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Journalgranskning
kan minska vårdskador

”Jag tänker på 
det varje dag”
Sjukhusläkaren har mött narkosläkaren tre år efter den friande domen

I oktober för tre år sedan frikändes narkosläkaren
Viveka Lindén från misstankarna om mord på ett
döende spädbarn.

Men trots att hon var oskyldig blev straffet
hårt. Polisens, Åklagarmyndighetens och Rätts-
medicinalverkets agerande fick förödande konse-
kvenser och smärtar fortfarande. Hon förlorade
jobbet och tvingades flytta.

Den utdragna processen, där hon under 32
månader var ett massmedialt villebråd fram till
frikännandet, tvingade henne också att isolera sig
på grund av ständiga hot och trakasserier.

Enda anledningen att just hon anklagades för
mordet var att hon gick in och jobbade på sin
lediga dag och då blev ansvarig för vården under
den döende flickans sista dygn. 

I dag har Viveka Lindén fått ett nytt jobb på ett
annat sjukhus, men säger att det går inte en dag
utan att hon tänker på den här händelsen.

För statens representanter gick det bättre.
Varken för polis, åklagare eller Rättsmedicinal-

verket, vars prover underkändes, blev det några
konsekvenser. Rättsmedicinalverket saknar fort -
farande tillsyn. • Sidorna 6-12 
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för ett förstört liv:
20.000 kronor
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Kommunerna får
noll dagar på sig
att ta hem
patienterna?
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Tidningen 
Sjukhusläkaren
ges ut av  Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund,
med drygt 18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårds politiska frågor.

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

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

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

Helene Thornblad, Sjukhusläkarens webbredaktör.

Christer Bark
t Har varit chefredaktör för tidningen Sjukhusläkaren sedan
2001. Arbetade under många år på dagstidningen Arbetet till
och från som reporter, förstasidesredigerare, redak-
tionssekreterare och nattchef.

Startade nätportalen Ditt Österlen och har i journalistiska
nätverk frilansat åt en rad tidningar och tidskrifter.

Sjukhusläkarens reportrar

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

Malin Lindgren
tMalin Lindgren är nybliven frilansande journalist efter sex år
som researcher, redaktör och dagchef på TV4:as lokala
nyheter. Dessförinnan har hon arbetat som skrivande reporter
på Helsingborgs dagblad och som multijournalist på tidningen
City Helsingborg. I grunden har Malin Lindgren en
sjuksköterske legitimation och har bland annat tjänstgjort på
onkologen och förlossningen på UMAS innan hon sadlade om
till journalist.

t Helene Thornblad är Sjukhusläkarens webbredaktör sedan
2010. Hon har arbetat som reporter och redaktör sedan
1987, med arbetsmiljö som huvudområde. Helene Thornblad
har skrivit flera reportage- och fackböcker om bland annat
ergonomi och ledarskap och har varit fast medarbetare för
tidningen Arbetsliv. Hon har även varit redaktör för tidningen
Författaren.
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Sara Gunnarsdotter
t Frilansjournalist med inriktning mot medicin, hälsa och
sjukvård. Har arbetat i mer än tio år på Läkartidningen som
reporter, de senaste åren med inriktning på patientsäker-
het.  Har skrivit boken ”3 ml – Om ett blodprov och ett åtal”
om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Har bland annat skrivit för TCO-tidningen, Hälsa & Veten-
skap, Logopednytt och Medicinsk vetenskap.  
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G
amla ordspråk kan
behöva stöpas om i
modern språkdräkt.
Idag kanske ”dyra”
tolkas som kost-
samma, snarare än

som ”brådskande/i stort behov av”. I
vården så borde vi kanske hellre fokusera
på behovet än kostnaden och då skulle
parafrasen lyda ”nu vore det värdefullt
med goda råd”. 

Det finns minst tre sätt att i patient -
journalen få goda råd i form av stöd till
att göra rätt respektive att undvika göra
fel.

1. Införa ett separat beslutsstöd och
integrera det i journalen.

2. Se beslutsstöd som en integrerad
del av patientjournalen.

3. Byta patientjournalsystem.
I alla tre fallen behövs en nationell

utveckling och förvaltning av gemen-
samma kunskapskällor/kunskapsdataba-
ser för vilka någon tar ansvar för det
medicinska innehållet. 

Dessutom behövs någon form av natio-
nell nyckel som kopplar ihop olika kun-
skapsdatabaser (så att t. ex. en viss läke-
medelsubstans alltid heter samma sak). 

Utöver detta så måste råden vare sig vi
kallar dem rekommendationer eller rikt-
linjer vara utformade på ett sådant sätt så
att beslutsstöden kan förstå dem och
koppla dem till rätt information i kun-
skapsdatabaser och patientdokumenta-
tion. Och för att det ska fungera måste
förstås en och samma sak dokumenteras
på samma sätt i patientjournalen. 

Förvånande strategi
Det är därför minst sagt förvånande att
det i den nationella läkemedelsstrategin i

flera år har diskuterats hur ett visst
system för att upptäcka läkemedelsrela-
terade problem vid expedition vid apotek
ska kunna integreras i vården (alternativ
1) istället för att diskutera hur vi ska
hantera de kunskapskällor som behövs
oavsett vilket alternativ vi väljer. 

Det rimliga – utöver att diskutera
kunskapskällorna – vore naturligtvis att
utgå från de problem som läkaren i såväl
öppen som sluten vård har och ställa krav
på journalsystemen att utveckla beslut-
stöd utifrån detta (alternativ 2). 

Det tredje alternativet är naturligtvis
att byta journalsystem till ett som redan
har inbyggda beslutsstöd och någon typ
av förvaltning av kunskapsstöd. 

Det är därför intressant att följa vilka
erfarenheter Köpenhamn och Region
Själland kommer att få när de nu
planerar för att införa det amerikanska
journalsystemet Epic på alla sjukhus
(men ej i primärvård). Läs gärna mer om
detta på www.sundhedsplatform.dk.

Epic ställer stora 
krav på arbetsprocesserna
En intressant reflektion kring just Epic
är hur leverantören ställer stora krav på
genomlysta och standardiserade
arbetsprocesser. Annars kan inte samver-
kan ske kring patienten mellan olika
yrkesgrupper och kliniker. Annars kan
inte heller beslutsstöden ge de kvalitets-
förbättringar man hoppas på. 

Erfarenheterna från Sverige är att vi
som läkare har haft svårt att enas om
gemensamma arbetssätt annat än om alla
andra börjar arbeta som vi gör på den
egna kliniken (i den mån vi lyckats enas
på kliniken).

Säkert beror det både på bristande tid 

och engagemang för översyn av arbetssätt
vid införande av nya journalsystem, men
säkert också på att vi som läkare inte kan
se, och tro på, att arbetet med att
förändra det egna arbetssättet kommer
att belönas med vinster genom det nya
journalsystemet. 

Det är möjligt att Epic kan göra det
troligt att vinsterna med det blir så stora
att de danska läkarna kommer vara moti-
verade att förändra och standardisera sina
arbetssätt. Eller så blir det inte så. 

I vilket fall så kommer även journal-
system som Epic behöva goda nationella
kunskapskällor och väl utformade beslut-
salgoritmer som går att koppla till infor-
mation om patientens tillstånd i journa-
len. Så varför är inte framtagande av
sådan infrastruktur en prioriterad fråga i
den nationella läkemedelsstrategin?

Till dess kan jag på mitt arbetsrum
reflektera över om mer standardiserade
arbetssätt är en förutsättning för lyckade
journalintroduktioner eller om lyckade
journalintroduktioner kan leda till mer
standardiserade arbetssätt.  Eller som
tjänstemannen på patentbyrån sade till
den förhoppningsfulle uppfinnaren av en
automatisk rakapparat:

”Men alla hakor är ju inte likadana!”
”Innan, ja.”

”NU ÄR GODA 
RÅD DYRA!”

Apropå framtidens journalsystem 

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



Sista tiden har präglats av
effektivitet i vården. Eller ja,
snarare om bristen på den.

t DNs ledare ”Schemalägg doktorerna”
med hänvisning till boken ”Den sjuka
vården 2.0” följdes upp av ett par TV-
inslag, vilket väckte mycket diskussio-
ner i sociala medier och inom läkarkåren. 

Antalet mottagningsbesök per sjuk-
husläkare som används som
produktivitets mått i boken är dessutom
felaktigt uträknat. I DNs ledare ifråga-
sattes också mottagningsbesök på
sjukhus som mätare för produktivitet,
men den mynnade ändå ut i att vården
är ineffektiv och att felet är joursyste-
mets.  

Att komma med lösryckta enfråge-
lösningar är inte seriöst i debatten om
en komplex sjukvård.

Jouren 
Vår arbetstid regleras av arbetstidslagen
som delvis bygger på EU-direktiv, samt
av kollektivavtal. Jouravtalet är en del
av kollektivavtalet. 

Det innebär att läkare är schema-
lagda 40 timmar per vecka där ordinarie
arbetstid ska förläggas mellan kl 07.00
och kl 21.00 på vardagar. 

Utöver denna tid är vi också schema-
lagda för jour och beredskap. 

Ersättning kan utbetalas i tid eller
pengar – det avgör verksamheten!  

Idag jobbar vi med koncentration av
kompetens dagtid, inte bara läkarkompe-
tens. Resten av dygnet garanterar jour -
avtalet tillgång till billig beredskap för
både bredd-och spetskompetens vid behov.

Om målet med 40-timmars-arbets-
vecka dygnet runt är att öka antalet ope-

rationer och patientbesök för att korta
väntetider så finns det helt enkelt inte
tillräckligt många erfarna specialistlä-
kare som kan täcka dygnets alla timmar. 

Vi står också inför gigantiska pen-
sionsavgångar och det kan ta 10-15 år
att uppnå tillräcklig kompetens för
avancerade medicinska bedömningar,
för att inte tala om avancerad kirurgi.  

Man måste också i så fall förutsätta
att andra yrkesgrupper inom vården
finns i överflöd och bara står och väntar
på att jobba. Inget av detta är fallet.
Bland annat är bristen på sjuksköterskor
uttalad. 

För några år sedan gick Uppdrag
Granskning ut och anklagade läkare för
att orsaka köer i vården. Det påstods att
de jagade älg på jourkomp istället för
att vara på jobbet. Personaldirektören i
det aktuella landstinget gick då ut i
Sjukhusläkaren och försvarade läkarna
och påpekade att landstingen egen
utredning visat att schemaläggning
efter 21.00 inte är billigare än joursyste-
met och att orsaken till köerna hade helt
andra grunder. Se Sjukhusläkaren nr 3
och 5 år 2010.

Men vad gör vi på sjukhusen? 
Som sjukhusläkare är mottagning bara
en mindre del av verksamheten. För
många sjukhusläkare ingår inte traditio-
nell mottagning alls. Vi träffar inne -
liggande patienter, utför behandlingar,
undersökningar, operationer, sövningar,
ronder, utredningar, bedömningar före
och efter operation, konsultationer och
diagnostik.  
Ett minskat antal vårdplatser har ökat
merarbetet med tätare ut- och inskriv-
ningar. Inneliggande patienter är

dessutom överlag mycket sjukare idag
än för tio år sedan och kräver större
insatser.  

Kompetensen för vad vi kan och gör
dagligen har ökat enormt. I de flesta
diagnostiska specialiteter gör man
mycket mer med varje ”prov” än för tio
år sedan, och därmed ökar också subspe-
cialiseringen med större behov av
samråd och kontakt. Mycket helt ny
diagnostik finns.

Under en dag som konsult kan man
via telefon bedöma och hjälpa 25-30
patienter till rätt vård utan att träffa en
enda av dem personligen. 

På ett universitetssjukhus är man
konsult för en större region och finns till
hand för frågor utifrån. Dessutom har
patienter en ökad möjlighet till kontakt
och frågor. 

Man ska inte heller blunda för att det
på många ställen ses som önskvärd
utveckling att patienter inte ska få träffa
sin sjukhusspecialist alls, utan istället
följas upp i öppenvård eller på sjukskö-
terskemottagning. 

Många remisser till sjukhus skickas
också tillbaka till remittenten då man
anser att allt fler patientgrupper ska
skötas i primärvård eller på annan nivå-
av utvecklingsskäl,  resursbrist eller för
att bättra på statistiken för att få pengar
från kömiljarden. 

Vad vi också gör,
men inte borde göra
Läkaryrket är fascinerande, utvecklande
och belönande, men man kan inte tänja
på förutsättningarna hur långt som
helst. 

För visst utnyttjas vår arbetstid också
ineffektivt på grund av dålig styrning
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och organisation. Vi tvingas informera
patienter att de, kanske återigen, är
strukna från dagen op-program. 

Vi tvingas skriva ut patienter som
egentligen är för sjuka, bara för att
kanske tvingas skriva in dom igen några
dagar senare. 

Vi tvingas vara ansvariga för patien-
ter som ligger på fel avdelning och som
riskerar att inte få rätt vård. 

Vi skickar hem patienter från akuten
trots att de egentligen borde läggas in. 

Vi tvingas använda IT som inte
underlättar och vi gör mycket sekrete-
rar- och undersköterskearbete. 

Mycket i vårt arbete kan förbättras
och förändras på många sätt med rätt
organisation, rätt personal och rätt
resurser.  

Det finns inga enkla enfrågelösningar
i en komplex sjukvård. Vill man se
utveckling måste man se till helheten. 
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KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA

”Den sjuka vården 2.0”
ger en skev bild av sjuk-
husläkares arbete eftersom
allt fokus läggs på att
räkna antalet mottag-
ningsbesök. 

t Sjukvården skulle inte fungera en
dag utan ronder, narkos, operationer,
röntgen, laboratoriemedicinska
analyser och så vidare, men detta
läkararbete är helt osynligt i det
mått på ”produktivitet” som resone-
mangen cirklar kring i boken. 

Men inte heller beräkningarna av
den så kallade ”produktiviteten”,
alltså hur många patienter sjukhuslä-
kare tar emot varje dag, stämmer. 

I boken definieras ”sjukhusläkare”
som ”specialist inom somatisk och
psykiatrisk specialistvård”.

Definitionen görs i en not till
uppgiften om att sjukhusläkare
”träffar nu i snitt bara 1,9 patienter
per dag”. 

Men en korrekt beräkning utifrån
exakt de definitioner som används i
boken visar att det istället är 3,3
patienter per dag. 

Det finns heller inga som helst
belägg för att sjukhusläkarna tog

emot färre patienter på mottagning
år 2012 jämfört med år 2000 på det
sätt som görs i boken, eftersom
antalet sjukhusläkare beräknats på
fel sätt även tidigare.

Sjukhusläkaren har varit i kontakt
med en av bokens författare, Monica
Renstig, och tagit del av hennes sta-
tistiska underlag och beräknings -
metoder. På frågan om varför ”sjuk-
husläkare” definieras på ett sätt och
beräknas på ett annat, svarar hon
bara att ”Vi kunde kanske ha varit
ännu tydligare på denna punkt att vi
avser både specialister och icke-spe-
cialister.” 
I ”Den sjuka vården 2.0” har

samtliga AT-läkare, ST-läkare och
vikarierande läkare räknats in i
gruppen ”sjukhusläkare”, även de
som är verksamma i primärvår-
den. 

När Sjukhusläkaren påpekar att
även detta leder till betydande
räknefel svarar hon att ”Det handlar
om max 1 382 personer = huvuden.
Många av dessa arbetar deltid”. 

De 1 382 hon nämner här är
antalet ST-läkare i primärvården år
2012. AT-läkare och vikarier i pri-
märvården räknar hon fortfarande
som ”sjukhusläkare”.

Helene Thornblad

”Den sjuka vården 2.0”
bygger sina slutsatser 
på felaktig statistik



Tre år efter den frikännande
domen mot narkosläkaren
Viveka Lindén älskar hon fort-
farande sitt jobb med intensiv-
vård av barn. Men hon har varit
tvungen att byta arbetsplats.
Mot sin vilja.

t – Jag fick gå därifrån efter 20 år. Inte ett
ord, inte ett brev, inte ett tack från verksam-
hetschefen. All förhandling sköttes av
Barbro Fridén [dåvarande chef för Astrid
Lindgrens barnsjukhus]. Jag fick ett mejl
från HR-chefen att jag skulle tömma mitt
rum, och fick några dagar på mig. Sedan har
jag aldrig hört av dem.

Nu jobbar hon på ett annat sjukhus i ett
annat landsting. Hon säger att mötet med
de nya arbetskamraterna har känts helt pro-
blemfritt.

– Det är en trevlig och kollegial

stämning här. De har varit schyssta och en
del har velat veta mer om vad som hände.
De tycker det har varit förfärligt. 

Inte heller att träffa patienter har
medfört några svårigheter, trots åren av
misstankar anklagelser och hot.

– Det var inga konstigheter för jag har
inte gjort något fel. Ja, jag hade varit borta
ett tag, men jag har jobbat med det här i
över tjugo år.

Viveka Lindén säger att frikännandet var
det bästa som hänt henne, domen gav henne
upprättelse från anklagelserna och den
underkände Rättsmedicinalverkets analysre-
sultat. Men sedan startade en rad gransk-
ningar av myndigheternas hantering av
ärendet som egentligen inte har kommit
fram till annat än att handläggningen i stort
sett skett klanderfritt. 
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”Händelserna
kommer att ta mindre
plats i mitt liv och jag
blir mindre emotionellt
påverkad av det. Men
det räcker fortfarande
med att jag ser en
polisbil så börjar jag
hyper ventilera. Det är
vedervärdigt”. 

t Göteborgs
Sjukhusläkar förening 
håller årsmöte den 27
januari år 2015.
Mötet börjar kl 17.30.
Årsmötestalare kommer
att vara Viveka Lindén.

Efter årsmötet  bjuds
på buffé. Boka datumet
redan idag. För anmälan
och ytterligare detaljer, se
nästa nummer.

