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Verkningsmekanism1,2

Enkel topikal applicering med innovativ
kombination av alprostadil och DDAIP

DDAIP förbättrar hudgenomträngligheten.

• Ingen kontraindikation för nitrater.1
1

• Inga förväntade interaktioner med läkemedel eller föda.
• Visad effekt i ﬂera patientgrupper. Förbättringar
liknande de som gällde alla patienter observerades
generellt inom subpopulationerna (diabetes-, hjärt-,
prostatektomi- och hypertonipatienter samt patienter
vars tidigare Viagrabehandling misslyckats).1

Dynamiken i hudbarriären ändras tillfälligt för att öppna
de täta förbindelserna mellan hudcellerna. Detta medger
att läkemedlet snabbt absorberas genom huden i höga
koncentrationer direkt till målstället.
Alprostadil är kemiskt identiskt med prostaglandin E1, vars
effekter innefattar vasodilatation av blodkärl i den erektila
vävnaden vilket sammantaget framkallar styvhet i penis.

Om ni har frågor eller önskar mer information kontakta oss på info.sverige@sandoz.com
Förkortad förskrivningsinformation, för fullständig
information se Vitaros produktresumé: fass.se

Se instruktionsﬁlmen på
medicininstruktioner.se

Läkemedlets namn: Vitaros (alprostadil) 3 mg/g
kräm ATC-kod G04BE01. (Rx/EF). Kvalitativ och
kvantitativ sammansättning: Varje engångsapplikator innehåller 300 mikrogram alprostadil i
100 mg kräm (3 mg/g). Läkemedelsform: Kräm.
Förpackningstyp och innehåll: Vitaros levereras i
kartonger innehållande fyra (4) engångsapplikatorer. Terapeutiska indikationer: Behandling av
män ≥18 års ålder med erektil dysfunktion, vilket är
oförmåga att uppnå eller bibehålla en erektion som
är tillräcklig för en tillfredsställande sexuell funktion.
Administreringssätt: Vitaros appliceras på spetsen
av penis (meatus). Observera: För inte in spetsen
av applikatorn i mynningen av penis. Effekten blir

Sandoz A/S Edvard Thomsens Vej 14, 2300 Köpenhamn S Danmark www.sandoz.com

märkbar inom 5 till 30 minuter efter administrering.
Effektdurationen är cirka 1 till 2 timmar. Varningar
och försiktighet: Om förlängda erektioner >4 timmar (priapism) uppträder, skall patienten omedelbart söka läkare. Om priapism inte omedelbart behandlas, kan resultatet bli skada på penisvävnaden
och permanent förlust av potensen. Innehavare av
godkännande för försäljning: Sandoz A/S.
Datum för översyn av produktresumén: 2014-09-04.
För aktuellt pris se www.fass.se
Referenser: 1) Becher E. et al. 2004 Expert Opin.
Läkemedelsbehandling; 5 (3) :623-632.
2) Vitaros ® produktresumé 2014.
Vitaros är ett registrerat varumärke av NexMed
international Limited.
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Sjukhusläkaren
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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 specialister på sjukhus samt professorer, docenter
och högskolelektorer vid universiteten.

Riskera inte att bli utan
Sjukhusläkaren – anmäl din
nya adress när du flyttar!
Enklast gör du det genom att skicka ett email till: medlem@slf.se
Du kan också skicka ett vanligt brev
med din nya adress till
Medlemsadministrationen,
Box 5610, 114 86 Stockholm
eller ringa Läkarförbundets
medlemsregister. Tel: 08-790 35 70.
Fax: 08-790 33 25
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Sjukhusläkarens reportrar
Christer Bark
t Har varit chefredaktör för tidningen Sjukhusläkaren sedan
2001. Arbetade under många år på dagstidningen Arbetet till
och från som reporter, förstasidesredigerare, redaktionssekreterare och nattchef.
Startade nätportalen Ditt Österlen och har i journalistiska
nätverk frilansat åt en rad tidningar och tidskrifter.

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 patientsäkerhet. 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 & Vetenskap, Logopednytt och Medicinsk vetenskap.

Malin Lindgren
t Malin 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 el gitimation och har bland annat tjänstgjort på
onkologen och förlossningen på UMAS innan hon sadlade om
till journalist.

Helene Thornblad
t Helene Thornblad 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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– Vi står inför
stora utmaningar
Sjukhusläkare från hela
landet, från nyfärdiga yngre
specialister till professorer i
sina bästa år, samlades i förra
veckan för att diskutera
Sveriges sjukhusläkares
förutsättningar att göra ett
bra jobb och att utveckla sig
och vården.
t Det är en allvarlig bild som kommer

fram med brister i kompetens, tid och
vårdplatser. Det står
helt klart att
mycket inom
vården kommer att
behöva ifrågasättas
och utvecklas för att
komma tillrätta
med de problem
som nu tilltar, framförallt på grund av personalflykt.
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström
poängterade att staten allmänt bör ta ett
större ansvar för vårdens styrning och
framtid och lyfte sen också fram tre prioriterade områden; den framtida kompetensförsörjningen, förbättrade IT-stöd
och en ordentlig satsning på psykiatrin.

”Mycket inom
dagens vård
blir nödvändigt
att ifrågasätta
och utveckla”

Den ojämlika vården
Från sjukhusläkarna kom sedan samtalet
till stor del att handla om den ojämlika
vården med många exempel på nackdelar för patienter på grund av för små
landsting eller uppdelningen mellan
landsting och kommun. Flera förde fram
lösningen med nationell finansiering
eller större regioner som ju är Sjukhusläkarnas politik.
Under det fortsatta mötet diskuterades bland annat fortbildning där det är

4

en stor oro på grund av industrins
minskade möjligheter till delfinansiering. Fortbildning är en förutsättning för
bra och patientsäker vård idag, men
också en absolut förutsättning för en
fortsatt utveckling av vården. Bara
några få landsting har öronmärkt
budget för läkarnas fortbildning och i
de fall det förekommer är det alldeles för
lite.

Det behövs en föreskrift
som garanterar fortbildning
Vi vill ha en föreskrift om hur fortbildning ska ske, vi vill ha öronmärkt
budget och att varje läkare ska ha en
personlig utvecklingsplan. Vi förordar
inte ett stelbent recertifieringsystem
som bara kräver att man går ett antal
kurser. Vi ser att i en kompetensutveckling är kurser en viktig del men att det
också krävs kollegial samverkan, olika
typer av utbildningar och tid för reflektion och eftertanke.

