-
karbakgrund kan vara att man får svårare att motverka
en nedprioritering av forskningen, i tider av hårda
ekonomiska villkor och större krav på prioriteringar.

– Om man inte har en förankring i såväl forskning
som sjukvård, kan man som chef ha närmare till
hands att strypa resurser till forskning jämfört med att
bemanna upp en mottagning, säger Ulf Haglund.

Eva Nordin
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Ulf Haglund, professor i kirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala,
menar att det är viktigt för sjukvårdens framtid att ha
forskningsintresserade chefer.

”Intresset för forskning och utbildning
har minskat bland sjukvårdens chefer”
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Viljan att bygga ett bra team och skapa
arbetsro när det stormar i organisatio-
nen fick överläkaren Magnus Anders-
son att ta på sig uppdraget som läkar-
chef på neurologen på Karolinska
sjukhuset i Solna. 

▼ I Magnus Anderssons arbetsrum trängs mappar om
neurologiska diagnoser och utdrag ur forskningsstu-
dier med brev från Arbetsmiljöverket, en säkerhets-
pärm och diplom från en chefsutbildning. Allt avspeg-
lar en vanlig arbetsvecka, med två arbetsdagar som
chef, två i det kliniska arbetet och en dag med forsk-
ning. En fördelning han trivs ypperligt med.

– Upplägget ger mig en viss frihet, en möjlighet att
sätta min egen agenda under en del av arbetsveckan. 

Första tiden som chef kunde det vara svårt för
omgivningen att hålla isär tider och roller, men efter
sex år som läkarchef är det sällan problem. Vissa

dagar tar Magnus Andersson aldrig på sig läkarrocken
utan behåller sina privata kläder. Ett sätt att markera
rollen för dagen.

Uppdraget som läkarchef fick Magnus Andersson
efter sammanslagningen av Karolinska. Verksamhets-
chefen fick då ansvaret för ett 70-tal läkare i Solna och
Huddinge, ett upplägg som bedömdes vara för
tungrott utan mellanchefer.  

Läkarchefsjobbet på neurologen är Magnus Anders-
sons andra omgång på ett chefsuppdrag. Före sam-
manslagningen var han under en period chef för
underläkarna. 

Det gick till som det ofta gör, han fick en fråga i
korridoren, blev smickrad och tackade ja utan att vara
riktigt förberedd på vad uppdraget innebar. Men den
gången var förutsättningarna för chefsuppdraget inte
lika bra. Det fanns inte ordentligt med tid avsatt för
uppdraget och när Magnus Andersson fick erbjudande
om en överläkartjänst i Huddinge kändes det rätt att
gå vidare. 

Men Magnus Andersson hade inte uteslutit möjlig-
heten att bli chef igen, och tillsammans med andra
läkare från Stockholms läns landsting utnyttjade han
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Fortsättning nästa uppslag >> 

Magnus Andersson: Stress är det största arbetsmiljöproblemet för läkarkåren. Här försöker jag
påverka genom att ta bort ”tillika-uppgifter” när det är möjligt. Är man bakjour så är man, och då
ska man inte också ha ett annat ansvar.

”Läkarcheferbehövs, men de måste
få mandat och befogenheter
som stämmeröverens med ansvaret”
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möjligheten att gå en chefutbildning för specialistlä-
kare på Handelshögskolan. 

Med utbildningen och den tidigare chefserfarenhe-
ten i bagaget hade Magnus en klarare bild av vad som
väntade när han tackade ja till att bli läkarchef på
neurologen 2004. 

– Jag ser det som min huvuduppgift att ställa
upp ett bra lag, läkare som kan göra bra
sjukvård och som fungerar bra tillsammans.
Det handlar om att bygga ett bra team och
om att försöka skydda medarbetarna när det
stormar i organisationen och ge arbetsro åt
dem som behöver det, säger han.

För tillfället väcker bygget av det nya Karolinska
sjukhuset en del oro. Det som inte bara är ett nytt hus
utan också en ny organisation, där alla verksamheter
kanske inte får plats. Alla frågar efter information,
som ännu inte finns.

– Det finns ett gigantiskt informationsbehov om
nya Karolinska. Och när det finns en osäkerhet
riskerar man alltid att tappa högkompetenta medarbe-
tare. Men de stora besluten ska läggas fast 2011 och
jag tror att de är påverkbara. Min uppgift är att se till
att vår klinik blir delaktig i dem.

För Magnus Andersson är det viktigt att
läkare är chefer för att kunna påverka både i
organisationen och ut mot samhället. Om
någon har synpunkter på hur läkarna
arbetar har han rätt kunskaper för att förstå
och förklara varför och hur arbetet sker,
något som kan vara svårt för andra yrkeska-
tegorier. 

Som läkare förstår han andra läkares fortbildnings-
behov och inte minst behövs de medicinska kunska-
perna för att påverka beslut som exempelvis planer-

ing av nya lokaler eller att förklara verksamhetens
behov för politiker.

– Sakkunskap är aldrig en nackdel. Om en person
klarar båda rollerna, som chef och som specialist,
desto bättre är det, både utåt och inåt i organisationen.

Ett villkor för att kunna förena rollerna som chef
och kliniskt verksam läkare är att det finns bra admi-
nistrativt stöd. Magnus Andersson har ett gott samar-
bete med en av sjukhusets ekonomer och en admi-
nistrativ assistent. 

– Bra stabsfunktioner är helt nödvändiga. Man får inte
fastna i jourrapportering och bli ett slags löneassistent.