Vem garanterar  
rättssäkerheten 
för läkare i Sverige?

ASTRID LINDGREN-FALLET | TRE ÅR EFTER DOMEN…

Hon älskar
sitt jobb,
men håller
tyst om det

VIVEKA LINDÉN TILLBAKA 
I ARBETE PÅ NYTT SJUKHUS

Fortsättning nästa uppslag >>>

Framåt i livet även om det går långsammare än
förhoppningen var från början. Fo
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Juni 2008 En flicka föds redan i gravi-
ditetsvecka 25. Komplicerad förloss-
ning och därefter 10 minuters åte-
rupplivning. När flickan är ca 1,5
dygn gammal får hon natriumkloridd-
ropp i alltför hög koncentration. En
ultraljudsundersökning av hjärnan
visade dubbelsidiga och utbredda
blödningar. 
September 2008 Narkosläkaren
Viveka Lindén, som den senaste veckan
helt ägnat sin tid åt vården av flickan,
och en neurokirurg beslutade i samråd
med föräldrarna att avsluta den livsup-
pehållande behandlingen. Flickan
avlider på kvällen samma dag.
Oktober 2008 Föräldrarna polis -
anmäler ”personal på Karolinska sjuk-
huset för att felbehandlat deras dotter”.
Av anmälan framgår inget klagomål på
vården i det absoluta slutskedet av
flickans liv, däremot nämns natri-
umkloridförväxlingen dygnet efter för-
lossningen. 

En obduktion görs på rätts -
läkarstationen i Solna och enligt det
preliminära obduktionsbeskedet talar
fynden för att flickan avlidit i sviterna
av den omfattande  hjärnblödningen. I
samband med obduktionen tas 3 ml
lårvensblod tillvara. Provet skickas till
Rättsmedicinalverket Rättskemi i Lin-
köping.
November 2008 Åklagaren lägger
ner förundersökningen eftersom
rättsläkaren varit säker på att det inte
skulle gå att svara på vilken betydelse
det felaktiga natriumkloriddroppet
haft för uppkomsten av hjärnblöd-
ningen.
December 2008 Rättsmedicinal-
verket Rättskemi skickar analyssvaret
från blodprovet till rättsläkaren. Enligt
analysen innehöll blodprovet 
2 000 mikrogram tiopental per gram
lårblod.
Februari 2009 Rättsläkaren skriver
sitt slutgiltiga utlåtande där hon
hävdar att tiopentalhalten represente-
rar en nivå omkring 1 000 gånger
högre än vad man kan se vid ordinär
användning av preparatet. ”Den sam-
mantagna bilden visar att [flickan]
avlidit till följd av kraftig överdosering
av tiopental i kombination med
morfin”. 

Rättsläkaren kontaktar åklagaren
som nu återupptar förundersökningen
och förhör med de anhöriga inleds.
Rättsläkaren nämner i samtal med
polisen flera gånger Viveka Lindéns
namn.
Mars 2009Narkosläkaren Viveka
Lindén grips på sin arbetsplats, BIVA
på Astrid Lindgrens barnsjukhus
(ALB), misstänkt för dråp. 
Hon får inte veta varför hon grips och i
arresten får hon sova med tänd lampa
och väcks varje halvtimme natten före
häktningsförhandlingen. 
Hon häktas. Sammanlagt är hon fri-
hetsberövad under åtta dagar.

Den långdragna
processen

Fortsättning nästa uppslag >>>



– För varje granskning; åklagarna,
polisen, riksåklagaren, Rättsmedicinal-
verket, Socialstyrelsen, Karolinska sjuk-
huset  och JK hoppades jag att nu! Nu!
Men resultatet av det blev ju ingenting.
Jag tycker åtminstone att åklagaren och
rättsläkaren som satte igång karusellen
och höll fart på den skulle fått varsin
tydlig näsknäpp att de gjort allvarliga
fel. 

Som den sista och mest omfattande
utredningen kom i våras Justitiekans-
lern (JK) Anna Skarheds beslut om dels
myndigheternas handläggning, dels
narkosläkarens skadeståndsanspråk på
2,5 miljoner kronor. 

Polisen och åklagarens 
fel gav inga konsekvenser
JK slog fast att det förekommit brister i
förundersökningen som gav anledning
till kritik mot framförallt polis och
åklagare, men inte tillräckliga för disci-

plinära eller straffrättsliga åtgärder. 
Dessutom menade hon att de fel som

polisen, åklagaren och Rättsmedicinal-
verket gjort inte är sådana att de kan
utgöra grund för skadestånd. Viveka
Lindén fick 20 000 kronor för lidande
enligt lagen (1998:714) om ersättning
vid frihetsberövanden och andra
tvångsåtgärder.

– Jag blev så fruktansvärt besviken så
jag orkade inte läsa beslutet förrän
senare. Jag hade trott att allt skulle
samlas där och att hon då skulle förstå.
Se alla småfelen, att det var ganska
många tillsammans och fick katastrofala
följder för mig. 

Men jag vet inte om hon har förstått,
fast jag har pratat med henne  vet jag
inte om hon har gjort det.

JK skrev också i sitt beslut att hon
saknar den särskilda kompetens som
krävs för att kunna uttala sig om
huruvida Rättsmedicinalverket hade

hanterat ärendet i enlighet med rätts-
medicinsk vetenskap och beprövad
metod (Se artikel sidan 11)

– Men varför tog hon inte tillfället i
akt att ta hjälp utifrån för att värdera
det här? frågar sig Viveka Lindén.

Viveka Lindén säger att hon hela
tiden hämtat kraft ifrån att hon vet att
hon behandlat den lilla patienten och
hennes anhöriga korrekt. I domen från
Solna tingsrätt står också att domstolen
inte funnit något som talar för att
Viveka Lindén vid det aktuella tillfället
skulle ha utfört någonting som inte
varit medicinskt motiverat.

Hon har också hämtar kraft från sina
nära vänner. De som finns kvar efter
flytten ut på landet.

– Mitt sociala nätverk har krympt
jättemycket. Jag har också blivit väldigt
misstänksam och tycker att det är
jobbigt att träffa nya människor. Jag har
fått lite social fobi.

Viveka Lindén brukar helt kort säga
att hon arbetar inom vården om någon
frågar.

– Sedan byter jag samtalsämne, jag
har blivit väldigt bra på att byta
samtals ämne. Jag vill inte prata om mig
själv, det kunde jag göra förut. Jag
älskar mitt jobb fortfarande men nu
säger jag ingenting om det heller.

Viveka Lindén berättar att hennes
nära vänner stöttade henne under hela
processen. 

– De höll mig på fötter och tog med
mig på andra saker. Försökte visa att det
fanns ett liv efter.

Mycket känns 
fortfarande oavslutat
Men nu är hon inte längre säker på att det
kommer att komma ett ”efteråt” eftersom
mycket fortfarande känns oavslutat. 
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Lyssna till intervjun med Viveka Lindén på Sjukhusläkaren.se

Viveka Lindén hade satt stort
hopp till JK:s beslut, men när
det kom gick luften ur henne. 

t I en intervju med Sjukhus -
läkarens reporter Sara Gunnars -
dotter på Sjukhusläkaren.se säger
hon att hon inser att historien
måste ta ett slut, men att hon blir
väldigt, väldigt ledsen och

upprörd över att alla gör fel, men
ingen tar ansvaret. Att hon är den
enda som inte har gjort fel, men
får ta allt ansvaret för det som hänt
och alla nackdelar med det.

I intervjun berättar hon också
att hon hämtat kraft att gå vidare
från den fantastiska domaren som
trodde på henne – att hon var
oskyldig till det hon var anklagad
för. 

”Hon ville att det skulle bli bra.
Att det skulle vara rätt”.

Fortsättning sidan 10  >>>

”Läkare har ingen 
större rättssäkerhet”

Lyssna till ett utdrag ur intervjun på Sjukhusläkaren.se:
http://www.sjukhuslakaren.se/2014/11/11/den-fantastiska-domaren-gav-mig-kraft-
att-fortsatta/

”DEN FANTASTISKA DOMAREN 
GAV MIG KRAFT ATT FORTSÄTTA”
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Februari 2010 Viveka Lindén
åtalas för dråp, 11 månader efter
att hon först anhölls. Enligt åkla-
garen skulle hon uppsåtligen ha
berövat den lilla flickan livet
genom förgiftning via injektion
med narkosmedlet tiopental under
hennes absolut sista timmar i livet.
April 2010 Förundersökningen
återupptas i och med att åklagaren
gått med på försvarets begäran om
en revison av Rättsmedicinal-
verkets handläggning av ärendet,
både vid den rättskemiska avdel-
ningen som utfört analyserna och
på rättsläkarstationen.
Maj 2010 En vertikal revision
genomförs av  Rättsmedicinal-
verket i Linköping och Solna med
försvarets expert närvarande.
Experten avlägger en kritisk
rapport om bland annat ovalide-
rade metoder, ogiltiga rutiner och
odokumenterade åtgärder.
Dessutom är han kritisk till att
man i analyssvaret angivit en kon-
centration om 2 000 mikrogram
tiopental per gram lårvensblod
trots att mätområdet endast
sträcker sig till 10 mikrogram.

Den höga siffran hade man fått
fram genom att räkna baklänges
utifrån att provblodet spätts 50
gånger.
Juni 2010 Åklagaren begär ett
yttrande från Socialstyrelsens rätts-
liga råd med anledningen av
kritiken mot  Rättsmedicinal-
verket.
September 2010 En norsk 
professor i klinisk farmakologi
utses till sakkunnig att granska
ärendet för Rättsliga rådets
räkning.
Februari 2011 Den norska 
professorn avger sitt yttrande. Han
skriver att rättsläkarens slutsats
kan vara riktigt men att det heller
inte är uteslutet att tiopentalet
betydelse för dödsfallet varit
minimal.
April 2011 Åklagaren avslutar
förundersökningen och fullföljer
åtalet.
September 2011 Rättegången
inleds.
Oktober 2011 Viveka Lindén
frias av en enig tingsrätt. Enligt
domen har tingsrätten inte funnit
något som talar för att hon vid det
aktuella tillfället skulle ha utfört
någonting som inte varit medi-
cinskt motiverat. Domstolen
underkänner Rättsmedicinal-
verkets analysresultat 2 000
mikrogram tiopental per gram
lårblod. Domen överklagas inte. 

Tommy Iseskog, jurist, 
författare och debattör inom
det arbetsrättsliga fältet,
tycker att det hade varit bra
med ett institut av sannings-
kommissionskaraktär.

t – När en individ kommer i kläm i
tillämpningen av systemet, finns det
egentligen inget samhälleligt institut
för kompensation. 

Tommy Iseskog tycker att det
behövs någon som står för att man har
behandlat en annan människa fel, eller
åtminstone orättvist, och ber om
ursäkt för det. 

– I väldigt många sammanhang
tror jag att den typen av upprättelse
skulle ha stort värde för individen.
Men för att sådant system ska vara
trovärdigt måste ursäkten komma
från någon som har haft betydelse för
skeendet. Jag tror att det är viktigt att
ursäkten presenteras så nära källan
som möjligt. I behovet av att förlåta
ligger att det är rätt person som ber
om ursäkt och att den ger uttryck för
någon form av ånger.
Tommy Iseskog, menar att indi-

viden kan skadas trots att myndig-
heterna inte gjort så stora formella
fel i hanteringen. 

Han pekar på den ”immateriella
kränkning” som man kan uppleva av
att ha blivit misstänkliggjord och
uthängd i medierna, något som kan
ha större negativ effekt i ett litet land
som Sverige där det ofta är ganska lätt

att identifiera den som blir uthängd
även om hen inte namnges.

– I USA skulle man kanske kunna
flytta till en annan delstat där man
inte är uppmärksammad överhuvud-
taget. I Sverige har vi ett system för
att bevara, ta del av, men också föra
vidare information som kan få en
orimlig verkan för individen.

Tommy Iseskog säger att svensk
och nordisk rättstraditionen skiljer sig
från till exempel anglosaxisk. 

– I framförallt USA kan man ju få
jätteskadestånd för att man är kränkt
och det har inget med ekonomiskt
mätbar skada att göra. Man skulle
kunna kalla det en slags ekonomisk
hämnd. 

I den svenska rättstraditionen anser
vi att om en skada kan repareras med
pengar så är den kanske inte annat än
ekonomisk. Och om en kränkning
tvärtom inte kan repareras med
pengar så hjälper ändå inte pengar.

– I det här fallet har man fått en
rättslig prövning av skuldfrågan men
det behövs klarläggande av myndig-
heternas agerande, tycker han.

Sara Gunnarsdotter

”Det behövs 
en ursäkt”

Fortsättning nästa uppslag >>>



– Händelserna kommer att ta mindre
plats i mitt liv och jag blir mindre emotio-
nellt påverkad av det. Men det räcker fort-
farande med att jag ser en polisbil så börjar
jag hyperventilera och jag tycker att det är
fruktansvärt obehagligt när det kommer in
poliser här på avdelningen. Det är veder-
värdigt. 

Många hör av sig och vill att Viveka
Lindén kommer och berättar om det hon
varit med om, men det är en aktivitet hon
försöker begränsa till ett minimum.

– Det är ingen thriller eller spännande
historia utan det här är faktiskt ett öde där
jag råkade illa ut. Jag pratar för mina
kolleger om det är något behjärtans värt, för
att de ska förstå vad vi kan råka ut för. Vi
har inte fått någon större rättstrygghet som
läkare. 

Viveka Lindén uppmanar också kolleger
att dokumentera. Allt.

– Även om det blir långa journaler och
uppmaningen är att vi ska skriva kortare,
skriv vad du har gjort, lita inte på att
någon annan tar ansvar. Se till att du har
rent runtomkring dig!

Efter ett beslut från JK finns få vägar
kvar att gå. Viveka Lindéns försvarsadvokat
Björn Hurtig undersöker just nu vilka möj-
ligheter som finns att ändå föra saken
vidare, ett varv till. Man kan stämma staten
för att utkräva skadestånd men det innebär
en stor ekonomisk risk, då man får betala
rättegångskostnaderna helt själv om man
förlorar. Björn Hurtig funderar på om han i
så fall skulle koncentrera sig på några få
punkter.

– För det första den massmediala upp-
märksamheten. Staten har försatt henne i
en sits där hon blivit en offentlig person
mot sin vilja. För det andra hanteringen
från polisen och rättsläkarstationen i Solna
fram tills allt satte igång. Och Rättsmedi-
cinalverket Rättskemi i Linköping, deras
extremt dåliga kontroll på sin verksamhet,
säger Björn Hurtig

Möjligheten finns också att vända sig
till Europadomstolen om man anser att
man blivit utsatt för en kränkning enligt
europakonventionen. Det är ofta en mycket

lång process om domstolen ens beslutar sig
för att ta upp saken. Även där tror Björn
Hurtig att det är den mediala exponeringen
som går att peka på.

– JK sa till mig att det inte är statens fel
att massmedia uppmärksammar rättsfall,
men det är ju statens agerade och offentlig-
hetsprincipen som är bakgrund till att det
är möjligt.

Men Björn Hurtig tycker att det finns
anledning att tänka på hur ett förlorat mål
skulle inverka på Viveka Lindén.

– Hon har verkligen skadats av det här
och det skulle vara olyckligt om det blev
värre.

Det finns enligt Björn Hurtig också en
möjlighet att vända sig direkt till reger-
ingen och be om ersättning för den skada
en enskild har lidit på grund av statens
åtgärder. Men det har hänt ytterst sällan.

Björn Hurtig hoppas att han kan
komma fram till ett beslut om eventuell
fortsättning innan året är slut. 

– Tycker han att det kan vara lönt, då
kör vi, säger Viveka Lindén och fortsätter:

– Men hoppet har väl minskat och jag
inser att jag får bära det här oket, jag får
ingen riktig upprättelse. Jag får ta allt
ansvar för det som hänt och alla nackdelar
med det. Det gör att jag är väldigt ensam
och väldigt utsatt. Man kan ju bli rätts -
haverist för mindre!

För att inte hamna i den genren håller
hon kommunikationen med sin försvars -
advokat Björn Hurtig levande.

– Han säger vad man kan göra och vad
man inte kan göra. 

Viveka Lindén säger också att eftersom
hon trivs så bra på sitt jobb och har det för-
hållandevis okej så har hon ändå kunnat
distansera sig lite grann från processen.
Hon berättar att hon till och med börjat
packa undan alla papper i kartonger.

– Det är skönt. Jag sparar bara lite saker
som jag behöver tittat på ibland. Men det
finns ännu inga dagar när jag inte tänker på
den här händelsen. Nej, inte en enda dag.

Sara Gunnarsdotter
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ÖVERVÄGER ATT STÄMMA STATEN
ELLER GÅ TILL EUROPADOMSTOLEN

2012 Riksåklagaren granskar åklagar-
nas handläggning av ärendet. Slutsat-
sen blir att åklagarna inte gjort fel.
Trots det menar han att det kunde vara
befogat att inrätta särskilda vård -
åklagare som i fortsättningen skulle ta
sig an misstänkta brott begångna inom
hälso- och sjukvården.
Konstitutionsutskottet prickar

den tidigare forskningsministern
Tobias Krantz då han och hans admi-
nistration sett till att få narkosläkaren
petad från sitt uppdrag i den regionala
etikprövningsnämnden.
Riksenheten för polismål

utreder nio eventuella tjänstefel som
de inblandade poliserna begått. I
beslutet konstateras att det var tjänste-
fel när narkosläkaren greps utan att få
reda på varför, men att felet betraktas
som ringa och därför inte är straffbart.
På det flesta andra punkterna slås det
fast att det saknas anledning att anta
att brott har begåtts
2013 Socialstyrelsen kommer med ett
beslut efter anmälan från Viveka
Lindén som i enlighet med tingsrätts-
domen hävdat att läkare på ALB:s
BIVA hade ordinerat tiopental till
flickan vid flera tillfällen utan att jour-
nalföra det, något som enligt narkoslä-
karen lett till att hon själv blev miss-
tänkt och åtalad för dråp. 