Övertider missbrukas
En annan stor fråga är rätt till ekonomisk kompensation vid övertid. Att
detta lyfts med sådan styrka från många
delar av landet belyser att det rör sig om
många timmar. Som läkare så slutar
man inte operera, går hem från ronden
eller avslutar patientsamtalet förrän
man är färdig.
Det är inte bara det att övertid inte
ersätts, utan att arbetstiden inte registreras över huvud taget på många
ställen. Detta måste man ta i med hårdhandskarna från SKLs sida.
Speciellt viktigt är det ju nu i ljuset
av den snedvridna debatten om att
läkarkåren inte skulle vara schemalagd
och då framstår skillnaden mellan den
retoriken och verkligheten som ännu
skarpare. Läkare är ju också den grupp
som vill driva på om rätten till deltid,

istället för heltid som andra yrkesgrupper, på grund av den tuffa arbetsmiljön.
Många diskussioner handlade om att
utnyttja sjukhusvården på rätt sätt. Lagförslaget om att skärpa betalningsansvaret för kommunen är ett bra steg.
Termen ”medicinsk färdigbehandlad”
måste däremot bort. Dessa sköra och
ofta multisjuka patienter behöver
fortsatt vård med hög medicinsk kompetens.
Sjukhusläkaren har tidigare visat att
dödsfall sker på grund av brist på IVAoch vanliga vårdplatser, men forskning
visar nu också på ökad dödlighet för de
som skrivs ut för tidigt från sjukhus till
kommunen. Den medicinska kompetensen i den kommunala vården måste
alltså öka. Vi behöver också stärkt primärvård och stärkta rehabmöjligheter.

Erfarenhet ska löna sig
Att belöna erfarenhet och att klinisk
skicklighet ska löna sig i karriären
kommer också vara absolut grundläggande för en fortsatt bra vård.
En annan väg att påverka så att sjukhusläkarnas professionalism och driv på
bästa sätt ska tas tillvara under den del
av vårdkedjan som patienten befinner
sig på sjukhus kan vara att arbeta tillsammans med patientföreningarna. De
driver stark
lobbyverksamhet och kräver
pålästa
doktorer, kontinuitet, rätt
resurser och
jämlik vård.
Alltså en
maktfaktor att
ta tillvara och
där vi har många KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE
frågor gemenI
SJUKHUSLÄKARNA
samt!
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POLITIK
ROCKAR…

N

u vill patienter träffa
samma läkare
i sina kontakter med
vården. Ja
kontinuitet är underskattat
instämmer den smickrade läkarkåren, även om man också inser att
fördelen med att vara stafettläkare
innebär att man slipper vantrivas
på samma ställe.
Men inte vantrivs man som
läkare inte. Nej, den positiva
läkarkåren visar alltid på att det
finns något att fira. En sak är att
det uppmärksammade styrsystemet New Public Management nu
är helt ur modet. En snabb svängning har skett under senare tid och
bara ordet orsakar numera rysningar hos både människor och
politiker.
Detta efterlängtade paradigm skifte innebär också slutet på eran
om att det enda och viktigaste
målet för sjukhusen är att hålla
budget. Nej hu, det har man insett
låter både gammalmodigt och
opatientcentrerat.
Landstingen har istället triumferande kommit på hur man ska
visa sina väljare hur man både tar
ansvar och ser till helheten. Den
nya inriktningen för sjukhusens
mål och mening andas istället
härlig framåtanda och handlings kraft. Sjukhusen ska numera nå
budget.
Många vill också nå nya höjder
och politik rockar tycker medborgarna efter vinterns friska turbu-

lens i regering och riksdag. Alla
landsting har plötsligt blivit
regioner, vårdvalet har kommit för
att försvinna och många politiker
muttrar att de inte önskar DÖ.
Ja, för det gäller att förstå vad
som händer och att nya uttryck
ständigt ser dagens ljus och man
måste hänga med för att överleva
säsongen i alla sammanhang.
Om ett möte beskrivs av en deltagare som ”Vi hade en spänstig
diskussion…” betyder det ”Ha, jag
vann!”. Orden ”Vi måste prioritera” innebär ”Vi ska bara göra det
jag vill”.
Och om du möts av en lätt
kommentar ”Jag trodde vi hade
högre i tak i den här gruppen…”
ska man ta det mycket försiktigt
för det betyder ”Och hur vågar du
säga mot mig…” med hotfull
underton.
Även journalsystemen har nått
nya höjder i att tolka vad som inte
sägs. Till och med autocorrect har
börjat införas! En kollega som
bokade in fyra patienter för palpation i narkos fick sen glatt läsa på
dagsprogrammet att hon skulle ha
fyra palestinier i narkos.
Nänä, inte delar vi in människor efter land inte. Inom vården
delar vi in dom i kroppsdelar. På
olika sjukhus över hela länet.
I resten av landet delar vi
däremot in folk i svenskar och
ickesvenskar. Det är en viktig fråga
för oss. Medan andra länder i välvillig välvilja missriktat väljer
uttryck som ”första generationens
medborgare” så använder vi det

mycket mer upplysande och
respektfulla ”andra generationens
invandrare”. Då finns det förstås de
som påstår att det gör oss till
hundrade generationens korkskallar.
Men vi måste ju vårda det
svenska. Inte minst den vackra
intonationen och den vindlande
grammatiken i vårt sorgsna språk.
Ett språk som bär på vemodet av
generationers svält och umbärande
och stenbärande och där inte ett
ord för mycket får uttalas.
Och här har vi Zlatan… Denna
nationalsymbol. Som förfinat vårt
vackra språk ytterligare i sparsmakad fulländning. Han pratar helt
utan subjekt.
”Teog beollen, triffa krryssöt,
kändes brrrau!”
Men även det som inte är
svenskt kan vara bra och många
ideér kan införlivas i den svenska
modellen.
Se bara på hur enkelt det är att
åka till Spanien och köpa vilka
läkemedel som helst direkt över
disk.
Det är det som är det nya vårdvalet.
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Sjukvårdsministern v

Regeringens stora mål är att sluta de påverkbara hälsoklyftorna på en generation sade Gabriel Wisktröm och berättade att regeringen under våren kommer att tills
diskussionen utanför regeringskansliets väggar.

FAKTA | REGIONER
Den så kallade Ansvarskommittén
presenterade efter många års
utredande 2007 sitt förslag som gick ut
på att landstingen borde slås ihop till
6-9 storregioner.
t Ideérna genomfördes aldrig främst på
grund av att landstingen inte kunde enas om
hur de skulle gå ihop trots hårt lobbyarbete
från SKL.

6

De första regionerna var Region Skåne och
Västra Götalandsregionen som bildades i
slutet på 1990-talet på försök.
2011 permanentades de som regioner
genom en ny lag. Samma år fick Halland och
Gotland bli egna regioner.
Från och med 2015 har Sverige 10
regioner sedan Jönköping, Örebro,
Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och
Jämtland/Härjedalen tillåtits bilda egna regioner.