Det krävs mandat och befogenheter
för att kunna göra ett bra jobb
Det behövs inte bara tid för att göra ett bra jobb som
chef. Det behövs också mandat och befogenheter
som stämmer överens med ansvaret. Magnus Anders-
son har en egen budget och kan fatta beslut om löner
och fortbildning efter samråd med verksamhetsche-
fen. Anställningsstoppet på Karolinska innebär att
dispens måste sökas för varenda tjänst, även vikariat.
Men när och om det hindret är avklarat bestämmer
han vem som ska anställas. 

Stress ett stort arbetsmiljöproblem
Arbetsmiljön är ett svårare område att påverka. Många
faktorer bidrar till stress och utarbetade läkare.

– Det händer att folk signalerar att det är för
mycket. De sitter till exempel och jobbar sent på kväl-
larna. Det är jättesvårt att lägga in en broms när hög-
kompetenta människor tar på sig för mycket. När det
inträffar ordnar jag en träff med verksamhetschefen
och så försöker vi sanera bland arbetsuppgifterna. 

– Men det allra största problemet här är att
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Tänk på att noga diskutera chefsuppdragets innehåll med
arbetsgivaren och avtala om anställningsvillkoren innan du
tillträder en chefstjänst. Därefter är möjligheterna att
påverka mycket begränsade. 
▼ Ställ också krav på chefsutbildning och stöd i form av nätverk eller
coach. Det ökar din beredskap att hantera den nya rollen som chef.

Karin Rhenman är chefsförhandlare på Läkarförbundet och får ofta
frågor om vad man ska tänka på när man ska påbörja ett chefskap.

– En sak som man kanske inte tänker på, är att man som chef
kliver ur en arbetsgemenskap med kollegorna och får en annan
position. Det kan många gånger kännas ensamt och därför är det
viktigt vara förberedd och skapa ett nätverk med andra chefer som
man kan diskutera olika utmaningar och dilemman med. Det är också
klokt att att anlita en extern mentor eller coach, säger Karin Rhenman.

– Det kan också vara värdefullt att känna till att Chefsföreningen
inom Läkarförbundet har möjlighet att förmedla kontakter till
andra chefskollegor som kan tipsa och vara ett bollplank i olika
frågor och situationer. 

En annan sak som är viktig att tänka på, menar hon, är att ha en

alternativ strategi i beredskap; vad händer om man som chef inte
trivs, eller om man tvingas lämna sitt uppdrag? 

– Därför är det viktigt att ha reglerat villkoren vid avveckling
som chef. Till exempel betald reaktiveringstid för återgång i full
klinisk verksamhet, säger Karin Rhenman.

Många vänder sig till Läkarförbundet med frågor om löner. På
förbundets hemsida finns lönestatistik för olika befattningar till-
gänglig för medlemmar.

En annan fråga som är viktig att diskutera innan man tillträder
som chef är anställningsformen. Är man ny som chef kan det vara
klokt, menar Karin Rhenman, att utgå från en tillsvidare anställning
som läkare med ett tidsbegränsat chefsförordnande. Längre fram
i karriären som chef blir det mer naturligt med en tillsvidare
anställning som chef. 

– Har man som läkare inte prövat att vara chef är det bra att
kunna återgå till sin gamla tjänst utan större svårigheter, säger
Karin Rhenman

Eva Nordin

Saker att tänka på innan du blir chef
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vi läkare känner ansvar för en speciell pati-
entgrupp, och när det gäller kroniskt sjuka
finns det ingen vårdgaranti. Jag har en egen
väntelista, och förväntas klara av den, men
har ingen tid avsatt för det. Vi måste vara på
akuten och på avdelningen, det vi möjligtvis
kan pruta med i ett personalbristläge är att
patienterna kan komma 1-2 veckor senare. 

Hög stress i befattningar där man måste göra flera
saker samtidigt är det största arbetsmiljöproblemet,
menar Magnus Andersson. Ofta leder situationen till
frustration, som när en specialist på hjärntumörer ska
måste ha jour på akuten medan patienter med kon-
staterad hjärntumör får vänta längre på sin mottag-
ningstid.

– Som mellanchef är jag kringskuren men
har ändå möjlighet att göra skillnad genom
att göra det bästa av de resurser vi har. När
det gäller stress försöker vi påverka genom
att ta bort ”tillika-uppgifter” när det är
möjligt. Är man bakjour så är man, och då
ska man inte också ha ett annat ansvar.

På neurologen på Karolinska arbetar några av
världens främsta experter inom sina respektive områden.
Hur är det att ge feedback som chef i den miljön?

Feedbacken på morgonmötena ovärderlig
-– Det går lättare med tiden, och jag märker att de
som är yngre är mer beredda på att få återkoppling.
Den bästa formen av feedback tror jag sker på våra
morgonmöten, i diskussionen om jourfallen. Där
ställs allt på sin spets. Det blir en slags debriefing,
folk har ett behov av att tala om hur man har hanterat
svåra fall. I en lärande miljö måste man ha en tillå-
tande atmosfär, där vi säger att man kunde ha gjort si
eller så. Här kan randande ST-läkare få svar på sina
frågor från ledande världsexperter. Det är sådant som
gör en arbetsplats attraktiv.

Magnus Andersson plockar ner ett av sina
favoritcitat från väggen: ”The purpose of
being in an academic center is not only to do
the work but also change how the work is
done.” (Fri översättning. Syftet med att vara i
en akademisk miljö är inte bara att göra
jobbet utan också förändra hur jobbet görs).

Ständig fortbildning är en nödvändighet
Med den snabba utvecklingen inom neurologin kan
kunskaperna bli gamla på några månader. Bra fort-
bildning är helt nödvändig.

– Där har vi läkarchefer en nyckelroll. Jag brukar
försöka se till att alla åker på minst en allmän konfe-
rens och en inom sin subspecialitet varje år. De flesta
klarar målet om tio dagars extern utbildning varje år.

Helene Thornblad

www.sjukhuslakaren.se
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