Även föräldrarna skriver, i en
anmälan till Socialstyrelsen, att de trots
omfattande utredningar och rättegång,
inte fått någon förklaring till att man
vid obduktionen hittade stora mängder
tiopental i flickans kropp. De vill nu
att sjukhuset utreder omständigheterna
kring detta.

Socialstyrelsen konstaterar efter sin
utredning att vårdgivaren har vidtagit
åtgärder för att förbättra patientsäker-
heten och avslutar ärendet.
2014 Efter en mycket lång utredning
kommer Justitiekanslern (JK) med sina
beslut. Granskningen är gjord utifrån
framförallt Viveka Lindéns egna anmäl-
ningar. JK:s kritik är omfattande men
mild. Det har förekommit brister i
förundersökningen som ger anledning
till kritik mot polis och åklagare, men
inte tillräckliga för disciplinära eller
straffrättsliga åtgärder. 

JK menar att hon saknar den
särskilda kompetens som krävs för att
kunna uttala sig om Rättsmedicina-
verket har hanterat ärendet i enlighet
med rättsmedicinsk vetenskap och
beprövad metod.

Viveka Lindén begär också att
staten ska ersätta henne med samman-
lagt 2 541 000 kronor, främst som
ersättning för lidande och skada men
också för förlorad arbetsinkomst. JK
anser dock inte att narkosläkaren är
berättigad till skadestånd. Hon får 
20 000 kronor för frihetsberövandet
och lidandet i samband med det. 
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Justitiekanslern Anna
Skarhed (bilden) granskade
fallet på Astrid Lindgrens
barnsjukhus. Hon tycker det
är hemskt att det inte finns
någon ordinarie tillsyn för
verksamheten på Rättsmedi-
cinalverket och hoppas
kunna uppmärksamma
regeringen på den bristen.

t De flesta myndigheter har, precis som
hälso- och sjukvården, ett maskineri av
interna och/eller externa granskningsin-
satser som sätter igång när något har
gått snett. 

Justitiekanslern (JK) utövar extraor-
dinär tillsyn av myndigheter och dom-
stolar när de ordinarie granskningsmöj-
ligheterna är uttömda. Det finns emel-
lertid ingen utomstående myndighet
som utövar ordinarie tillsyn över Rätts-
medicinalverkets verksamhet. 

– Det är ganska hemskt att det inte
finns, säger Anna Skarhed till Sjuk-
husläkaren.

I beslutet utifrån granskningen av
Astrid Lindgren-fallet skrev hon att
finns starka skäl att överväga att inrätta
någon form av ordinär tillsyn över den
rättsmedicinska verksamheten: 
”Även om den rättsmedicinska

verksamheten inte utgör hälso- och
sjukvård finns det en sådan nära
anknytning att en naturlig ordning
vore att låta IVO få ansvaret att
också utöva tillsyn över Rättsmedici-
nalverket.”

Anna Skarhed har skickat beslutet
både till socialdepartementet och justi-

tiedepartementet.
– Bland annat för

att just det påpe-
kandet är viktigt.
Jag gör en jämfö-
relse med Osmo
Vallo-fallet och
uppmärksammar att
JK tidigare faktiskt
har påtalat detta. En

tanke som finns med en sådan här skriv-
ning i beslutet är att pusha på att en
sådan utredning ska komma till. 

Men Anna Skarhed påminner också
om att JK inte har tillsyn över
regerings kansliet och därför inte har
någon formell möjlighet att ställa krav
på att regeringen vidtar åtgärder.

– Men som regeringens ombudsman
kan jag ju ändå ha anledning poängtera
vad jag har skrivit i ett beslut när jag har
möjlighet att föra ett samtal med dem. 

Avgörande bedömningar 
som behöver kvalitetssäkras
Med tanke på teknikens utveckling
anser Anna Skarhed att det är ett
rimligt antagande att rättsmedicinska
bedömningar får en allt större betydelse
för rättsväsendet. Något som gör kvali-
tetssäkring och kontroll av verksamhe-
ten ännu viktigare. 
– Det är en ganska konstig tanke

att i den här verksamheten, som har
så stor betydelse både för enskilda
och för hela rättsväsendet, inte ska
finnas samma typ av kontroll som
finns i sjukvården. Det är också
centralt för tilltron till en så viktig
verksamhet,

I beslutet om Astrid Lindgren-fallet
skriver JK att hon saknar den särskilda
kompetens som krävs för att kunna
uttala sig om huruvida Rättsmedicinal-
verket hade hanterat ärendet i enlighet

med rättsmedicinsk vetenskap och
beprövad metod.

– Jag kan förstå att man kan tycka att
jag fegar ur när jag skriver att jag inte
kan bedöma det, men det är ju samti-
digt sant. Det skulle vara förmätet av
mig att sitta och väga mellan de här
storheterna när det gäller rättsmedicin. 

Anna Skarhed säger att JK har möj-
lighet att kalla in experter i sina gransk-
ningar.

– Men i det här fallet hade det inte
kunnat leda till något annat än att vi
hade fått ytterligare en röst som inte
kunnat vara säkrare än de experter som
redan hade uttalat sig. 

Hon tror också att om JK hade kallat
in experter så hade det funnits utrymme
för kritik och funderingar kring vilka
dessa var.

– Därför tror jag att det var klokare
att dra slutsatser utifrån det material
som fanns, där många hade uttalat sig
och det man kunde vara klar över var att
det var osäkert. 

JK har inte ansvar för extraordinär
tillsyn över sjukvården utan granskade
och kritiserade de rättsliga instanserna i
det aktuella fallet. Men hon tycker ändå
att man även inom sjukvården har
anledning att funderar över hur man
hanterar till exempel dokumentation.

– Det finns väldigt många delar i det
här. Både hur rättsapparaten har
fungerat, det är ju det jag har fokuserat
på, men det finns också utrymme för att
rannsaka sig själva inom sjukvården och
fundera över hur man hanterat fallet. 

– I det här fallet var det en person
som gick in och jobbade på sin lediga
dag som drabbades. Livet är inte
rättvist.

Sara Gunnarsdotter

”Hemskt att det inte finns någon
tillsyn av Rättsmedicinalverket”

JK UPPMÄRKSAMMAR REGERINGEN PÅ BEHOVET AV GRANSKNING:



Astrid Lindgren-fallet
skakade om läkarkåren i all-
mänhet och anestesi- och
intensivvårdsläkarna i
synnerhet . Men oron för att
läkarna inte skulle våga ge
döende patienter tillräckliga
doser av nödvändiga läkeme-
del var obefogad. Det menar
i alla fall den erfarna aneste-
siologen Torbjörn Karlsson.

t  När narkosläkaren Viveka Lindén
blev bortförd från sin arbetsplats på
Astrid Lindgrens barnsjukhus, mitt
under ronden en måndagsmorgon i mars
2009, blev det toppnyheter i medierna
och stora delar av läkarkåren lystrade
med förfäran.

”Kunde lika gärna varit
jag som blivit anklagad”
– När man förstod händelseförloppet så
var det väldigt lätt att se att det kunde
lika gärna varit jag. Jag tänkte definitivt
så och jag är helt övertygad om att
många andra tänkte exakt samma sak. 

Det säger Torbjörn Karlsson, docent
och överläkare på akademiska sjukhuset
i Uppsala. Han är liksom Viveka Lindén
specialist i anestesi och intensivvård,
men även bland annat ledamot av Sjuk-
husläkarnas styrelse.

– Läkemedlet som man angav,
pentotal, är väldigt vanligt använt och
även i relativt hög dosering. Jag jobbar
på CIVA och vi har ju just nu patienter
som är behandlade med det läkemedlet.
Men vi har egentligen inte kunskap om
hur läkemedelskoncentrationer i
vävnader lagras, även om vi vet hur vi
ska använda det. 

När det blev känt att en läkare miss-

tänktes ha tagit livet av ett döende barn
uppkom en oro om att detta skulle
kunna påverka vård i livets slutskede.
En del menade att läkare nu skulle bli
alltför återhållsamma med läkemedels-
behandling av rädsla för att anklagas för
dödshjälp. 

– Jag vet egentligen inte vad det där
kom ifrån,
men jag
känner igen
resonemanget,
även om jag
inte tror på
det, säger
Torbjörn
Karlsson
(bilden).

Han säger
att han heller inte hört en enda patient
eller anhörig föra saken på tal.

Torbjörn Karlsson tror att bland dem
som dagligen arbetar med intensivvård
har inget ändrats i synen på och använ-
dandet av smärtstillande och ångest-
dämpande läkemedel. 

– Vi tänker mer på att patienten ska
ha det drägligt, oavsett om patienten är
nära döden eller inte. Ur den synvinkeln
har vi inte ändrat våra rutiner. Smärt-
lindring och sedering är en av grun-
derna i vårt yrke.

Trots att uppmärksamheten kring
Astrid Lindgren-fallet så småningom
sjönk undan menar Torbjörn Karlsson
att händelsen fortfarande väckor känslor
inom kåren även om han inte vill kalla
det för rädsla.

– Nja, men i alla fall en påtaglig
ängslan inför vad vi utsätter oss för dag-
ligdags och vilka risker som kan finnas.

Torbjörn Karlsson säger att händel-
sen har uppmärksammat vikten av
dokumentation.

Han själv har blivit noggrannare av
att via Astrid Lindgren-fallet ha blivit
påmind om vilka juridiska konsekvenser
det kan få för en själv och för andra, om

man inte dokumenterar i detalj vad man
har gjort i varje läge.

Förstår om inte allt 
var dokumenterat
– I det där fallet kom det ju tankar om
att det hade givits flera odokumenterade
doser av olika läkemedel. Det är förståe-
ligt. Intensivvården är en vårdform där
man ofta hanterar tillstånd som ligger
nära katastrof, eller i alla fall dramatiska
förlopp, och då kanske man inte har pri-
oriterat just skrivarbetet. Och alla vet
hur det fungerar att dokumentera ett
dramatiskt skeende efteråt…

Enligt Torbjörn Karlsson finns det
inte en enda svensk anestesiolog som
inte vet vad Astrid Lindgren-fallet
handlar om. 

– På det sättet har det satt avtryck i
kåren även om jag inte kan peka på
jätte många saker som konkret har
ändrats.

”I kåren har hon
fått upprättelse”
Torbjörn Karlsson har svårt att svara på
om narkosläkaren Viveka Lindén, som
alltså friades helt av en enig tingsrätt nu
fått upprättelse.

– I kåren har hon definitivt fått upp-
rättelse. Om någon någon gång har varit
tveksam så är de absolut inte tvek-
samma idag. Det är min bestämde upp-
fattning. Men känslan av upprättelse det
är en personlig känsla så det måste hon
få avgöra själv.

På Torbjörn Karlssons arbetsplats har
samtalen om saken varit många och man
har funderat på vad som kan göras för att
undvika att hamna i ett liknande läge.

– Om motsvarande händelser skulle
ske här får man nog stå rakryggad och
våga säga vad man tycker och vad man
har gjort.

Sara Gunnarsdotter
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Farhågorna att läkarkåren skulle
sluta använda nödvändiga läkemedel
av rädsla har inte besannats



Färre statliga ”miljarder”
som detaljstyr vården, en
rejäl satsning på att förbättra
IT-systemen och skärpning
av kommunernas betal-
ningsansvar för utskriv-
ningsklara patienter. 

t Det var några av budskapen från
regeringens samordnare Göran Stiern -
stedt på Läkarförbundets specialitetsför-
eningarnas representantskap i slutet av
oktober.

I januari i år började Göran Stiern -
stedt sitt uppdrag som regerings -
samordnare för ”ökat resursutnyttjande”
i vården. I klartext handlar det om hur
läkare kan få mindre tid med administ-
ration och mer med patienterna. Strax
därefter fick han i tilläggsuppdrag att se
över betalningsansvarslagen, som
reglerar hur länge utskrivningsklara
patienter kan ligga kvar på sjukhus utan
att kommunerna behöver betala.

Vid mötet stod det klart att den som
förväntar sig att Göran Stiernstedt ska
komma med ett batteri av förslag till
lagändringar för att minska den admi-
nistrativa bördan lär bli besviken. Lagen
om intygsskrivande i sjukvården vill
han se över, annars är det en myt att
lagstiftningen står i vägen för ändrade
arbetssätt, menar han.

– Det finns otroligt lite hinder i
lagstiftningen, men lagarna är ofta
skrivna så att vi i vården inte begriper
vad som står i dem. Här gjorde utred-
ningen om patientdatalagen ett bra
grepp med frågor och svar om vem som
får ta del av patientjournaler. Myndig-
heter och utredningar borde i större
utsträckning servera sin information på
det sättet.

Han rekommenderar i stället att stat

och landsting ska avhålla sig från detalj-
styrande ”miljarder”, exempelvis kömil-
jarden, och annan reglering med många
styrsignaler och indikatorer. 

”Och det ska komma från mig som
suttit och lotsat sådana här överenskom-
melser på SKL”, la han till med en själv -
ironisk hänvisning till sitt tidigare jobb
som chef för vård och omsorg på just
SKL.

Mycket kan verksamheterna också
bestämma över själva, betonade han:

– Ni behöver ta ställning till vem
som gör vad, vem som dokumenterar
vad och omfördela arbetsuppgifter. När
jag skulle skrivas in för en operation
nyligen kom det tre personer i olika
yrkesgrupper och ställde samma frågor,
inom loppet av tio minuter. Sådant
behöver ni själva ta.

Göran
Stiern stedt
(bilden)
riktade skarp
kritik mot
regeringsför-
klaringens
signaler om
att nationella
riktlinjer ska
göras till lag:

– Jag är väldigt orolig över de signa-
lerna. De tyder på en oförmåga att sätta
sig in i hur vi arbetar i sjukvården. 
– I vissa lägen är det oerhört

viktigt att bryta mot riktlinjerna. Om
de blir lag så finns det risk för att det
också blir sanktioner, och det tror
jag att man ska vara oerhört försiktig
med. Risken finns att regeringen
börjar skruva i kunskaps styrningen
istället för i ekonomistyrningen. 

– Det är viktigt att sätta sig ner och
reda ut rollerna i kunskapsstyrningen
och att definiera vad en riktlinje är.
Kunskapsstyrningen får inte skapa mer
administration, och inte ge signaler om

att ”vi litar inte på er där ute”.

”Ekonomiska ersättningar 
för medicinska resultat kan
göra systemet korrupt”
Han varnade också för att koppla ekono-
miska ersättningar till medicinska resultat:

– Det finns massor av faktorer som
påverkar det medicinska resultatet –
exempelvis case mix och socioekono-
miska faktorer – som varje verksamhet
själv är bäst på att tolka. Om för mycket
pengar sätts på detta så riskerar det
systemet också att bli korrumperat.

Staten måste ta ett tydligt ansvar för
att sjukvården ska få bättre IT-system,
underströk Göran Stiernstedt:

– Vi behöver inrätta en IT-miljard,
eller två. Pengarna finns egentligen
redan i systemet om man avstår från
andra ”miljarder”.

– Frestad ge kommunerna
noll dagar att ta hem
färdigbehandlade patienter
När det gäller kommunernas betal-
ningsansvar för utskrivningsklara pati-
enter var Göran Stiernstedt tydlig med
att han kommer att föreslå förändringar.
Definitivt ska också helgdagar räknas
med i kommunernas tidsfrist, inte bara
vardagar som nu.

– Jag är frestad att sätta noll dagar,
hela vårdtiden ska ses som  en planer-
ingstid för kommunerna. Och frågan är
om psykiatrin ska fortsätta att särbe-
handlas med en längre tidsfrist. Men
antalet dagar och ersättningsnivåer är
den lätta biten. Det svåra är att se till
att det blir en god vård, det handlar om
kvalitet, patientsäkerhet och samverkan
mellan huvudmän. Primärvårdens över-
tagande av det medicinska ansvaret
behöver säkras och kommunerna
utveckla sitt insatsutbud.

Helene Thornblad
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– Att  vilja göra riktlinjer till
lag tyder på oroande okunskap 

GÖRAN STIERNSTEDT RIKTAR SKARP KRITIK MOT REGERINGENS FÖRSLAG



Med en enkel ändring av
rutinerna  kunde NIVA 
(neuorintensivvårds -
avdelningen) på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset undvika
att patienter med hjärn -
blödning fick åter inläggas i
onödan. Både problemet och
lösningen fann man genom att
ägna sig åt strukturerad
journal granskning.

t – Vi skickade helt enkelt hem patienterna
för tidigt till sina hemortssjukhus. När vi
identifierade problemet och ändrade rutinen
så patienterna fick lite extra tid för observa-
tion hos oss kunde vi undvika den här typen
av vårdskada nästan helt, säger  Peter Dahm
som är sektionschef för kvalitet och utveck-
ling på An-Op-IVA, Område 5 på Sahl-
grenska sjukhuset i Göteborg.

Det var år 2011-2012 under SKL:s pati-
entsäkerhetskampanj som chefläkaren
bestämde att några avdelningar på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset skulle
genomföra strukturerad journalgranskning,
Markörbaserad journalgranskning (MJG)
eller GTT (Global Trigger Tool) som det
kallades då, berättar Peter Dahm. Och som
kvalitetsansvarig nappade han och  klini-

kens verksamhetsutvecklare direkt och
beslutade sig för att börja med neuro -
intensivvårdsavdelningen.