Alliansregeringen meddelade 2013 att
man inte var beredd att ändra kompetensfördelningen mellan stat och regionala organ
i övriga län.
Det betydde att ansökningarna från Norrbottens, Västernorrlands och Västmanlands
län inte beviljades.
Men den nya regeringen har i regeringsförklaringen deklarerat att de landsting som
önskar ska få möjlighet att bli regioner.

www.sjukhuslakaren.se
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ill ha få storregioner
Sjukvårdsminister Gabriel Wikström vill att staten tar ett
tydligare ansvar för sjukvården och att regionerna blir färre
men större. Dessutom kan professionsmiljarden göra
comeback i ny form, aviserade han vid Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte den 19 mars.

sätta en kommission för jämlik hälsa och sprida
Foto: Stefan Nilsson

Så nu är det fritt fram för Norrbotten,
Västernorrland och övriga landsting att
bilda regioner. Norrbotten och Västernorrland har redan ansökt.
Fotnot: En region har en egen självstyrande
församling. Den har i stort sett samma
uppgifter som ett landsting, alltså främst
hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och
kultur, men ansvarar dessutom för regional
tillväxt och planering av infrastruktur.

t – Många höjde på ögonbrynen när jag
blev utsedd inte bara till idrotts- och
folkhälsominister utan också till
sjukvårdsminister. Jag förstår varför.
Mina erfarenheter av sjukvården
inskränker sig till att vara patient. Ser
man då rollen som sjukvårdsminister
som att vara sjukvårdens högsta administratör är det skralt, inledde Gabriel
Wikström.
Ministern drog en parallell till sin
roll som ordförande i Socialdemokraternas ungdomsförbund:
– Ett ungdomsförbund har som sin
främsta uppgift att påverka andra
beslutsfattare. Därifrån har jag tagit
med mig hur viktigt det är att lyssna,
föra dialog och bygga allianser. Jag
förstod att det skulle komma väl till
pass som minister, särskilt inom idrott,
folkhälsa och sjukvård där det finns så
många aktörer – landsting, regioner,
föreningar, fackförbund, professionsföreträdare och kommuner. Det handlar om
att komma överens om vilka utmaningarna är, vilken riktning vi ska gå och i
vilken takt.
Staten har en begränsad roll i
sjukvårdspolitiken, men den är inte
oviktig, betonade Gabriel Wikström:
– Det är viktigt att se statens strategiska roll, det handlar inte bara om
lagar och förordningar. Staten har för
mycket pekat på landsting och regioner
och sagt ”detta är er uppgift”. Och de
har i sin tur pekat på andra, till exempel
professionen. Det blir ett Svarte Petterspel. Här måste vi bryta kedjan och se
staten som aktör.
– Självklart har vi ett ansvar och ska
ta det ansvaret. Ett sådant tydligt

Marta Christensson, ordförande för
Sjukhusläkarföreningen i Stockholm, ställde
frågan till Gabriel Wikström hur man som
läkare ska klara av att arbeta med forskning,
utbildning och utveckling i en hårt pressad
vardag:
– Vi har vårdplatsbrist, ont om tid för patienterna, vi ska effektivisera ihjäl oss och spara
pengar...
– Vi vill ge stöd till att personalen avlastas
administrativt arbete. Men vi vill också se
över vårdens IT-system och hierarkier och
släppa uppgifter över professionsgränser, var
svaret från sjukvårdsministern.

område är kompetensförsörjningen. Det
handlar om hela kedjan – att fler
utbildar sig i vårdyrken, stannar kvar i
vården och kompetensutvecklas.

Ska samla alla aktörer
Wikström aviserade att han vill samla
sjukvårdens aktörer för att diskutera
problemen med kompetensförsörjning:
– Kan vi komma överens om
utgångspunkterna så kan vi kanske
också komma överens om lösningar och
i vilken takt vi ska gå framåt.
Sjukvårdsministern gick över till att
tala om vårdens IT-system:
– Fungerande IT-system i vården
Fortsättning nästa uppslag >>>
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GABRIEL WIKSTRÖM:

”New Public Management ger en nidbild
av verkligheten som leder till att vi
går ifrån principen om vård efter behov”
borde vara lika självklart som att det
finns lokaler och utrustning. Men i dag
är det en politisk fråga eftersom det
fungerar så erbarmligt dåligt. På andra
områden i samhället kan vi göra saker
både fortare och effektivare med hjälp av
IT, helt nya möjligheter öppnas. Sådana
lösningar finns även i vården, men samtidigt finns många exempel på att när
ny teknik används blir det mindre effektivt än ingen teknik alls.
Flera regeringar har genomfört psykiatrisatsningar de senaste åren, trots
det är problemen stora, sa Gabriel
Wikström. Psykiatrin är ett av flera
områden inom sjukvården där det krävs
samverkan för att få fungerande lösningar, betonade han.

Psykiatrisatsningen
blev för mycket projekt
– De projekt som genomförts har säkert
varit bra men ett grundproblem är att
de varit just projekt. Och man har satsat
på den specialiserade psykiatrin och inte
på andra delar i kedjan. Nu vill vi ta
med oss erfarenheterna från de satsningar som genomförts och även få in
förebyggande arbete och första linjens
psykiatri. Här kan vi lära oss av regionala cancercentra hur man bygger upp
en tydlig långsiktig strategi. Lyckas vi
inom psykiatrin kan vi också få en
modell för samverkan som kan användas
på andra områden inom hälso- och
sjukvården.

”Vårt stora mål
är jämlik hälsa”
Sist i sitt anförande tog Gabriel
Wikström upp regeringens övergripande mål för hälso- och sjukvården.
– Vårt mål är att sluta de påverkbara
hälsoklyftorna på en generation. WHO:s
Marmot-rapport* kom 2008 och den har
kopierats i andra nordiska länder som
bedrivit ett eget arbete med jämlik hälsa.
8

I Sverige har vi inte arbetat i samlad form
med detta på lång tid, men det är dags
nu. Medellivslängden skiljer fem år
mellan kvinnor med låg respektive hög
utbildning, och skillnaderna har ökat.
– Arbetet med jämlik hälsa går
bortom den traditionella sjukvårds- och
folkhälsopolitiken. Vi behöver arbeta
tvärvetenskapligt och tvärprofessionellt.
Vi kommer under våren att tillsätta en
kommission för jämlik hälsa och sprida
diskussionen utanför regeringskansliets
väggar.

Fler dör på grund av för
korta vårdtider efter
höftfraktur än i trafiken.
Yngve Gustafson
(bilden), professor i
geriatrik och överläkare vid Norrlands
universitetssjukhus,
ställde den första
publikfrågan:
– Den största
frågan för sjukvården i dag är bristen på
vårdplatser. Arbetsmiljön för oss som
arbetar i vården är avhängig av att vi
kan ge bra vård till patienterna. I dag
flyr sjuksköterskorna och vi kan inte ge
adekvat vård. Vi har passerat gränsen för
hur mycket vi kan skära ner. Jag har
själv visat konsekvenserna i en artikel i
British Medical Journal som visar att
fler dör på grund av alltför korta vårdtider efter höftfraktur än i trafiken.
Gabriel Wikström höll med om att
bristen på vårdplatser är ett problem.
– Generellt handlar platsbristen om
kompetensförsörjning och samverkan,
om att kommunerna inte kan ta emot
patienterna tillräckligt snabbt. Det här
har att göra med sjukvårdens organisation i stort. Regeringen har tillsatt en
utredning om styrformer bortom New
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Public Management. Sjukvården är
komplex, men med NPM betraktas den
som enkel. Vi får en nidbild av verkligheten som leder till att vi går ifrån principen om vård efter behov. Vi behöver
andra styrsystem som ger större
utrymme till vårdens professioner och är
mindre detaljreglerande.
Yngve Gustafson var inte helt nöjd
med ministerns svar:
– Det här handlar om att vårdtiderna
kortats så mycket att man skriver ut patienter för tidigt. Kommunerna kommer
aldrig att ha kompetens att ta hand om
den här patientgruppen. Det har satsats
tre miljarder kronor på att få färre dödsfall
i trafiken, men fler dör efter höftfraktur
på grund av de korta vårdtiderna.
Ämnet ojämlik vård och hälsa kommenterades av Kenneth Lindahl, kirurg
i Västerås och ledamot av Sjukhusläkarnas styrelse:
– Det berör till en del sjukvården
men en annan orsak är de socioekonomiska skillnaderna. Jag tror att vi alla
som sitter här vill ge en jämlik vård, så
vad är det som hindrar oss?
Gabriel Wikström tog i sitt svar upp
vårdens ersättningssystem:
– Diskussionen om styrformer i vården
har klumpats ihop med vinstdiskussionen, vilket är olyckligt. Även om all vård
skulle vara offentligt eller privat utförd
skulle vi fortfarande ha kvar problemen
med styrning och ersättningssystem. Det
finns i dag incitament för att patienter
med lättare åkommor får komma till
vården oftare och snabbare. Det leder till
att vissa patientgrupper sorteras bort.
Ministern pekade också ut läkares
revirtänkande som en tänkbar bidragande orsak till ojämlik hälsa.
– Ni läkare har lång utbildning och
kan mycket, men ibland finns tendensen
till ”man kan bäst själv”, gentemot andra
läkare, sjukhus och delar av vården. Det
behövs en kulturförändring och ett erfarenhetsutbyte där man kan släppa ifrån
sig kompetens och patienter till andra.
Självklart har ojämlik hälsa många
orsaker med grund utanför vården. Om
personalen i dag har för lite tid för att ge
vård är tiden än mindre för att se hela
människan, vara hälsofrämjande och
prata om livsstil. Det finns människor
som behöver professionens hjälp med
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utmaningar med att landsting och
regioner är för små, men det finns också
för många och för små kommuner.

”Kommunernas vård
liknar alltmer hospice”

Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson som ledde mötet med Gabriel Wikström betonade
vikten av ökad fortbildning.

detta, men tiden till det finns inte.
Kenneth Lindahl tillade att ojämlikheten också hänger samman med hur
vården organiseras:
– Vi har 21 landsting och regioner
och det finns stora skillnader mellan
dem till exempel vad gäller om patienterna ska få nya cancerläkemedel eller ej.
Gabriel Wikström svarade:
– Vi har utredningar på gång på det
här området. Kanske har vi för många
och för små regioner och landsting. Det
är dags att ta upp diskussionen igen om
hur många som behövs.
Katarina von Bothmer Östling,
ordförande för Sjukhusläkarna i
Halmstad, tog upp behovet av prioriteringar i sjukvården:
– Resurserna räcker inte för att ge
allt till alla. Prioriteringsutredningen
börjar bli gammal, är det inte dags att
ta upp frågan igen?
Gabriel Wikström höll med om att
sjukvårdens resurser behöver prioriteras,
men ansåg inte att detta ska hanteras på
den politiska nivån.
– För oss är det viktigare att diskutera om sjukvården har rätt förutsättningar. Vi står inför en demografisk
utveckling med allt fler äldre och det
Elander kallade ”de stigande förväntningarnas missnöje”. Det blir lätt en
ödesmättad diskussion, där röster förs
fram för att patienterna ska betala mer

själva. Det skulle innebära en mer
ojämlik vård, vi vill istället ha en solidarisk finansiering via skatten. Det finns
andra möjligheter – patientcentrerad
vård talar vi inte om bara för att det är
bra i största allmänhet utan för att vi
vill se patienten som en resurs, som kan
utföra en del av vården själv.

Varför inte samla
resurserna till en huvudman?
Naomi Clyne, ordförande för Sjukhusläkarföreningen i Lund, återvände
till bristen på vårdplatser:
– Vi har många gamla och sjuka som
behöver både sjukvård, omvårdnad och
omsorg. Uppdelningen mellan regioner,
landsting och kommuner är inte det
mest effektiva sättet att ta hand om de
här patienterna. Är det inte bättre att se
resurserna gemensamt, och bara ha en
huvudman?
I sitt svar till Naomi Clyne betonade
Gabriel Wikström att han gav sina personliga reflektioner i frågan:
– Det är en kittlande tanke med en
gemensam huvudman eftersom verksamheten flyter ihop. Men historiskt har
utvecklingen gått åt motsatt håll, med
större uppdelning mellan kommuner
och landsting. Väger man samman föroch nackdelar kan dagens ansvarsfördelning vara rimlig, men samordningen
måste bli bättre. Helt klart finns det

– Kommunernas vård liknar allt mer
hospice i dag och små kommuner klarar
inte den kompetensförsörjning och fortbildning som krävs i sådan verksamhet.
Man måste antingen hitta en bra
samordning eller större enheter.
Jonathan Nordblom, neurokirurg
från Stockholm, efterlyste större tydlighet från ministern:
– Det är intressant att du har insett
att det inte fungerar att ge vård i
världsklass på 21 ställen i landet. Jag
har ett förslag: Låt staten ta över
ansvaret för sjukvården eller skapa fyra
stora regioner, och låt landstingen ta
över ansvaret för det som kommunerna
inte klarar av i dag. Jag skulle vilja att
du preciserade hur du vill att vården
organiseras – ge oss två alternativ för
hur det skulle kunna se ut.
Gabriel Wikström anknöt till
Ansvarskommitténs förslag om att bilda
6-9 större regioner:
– Ansatsen var helt rätt, men diskussionen efteråt kom att handla om andra
saker och sjukvårdens behov glömdes
bort. Jag tror att det behövs en förnyad
diskussion om hur ansvaret ska fördelas.
Färre och större regioner behövs för
bättre samarbete med staten och för att
klara framtidens utmaningar bättre. För
kommunerna behöver man väga in att de
inte bara ansvarar för vård och omsorg
utan också för andra verksamheter som
passar bättre för mindre organisationer.
Helene Thornblad
* WHO (2008). Closing the Gap in One Generation Health equity through action on the social determinants of health