– Vi, tillsammans med NIVA i
Linköping, är så vitt jag vet bland de första i
landet som har genomfört strukturerad
journalgranskning på en neuro-
intensivvårds avdelning. Och det var lite
speciellt eftersom vi har förhållandevis litet
patientflöde där jämfört med allmän inten-
sivvård. Så vi fick med allihop i gransknin-
gen och kunde snabbt se ett mönster. Det
gick också snabbt att justera en rutin och
hinna se de positiva effekterna av den.

Det som var slående när journalerna var
granskade var att så få av de undvikbara
vårdskador som hittades med hjälp av
metoden hade rapporterats in av personalen
i sjukhusets avvikelsesystem, Medcontrol
Pro, berättar Peter Dahm. Detta väckte
mycket frågor, inte minst hos sektions- och
klinikledningen. 

– Vad beror detta på? undrade man. Har
vi inte nått ut till personalen? Har vi
informerat för dåligt? Eller funkar inte
avvikelsesystemet? 

Men det gäller att förhålla sig väldigt
ödmjukt och öppensinnigt till resultatet,
menar Peter Dahm. Det är ett känsligt
område och det väcker mycket förvåning hos
dem som ställs inför nya fakta. Det är lätt att
gå i försvarsställning och undra om resultatet
verkligen går att lita på. Om granskningen
verkligen är korrekt genomförd.
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”Det som var slående
när journalerna var
granskade var att så
få av de 
undvikbara vård-
skador som hittades
med hjälp av metoden
hade rapporterats in
av personalen i
sjukhusets
avvikelsesystem, 
Medcontrol Pro.”

En vårdskada är enligt
patientsäkerhetslagen ”när en
patient drabbas av lidande,
kroppslig eller psykisk skada
eller sjukdom samt dödsfall
som hade kunnat undvikas om
adekvata åtgärder hade vid -
tagits vid patientens kontakt
med hälso- och sjukvården”. 

För att en vårdskada ska
klassas som allvarlig ska
skadan vara bestående och inte
ringa, eller ha lett till att patien-
ten fått ett väsentligt ökat vård-
behov eller avlidit.

Granskning av 
journaler ett 
effektivt sätt att 
undvika vårdskador

PATIENTSÄKERHET

Fortsättning nästa uppslag >>>

PETER DAHM:

FAKTA | VÅRDSKADA
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En insikt Peter Dahm gjorde var hur mycket bra man gjorde, men så mycket som ändå kan gå fel. – Det händer mer skador än vi tror, säger Peter
Dahm som nu vill gå vidare med strukturerad journalgranskning. Foto: Magnus Gotander



– En insikt jag fick under det här arbetet
är ”vad mycket bra vi gör, men så mycket
som kan gå fel”. Det händer mer skador än
vi tror. Och det som händer är att skadorna
ökar vårdtiden. Det kostar mellan 30 000
kr och 35 000 kr för en enda IVA-dag. Och
varje vårdskada kostar inte bara pengar utan
självklart även lidande för patienten. 
Vilka reaktioner fick ni på avdel -

ningen när ni presenterade resultatet?
– Oj då, vad få patientskador som

faktiskt avvikelserapporteras, var den
spontana reaktionen. Men på NIVA blev
man också väldigt glada när vi kunde
berätta att vi hittat mönstret med patienter
som fick återinläggas och vad vi kunde göra
åt det. Det väckte också många frågor kring
vad vi egentligen lägger vår tid på.

Ett liknande försök med strukturerad
journalgranskning har gjorts på Sahlgren-
skas systersjukhus, Östra sjukhuset,
berättar Peter Dahm.  Där var resultatet
liknande, men några jämförelser kliniker
eller sjukhus emellan ska man inte ägna sig
åt, betonar han.

 – Det är så många faktorer som spelar in
att det är svårt att genomföra det här på ett
evidensbaserat sätt. Man ska bara jämföra
med sig själv och använda det här till att
försöka hitta mönster och komma med för-
bättringsförslag. MJG ska uttryckligen inte
jämföras med andra kliniker.

Förutom på NIVA har Peter Dahm varit
med och genomfört en strukturerad jour-
nalgranskning på CIVA (Centrala
intensivvårds avdelningen). Där var patien-
terna betydligt fler men klientelet också
väldigt brokigt.

– Det vi lärde oss där var att det kan vara
klokt att begränsa sig till några specifika
patientgrupper för det blir lätt spretigt och
svårt att se mönster annars.

Det framgångsrika projektet på NIVA
har fått Peter Dahm och hans kollegor att
vilja fortsätta med strukturerad journal-
granskning framöver. Det har också väckt
funderingar kring om det nuvarande
avvikelsesystemet fungerar.

– Vi tror på den här metoden och vill gå
vidare. Vi har hittat brister som vi har
kunnat förändra. Kanske är det här ett
bättre sätt att uppnå kvalitet i vården än via
det avvikelsesystem vi använder idag. 

Malin Lindgren
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Så går strukturerad journalgranskning till
t Metoden går ut på att ett team
bestående av utvalda läkare och sjuksköter-
skor väljer ut 20 patientjournaler slumpvis
varje månad. 

I dem letar man efter specifika ord, så
kallade ”triggers” eller ”markörer” på und-
vikbara vårdskador. Exempel på sådana ord

är ”blod”, ”återinläggning IVA” och ”ventila-
torsassocierad pneumoni”.  

Journalerna scannas igenom snabbt på
jakt efter dessa ord och om de före kommer
går man in och lusläser dessa journaler för att
hitta samband och mönster. Utifrån detta kan
man sedan komma med förslag på åtgärder.

PATIENTSÄKERHET

På NIVA granskades 
146 patient journaler.

t Alla händelser som ansågs undvik-
bara med över 50 procents sannolikhet

räknades som vårdskador.
Den strukturerade journalgransk-

ningen upptäckte 53 vårdskador. Inga
av dem hade rapporterats i avvikelse-
systemet.

På CIVA granskades 238 journaler
från oktober 2012 till september 2013.
t 94 skador upptäcktes (39 procent).
72 av dem (30 procent) bedömdes som
potentiellt undvikbara.

Endast ett fåtal av de upptäckta
skadorna i journalgranskningen fanns
registrerade i avvikelsesystemet Med
Control Pro. 

I Med Control Pro rapporterades
167 ärenden från CIVA år 2013, vilket
var en komplikationsfrekvens på 
4  procent jämfört med 39 procent i
journalgranskningen.

Exempel på temporär skada på CIVA
är vårdrelaterad infektion (t.ex. ventila-
torassocierad pneumoni), läkemedelsre-
laterad skada (t ex otillfredsställande
smärtlindring), svikt i vitala parametrar
(t ex relaterat till återinläggning på IVA
pga respiratorisk insufficiens).

I journalgranskningen på CIVA
fångades många skador som inte hade
uppstått på intensivvården. Skador i
samband med kirurgi, såsom reopera-
tion, blödning och organskada
utgjorde nära 30 procent av alla
skador.

n 13 procent av skadorna bidrog
till/orsakade permanent skada.
n 19 procent krävde livsuppehållande
åtgärd inom 60 minuter.
n 12 procent var temporär skada som
krävt åtgärd.
n 50 procent av skadorna på CIVA
bedömdes vara en temporär skada som
förlängde vårdtiden. Det vill säga skador
som inte ger några bestående men för
patienten, men som påverkar organisatio-
nens tillgång på vårdplatser.

NIVA | 53 vårdskador – ingen hade rapporterats i avvikelsesystemet

CIVA | Skadans allvarlighetsgrad



t En avgörande förändring är att vården
måste anpassas till äldre personer.
Dagens geriatriska kliniker/verksamhe-
ter är nästan uteslutande placerade på
sjukhus och bedriver där reaktiv vård. 
Läkarna skriver in massivt multi-

sjuka personer och analyserar deras
hälsotillstånd tillsammans med sina
team, för att skriva ut dem efter 1-2
veckor, nästan alltid utan planerade
återbesök till egen mottagning för
monitorering och evaluering. 

Primärvården inte 
utrustad för multisjuka äldre
Den fördjupade bild läkarna får av pati-
enternas hälsosituation under sjuk-
husvården kan därför inte följas upp
över tid, utan nästan alla patienter
skrivs ut för fortsatt uppföljning i pri-
märvården, som inte är utformad för att
handlägga multisjuka, äldre personer.
Detta ineffektiva system utgör ett
orimligt slöseri med nedlagda resurser. 

Om vi skall kunna förbättra kvalite-
ten på dagens äldrevård, och ha en möj-
lighet att klara framtidens demografiska
utmaningar, måste vården av äldre
personer bli mycket mer proaktiv och
personinriktad och hållas ihop över tid i
en sammanhängande vårdprocess. 

Geriatriska centran måste
skapas inom primärvården
Eftersom olika typer av förebyggande
arbete (primär, sekundär och tertiär 

prevention ) till helt övervägande del
måste ske i primärvården, bör vi
utveckla geriatriska verksamheter med
fokus på primärvård (geriatriska centra,
äldrevårds centraler). 

Jämfört med yngre har äldre personer
ofta mer komplexa hälsoproblem och
mer atypisk klinisk presentation, vilket
tillsammans med vanligt förekom-
mande psykomotorisk förlångsamning
med åldern, gör att det behövs mer tid
för alla delar av kliniskt arbete med
äldre personer. 

Omfattande omställning
Framtidens geriatriskt inriktade, proak-
tiva primärvårdsbaserade enheter måste
därför anpassas till äldre personer beträf-
fande t.ex. kompetens, fortbildning, tid,
teamarbete, regelbundet upprepad
monitorering/evaluering över tid, jour -
nalföring med grafiskt gräns snitt
inriktad på överblick och sammanhang
etc. 

Utöver en förbättrad kvalitet på

analysen och handläggningen av mani-
festa hälsoproblem måste hälsoanalysen
integreras med regelbundet upprepade
riskfaktor-profiler, där de äldre perso-
nerna blir delaktiga och medansvariga
på ett bättre sätt än idag. 

För att undvika att äldre personer
behöver byta läkare och journalsystem i
samband med sjukhusvård bör vården
utvecklas så att samma geriatriska verk-
samhet kan handlägga patienterna i
olika faser av hälsoproblem (elektiv-
subakut-akut). 

Detta kan ske genom att patientens
fritt valda fasta generalistläkare, med
certifierad kompetens i geriatrik, även
ansvarar för vården på sjukhus tillsam-
mans med sjukhusläkare. 

För att undvika att olika läkare och
andra vårdyrkesgrupper i landsting och
kommuner ordinerar utredningar och
behandlingar till samma patienter obe-
roende av varandra, bör patientens fasta
läkarkontakt i primärvården kontrasig-
nera alla slags icke-akuta åtgärder innan
de verkställs. 

En sådan modell skulle bidra till
nödvändig integrering och koordiner-
ing, men även bidra till att lyfta ansvar
och status för generalist-perspektivet
och primärvårds-perspektivet i sjukvår-
den. 

Förbättringarna kan 
inte styras fram uppifrån
Ovanstående förslag till utveckling kan
inte ”styras fram” uppifrån genom poli-
tiska eller administrativa beslut, utan
måste utvecklas underifrån i en verk-
samhet som är utformad på geriatriska
premisser och bemannad med prestige-
lösa läkare och vårdpersonal med
gediget intresse och kompetens i geria-
trik, som i en FoU-miljö får stora fri-
hetsgrader att testa nya lösningar. 
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”Äldrevården måste bli mer
proaktiv och personinriktad” 

GUNNAR
AKNER
Läkare och 
professor 
i geriatrik 
vid Örebro 
universitet

Statistiska Centralbyrån har beräknat att andelen personer
85 år och äldre kommer att öka med 80 procent under åren
2020-2035. Om vi skall kunna ge dessa äldre personer en
vård av hög kvalitet till rimliga kostnader krävs genom -
gripande förändringar av dagens vårdsystem. 



Värdebaserad vård är ett begrepp som
behöver breddas för att möta behoven i
svensk hälso- och sjukvård. Det handlar
inte om att trycka ut en enda modell, utan
snarare om att tillämpa olika värdemodeller
som behöver anpassas till olika utmaningar
i vården. Det menar Pär Höglund, läkare
och forskare inom värdebaserad hälso- och
sjukvård på Karolinska institutet.

t Pär Höglund är ST-läkare i socialmedicin och arbetar med
utveckling av värdemodeller. Han är knuten som forskare,
dels till KI, dels till The Jönköping Academy for Improve-
ment of Health and Welfare där han undervisar i förbätt-
ringskunskap.

– Jag arbetar mycket med så kallad nätverksbaserad hälso-
och sjukvård med fokus på kroniska sjukdomar. 

Porters modell fungerar bara
för en liten del av sjukvården
Pär Höglund menar att den värdebaserade modell som slagit
igenom internationellt och som beskrivs i boken ”Redefi-
ning health care” av Michael E Porter, verksam vid Harvard
Business School, passar en förhållandevis liten del av svensk
hälso- och sjukvård.

– Modellen fungerar väl när det handlar om den standar-
diserbara sjukvården, till exempel höft- och knäkirurgi. När
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n I förrra numret träffade vi några av de ledande företrädarna för det som kallas 
värdebaserad vård på Karolinska.
n I det här numret har vi intervjuat läkaren och forskaren Pär Höglund. Han
menar att värdebaserad vård inte är en enda modell och att Michael E
Porters tankegångar, som nu kommit i ropet, bara passar för en liten
del av svensk sjukvård.
Vi har också talat med ekonomen Hans Winberg som är kritisk till alla modeller
som förutsätter standardisering och så har vi tittat på hur långt Sveus kommit – ett
statligt forskningsprojekt i sju landsting/regioner för att skapa värdebaserade
system.

”Det behövs många modeller
för att skapa värdebaserad vård”

För att skapa värdebaserad vård krävs det även en modern 
infrastruktur för framtidens informationssystem, menar Pär Höglund.



det handlar om personer med kroniska sjukdomar eller
patienter  som är multisjuka, krävs andra typer av lösningar,
säger Pär Höglund.

Han tycker inte att det är helt enkelt att definiera värde-
baserad vård. Grunddefinitionen håller han med om; att
komma bort från en styrning av vården som ensidigt fokuse-
rar på produktion och prislistor, till att istället skapa värde
för patienten; där värde till exempel kan definieras som häl-
soutfall per krona. 

– Man har länge försökt att effektivisera vården utifrån fel
saker. Sjukvården måste ta ett större helhetsgrepp. I stället
för att fokusera på enskilda aktiviteter och interventioner
behöver man se och ta ansvar för vad de sammantagna aktivi-
teterna faktiskt åstadkommer för patienterna. 

Pär Höglund samarbetar med Paul Batalden, pionjär
inom förbättringskunskap. Han är utbildad barnläkare och
blev senare professor vid Dartmouth Medical School. På
1980-talet började han, i samverkan med W. Edward
Deming, överföra idéerna om förbättringskunskap till hälso-
och sjukvården. 

Hans teorier och arbete ligger bland annat till grund för
Socialstyrelsens vägledning ”God vård”. Paul Batalden
innehar en professor i kvalitetsförbättring och ledarskap
inom hälsa och välfärd vid The Jönköping Academy for
Improvement of Health and Welfare.

Tillsammans arbetar Pär Höglund och Paul
Batalden med utveckling av en värdemodell i ett
bredare perspektiv. Istället för att prata om värde-
baserad vård som en enda modell, vill Pär
Höglund hellre prata om en modell som rymmer
olika så kallade värdelogiker: värdekedjor, värde-
verkstad och värdenätverk. 

Varje logik kräver sin organisationsform och sin specifika
ersättningsmodell, beroende på vilka behoven är i vården:

Värdekedjor passar väl för sjukdomar där vården kan
planeras och standardiseras, som exempelvis starr- och höft -
operationer. Men det är en förhållandevis liten del av vården,
sannolikt mindre än 10 procent, menar Pär Höglund.

Värdeverkstad har fokus på att möta enskilda patienters
specifika problem, det kan till exempel handla om diagnosti-
cering av tumörer där olika specialister samlas runt patienten
för att samverka kring den bästa möjliga diagnostiken och
behandlingen. Här krävs professionens expertkunskaper och
ett nära samarbete över specialitets- och professionsgränser.

– Det handlar om komplexa sjukdomar som kräver en
samlad kompetens. Det går inte att förutsäga nästa steg eller
skapa standardiserade processer, utan det kräver unika lös-
ningar för den enskilde patienten.

Värdenätverk omfattar den största andelen patienter och
lämpar sig vid vård och behandling av personer med
kroniska sjukdomar samt multi sjuka. Här handlar det om att
koppla ihop resurser från olika håll. 

Detta är en modell, menar Pär Höglund, som är på

stark frammarsch, inte minst genom den tekniska
utvecklingen med internet och smart phones, där
patienter och patient organisationer är pådrivande.

– Man har i regel kontakter på flera ställen och med olika
huvudmän. Det kan till exempel handla om barn som
behöver stöd från skolan, kommunen, primärvården och slu-
tenvården. Här krävs en koordinering av insatser för att det
ska fungera.

Patientdriven utveckling
Det handlar också om att skapa förutsättningar för en verk-
samhet där professionen och patienten tillsammans kan
samverka och interagera på en jämbördig nivå i syfte att för-
bättra såväl vårdens kvalitet som patientens livskvalitet. 

Pär Höglund lyfter fram en av sina doktorander, Sara
Riggare. Hon är forskare vid Karolinska Institutet och ett
lysande exempel på värdet av att ta vara på patienters kun-
skaper och erfarenheter när det gäller att driva innovation
och utveckling i hälso- och sjukvården. 

Sara Riggare lever själv med sjukdomen Parkinson och
har i sin forskning utvecklat smarta appar som gör det
möjligt att samla in kunskap och erfarenheter från patienter
för att utveckla patientdrivna förbättringar.

– Om vi menar allvar med att vi vill skapa en värdebase-
rad vård måste också patienterna bjudas in och få möjlighet
att vara med och driva utvecklingen.