Läs mer på Sjukhusläkaren.se
t Under fullmäktigemötet beslöt sjukhusläkarna bland annat att verka för att patienter ska kunna söka slutenvård även utanför
sitt eget landsting/region och att kräva att
intensivvårdsläkaren Viveka Lindén får
upprättelse och en ursäkt av Karolinska.
Vill du veta mer om besluten och valen på
fullmäktigemötet, gå in på:
www.sjukhusläkaren.se
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Nu vill de vara med o
MEN HUR REDO ÄR
PATIENTFÖRENINGARNA
OCH VAD FÅR DE FÖR STÖD?
Sjukhusläkaren har talat med stora som små.
Hur arbetar de? Vad vill de? Hur är deras
förutsättningar att klara de nya kraven på medverkan i styrgrupper, myndighetsråd, på konferenser
och alla möten, möten, möten?
t Jätten Reumatikerförbundet
som har drygt 30 anställda och
mångmiljonbudget lever i en
helt annan värld än nystartade
Palema, som drivs av en
handfull entusiaster helt utan
statligt stöd.
Men för båda och alla andra
gäller en och samma sak – att
göra sin röst hörd.
Många föreningar som
lokalt tidigare främst ägnat sig

åt sociala aktiviteter kämpar
nu för att hitta medlemmar
som runt om i landet kan
representera en större grupp än
sig själv.
För nu gäller det att till
varje pris ta tillvara på det
utrymme som erbjuds, annars
riskerar det att fyllas av en helt
annan patientgrupps röst.

• Sidorna 10 -33

Läkare är Du livet ut!
Som senior läkare 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 för Dig som slutat vara yrkesverksam.
Besök oss på www.slf.se/sal
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och styra sjukvården
Grattis om du är
patient! Då tillhör du
sjukvårdens mest
eftersökta grupp.
Är du dessutom
representativ, men
även kan tala för fler
än dig själv är du rätt
person för oss.

Hos oss kommer du att
få unika möjlighter
att påverka
sjukvården
för dig och dina
medpatienter.
Skicka din
ansökan till
Sveriges
patientföreningar,
sjukhus,
landsting,
vårdmyndigheter
vårdföretag,
regeringen…
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Vi behöver dig!
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Har egen hälsoportal med gratis
rådgivning av sjuksköterskor

VIP-förbund som
fick 9,4 miljoner kr
i mars i år av
Postkodlotteriet

www.sjukhuslakaren.se

Har en egen tidning av högklass

REUMATIKERFÖRBUNDET

En jätte som har
stort inflytande
på sjukvården
Ett bra liv för alla
reumatiker och lösningen på
reumatismens gåta. Det är
Reumatikerförbundets vision.
Och på vägen mot målet går
patientförbundet hand i hand
med professionen.
t Reumatikerförbundet (RF) är
Sveriges största patientorganisation med
ungefär 50 000 medlemmar. RF är
också den handikapporganisation som
får mest statsbidrag, över 10 miljoner i
år. Insamlade medel från enskilda, men
också från till exempel Postkodlotteriet,
uppgick 2014 till cirka 30 miljoner.
Reumatikerförbundet har en mycket
omfattande verksamhet. Förutom att
man har drygt 30 anställda så har man
en egen hälsoportal med sjuksköterskor
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Ser sig idag som en
kunskapsorganisation
med målet att lösa
reumatologins gåta
som hälsocoacher, man driver flera
hundra patientskolor, anslår runt 20
miljoner till forskning varje år, har en
egen påkostad tidning, egen podradio,
håller uppmärksammade seminarier i
Almedalen. Listan på Reumatikerförbundets verksamheter är lång.
Flera år i rad har förbundets ordförande Anne Carlsson blivit rankad som
mäktig i sjukvården av Dagens Medicin,
senast i fjol som nummer 42. På internationella kvinnodagen i år utsåg
Expressen henne till nr 63 av Årets
Kvinnor med motiveringen ”Syns och
hörs så fort det diskuteras patientmakt

Har
Smärtskola
och
Ryggskola
och
genomför
kandidatutbildningar
för läkarstudenter
och rätten att vara delaktig i sin egen
vård. Det skulle behövas ännu fler patientföreträdare som slåss för en jämlikare
vård.”
Anne Carlsson beskriver
Reumatikerförbundet som en kunskapsorganisation med lösningen på reumatismens gåta som sitt yttersta mål.
Vägen dit går via pengar till forskning kring sjukdomarna i rörelseorgaFortsättning nästa uppslag >>>

Egen pod

Genomför
professionella
workshops
för att
rekrytera nya
medlemmar

Driver flera hundra
patientskolor

Har egen e-butik
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”Sjukvården borde satsa
mycket mer på e-hälsa”
nen och genom att stärka medlemmarnas kunskaper om sina egna sjukdomar,
men också genom uppmärksamhet för
patientgruppernas särskilda behov i
sjukvård och samhälle
De största framgångarna har förbundet nått när det gått samman med reumatologerna mot samma mål
– Vi lyckades behålla reumatologin
som egen basspecialitet, säger Anne
Carlsson och syftar på specialitetsindelningen från 2005 då det först var tänkt
att reumatologerna skulle bli grenspecialister med internmedicin som bas. (Se
även nästa uppslag).

Hjälper till att ta fram
nationella riktlinjer
RF har också arbetat tillsammans med
Svensk Reumatologisk Förening med
att ta fram de nationella riktlinjerna för
rörelseorganens sjukdomar (Socialstyrelsen 2012).
I riktlinjerna görs uttalade beräkningar om vilka kostnadsökningar de
nya rekommendationerna beträffande
TNF-hämmare kommer att innebära.
– Vi hade nog aldrig fått igenom
möjligheten att få tillgång till biologiska läkemedel om vi inte hade
jobbat tillsammans med professionen. Det är en oerhörd framgång.
Politikerna har ju plockat fram de
där totalt 900 miljonerna så att vi ska
ha jämlik tillgång till det som
faktiskt har förändrat livet för
väldigt många av mina medlemmar.
Anne Carlsson tycker att det visar att
om patientföreningen och professionen
jobbar bra ihop så kan man också nå
väldigt bra resultat.
Anne Carlsson säger att det är förbundets styrka, att veta i vilka frågor de har
samma uppfattning som professionen.
– När vi uppvaktar politikerna och
de menar att professionen inte tycker så,
14

då kan vi alltid säga att vi är överens och
då är det tufft som politiker.
Anne Carlsson är aktiv som representant för reumatiker i synnerhet, men
även patienter i allmänhet i många sammanhang. RF:s, och framförallt Anne
Carlssons, medverkan är efterfrågad i
bland annat paneler, hearingar, debatter
och myndigheters patientråd.
Anne Carlsson tycker också att man
kommit långt med att låta patienterna
vara delaktiga i sin vård inom den reumatologiska sjukvården.
– Men att få vara delaktig någon
annanstans än på reumatologkliniken
det är fullständigt hopplöst.