Pär Höglund lyfter även fram ett forskningsprojekt som
bedrivs vid HDN-centrum på Danderyds sjukhus. Det är ett
samarbete mellan hjärt-, medicin-, och njurkliniken. Syftet
är att skapa en sammanhållen behandlingsenhet och att pati-
enter med samtidig hjärt-, njur- och diabetessjukdom, ska
slippa vandra mellan olika specialister och mottagningar. 

– Det handlar om multisjuka äldre patienter och att
försöka förstå vad som är viktigt för dem som grupp, men
också på individnivå. Tillsammans försöker vi bestämma
vilka mått vi ska använda, såväl kliniska- som patientmått,
för att skapa en värdebaserad vård, säger Pär Höglund.

”Det behövs modernare
ersättningsmodeller”
Det krävs även en modern infrastruktur för framtidens infor-
mationssystem samt nya ersättningsmodeller som möjliggör
utvecklingen av en värdebaserad vård.

Det finansieringssystem vi har i dag motverkar
dock en helhetssyn och en samverkan över specia-
litets- och professionsgränser och mellan olika
huvudmän och organisationer. 

– Vi behöver modernare ersättningsmodeller som upp-
muntrar till en värdeskapande vård och bättre hälsa. Det
leder på längre sikt till bättre kvalitet och lägre kostnader,
både för vården, men också för samhället. Det handlar också
om att återupprätta förtroendet för professionen, att ge den
en större autonomi, säger Pär Höglund.

Eva Nordin
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– När hälso- och sjukvår-
den börjar mäta det som
professionen och patien-
terna anser vara mest
viktigt och relevant blir
resultatet högre vårdkvali-
tet till en lägre kostnad.

t Det menar Stefan Larsson, konsult
vid Boston Consulting Group.

– Det finns en stor frustration i
vården över alla de hundratals regi-
streringar som ska skickas in till
landstingen. Byråkratin blir omfat-
tande och motivationen bland
vårdens personal är ofta låg på grund
av att man tvingas mäta saker som
inte upplevs som viktiga och rele-
vanta, säger Stefan Larsson.

Han är utbildad barnläkare och
docent. 1996 tog han steget över till
Boston Consulting Group.

– Jag upplevde att det fanns för
lite idéer om utveckling och för
mycket fokus på budget i vården. Jag
omgavs också av äldre kollegor som
var cyniska och frustrerade över den
byråkrati som fanns. Jag ville söka
mig till en miljö där det fanns en
öppenhet för att pröva nya idéer och
omsätta dem i praktiken, säger Stefan
Larsson.

Stefan Larsson är optimist när det
gäller synen på framtidens vård och

möjligheterna att skapa dynamiska
och effektiva organisationer där pati-
enten och vårdkvaliteten är i fokus.
Egentligen behöver det inte vara så
svårt, menar han. 

Framångsfaktorer
– Det finns två saker som känneteck-
nar organisationer som levererar bra
resultat med hög kvalitet, disciplin

och motivation. Disciplin handlar om
att anställda är förtrogna med vad
som ska göras, hur det ska göras och
av vem. Det finns ett tydligt ansvar
och ett tydligt ledarskap. Man har
också relevanta mått för att mäta
resultat. Anställda sporras av varandra
och vill arbeta med förbättringar.

Men, menar Stefan Larsson, om
man tittar på svensk hälso- och
sjukvård leder styrningen av vården
till att vårdanställda förlorar både
motivationen och arbetsglädjen.
Vården mäts i volymer och väntetider
och mycket fokus läggs på följsamhet
till riktlinjer och vårdprogram som
utarbetats av myndigheter. 

– Men det är genom öppenhet och
konkurrens där professionen varit
drivande, som förbättringar har ägt
rum, inte för att Socialstyrelsen åkt
runt och kontrollerat att vården gjort
som den har blivit tillsagd, säger
Stefan Larsson. 

– Om man exempelvis är kirurg på
ett universitetssjukhus och ser att
man ligger sämre till än andra univer-
sitetssjukhus när det gäller dia-
gnostik och behandling för en viss
patientgrupp, sporras man till att bli
bättre. Sjukvården är en lärande orga-
nisation, det finns stor öppenhet och
vilja mellan kollegor att dela med sig
av framgångsrika modeller.

Han tar hjärtinfarktregistret (Swe-
deheart) som ett lysande exempel på
hur professionen sporrar varandra till
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1996 lämnade läkaren Stefan Larsson sjukvården trött på att
det fanns så lite idéer om utveckling och så mycket cynism och
frustration över all byråkrati och budgetfokusering. I dag säger
toppkonsulten på Boston Consulting Group:

”Jag är optimistisk 
om framtidens vård”

Det är genom öppenhet och konkurrens
där professionen varit drivande, som för-
bättringar har ägt rum, inte för att Social-
styrelsen åkt runt och kontrollerat att vår-
den gjort som den har blivit tillsagd, säger
Stefan Larsson. 



att förbättra resultat. När man 2006
bestämde att resultat från kvalitetsre-
gister skulle offentliggöras, förbättra-
des överlevnaden i hjärt infarkt dra-
matiskt.

– Efter ett år hade två sjukhus i
landet halverat dödligheten i hjärtin-
farkt.. När man sedan införde Öppna
jämförelser ökade förbättrings takten
ytterligare. År 2011 var det ingen av
de svenska sjukhusen som signifikant
avvek från de europeiska vårdpro-
grammen för hjärtinfarkt. 

En viktig förutsättning för en kva-
litetsdriven vård är dock att mätning-
arna och måtten är likartade och att
data som registreras är av hög
kvalitet. Det går utmärkt, menar
Stefan Larsson, att jämföra kostnader
och vårdkvalitet när det gäller exem-
pelvis behandling av astmapatienter,
mellan länder som till exempel
Sverige, Indien och USA, om man
använder enhetliga mått. 

– Värdebaserad vård står och faller
med att vi har bra och valid data och
att det vi mäter är viktiga utfallsmått
för patienterna. 

Stefan Larsson lyfter fram Marti-
nikliniken i Hamburg som ett
lysande exempel på värdebaserad
sjukvård med hög kvalitet till låga
kostnader. 

Här finns världens största urologi-
centra. Varje år utförs över 2 000
prostatacanceroperationer av nio
urologer.

– Var tolfte patient i Tyskland som
får prostatacancer åker idag till Mar-
tinikliniken. Varför? 

I övriga Tyskland blir 75 procent
av patienterna impotenta efter opera-
tion, vid Martinikliniken är det
mindre än hälften, 35 procent.
Samma sak gäller för inkontinens,
bara 7 procent blir inkontinenta vid
Martinikliniken jämfört med 42
procent på andra kliniker i landet.
Nu har även Österrike och Schweiz
börjat skicka patienter dit, säger
Stefan Larsson.

På Martinikliniken bedrivs fram-
stående forskning och studier publi-
ceras i välrenommerade vetenskapliga
tidskrifter. Man testar och analyserar
hela tiden, med hög systematik, nya

metoder som andra kollegor i världen
tycker ger förbättring.

I centrets kvalitetsregister regi -
streras inte bara mått som överlevnad,
utan också viktiga utfallsmått för
patienterna, som impotens, inkonti-
nens och ångest. 

Man har enats med kollegor från
sju centra runt om i världen att
mindre än 10 mått är de viktigaste.
(Läs mer på www.ICHOM.org där de
prostatacancermått man valt finns
listade).

Stockholmsmodellen
gynnar inte vårdkvaliteten
För en framgångsrik värdebaserad och
innovationsdriven hälso- och sjukvård
behövs också stödjande ersättnings-
system. Vilket ersättningssystem som
är bäst, är inte enkelt att säga, menar
Stefan Larsson. En sak är dock säker,
betalningsmodeller som bygger på
”fee-for-service”, det vill säga att
vården får betalt för de insatser och
åtgärder som görs, leder utvecklingen
åt fel håll, enligt Stefan Larsson.

– Cirka 45 procent av den vård
som bedrivs i USA ersätts enligt fee-
for-service-modellen. Den driver på
volym och skapar incitament att
utföra så många dyra och lönsamma
ingrepp som möjligt. Det är en kost-
nadsdrivande modell. I Stockholms
läns landsting använder man denna
ersättningsmodell i stor utsträckning,
och utifrån de studier som är gjorda
kan man se att den inte gynnar vård-
kvaliteten.

Chockerande resultat
Stefan Larsson refererar till en studie
som är gjord av Boston Consulting
Group i USA där man jämfört olika
ersättningssystem. I ett system som
bygger på fee-for-service, var död-
ligheten dubbelt så hög bland patien-
ter med kroniska sjukdomar som
hjärtinfarkt, njur- och lungsjukdom
samt diabetes, jämfört med modeller
som bygger på exempelvis kapitering
(ersättning per individ). 

– I fee-for-service behöver vårdgi-
varen inte ta ansvar för kvalitet och
hur det går för patienten. Det finns
till exempel inget incitament för att

styra om primärvårdspatienter från
akuten till rätt vårdnivå. Får man
däremot en fix summa pengar så vill
man som vårdgivare se till att patien-
ten inte kommer till akuten.

Mest chockerande, menar Stefan
Larsson, är resultaten när det gäller
diabetespatienter. I fee-for-service-
modellen drabbades många av
njurskador, det gjordes endast hälften
så många mätningar av HbA1c -
värdet jämfört med vad som gjordes i
modellen med kapitering. Antalet
som tvingades amputera underbenen
var 212 patienter per 1000 patienter i
fee-for-service, jämfört med 25
patienter i kapiteringsmodellen.

– Man kollade inte regelbundet
HbA1c värdet, ett mått som kan visa
hur välbehandlad patienten är. Man
kontrollerade inte heller njurfunktio-
nen regelbundet och följden blev att
man tvingades amputera i onödan,
säger Stefan Larsson.

Globala standards
Det finns ett stort och växande
intresse världen över för värdebaserad
vård och att börja definiera och mäta
viktiga utfallsmått för patienterna,
menar Stefan Larsson, som sitter i sty-
relsen för ICHOM, International
Consortium for Health Care Outcome
Measurement. Det är en icke vinst -
drivande organisation som startade
2013 av Karolinska institutet och
professor Michael Porter, med
visionen att samla världens bästa kva-
litetsregister i en öppen och sökbar
databas och att utveckla standardise-
rade mätningar inom olika diagnos-
grupper.

– Vi började med fyra diagnos-
grupper. På bara några månader hade
vetenskapliga företrädare lyckats enas
om globala standards. Nu har vi gått
vidare med åtta nya diagnoser och när
det arbetet är klart har vi liknande
globala standards för 12 av de stora
sjukdomsgrupperna. Det motsvarar
cirka 30 procent av den samlade sjuk-
domsbördan, säger Stefan Larsson.

Eva Nordin
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I sju landsting/regioner pågår
ett intensivt arbete med att
utveckla värdebaserade uppfölj-
nings- och ersättningssystem.
Arbetet bedrivs inom ramen för
Sveus, ett nationellt forsk-
ningsprojekt som initierats och
finansieras av Socialdeparte-
mentet i syfte att förbättra och
effektivisera vården.

t – Vi har idag intelligenta system för att
mäta produktivitet, det vill säga hur
mycket vård vi får ut för landstingets
pengar, men det är mer komplicerat att
mäta effektivitet och värde, det vill säga hur
mycket hälsa vi får ut för pengarna. Och det
är ju i första hand värde och det förbättrade
hälsotillståndet som är relevant för patien-
ten och professionen, säger Jonas Wohlin,
VD på IVBAR, ett forsknings- och utveck-
lingsföretag som koordinerar arbetet inom
Sveus (Nationell samverkan för värdebase-
rad ersättning och uppföljning i hälso- och
sjukvården).

Jonas Wohlin är även knuten som dokto-
rand till LIME, Institutionen för lärande,
informatik, management och etik vid Karo-
linska institutet.

Forskargruppen, som leds av professor
Mats Brommels, studerar design, imple-

mentering och utvärdering av värdebaserade
uppföljnings- och ersättningssystem i hälso-
och sjukvården.

– I de flesta OECD-länder ökar kost -
naderna för sjukvård snabbare än BNP,
vilket inte är en hållbar utveckling. Vi ser
också att variationen är större med avseende
på metod, kostnader och resultat mellan
olika länder, regioner och producenter, än
inom de flesta andra sektorer. Vården
behöver därför utveckla formerna för såväl
utförande som styrning, säger Jonas
Wohlin.

Unikt forskningsprojekt
Sveus arbete bedrivs i olika utvecklingspro-
jekt med fokus på åtta specifika patient-
grupper: höft- och knäprotesoperationer,
ryggkirurgi, förlossningsvård, obesitaski-
rurgi, diabetes, stroke, osteoporos och bröst-
cancer. 

Samtliga projekt arbetar utifrån en stan-
dardiserad utvecklingsprocess. 

– Utgångspunkten är att professionen
och patientföreningar är med i utveckling-
sarbetet. Vi är också angelägna om att
berörda specialistföreningar och kvalitetsre-
gister är engagerade i arbetet. Det är en
grundförutsättning för att vi ska lyckas,
säger Jonas Wohlin.

Styrning av vården utifrån olika patient-
gruppers behov 

I Stockholms Läns Landsting infördes
2009 ett värdebaserat ersättningssystem för
höft och knäprotes-operationer som väckt
internationell uppmärksamhet.  
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JONAS 
WOHLIN:

”En grund -
förutsättning för att
lyckas är att 
specialistföreningar
och kvalitetsregister
kan engageras i
arbetet”
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Statligt forskningsprojekt
i sju landsting/regioner
ska skapa värdebaserade system



Vårdgivaren får en fast ersättning som
ska täcka alla vårdinsatser för en diagnos
eller ett ingrepp. 
– Vår definition på värdebaserad

styrning är dock betydligt bredare än
vårdepisod ersättning och ersättning för
medicinska resultat.  

Ett första steg är utveckling av system
för att kontinuerligt kunna mäta och utvär-
dera värde för olika patientgrupper samt att
säkerställa att ersättningssystemen inte
hindrar innovation och verksamhetsutveck-
ling genom för snäv processtyrning.

– Jag tror inte att man ska underskatta
de professionella drivkrafterna i att vilja för-
bättra verksamheten och patientens hälsa.
Det viktiga är att styrsystemen stödjer en
sådan utveckling och inte verkar i motsatt
riktning. 

Många utmaningar
Det finns flera utmaningar i arbetet mot att
utveckla värdebaserad styrning. Jonas
Wohlin nämner några exempel. 

– För det första så behöver vi säkerställa
att vi mäter rätt saker och att vi har system
som undviker dubbelinmatning och extraar-
bete för professionen. 

Han lyfter fram arbeten inom utveck-
lingen av kvalitetsregister samt inom Sveus
med att definiera patientrelevanta hälsout-
fall, samt det Nationella Programmet för
Datainsamling som arbetar med att inhämta
uppgifter direkt från journalen.  
– Vidare behöver vi utveckla möjlig-

heterna att koppla en vårdkontakt till en
specifik behandling. 

Socialstyrelsens projekt ”Hälsoärende-
förutsättningen för ett process-ID inom
hälso- och sjukvården” är ett bra exempel,
menar han, på ett viktigt arbete för att i
framtiden möjliggöra att hålla samman
dokumentationen inom en individs vård -
process. Projektet är kopplat till Socialsty-
relsens arbete med den nationella informa-
tionsstrukturen och är ännu inte implemen-
terat i vården.

Tystnadsplikten hos privata
vårdgivare ställer till problem
En annan stor utmaning, menar Jonas
Wohlin, är juridiska begränsningar när det
gäller hanteringen av personuppgifter. 

– Sjukvårdshuvudmännen är skyldiga att
säkerställa kostnadseffektiv vård enligt

hälso- och sjukvårdslagen, men har inte
möjlighet att analysera vården som bedrivs
av privata vårdgivare på grund av bestäm-
melser om tystnadsplikt i patientsäker-
hetslagen. Detta gör det svårt att följa pati-
enten genom vårdprocessen och därmed
också svårt för landstingen att uppfylla sin
lagstadgade skyldighet. 

Dock har denna fråga hanterats i en
statlig utredning som presenterades innan
sommaren och om förslagen till lag -
ändringar går igenom så bör detta lösa sig,
enligt Jonas. I mellantiden hanteras detta
inom Sveus bland annat genom att hämta in
samtycken från patienten.

Sekretessproblem
Det finns också svårigheter att överföra
information mellan olika myndigheter
vilket gör det svårt att se till patientens och
samhällets hela behov. Det är till exempel
inte möjligt idag att föra in sjukskrivnings-
information från Försäkringskassan till
landstinget. 

– Det gör det därför svårt för såväl vård-
givare som landsting att arbeta med
kostnads- och livskvalitet ur ett helhetsper-
spektiv. På Sveus arbetar vi intensivt med
frågan om hur vi kan skapa förutsättningar
för att på ett säkert och lagligt sätt dela
information mellan hälso- och sjukvården
och andra myndigheter för att möjliggöra
intelligent styrning, säger Jonas Wohlin.

Framtiden
Fram till och med 2015 drivs Sveus som ett
forskningsprojekt. Ambitionen är dock att
flytta över verksamheten in i en förvalt-
ningsorganisation. En projektgrupp med
landstingsrepresentanter inom Sveus tittar
för närvarande på hur de system som
utvecklas kan fortsätta att utvecklas och för-
valtas vidare efter projektets avslutande.
Ambitionen är också att fler landsting
ansluter sig

– Vi tror att Sveus kommer kunna visa på
vad som är möjligt att genomföra i nästa
generations styrsystem med fokus på värde.
Förhoppningsvis leder det till fortsatt
utveckling samt att vi identifierar och lyfter
fram utmaningar som behöver hanteras
nationellt för att komma vidare, säger Jonas
Wohlin.