Sågar primärvården
I primärvården tycker Anne Carlsson att
det generellt är så dålig tillgänglighet
att patienterna inte ens har en chans att
bli delaktiga. Hon föreslår att patienter
med lite ospecifika sjukdomar i rörelseorganen kanske ska börja med att träffa
en specialutbildad fysioterapeut i stället
för en läkare.
– Men det motverkas av de ekonomiska ersättningssystemen, framförallt i
Stockholm. Men på Brahehälsan i Skåne
har man faktiskt kommit överens om att
första linjen är en fysioterapeut. Då får
allmänläkarna mycket mer tid över för
det som de är bättre på och fysioterapeuterna tar det som de är bäst på.
En vinn-vinn-situation kallar Anne
Carlsson det för. För patienterna, för
fysioterapeuterna och för allmänläkarna.
Just tillgången på och kompetensen bland allmänläkare ser Anne
Carlsson som sjukvårdens allra
största utmaning idag.

Kompetensen för dålig idag
– Det finns en stor okunskap i primärvården, inte för att man som doktor inte
kan eller vill lära sig nytt, utan för att

ersättningssystemen inte ger någon tid
över för kompetensutveckling för allmänläkare.

Ersättningssystemen
hindrar en god vård
Anne Carlsson berättar att innan de
nya ersättningsmodellerna för primärvården infördes i Stockholm, så
kunde reumatologer komma ut i primärvården som konsulter, något
som var bra både för patienterna och
som kompetensutveckling för allmänläkarna. Den möjligheten finns
inte längre, för de får inte betalt för
det.
– Det är bara pinnar som räknas. Det
måste vara en förfärlig arbetssituation
för allmänläkarna och det gör ju inte
befolkningen friskare.
I Reumatikerförbundets opinionsarbete är det sedan några år tillbaka ehälsa och bättre utnyttjande av vårdens
resurser som står högst på agendan.
– De hör ihop. Med hjälp av e-hälsa

Reumatikerförbundet som har egen hälsoportal
och egna frågelinjer tycker inte att sjukvården
utnyttjar möjligheterna till e-hälsa i tillräcklig
utsträckning.
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kan patienter göra väldigt mycket mer
själva. Då frigör vi de ändliga personella
resurserna till dem som verkligen ännu
mer behöver en fysisk kontakt.
Anne Carlsson säger att hon och förbundet jobbar stenhårt för patientens
möjlighet att kunna titta i journalen.
”Journal på nätet” har funnits i Uppsala
några år. RF:s medlemmar är mycket
positiva, enligt Anne Carlsson
– Det blir mycket bättre compliance,
för jag kan gå in i journalen och
påminna mig om hur vi bestämde att
jag skulle göra. Det är indirekt en
patientsäkerhetsfråga.
Anne Carlsson skulle också vilja ha
en möjlighet för patienterna att föra in
uppgifter i reumatologins kvalitetsregister, hon kallar det Patientens egna
observationer.
– Där skulle jag själv som kroniker
kunna föra kortare dagboksanteckningar
som läkaren har tillgång till innan mitt
läkarbesök, då kortar vi mitt besök i och

Anne Carlsson hoppas att det inom något år
blir möjligt att skicka bilder för bedömning.

med att jag redan har förberett doktorn
på vad jag tycker är viktigt just då.
– När jag har mitt jättesvullna finger
ska jag inte behöva åka till reumatologen eller akuten. Jag ska kunna skicka
över en bild och få veta att det är helt ok
att jag kan vänta några dagar till, eller
att jag behöver åka in.
Anne Carlsson poängterar att e-hälsa
är för dem som kan och vill,
– Det är en möjlighet, inte en skyldighet. Då ger vi tid över till doktorerna
att faktiskt ta hand om dem som är
absolut svårast sjuka.

Något som redan är möjligt för patienter med reumatisk sjukdom är att
själva registrera uppgifter om sin hälsa
och jämföra med sina egna referensvärden (se artikel nästa uppslag).
Förutom att den ansvariga reumatologen får tillgång till uppgifterna att ha
som diskussionsunderlag vid nästa
besök, skickas de också vidare till
Svensk Reumatologis Kvalitetsregister.
Systemet med patientens egen registrering (PER) är utvecklat av och finansierat av Reumatikerförbundet tillsammans med Svensk Reumatologisk
Förening.
– Vi har löst det här tillsammans
med reumatologerna, så vi är överens
med basspecialiteten om att alla tjänar
på detta. Av samarbete blir man stark
och kommer framåt. Samarbete är
nyckeln till en mycket bättre hälso- och
sjukvård, menar Anne Carlsson.
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Sara Gunnarsdotter
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Gemensam kraftinsats gav
reumatologin en helt ny framtid
Ett ömsesidigt beroende. Så
beskriver reumatologen Boel
Mörck professionens för hållande till Reumatikerförbundet. Med patientföreningens hjälp slapp reumatikerna dö sotdöden som grenspecialitet.
t – Den första
segern var när vi
blev en egen
basspecialitet,
säger Boel Mörck
(bilden), vice ordförande i Svensk
reumatologisk
förening.
När specialitetsindelningen för
läkare gjordes om i mitten av 00-talet
var det först tänkt att reumatologi
skulle bli en grenspecialitet till internmedicin.
– Men reumatologin stod då precis i
ett behandlingsskifte, från att ha varit
fokuserad på reumakirurgi, rehabiliter-

ing och symtomlindring till att bli ett
immunmodulerande område med allt fler
potenta läkemedel, säger Boel Mörck.
– Om vi hade blivit en grenspecialitet så hade nästan hela specialiteten ätits
upp av medicinjourer. Då hade det
blivit ännu mindre resurser till de reumatiskt sjuka och det insåg givetvis
patientföreningen.
Specialitetsföreningen och Reumatikerförbundet gjorde en gemensam och
kraftinsats som fick genomslag i många
medier. Man pekade på forskningsgenombrott som lett till nya behandlingsmöjligheter och att reumatologin
numera var en immunmodulerande specialitet med ett helt eget medicinskt
område.
Budskapet gick hem. Regeringen lät
reumatologin förbli en egen basspecialitet.
Den nya inriktningen har sedan dess
lockat många nya specialister.
Men Boel Mörck säger att skiftet
med resurser till kompetensförsörjning
och nya biologiska läkemedel under
2000-talet inte varit helt enkelt.
– Från att ha få läkare till att ha
jättemånga läkare på klinikerna och från
att kosta nästan ingenting i läkemedel