Eva Nordin
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Den 25-26 november
arrangerar Sveus en två-
dagarskonferens i Stock-
holm med nationella och
internationella experter
inom värdebaserad vård. 

t En av de medverkande är
professor
Michael E.
Porter,
verksam vid
Harvard
Business
School och
en av teoretikerna bakom
värdebaserad vård.
Läs mer på:

www.sveus.se/aktuellt/
88-25-26-november

Konferens om 
värdebaserad 
vård

VÄRDEBASERAD VÅRD | DEL 2



t Det menar forskaren och förvalt-
ningsekonomen Hans Winberg,
general sekreterare för stiftelsen Leading
Health Care och ledamot i Karolinska
universitetssjukhusets styrelse.

Det han skulle vilja se är att
man i stället ger betydligt mer
makt åt de lokala verksamhets -
cheferna och låter dem laga
efter läge. 

– De är en viktig nyckelgrupp som
idag är väldigt bunden av detaljerade
styrsystem och onödig administration.

Men principerna i den värdebaserade
vården håller hans Winberg med om –
även som modell så länge det handlar
om en episod med ett tydligt avslut.

– Då fungerar modellen rimligt bra.
När det ska bytas en höft eller när man
hittar en bröstcancer i tid. Men om vi
tar som exempel en äldre person med tre
olika kroniska grundsjukdomar, då är ju
plötsligt episodens avslut detsamma
som ”död”. Tar vi resultatet och divide-
rar det med kostnaden enligt den värde-
baserade vårdmodellen då skulle det
alltså stå död efter likamedtecknet. Hur
låter det?

Och trots sin bakgrund som ekonom
tycker Hans Winberg att vi borde prata
mindre om pengar.

– Ekonomi handlar för mig i
grunden om resurshushållning – hur får
vi största möjliga värde för våra gemen-
samma resurser, alltså i grund och

botten etik och moralfilosofi. Ditt hand-
lande som läkare får inte styras av
pengar. Om du investerar i en
sjukvårdsverksamhet och din enda
dominerade måttstock är pengarna, då
tappar du lätt värdet som finns i form av
en trygg, bra och säker sjukvård. Vi
borde istället diskutera vårdsituationer
som riktiga patienter faktiskt befinner
sig i. 

Värdet inom vården skapas först när
man kombinerar rätt resurser, menar
Hans Winberg. När ekonomin och
medicinen ”gifter ihop sig”. Just nu
ägnar man sig mer åt fragmentisering
inom vården, tycker han. Man delar upp
i stället för att sammanfoga. Värdebase-
rad vård som kostnadsindikator är
därför en tveksam väg att gå.

–  Åtminstone när den uttrycks i en
konstant och fördefinierbar formel med
pengar i.

Ett stort problem, menar Hans
Winberg, är att omgivningen inte är
van att diskutera det som inte är
mätbart och därför är det svårt att få
dem att förstå. Det finns ett inbyggt
motstånd. Det blir i grunden andra
resonemang som är svåra att sälja in. 

– Men det får inte förväxlas med
flum. Vi har arbetat mycket med ACG
(Adjusted Clinical Groups) och DRG
(Diagnosis Related Groups) och därför
upplevs det som enklare. Men trots
vanan av att använda de här metoderna
har man inte ett dugg bättre koll på
sjukvårdsekonomin med hjälp av dem
än innan de började användas. Det är
det som är problemet.
Vad tror du om framtidens vård?
– Vi är inne i en omvandling. Ett

tecken på det är att vi allt oftare tar
utgångspunkten i patienten. Men vi
måste klara en resursbrist i framtiden.
Vi lägger mer pengar än någonsin på
vård och har aldrig haft så många läkare
och sjuksköterskor, men vi har en
gammal organisation med mycket
administration. Massor av register som
inte tar det här framåt.

– Hur går det för patienten och hur
vi kommer framåt tillsammans, oavsett
om det är en punktinsats eller kontinu-
erlig hjälp, måste bli den grundläg-
gande frågan – inte vilken enskild
modell man använder sig av. Vi ska
självklart basera vår vård på värden den
kan tillgodose, men värdena är så olika
– behov, jämlikhet, resurseffektivitet,
empati...– att det vi behöver främst är
en stor dos av omdöme i vardagen, säger
Hans Winberg.

Malin Lindgren
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– Ge de lokala
verksamhetscheferna mer makt

VÄRDEBASERAD VÅRD | DEL 2

– Det blir problematiskt att ta hand om de äldre patien-
terna, de komplexa och multisjuka utifrån modeller som
förutsätter standardisering. Man måste utrusta personerna
som är nära patienterna med de kunskaper och förutsätt-
ningar de behöver och det tappar man lätt om man blir för
detaljerad i sin styrning.

EKONOMEN HANS WINBERG:

Hans Winberg:
Vården är inne
i en tid av
omvandling,
men vi har en
gammal orga-
nisation med
mycket admi-
nistration och
register som
inte tar oss
framåt.



Å ena sidan – alla människor
har samma värde. 
Å andra sidan – ingen är den
andra lik. 
Å ena sidan – alla står sig
själv närmast. 
Å andra sidan  – ingen klarar
sig på egen hand.

t De tidiga mänskliga gemenskaperna
hade inte våra svårigheter att få de här
sidorna att samsas. Både sammanhåll-
ning och olikheter var  nödvändigt för
överlevnaden. 

Med bofasthet och  privat ägande,
som inträdde sent i människans historia,
följer jämförelser och avund. 

Olikheter bedöms och värdesätts inte
längre ur gruppens perspektiv, utan
individens. Jag har en förmåga som kan
ge mig framgång. 

Jämlikhet är inte längre den själv-
klara ordningen, utan snarare det
omvända, individens strävan efter egen
vinning, och därav ojämlikhet. 

En ojämlikhet som enligt vissa
gynnar alla.

Man kan säga att vi skapat en mot-
sättning mellan individen och kollekti-
vet när den gamla ordningen ”individen
är till för kollektivet och kollektivet är
till för individen” har bytts ut mot
något i stil med ”individen är till för
individen och kollektivet är till för kol-
lektivet ”. En motsättning som hela
tiden ger sig till känna, i stort och i
smått. 

Vi har, om man så vill, förlorat
förmågan att se det stora i det lilla, och
det lilla i det stora. Istället ser vi det
lilla i det lilla, och det stora i det stora.
Jag har ett problem (en sjukdom), jag
bryr mig om att det blir åtgärdat, inte
hur det påverkar andra. Världen har ett
problem (ett klimathot), det är världens
problem, så länge det inte påverkar mig.

Om den gamla ordningen hade gällt
skulle vi gå omkring och skämmas hela
tiden. Det vore skamligt att massor av
människor inte har mat för dagen, sam-
tidigt som vi andra slänger bort närmare
hälften. 

När tiggarna från Rumänien dyker
upp på våra gator ser vi det i första hand
som ett ordningsproblem och ett
störande inslag, inte som en påminnelse
om oacceptabla orättvisor.

Ebola blir ett problem först om den
kommer in på knuten. Osv.

I den gamla ordningen skulle det inte
heller kännas rimligt att jag tar så
mycket resurser i anspråk att det menligt
påverkar andras möjligheter att få hjälp. 

Vi konsumerar läkemedel för
oändliga summor mot föga livshotande
åkommor, samtidigt som människor i
andra delar av världen dör av sjukdomar
som enkelt kan botas. Men det berör oss
inte särskilt. Vi ser inte sambandet.

På samma sätt mår vi inte särskilt
dåligt av att veta att de billiga kläderna
och möblerna vi köper är just så billiga
för att andra människor arbetar för usla
löner.

I den gamla ordningen är det inte
heller lika främmande som det är för oss
att offra sig för andra. I dagarna väcker
det mycket tankar när så många, med
risk för eget liv,  faktiskt anmäler sig för
att åka till Liberia och Sierra Leone och
ta hand om ebolasjuka.

Men den andra sidan av myntet, att
kollektivet respekterar individen ?

Ett banalt exempel:
Det kommer en man till mottag-

ningen med ljumskbråck. Han har inga
som helst besvär, men hans farfar dog i
komplikationerna av ett inklämt bråck,
och därför vill han opereras.

Nästa patient har också ljumskbråck,
men betydligt mer besvär. Hans pappa
blev opererad häromåret och har sedan
dess en daglig värk, därför vill han
avvakta.

Om expertisen har respekt för den
enskilde så kommer den förste att

opereras, men inte den andre. Reglerna
och riktlinjerna säger något annat, men
hänsynen till människors olika sätt att
uppfatta sin situation väger tyngre.

Detsamma gäller all utredning och
behandling, det finns inga färdiga svar
som passar alla med samma diagnos.

Men hur får man ihop bägge sidorna
av myntet, där egenintresset står på den
ena sidan, och allas väl på den andra?

Kanske handlar det om just respekt
och tillit. 

I brist på tillit infinner sig
misstänksamhet och misstänk-
liggörande, och behovet av
regler och kontroll (läs natio-
nella riktlinjer, kvalitetsregis-
ter, öppna jämförelser, värde-
baserad vård … ), något som
den misstänkliggjorde gör allt
för att ifrågasätta.

Jag sitter på mottagningen med en
äldre kvinna, hon har en nyupptäckt
ventrikelcancer. Hon är ledsen, inte så
mycket för sin egen skull, utan mer med
tanke på maken och barnen. 

Visst hoppas hon att det finns bot,
men hur mår man av behandlingen?
Hon är klok och trygg, och inte särskilt
intresserad av procentsatser. Vi sitter där
och känner av, hon har sin kunskap, jag
har min, hon litar på mig, jag litar på
henne, hon talar om att inte ligga till
last, något jag avfärdar direkt. Sen blir
vi överens. 
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HA TILLIT

ERIC SECHER
Kirurg på Ersta sjukhus 
i Stockholm



Se upp om du blir entusi-
astisk och vill engagera dig i
annan verksamhet utanför
din anställning! Nyligen
fick en hjärtläkare sparken
från SUS i Lund för illo-
jalitet efter att ha varit med
och planerat en utvidgad
verksamhet i ett privat bolag
som arbets givaren ansåg var
konkurrerande.

t Men vad är egentligen illojalt? Vad
får du som anställd läkare i offentlig
sektor göra och inte göra? Här finns en
farlig gråzon. 

Sjukhusläkaren har talat med Mikael
Hansson, som är universitetslektor i
juridik vid Uppsala Universitet, och
Claes Sandberg, advokat och expert på
arbetsrätt.

– Det kan uppfattas som ett väldigt
luftigt och vitt begrepp det här med illo-
jalitet och det är förstås ett problem för
arbetstagare att det inte är så noga speci-
ficerat vad det egentligen betyder, säger
Mikael Hansson som är universitetslek-
tor i juridik vid Uppsala Universitet.

Han berättar att det är väldigt ovanligt
att få sparken på grund av illojalitet i
Sverige idag. Endst en handfull ärenden
tas upp i Arbetsdomstolen varje år. Och
det är väldigt svårt att säga i förväg hur
utfallet i det enskilda ärendet ska bli.

– Det finns så klart uppenbara fall

där det rör sig om en direkt konkurre-
rande verksamhet, men nästan alla de
verkliga ärendena befinner
sig i en gråzon. 

I grunden handlar det om att ta
tillvara  varandras intressen och man
kan se rester av gamla tiders lyd-
nadsplikt gentemot arbetsgivaren i loja-
litetsplikten.

Som läkare är du skyldig att
följa arbetsgivarens direktiv inom
ramen för anställningsavtalet. Du
kan till exempel antagligen bli för-

flyttad mellan olika avdelningar som
kirurg så länge du fortfarande utför en
kirurgs arbetsuppgifter. Detta förväntas
du underkasta dig lojalt, menar Mikael
Hansson.

– Och även om det inte står uttryck-
ligen i ditt anställningsavtal att du inte
får starta en konkurrerande verksamhet
så är det alltid det som gäller, säger han.
Sedan är det så klart upp till arbetsgi-
varen att avgöra om han eller hon vill
driva en process mot dig eller inte. I det
enskilda fallet.

Förutom att starta konkurrerande
verksamheter kan man som anställd
göra sig skyldig till illojalitet gentemot
arbetsgivaren på fler sätt, berättar
Mikael Hansson och nämner smutskast-
ning på sociala medier som ett exempel.

– Ett väldigt uppmärksammat fall
handlade om en rektor som befann sig
på ett forum med ett sexuellt innehåll
som arbetsgivaren bedömde som
olämpligt och innebar att skolan smuts -
kastades. Där drev arbetsgivaren ärendet
vidare som ett illojalitetsärende, men
om jag minns rätt stod sig inte avskedet
i det fallet. Men det finns absolut inga
vattentäta skott mellan fall där arbetsgi-
varen vill driva en process mot en
arbets tagare och inte.
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Den 8 november hade 1753
namn underskrifter samlats
in för att barnhjärtläkaren
Sune Johansson ska få
stanna kvar på SUS. 

t Av familjer till hjärtsjuka barn
beskrivs han på 
skrivunder.com som en hjälte
som har opererat de barn som
ingen annan har velat eller
kunnat operera.

– Jag bryr mig inte om vad
han har sagt eller inte sagt. Vi
är många föräldrar med hjärt-
sjuka barn som är väldigt
oroliga för hur det ska bli med

våra barns
vård nu,
säger Anna
Sandström
(bilden), en av
initiativta-
garna till

namninsamlingen på skrivun-
der.com och själv förälder till
ett hjärtsjukt barn.

Sjukhusledningen i Region
Skåne borde sätta sig ner och
lösa situationen konkret tillsam-
mans med Sune Johansson,
tycker Anna Sandström. 

– Vi är många med barn
som behöver opereras och
barnen blir inte färre bara för
att en av fyra kirurger 
försvinner.
Och i lokaltidningen

Sydsvenskan vädjar
Christina Rylén, mormor till
två hjärtsjuka barn till
sjukhusledningen: 
"Sätt er ner tillsammans

med personalen på kliniken
för barnhjärtkirurgi för att
utan prestige diskutera en
långsiktlig lösning på
problemen  så att hjärt -
barnen och deras föräldrar
kan känna sig trygga. De
har nog med bekymmer i
vardagen, de behöver inte
mer som tynger deras
axlar" 

Släpp 
prestigen!
– Det är de
sjuka barnen
som drabbas

ILLOJALITET

Hur ska man göra om man är läkare
och vill starta en egen verksamhet?

– Man får helt enkelt berätta för arbets-
givaren vad man håller på med och anmäla
det som en bisyssla. Redan planen på egen
verksamhet kan vara på gränsen så det
gäller att vara försiktig och förankra det hos
arbetsgivaren i ett väldigt tidigt skede. Det
absolut säkraste sättet är att säga upp sig
först om man tänker sluta.
Vad anser du om det aktuella fallet i

Skåne med hjärtläkaren som fick
sparken på grund av illojalitet?

– Jag har bara följt fallet via medier så
jag kan egentligen inte kommentera det
närmare. Men det som möjligen skulle
kunna vara speciellt i det fallet är att arbets-
givarens främsta invändning inte verkar
vara den konkurrerande verksamheten i sig
utan en konkurrens om de anställda. Att
regionen inte ansåg att två kliniker skulle
kunna försörjas med personal med den här
specialistkompetensen. 

Claes Sandberg är advokat och expert på
arbetsrätt. Han har också följt det aktuella
fallet, med den skånske hjärtläkaren, men
endast via medier. Därför vill han bara
kommentera det i generella termer.

– Om man är med och bygger upp en
klinik som ska syssla med samma sak som
arbetsgivaren är det sannolikt inom ramen
för det som skulle betraktas som illojalitet,
säger han. Men man kan också fråga sig om
det går att hävda att det är skadligt för
arbetsgivaren här eftersom det faktiskt
handlar om sjukvård i grunden. 

För om den offentliga sjukvården inte
har kapacitet att utföra de operationer som
är aktuella och det finns en efterfrågan som
räcker till båda parter är det inte säkert att
arbetsgivaren kan få rätt i ett sådant här
fall, menar Claes Sandberg.

– Konkurrera med offentlig sjukvård
kan du göra, men bara om de tvingas skära
ner på verksamheten. 
Hur menar du då?
– Om du tänker dig att en klinik har 50

anställda och plötsligt försvinner patient -
underlaget så bara 25 av de anställda
behövs. Då behöver kliniken fortfarande
betala lön till de 25 som den nu inte kan
utnyttja. På det viset kan du konkurrera
även med en offentlig sjukvård. Och det är
ju naturligtvis också ett problem om man
börjar ragga personal på sin egen arbets -
plats under tiden man arbetar kvar där.

Claes Sandberg håller med Mikael

Hansson om att det säkraste sättet att starta
eget som läkare på sjukhus är att säga upp sig
först och vänta hela uppsägningstiden ut
innan man börjar planera sin nya verksamhet.

– En marknadsundersökning skulle man
möjligen kunna göra innan man säger upp
sig utan att betraktas som illojal, men inte
mer än så. Om du väljer att arbeta kvar och
vill arbeta aktivt med dina planer bör du se
till att förankra dem hos arbetsgivaren och
även ha ett skriftligt underlag som du kan
visa upp – till exempel en mejlkonversa-
tion. Annars riskerar du att hugga av den
gren du sitter på.

Ju högre upp i hierarkin du befinner dig
som anställd desto mer kan arbetsgivaren
kräva av dig när det kommer till lojalitet,
menar Claes Sandberg. 

– En annan avgörande faktor är planer-
nas omfattning. Är det bara en hobbyverk-
samhet anses det sällan utgöra samma
skada. Då är det svårt för arbetsgivaren att
använda det som avskedsgrund.
Vad är det värsta som kan hända om

en arbetsgivare anser dig vara illojal?
– Förutom att få sparken kan arbetsgi-

varen kräva skadestånd. Det finns konkur-
rensskadefall där arbetsgivaren har begärt
ett antal miljoner kronor. 