till att kosta hur mycket som helst, har
varit en stor utmaning för sjukvården.
Boel Mörck menar att det hade varit
svårt att enbart »inifrån sjukhusvärlden« få förståelse och gehör för så
kostsamma förändringar. Men med
patientföreningens hjälp blev det opinionsbildande arbetet framgångsrikt.
– Reumatikerförbundet har ett fantastiskt kontaktnät med beslutsfattare,
de sitter ju själva i beslutande och sakkunniga organ, och vi vill samma sak;
behandla reumatisk sjukdom bättre och
på ett mer modernt sätt.
Samarbetet har också lett till att
läkemedelsbudgeten utvidgats för de
nya biologiska läkemedlen, mycket
också tack vare Socialstyrelsens arbete
med Nationella Riktlinjer.
Boel Mörck framhåller också Reumatikerförbundets stora betydelse för reumatologisk forskning genom sina fonder
och vikten av att ha med patienternas
kunskap och engagemang i utvecklingen av området.
– Det går jättebra att jobba ihop med
Reumatikerförbundet. Vi har ju gemensamma mål hela tiden.
Sara Gunnarsdotter

De biologiska läkemedlen kostade 3 miljarder 2014
2004 skrev Sjukhusläkaren om
dilemmat hur sjukvården skulle ha
råd med de nya biologiska läkemedlen.
t De gamla läkemedlen hade kostat
mindre än 5.000 kr per patient och år.
De nya skulle kosta 80.000 – 100.000
kronor per år.
Svaret blev Artis-projektet som
innebar att patienterna kontrollerades
vid behandlingstart och efter 3, 6, 12,
18 och 24 månader. Detta för att visa
samhället, men även reumatologerna
själva, hur effektiva de nya kliniskt
oprövade läkemedlen var.
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2004 var läkemedelsförmånskostnaderna för TNF-hämmare och andra
biologiska läkemedel (immunsuppressiva läkemedel, ATC-kod L04A), som
bland annat används vid reumatoid

artrit 850 miljoner kr. Något som
oroade sjukvården.
Förra året hade kostnaderna för
hela gruppen ökat till tre miljarder
kronor, men idag ifrågasätter få läkemedlens värde.
Storsäljarna 2014 var TNFhämmarna Humira och Enbrel som
kostade 922 respektive 782 miljoner
kronor. I fjol fick nästan 100 000
patienter immunsuppressiva läkemedel, en fördubbling från 2006.
Socialstyrelsen beräknade 2012 att
behandling med TNF-hämmare mot
rematoid artrit kostade cirka 140 000
kronor per person och år.

www.sjukhuslakaren.se
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Registrering via Internet ger
reumatiker bättre koll på sjukdomen
och underlättar läkarbesöket
Sedan mer än tio år tillbaka
finns möjligheter för patienter med reumatisk sjukdom
att själva registrera upp gifter om sitt hälsotillstånd
via Mina vårdkontakter.
t IT-systemet kallas (PER) Patientens
egen registrering och har tagits fram av
Reumatikerförbundet och Svensk Reumatologisk Förening.
I PER kan patienten registrera hur
sjukdomen påverkar vardagen i form av
smärta och livskvalitet. På schematiska
bilder av kroppen kan patienten markera
ömma och svullna leder. Registreringen
kan göras antingen på mottagningens

dator i väntrummet eller på patientens
egen dator i hemmet eller var som helst
där det finns en internetuppkoppling.
– Jag sitter hemma på kammaren och
registrerar några gånger innan jag eventuellt ska på ett läkarbesök, säger Anne
Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet och själv reumatiker.
Patienten kan också registrera in
provsvar i PER och jämföra med sina
referensvärden. Om värdena avviker
mycket eller upprepade gånger så går
det att boka tid direkt hos reumatolog,
också via nätet.
– Men om allt är okej, då kanske jag
skippar det där besöket, säger Anne
Carlsson.
Efter registreringen kan patienten få
ut en översikt över sitt sjukdomsförlopp, något som underlättar att vara

delaktig i sin
egen sjukvård.
Patientens PER-noteringar skickas
även vidare till Svensk Reumatologis
kvalitetsregister.
Uppgifterna i PER finns också tillgängliga för läkaren och blir ett
underlag inför patientmötet. Både
läkaren och patienten har då samma bild
av vad man ska fokusera på under
samtalet.
– Då kanske mitt läkarbesök tar sju
minuter istället för 27 minuter, säger
Anne Carlsson.

FRAMTIDENS SJUKHUS 2015

SJUKHUSETS
REVOLUTION!

Estraden där sjukhusets nästa nivå nås.
professio.se/framtidenssjukhus

Sjukhusläkaren 2/2015

TEMA | PATIENTEN och patientföreningarna

www.sjukhuslakaren.se

PATIENTFÖRENINGEN SOM
STARTADES AV LÄKARE OCH ANHÖRIGA

Palema ger en röst
åt de som ingen har
Det började med en läkare
som inte ville ge det
nedslående svaret till ytterligare en patient – tyvärr
pankreascancerpatienter
saknar en patientförening
eftersom ingen lever länge
nog att starta en.

Ralf Segersvärd är glad över att ha fått ihop en liten kärna patienter och anhöriga som kan driva
patientföreningen Palema vidare. Själv har han dragit sig tillbaka till en mer rådgivande roll.
Foto: Stefan Nilsson
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t Läkaren, en kirurg på Karolinska vid
namn Ralf Segersvärd, bestämde sig där
och då för att han hade gett svaret för
sista gången och i samma stund planterades det idéfrö som skulle växa och
komma att bli cancerföreningen Palema,
en förening för patienter och deras närstående som drabbats av cancer i
PAnkreas, LEver, MAtstrupe eller
magsäck, alla diagnoser med den dystra
gemensamma nämnaren – kort överlevnad.
– Jag och min patient Erik hade
tänkt precis samma sak, visade det sig.
När han vaknade upp efter sin pankreasoperation sa han till mig: ”Du ska få din
förening. Jag har pratat med mina
bröder”.
Det var bland annat genom sin
position som processledare på Regionalt
Cancercentrum (RCC) StockholmGotland som Ralf Segersvärd fick
kontakt med Nätverket mot cancer.
Tillsammans med nätverket, RCC
och Erik togs under våren 2014 de
första stapplande stegen mot det som i
dag är Palema. I juni 2014 hölls ett
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första möte där en liten grupp patienter deltog, bland andra Carl Hamilton
som i dag är Palemas ordförande.
– Tyvärr fick inte Erik vara med,
han gick bort strax innan vi hann hålla
mötet, säger Ralf Segersvärd.
Det finns flera anledningar till att
patienter med cancer i pankreas, lever,
matstrupe eller magsäck behöver en
patientförening, menar Ralf Segersvärd. Den dystra prognosen och den
jobbiga behandlingen i form av omfattande kirurgi och efterföljande cellgiftsbehandling gör att behovet av
stöd åt både patienter och närstående
är väldigt stort.