Malin Lindgren

t Den 30 oktober fick barnhjärtläkaren
Sune Johansson sparken från sin tjänst på
SUS för att ha deltagit i planeringen av en
privat barnhjärtkirurgisk verksamhet som
skulle operera utländska barn i Lund, vid
sidan av SUS verksamhet. 

Han anklagas för att ha mörkat sitt del -
tagande där han skulle ha en ledande roll
och även försett företaget Healthwing
Skåne AB med information om den
nuvarande verksamheten i Lund. 

Sune Johansson menar att han har
medverkat vid något som kan liknas vid en
anställningsintervju. I investerar -
presentationer från företaget har det
förekommit uppgifter om att han var medi-
cinsk chef och delägare, men det var bara
företagets vision, menar han.

Sune Johansson och hans advokat
kommer att lämna in en ansökan om
stämning mot arbetsgivaren för att få 
uppsägningen ogiltigförklarad.

Domstol får avgöra
om läkaren varit 
illojal enligt lagen



t Eftersom landstinget ska bygga om
Södermanlands tre sjukhus samtidigt så
ville man ta fram typrum, ett slags
moduler eller standardrum, för olika
aktiviteter att laborera med för en
enklare process. I första hand ska
ombyggnationen ske inom de nuva-
rande huskropparna. Därför är man
också låst av befintliga fönster och
bärande väggar.

En dag hade kopior på planskisser
lagts ut runt om på sjukhusens kliniker
och mottagningar som information till
personalen om den förestående föränd-
ringen. Läkarnas arbetsplatser, och även
andra administrativa ytor, var inritade
som rum för 12-14 personer, med halv-
skärmar och en del glasskärmar mellan
skrivborden. Dessutom fanns något
enstaka singelrum för chefer.

Reaktionen blev omedelbar. Ett
omfattade och uselt förslag, dessutom
helt utan föregående samverkan.

– Vi blev ju ganska arga, säger Marie
Engman, ordförande i Sjukhusläkarföre-
ningens lokal avdelning. 

Facken blev då inbjudna att ha syn-
punkter på processen men det var fortfa-
rande typrummen som gällde, och för
administrativa rum var typen kontors -
landskap.

– Det var bara de byggstenarna vi
hade att spela med. Då går det inte att
påverka så mycket, säger Elin Ericsson,
ordförande i Södermanlands läns läkar-
förening och 2:e vice ordförande i Sjuk-
husläkarföreningen, och fortsätter:

– Vi menade att man hade brutit mot
samverkansavtalet och att det dessutom
finns väldigt mycket forskning som
talar emot kontorslandskap.
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Inga kontorslandskap 
i Södermanland

ARBETSMILJÖ

STOPPADES AV LÄKARFÖRENINGARNA – MEN ÄNNU ÄR DET
FÖR TIDIGT ATT ANDAS UT NÄR DET GÄLLER ARBETSMILJÖN

När sjukhusen i Södermanland skulle byggas om hade alla
expeditioner planerats som kontorslandskap. Läkar -
föreningarna slog näven i bordet och fick landstinget att
stoppa processen, så nu måste arkitekterna rita om. 
Men ännu verkar det för tidigt att andas ut. Nu går
meningarna isär när det gäller de nya arbetsrummen.

Elin Ericsson, ordförande i Södermanlands läns läkarförening och 2:e vice ordförande i Sjukhus -
läkarna och Marie Engman, ordförande i Sjukhusläkarnas lokal avdelning, är glada att arbetsgivar-
na visar att de förstått protesterna och problematiken och vill väl. Även om de känner att de inte
kan pusta ut ännu! Foto: Stefan  Nilsson

…och nu ska IVO granska om kontorslandskap är 
förenligt med kraven på sekretess efter protester i Uppsala



Marie Engman formulerade en skri-
velse från läkarföreningarna till lands-
tingets centrala verksamhetsråd, där just
detta lyftes fram, samt att kontorsland-
skap är tveksamma ur sekretessynpunkt.

– När vi hade framfört våra klagomål
till landstingsledningen så stoppades
processen, säger Elin Ericsson.

Tanken om läkarexpeditioner i form av
kontorslandskap är inte unik för Söder-
manland utan blir allt vanligare runt om i
landet och många är missnöjda. 

Den 2 december kommer Inspektio-
nen för vård och omsorg (IVO) att göra
inspektion på Akademiska sjukhuset för
att se om kontorslandskap bryter mot
sekretessen.

Detta efter att Anna Rask-Andersen,
huvudskyddsombud i Uppland, begärt
att IVO ska granska om det verkligen är
förenligt med tystnadsplikten att läkarna
vid nybyggda Psykiatrins hus i Uppsala
arbetar i kontorslandskap.

Och i våras motionerade Upplands
allmänna läkarförening till Läkarför-
bundets fullmäktigemöte om att Läkar-
förbundet ska verka för att arbetsplatser
och lokaler ska utformas på ett sådant
sätt att de uppfyller krav på såväl god
arbetsmiljö som andra författningskrav,
till exempel sekretess. Motionen bifölls
efter att många fullmäktigeledamöter
vittnat om egna negativa erfarenheter. 

Elin Ericsson säger att kontorsland-
skapen än så länge är vanligast på uni-
versitetssjukhusen.

– Det har en helt annan rekryterings-
situation än våra sjukhus i Söderman-
land. Det gör att arbetsgivaren här kan
tvingas att titta på arbetsmiljön på ett
annat sätt. 

I augusti hölls det första byggmötet i
den nya samrådsgruppen i Söderman-
land. Läkarföreningarna tyckte att
arbetsgivaren hade tagit till sig fackens
missnöje med den tidigare processen
och att man vill titta på en lösning som
ger en bra arbetsmiljö. 

– Vi hade fått igenom vårt krav att
arkitekterna måste få kännedom om hur
läkarnas arbetssituation ser ut, säger
Elin Ericsson.

Men det var då. Efter två möten i
samrådsgruppen är Marie Engman inte
lika positiv.

– Vi fick se ett uppbyggt typrum för
max fyra personer som nu var möblerat
för tre. Det såg rätt bra ut, men sedan
blev vi lite mer bekymrade.

Arbetsgivarrepresentanterna informe-
rade om att man tillsammans med arki-
tekterna hade gått igenom de ytor som
finns på ett av sjukhusen (Nyköping) och
att det där kommer att blir framförallt
just fyrplatsrum, några tvåplatsrum och
enstaka enplatsrum. 

– Men stopp och belägg! Det var inte
vad vi pratade om före sommaren!
imiterar Marie Engman sin egen reaktion.

Hon menar att det i våras fanns en
samstämmighet om att rummen skulle
byggas för i första hand en eller två

arbetsstationer, och att skulle finnas
några fyrplatsrum för till exempel AT-
och ST-läkarna.

– De får inte lika mycket knack-
ningar på dörren med frågor från
kollegor, sjuksköterskor och sekreterare.
De vill också i större utsträckning
kunna bolla med varandra, då funkar
det fint att sitta fyra, men inte fler. 

Marie Engman säger att utgångs-
punkten i planeringen har varit att det
ska vara gott om plats i patienternas rum. 

– Det är klart att patienterna är våra
huvudpersoner, men deras utrymme får
inte bli på bekostnad av oss som ska
jobba med dem och vår arbetsmiljö.

Så nu ska de fastighetsansvariga och
arkitekterna backa för att se om det går
att frigöra mer yta för de administrativa
delarna.

– Det kanske finns möjlighet att ta
bort en del yta från mottagningsverk-
samheter där vi vet att beläggningen på
undersökningsrummen stundtals är
ganska låg. Då kanske man kan ha rum
där medicin- ortoped och kirurgmottag-
ningen kan samarbeta med varandra,
funderar Marie Engman.

Trots att arbetstagarna ännu inte pre-
senterats för något som de är helt nöjda
med tycker Marie Engman arbetsgiva-
ren verkar ha förstått problematiken och
vill väl. 

– Men vi känner inte att vi kan pusta
ut än!

Sara Gunnarsdotter
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Narkosmedel kostar 
miljontals kronor varje år.
Men efter många års
forskning har man nu
uppfunnit ett nytt och 
billigare sätt att få folk att
somna. 

t Det kallas vaggvisa.
Man beräknar att en vaggvisa

minskar behovet av narkos-
medel med 25 procent. 

En fyrstämmig vaggvisa
minskar följaktligen
behovet med 100 procent.

Målet med vaggvisan är
att få en avslappnad och
trygg patient. 

Videon är ett exempel på
hur man kan sjunga.

Ny video av Henrik Widegren på www.sjukhusläkaren.se



Många läkare som arbetar
inom life-scienceindustrin
har tyckt att de saknat en
naturlig hemvist i Läkarför-
förbundet. Den nybildade
föreningen för industriläkare
hoppas kunna ge dem en
identitet och plattform inom
förbundet.

t – Alla jobbar inte kliniskt. Det finns
faktiskt den här konstiga gruppen
doktorer som jobbar med något annat.
Läkarförbundet har som ambition att
vara ett organ för alla Sveriges läkare, vi
behöver också en identitet och hemvist
inom förbundet.

Det säger Björn Pilström, ordförande
i Sveriges industriläkarförening, en
alldeles färsk yrkesförening inom Läkar-
förbundet.

Björn Pilström arbetar som country
medical lead – medicinsk expert – på
Pfizer i Sollentuna. Sedan mitten på
1990-talet, direkt efter examen och dis-
putation, har han jobbat inom
industrin. Hela tiden har han tänkt att
det behövs en förening för dem som har
andra läkarroller än de traditionella
inom sjukvård och forskning. 

– Då var jag med i Sylf [Sveriges
yngre läkares förening], men jag
jobbade i industrin och hade ganska lite
gemensamt med AT- och ST-läkarna i
Sylf.

Björn Pilström skrev till Läkarför-
bundet med ett förslag att starta en
sådan förening. Men den gången, för
15–20 år sedan, blev det inget mer av
förslaget.

När han återkom till Sverige efter att
i många år ha jobbat i Nya Zeeland
fanns idén kvar och han tog återigen
kontakt med Läkarförbundet. I samband
med att Läkarförbundet gjorde en
utredning om sin organisation föreslogs
en yrkesförening för läkare inom life-
science-industrin.

– Jag vet inte hur mycket mina idéer
låg bakom det och hur mycket som kom
opåkallat, säger Björn Pilström. 

På Läkarförbundets fullmäktigemöte
i december 2012 klubbades förslaget
om den nya föreningen igenom och i
våras bildades den formellt i samband
med årets fullmäktigemöte. Björn
Pilström som varit engagerad från
början blev ordförande. 

Föreningen ska driva fackliga frågor
för industrianställda läkare, men också
skapa möjligheter för utbyte av erfaren-

heter och nätverkskontakter med andra
läkare verksamma inom branschen , står
det på webbplatsen.

”Arbetslöshetsfrågan
viktigare för oss”
– Vi har andra typer av fackliga
spörsmål än kliniker, säger Björn
Pilström och fortsätter:

– Inom industrin är vi mer utsatta för
arbetslöshet. Den risken är i princip
obefintlig om man är kliniker, men för
många av oss som inte har varit på
kliniken de senaste tio, femton, kanske
tjugo åren och som inte har någon väg
tillbaka dit heller, är den ganska
konkret. 

Recertifiering ett hot
Björn Pilström nämner också den dis-
kussion om fortbildning som förs inom
Läkarförbundet. Han menar fortbild -
ningens innehåll måste se helt annor-
lunda ut för läkarna inom industrin.
Skulle till exempel krav på recertifiering
införas för att en läkare ska få behålla sin
legitimation kan det enligt Björn
Pilström bli väldigt mycket svårare för
industrianställda som inte har den fort-
löpande kopplingen till kliniskt arbete.

– Vi kommer kanske få brottas mer
för att få behålla våra legitimationer.

Andra arbetsmiljöproblem
Även arbetsmiljöfrågorna är enligt
Björn Pilström andra för de industrian-
ställda än för kliniker. 

– De flesta av oss har överhuvudtaget
inte reglerad arbetstid och vi har arbete
i kontorslandskap som är en stor stress-
faktor för många. 

En av de saker som står överst på för-
eningens dagordning är en löneenkät. 

– Vi har ingen aning om vilken lön
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Ny förening för 
läkare inom industrin

Björn Pilström, ordförande för Sveriges 
industriläkarförening, sedan i våras en ny
yrkesförening inom Läkarförbundet.
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vi ”ska” ha, det finns ingen som tagit reda på
vad vi som grupp egentligen tjänar och har för
anställningsvillkor. Det går inte att bryta ut
från den övriga lönestatistiken.

Som medlem kommer man också att få
tillgång till resultatet av löneenkäten vilket
kan vara bra om man ska omförhandla sin lön
inför en nyanställning till exempel.

Planerar nätverksträffar
Föreningen planerar också nätverks träffar för
att kartlägga vilka medlemmarna är och var de
finns, tankar finns även på att starta ett men-
torsnätverk. 

– Jag tror att det finns många yngre läkare
som är intresserade av att jobba inom industrin
men som inte riktigt vet hur man ska göra och
hur man ska börja. 

Björn Pilström menar också att även de som
redan verkar i industrin som behöver råd och
vägledning från äldre och mer erfarna kolleger
skulle kunna ha nytta av ett mentorsnätverk.

Men allra först måste antalet medlemmar
växa så att det blir någon mening med medlems-
aktiviteter. Målet är 150 medlemmar till årsskif-
tet. Hittills har man kommit drygt halvvägs. 

Föreningen är öppen för alla läkare som är
verksamma inom läkemedels-, medicinteknik-
eller övrig life-science-industri. Man behöver
alltså inte vara anställd, påpekar Björn
Pilström. 

Han uppskattar att det kan finnas cirka 300
läkare som tillhör målgruppen.

– Men det är mer en känsla när jag försökt
att räkna ihop ungefär hur många som rimligen
skulle kunna finnas på de olika bolagen. 

Björn Pilström litar på den virala sprid-
ningen för medlemsrekryteringen. Han säger
att läkarna inom life-science-industrin känner
varandra ganska väl och byter jobb med
varandra:

– Vi är ganska få och vi kommer att höra av
oss till varandra och värva.

Några kanske väljer att byta från tidigare
medlemskap i Sjukhusläkarna eller Sylf, men
Björn Pilström säger att många inte har varit
med i Läkarförbundet alls eftersom de inte
tyckt att de haft någon naturlig tillhörighet
där. För att gå med i Sveriges industriläkarföre-
ning krävs dock medlemskap i Sveriges Läkar-
förbund.

– Så jag hoppas att vi ska kunna bidra till
nyrekrytering till förbundet också!

Sara Gunnarsdotter

”Jag tycker att det är
väldigt roligt att jobba
med strategi utveckling
och att göra affärer.”

t Så förklarar Industriläkar-
föreningens ordförande varför
han har jobbat i industrin ända
sedan läkarexamen i mitten av
1990-talet. Från början som
managementkonsult och
numera som medicinsk expert
på Pfizer i Sollentuna. 

– Jag har jobbat med trans-
fusionsmedicin, inom kärl -
kirurgi och de senaste åren
inom barnreumatologi. Det är
ett väldigt brett spektrum. Jag
har lärt mig mycket som jag
inte kanske skulle ha lärt mig
om jag hade varit klinisk
specialist .

Inte ens när Björn Pilström
blev arbetslös runt millennie -
skiftet övervägde han på allvar
den kliniska banan. Istället gav
han sig ut i världen. 

– Min fru var nylegitimerad
då och vi bestämde oss för att
flytta till nya Zeeland för att
prova något nytt. Jag hade
ingen läkarlegitimation så jag
kunde inte jobba kliniskt där,
utan var tvungen att ta jobb
som var baserat på min
tidigare erfarenhet.

Först hamnade Björn
Pilström på ett statligt bolag
med ansvar för blodförsörj-
ningen och efter det på ett
australiensiskt medicin-teknik-
bolag. 

När familjen kom tillbaka till
Europa och Sverige blev det
läkemedelsindustrin. 

Björn Pilström är nöjd med
sin yrkesinriktning: 

– Förutom arbetet med

strategiutveckling och affärer
så får han resa mycket. 

– Jag är ute mycket och
stödjer vår fältpersonal jorden
runt. Det är också roligt.

Tills helt nyligen har han
jobbat på Sobis – Swedish
Orphan Biovitrum – huvudkon-
tor i Solna. 

– På ett huvudkontor är
man inbegripen i mycket
interna företagsuppgifter och
deltar i interna kommittéer. 

Annars har arbetsuppgif-
terna bestått mycket i medical
affairs. 

– Jag kontaktar våra nyckel-
kunder som ofta bedriver
någon slags studie på våra
preparat. Vi diskuterar hur pre-
paraten används kliniskt,
varför man förskriver ett visst
preparat framför ett annat och
vad man ser för kliniska
fördelar och nackdelar med
olika preparat. Vi diskuterar
också biverkningar, en stor
och tung del av vår verksam-
het.

Som medicinsk expert
hjälper Björn Pilström också till
när informationsavdelningen
ska svara på frågor om hur
man kan använda preparatet,
hur man ska dosera, och vilka
biverkningar som är kända.

Björn Pilström saknar inte
patienter eftersom han har så
pass mycket sjukvårdskontakt
via de kliniskt verksamma
läkarna han har att göra med. 

– Jag fungerar väldigt
mycket som en klinisk rådgi-
vare till förskrivarna som är
våra kunder, så jag har en
indirekt patientkontakt!

Sara Gunnarsdotter

PERSONLIGT | BJÖRN PILSTRÖM

Vad är tjusningen
med att arbeta inom
life-science-industrin?
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LIF:S VD ANDERS BLANCK:

”Missuppfattning att inte
läkemedelsföretagen kan
bidra till fortbildningen”

t Även om det funnits etiska regler för
läkemedelsföretagen sedan 1970-talet,
och nya strikta regler gäller sedan 2004,
har både företagen och SKL ett intresse
av att en gång för alla få bort stämpeln av
mut- och bjudresor, sa Anders Blanck.

I dag har läkemedelsföretagen möjlig-
het att betala hälften av kostnaden för
resa och logi för enskilda läkare som åker
på medicinsk kongress, förutsatt att
huvudmannen utser vilka som får åka
och betalar resten av kostnaderna. Från
den 1 januari nästa år får läkemedelsföre-
tagen enligt de nya etikreglerna inte
bidra alls till kongressresor.

– Vi har striktare regler i Sverige om
just detta. Begränsningarna kring kost
och logi finns inte i andra länder, förkla-

rade Anders Blanck.
Men läkemedelsföretagen har också

enligt lag skyldighet att informera om
sina produkter på ett transparent och
etiskt försvarbart sätt. Det innebär att
läkemedelsföretagen får sponsra
samman komster, exempelvis genom att
hyra monter på en kongressutställning. 

Sådan typ av sponsring blir möjlig
både för arrangemang i Sverige, exempel-
vis specialitetsföreningarnas möten, och
för medicinska kongresser i utlandet där
läkemedelsföretaget inte finns med bland
arrangörerna. 

En tanke med det är att kongressav-
gifterna på så sätt ska kunna hållas nere.
Men samtidigt finns en regel att om en
kongress ger ett ekonomiskt överkott så

ska detta återbetalas till företagen. 
Flera av temadagens deltagare hade

frågor om tillämpningen av denna regel.
Kan man verkligen kontrollera och följa
upp att de stora kongressarrangörerna
sänker sina avgifter? 

Är det då rimligt att inte få göra ett
ekonomiskt överskott på exempelvis
Kirurgveckan, ett arrangemang som
bygger mycket på ideellt arbete?

– Alla är helt i händerna på de stora
kongressarrangörerna. De kan behålla
höga deltagaravgifter trots sponsring om
inte övriga arrangörer gör påtryckningar,
svarade Anders Blanck. 

– Självklart kan det vara möjligt för
ett möte av typen Kirurgveckan att göra
ett överskott, men då måste det framgå i
budgeten, exempelvis ”vi behöver gå fem
miljoner plus för att ersätta dem som
arbetat med arrangemanget”. Om sådan
information finns med i prospektet från
början så är det upp till varje enskilt
företag om de ställer upp på det.

Kunskaperna om etikreglerna är goda
inom läkemedelsindustrin, enligt Anders
Blanck. I dag anmäler företagen varandra

– Det finns en missupp fattning om att läkemedelsföretagen
inte alls kan bidra till läkares fortbildning från och med
nästa år. Det är väldigt fel och jag vill klara ut missför-
stånden, sa Lifs vd Anders Blanck vid Sjukhusläkarens
temadag om fort bildning i början av november.

I EU är det bara Sverige, Malta och
Portugal som helt saknar reglering av
läkares fortbildning. 

t  Men förhoppningsvis kan nya EU-regler
bidra till regler och struktur för fortbildningen
även i Sverige, sa Eva Engström, ordförande
i Läkarförbundets utbildningsdelegation, på
temadagen. 

Läkarförbundets fortbildningsenkäter
visar att specialistläkare i Sverige får allt
mindre extern fortbildning.

– För distriktsläkare är antalet fortbild-
ningsdagar relativt konstant, vilket innebär att
fortbildningen i huvudsak sjunker i sjukhus-
läkargruppen, sa Eva Engström.

Undersökningarna visar att struktur för
fortbildningen saknas på många håll. Det finns
brister i hur man inventerar behovet av fortbild-
ning, många läkare saknar personlig fortbild-
ningsplan och uppföljningen är dålig. Därför
behöver rätten till fortbildning vara reglerad i
en föreskrift, betonade hon.

Det nya yrkeskvalifikationsdirektivet i EU
ställer krav på att hälso- och sjukvårdsper-

sonal får kompetensutveckling. Det har banat
vägen för ett förslag om att Socialstyrelsen
ska utforma en föreskrift om fortbildning,
som förhoppningsvis finns med när regerin-
gen lägger fram propositionen om EU-direk-
tivet i mars nästa år.

– Vi vill ha en föreskrift med skyldigheter
för både arbetsgivare och arbetstagare,
betonade Eva Engström. Var och en ska vara
skyldig att planera, delta i och dokumentera
utbildningsaktiviteter och arbetsgivaren ska
se till att det finns struktur, tid och pengar.

Åsa Himmelsköld, chef för hälso- och

Det går åt fel håll för sjukhusläkarna  – nu krävs en föreskrift
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Kunskaperna om etikreglerna är goda inom läkemedelsindustrin, enligt Anders Blanck. I dag anmäler företagen varandra om de ser något som skulle
kunna vara tveksamt. Foto: Stefan Nilsson

om de ser något som skulle kunna vara
tveksamt. Det bidrar till en snabb praxis -
utveckling. 

Det innebär att det troligen inte
kommer att dröja länge innan det finns
fungerande tolkningar av hur en förening
kan  budgetera för överskott för sitt
arrangemang.    

Här följer några exempel på vad
företagen kan bidra ekonomiskt till
även efter 1 januari:

• Produktinformation. Ska som

grundregel ske på arbetsplatsen och på
arbetstid.

• Andra sammankomster av veten-
skaplig och yrkesinriktad karaktär. Även
dessa ska så långt det är möjligt hållas på
arbetsplatsen och på arbetstid.
Läkemedels företagen kan bekosta lokal,
föredragshållare, material och måltider,
men inte deltagarnas resor eller logi. 

• Sponsring av möten arrangerade av
sjukvårdshuvudmän eller t ex speciali-
tetsföreningar. För att det ska räknas som
sponsring krävs en motprestation i form

av t ex monter eller reklamplats. Om
arrangemanget ger ett överskott ska det
återbetalas till sponsorerna (se ovan).

• Informations- och utbildningsmate-
rial, till lågt ekonomiskt värde.

Det här får företagen inte göra:
• Ge gåvor till hälso- och sjukvårds -

personal. Inte ens en penna med reklam-
tryck.

• Betala resa och logi till mötes -
deltagare.

Helene Thornblad

sjukvård på SKL, var däremot tveksam till en
föreskrift om fortbildning:

– Vi behöver ha ett samarbete i de här
frågorna om hur vi stöder fortbildning utan
att lägga in krav på antal dagar eller
liknande.

Marie Engman, ordförande i Sjukhus-
läkarföreningen i Sörmland, undrade om
Sverige är på väg mot ett poängsystem för
fortbildning.

– Det förespråkar inte vi. Du kan få
poäng för att sitta på ett seminarium och
sova gott utan att det bidrar till din fortbild-

ning, svarade Eva Engström och betonade
att det finns många delar i vuxenlärandet –
inte bara kurser och konferenser utan även
kollegiala möten, kunskapsöverföring i det
kliniska arbetet och så vidare. 

Stefan Lindgren, vice ordförande i
Läkaresällskapet, önskade att universitetens
kompetens togs tillvara även för ST-läkares
vidareutbildning och specialisters fortbild-
ning, framförallt vad gäller målstyrning och
uppföljning av utbildningsinsatser. Han
varnade också för synsättet att de erfar-
naste läkarna ”redan kan allt”.

– Studier visar att ju längre från sina
utbildningsinsatser man är, desto mer
sackar man efter. Troligen för att man någon-
stans har slutat att uppdatera sin metodik.

Läkaresällskapet delar inte helt Läkarför-
bundets syn på CME-poäng.

– Vi kan tänka oss en modell liknande
den som Svensk förening för allmänmedicin
har. Då kan man tänka sig att CME-poäng är
en del i kompetensportföljen, men det
behövs också andra delar.

Helene Thornblad

Det går åt fel håll för sjukhusläkarna  – nu krävs en föreskrift



Finns viljan bland oss läkare
att axla rollen som chef och
få chansen att driva
sjukvårdens  utveckling? 
Det tror jag absolut! 

t Problemet är att sjukvårdens organi-
sation på sina håll kan göra det nästin-
till omöjligt. En verksamhetschefstjänst
kan till och med beskrivas så illa som att
stå och vänta på bussen vid örfilarnas
hållplats. 

Tidigare har ofta den mest erfarna
klinikern fått ta chefsrollen, och det kan
vara ett bra val, men det är inte obligat
att denna läkare alltid är bäst på
ledarskap och förnyelse. 

Behöver verksamhetschefen verk -
ligen vara läkare? Jag tycker det är att
föredra i de fall det är möjligt. Självklart
betyder det inte att jag vill ha en chef
som är läkare men utan chefsegenskaper
eller intresse, men jag vill att chefen har
en insikt och förståelse för den sjukvård
vi bedriver. 

Förutsättningarna kan vara helt
annorlunda för en chef med annan
yrkesbakgrund. De behöver exempelvis
en medicinsk ledningsansvarig läkare,
och jobbar dessutom oftare heltid som
chef, medan läkare i verksamhetschefs-
roll ibland delvis jobbar kliniskt, och
även kan bli mer ensamma i sin chefs-
roll. Läkaren behöver ingen medicinsk
ledningsansvarig läkare som stöd, utan
har själv den rollen. 

Jag rekommenderar att ha en biträ-
dande verksamhetschef som också är
läkare, för  att säkerställa antalet läkare
med ledarerfarenhet för framtiden. 

Arbetet som läkare innebär en kurs i

ledarskap inom vården, men läkare som
chefer riskerar att hamna i en pressad
situation, där rimliga medicinska priori-
teringar kan ses som omöjliga att hålla,
då mandat och ekonomi inte följer med
uppdraget. Om direktiv uppifrån följs
benhårt riskerar man att förlora de
anställdas förtroende, och företräder
man enbart sina anställda och bedöms
som illojal av ledningen kan man å
andra sidan bli av med sitt förordnande. 

Låter dystert, men jag vill ändå att
du som är läkare och läser detta ska
fundera över chefskapet, och förhoppn-
ingsvis på ett positivt sätt. 

Jag tror att det är möjligt att ta
jobbet, och faktiskt kunna utföra det på
ett bra sätt, med fokus på det viktigaste,
en bra och säker sjukvård baserat på
patienternas behov. 
Men minns också att man som vid

alla nya anställningar eller förord-
nanden ofta bara får en riktigt bra
chans att få till bra ramar så att
arbetet faktiskt blir görbart – och
det är innan man tackat ja. 

Egenskaperna du själv har, exem-
pelvis att brinna för patientsäkerhet,
arbetsmiljö, teamarbete, flöden etc. är
bra förutsätt ningar. Men arbetsgivar -
sidan behöver också bjuda till och ge bra
möjligheter för chefskap. 

Tänk efter före
Innan förhandling, se till att du vet så
mycket som möjligt om verksamheten
du tänker bli chef för. För egen del är
det bra att förhandla in en reaktiver-
ingspolicy, så att det finns goda förut-
sättningar att uppdatera dig kliniskt om
du slutar vara chef. 

Vidare kan det vara bra att få
klargjort gällande chefsutbildningar,

tillgång till handledare, professionell
mentor eller nätverk. 

Fundera över behovet av en ”con-
troller” eller andra ekonomiska stöd -
personer. 

Hur ser det ut med arbetsmiljö, fort-
bildning och bemanning? Försök vid
behov att få till en summa i budget för
arbetsmiljöarbete. 

Är du landstingsanställd så ta in i
beaktan att SKL och därmed lands -
tingen, accepterat det ekonomiska
ansvaret för fortbildning framöver i och
med avtalet med LIF som gäller från 1
januari 2015, och se fortbildning som
en själv klar och nödvändig del av verk-
samheten. Kräv en budget där det finns
utrymme i systemet för fortbildning,
såväl ekonomiskt som bemannings -
mässigt. 

Och tänk på att detta är en önskelista
från en sjukhusläkare, det finns också en
chefsförening att fråga! 
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– Missa inte chansen 
att ställa krav innan 
du tackar ja till chefsjobbet

ELIN ERICSSON
Specialistläkare i kirurgi, 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna.  
Andre vice ordförande i 
Sjukhusläkarna. 
Ledamot i Läkarförbundets 
centralstyrelse. 
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J
a tänk vilket sjukt bra jobb
jag har, tänkte kirurgen och
satte nöjt upp fötterna på
sätet framför. Han var på väg
hem med bussen i skym-
ningen. Idag har jag opererat,

rondat, konsultat, botat, 
lindrat  och tröstat så det stått

härliga till – så inte har jag gjort något
idag heller. Så sjukt skönt!

Han hade just läst rapporten Den
sjuka vården 2,0 och kände intensivt att
när man får höra att man inte gjort
något så stärks känslan av att man är
riktigt utvilad! Nu slöt han nöjt ögonen
och vilade lite av bara farten trots att
han varit sysslolös hela dagen.

Imorgon skulle det bli betydligt
tuffare, det var han medveten om, för då
väntade hela 1,9 patienter på mottag-
ningen och det kunde bli både besvär-
ligt och ovant och verkligen inte bättre
av att varje uppgift om varje patient tar
minst 30 minuter att få fram ur datorn
och att det sen tar minst lika långt tid
att få in nån ny. Men inte ska man hänga
läpp för det när man uppenbarligen har
det så sjukt bra tänkte han.

Nu rös han plötsligt lite för en obe-
haglig tanke dök upp. Han skulle ju
vara  jour i helgen. Usch. Hur blir det
nu, började han tänka, om man är jour
24 timmar , så får man ledigt sjukt
många timmar...Han gjorde ett snabbt
överslag……. som en riktig
forskare...hm ja alltså 24 timmar jour

det måste ju ge.........25 miljoners triljo-
ners timmar! Oj oj oj. Så många timmar
kunde man ju verkligen inte vara borta
från jobbet. Han skakade dystert på
huvudet och det glada humöret ville
inte riktigt återfinna sig. 

Det värsta som kan hända är inte att
göra ingenting. Nej, det var ju det han
gjorde hela dagarna när han sprang runt
och botade patienter på sjukhuset hade
han ju förstått och det tyckte han på det
hela var ganska trevligt. Nej, det värsta
var att vara ledig från patienterna och
alla sjuka som behöver en. 

Läkare, tänkte han. Hans drömyrke.
Det som elaka människor brukade
beskriva som Yrket för den Trendige
Mannen Helt Utan Personlighet. Det
var lite underligt tyckte för han kände
sig då inte det minsta trendig. 

Däremot var det ett eldorado för  den
som kan excellera i den Kvinnliga Konst-
formen Muntlig Kommunikation. Detta
var han  erkänt bra på. Tyvärr är konsten
tydligen sjukt överskattad nu för tiden
tänkte han lite sorgset, för inte får man
praktisera det nåt vidare när man bara
träffar 1,9 patienter per dag, vilket han
egentligen också tyckte  var lite under-
ligt med tanke på att han faktiskt
träffade patienter mest hela tiden.  

Nå, drömmar och verklighet går inte
alltid jämna steg. Han tänkte på sin
gamla lärare som brukade reta honom
för hans patos att vilja jobba inom
vården. Jag som springer så fort jag ser

en läkare brukade den gamla läraren
säga och lekfullt skuffa till honom i
magen. Och oftast kommer jag ikapp,
avslutade han sen med ett triumferande
skratt. 

Ja, det är ju ändå trevligt att vara
efterfrågad tänkte kirurgen vidare. Och
tänk om alla läkare skulle sluta jobba! –
tänkte han sen men kom snabbt på att
enligt den där rapporten skulle det inte
göra någon skillnad.

Kirurgen bytte istället, för att
komma tillbaka i lite bättre sinnesstäm-
ning igen, till tankar om sin gamla läro-
mästare i kirurgi. Tänk som han
jobbade,   ständigt jour, ständigt ajour
och ständigt opererande. Han hade san-
nerligen varit sjukt bra på att göra
ingenting tänkte kirurgen. 

Uppskattad var han också i bygden.
Som på köpet liksom.

De få gånger den gamle tog en taxi
och chauffören frågade vart han skulle,
brukade han bara svara:

Äh, kör vart du vill – jag behövs
överallt.

DEN SJUKA VÅRDEN NOLL 
KOMMA NOLL KOMMA KOKOSBOLL

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

fonder

t Sjukhusläkarna förvaltar 
Stiftelsen Sjukhusläkarföreningens
Understödsfond och Stiftelsen Lasa-
rettsläkaren Gustaf Wennerströms
donationsfond.               

Fonderna delar ut medel till
behövande medlemmar i Sjukhus -
läkarna eller till medlemmars efter-
levande varje år .

I enlighet med stadgarna 
prioriteras barn och behövande 
änkor/änklingar till avlidna 
medlemmar.  För sökande med en
årsinkomst överstigande 150 000 kr
bedöms behovet av understöd från
fall till fall.

Från understödsfonden kan
understöd vidare utgå till medlem-
mar som har särskilt behov .

Behovet av understöd bedöms
från fall till fall utifrån den totala
familjeekonomin.

Särskild ansökningsblankett samt
riktlinjer för fondutdelningen kan
rekvireras från Sjukhusläkarna på
telefon 08-790 34 50 eller per e-post
till madeleine.blomquist@slf.se
alternativt laddas ner från hemsidan:
http://www.slf.se/Foreningarnas-
startsidor/Yrkesforening/Sjukhus-
lakarforeningen/Fondmedel/

Vi ber Dig att noggrant svara på

uppgifterna i ansökningsblanketten.
Observera att alla fält ska fyllas i. För
att kunna göra rätt bedömning begär
vi också att Du bifogar kopia av Din
senaste slutskattsedel samt om Du är
studerande en plan över utbildning
och redovisning av studi eresultat. 

Vid frågor går det bra att
kontakta Madeleine Blomquist på
Sjukhusläkarnas kansli, 
tel 08-790 34 50. 

Sista ansökningsdag är den 31
december.