Läkare och patienter
funderar på olika saker
– Vi läkare fokuserar också ofta på våra
perspektiv medan patienten har helt
andra. Jag vet hur jag tidigare med
entusiasm ritade hur en pankreasoperation gick till och visade patienten.
Idag funderar jag lite på hur jag
tänkte – för vems skull gjorde jag det?
För patienten eller mitt ego? Det är som
när jag lämnar in bilen på verkstad, inte
skulle mekanikerna visa mig hur hen
ska göra för att byta ut till exempel
startmotorn? Nej, det jag vill veta är:
går bilen att laga, hur lång tid tar det
och vad kostar det? Jag förutsätter att
mekanikern vet hur det ska göras.
Likaså förutsätter patienten att jag gör
det jag är utbildad att göra och det bra.
Däremot har patienten och närstående behov av att veta hur det
kommer att kännas, hur lång vårdtiden är och när det går att vara tillbaka
på jobbet, menar Ralf Segersvärd.
– Här tror jag Palema kan ge denna
svaga patientgrupp stöd i att ställa
krav på bättre information och större
delaktighet i utvecklingen av vården.
Sedan måste vi gemensamt jobba för
en bättre och mer jämlik vård för dessa
cancerpatienter.
För Palemas patientgrupp finns dels
ojämlikhet i hur olika cancerformer
behandlas men också regionala skillnader som Ralf Segersvärd och hans
kollegor har noterat i det nationella
kvalitetsregistret.
– Det är inte givet att alla får sin
tumörsjukdom bedömd på ett likartat
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sätt vilket ju utgör fundamentet för en
jämlik vård. Därför behövs Palema
som kräver bedömning på en multidisciplinär konferens vid centra med
stor erfarenhet av dessa sjukdomar. Vi
kommer också att efterfråga föreningens medverkan i arbetet med standardiserade vårdförlopp.
Det finns ibland en nihilistisk syn
på dessa cancerformer, menar Ralf
Segersvärd. Om att en stor operation,
framför allt om man är äldre, inte är
värd risken för de cirka 1,5 år av
förlängd överlevnad man kan förvänta
sig statistiskt. Det kan tyckas vara en
liten vinst ur en frisk persons perspektiv som förväntas leva många år till,
men i patientens situation där tiden är
räknad, är 1,5 år oändligt mycket,
menar han.
– Det är som när pengarna är slut
och det är tre dagar kvar till löning.
Om någon ger dig en femhundring då
upplevs denna sannolikt som mycket
mer värdefull än på löningsdagen.
Om det ska gå att göra skillnad på
riktigt för en patientgrupp behövs helt
enkelt en aktiv lobbygrupp som skapar
opinion och driver på för mer forskningssatsningar, menar Ralf Segersvärd.

Sämre överlevnad ger
mindre forskningsmedel
– Det verkar generellt som att ju sämre
överlevnaden är för en diagnos desto
mindre forskningsmedel får den. Här
behövs verkligen en satsning och Cancerfonden har glädjande nog fått upp
ögonen för problematiken. Den
svenska studiegruppen för pankreascancer har till exmepel blivit inbjuden
till en workshop för att diskutera hur
Cancerfonden kan hjälpa till.
Vad hoppas du på framåt?
– Än så länge är ju Palema mest
verksamt i Storstockholm, men det är
en nationell cancerförening och
medlem i Nätverket mot Cancer. Vi
hoppas nu på många lokala initiativ
runt om i landet. Kanske är det någon
där ute som läser det här och känner
sig manad. Min förhoppning är att vi
fått till en snöboll och att den nu ska
börja rulla och växa.
Malin Lindgren

Sjukhusläkaren 2/2015

Staten bidrar med nära
183 miljoner kronor 2015
Varje år delas statsbidrag ut för att stödja handikapporganisationer
som »verkar för förändringar inom ett flertal samhällsområden av
betydelse för personer med funktionshinder«.
t Det är Socialstyrelsen som fördelar bidragen. Grundläggande krav är att
organisationen måste vara partipolitiskt och religiöst obunden och demokratiskt
uppbyggd, måste ha bedrivit verksamhet under minst två år, ha minst 500
medlemmar och ett lokalt eller regionalt förankrat föreningsliv i minst tio län.
Alla omkring 40 förbund som är medlemmar i paraplyorganisationen Handikapporganisationerna, HSO, fick bidrag 2015. Men även andra kan få stöd, till
exempel fick Synskadades riksförbund 6 678 528 kronor.
Trots att antalet föreningar som får bidrag ökar varje år och trots att det
ställs högre krav på medverkan i olika sammanhang så har bidragen som
uppgick till 182 742 000 kr år 2015 legat konstant sedan 2010.

Dessa fick statligt stöd 2015
Afasiförbundet i Sverige ...........................................................3 619 480 kr
Alzheimerföreningen i Sverige ..................................................1 322 147 kr
Astma- och Allergiförbundet .....................................................5 551 692 kr
Autism- och Aspergerförbundet ................................................4 058 459 kr
Barnplantorna ............................................................................966 530 kr
Blodcancerförbundet ...............................................................1 472 142 kr
Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation ...............................2 739 729 kr
Demensförbundet ...................................................................3 940 677 kr
DHR .......................................................................................6 347 039 kr
Dyslexiförbundet FMLS ............................................................2 896 969 kr
Elöverkänsligas förbund ..........................................................1 712 171 kr
Frisk & Fri - Riksföreningen mot ätstörningar ..............................1 050 624 kr
Förbundet Blödarsjuka i Sverige ...............................................1 385 798 kr
Förbundet Sveriges Dövblinda ..................................................2 124 601 kr
WEB-förbundet ...........................................................................870 543 kr
Föreningen för de Neurosedynskadade .....................................1 328 830 kr
Föräldraföreningen för dyslektiska barn .......................................959 721 kr
Riksförbundet för hivpositiva ....................................................1 141 436 kr
Hjärnskadeförbundet Hjärnkraft ................................................3 016 803 kr
Hjärt- o lungsjukas Riksförbundet ..............................................8 699 182 kr
Hjärtebarnsförbundet ..............................................................1 732 557 kr
Hörselskadades Riksförbundet, HRF .........................................8 836 252 kr
Iktyosföreningen ........................................................................815 510 kr
Riksförbundet för stomi- och reservoaropererade, ILCO ..............2 139 686 kr
Lungcancerförbundet Stödet ......................................................731 735 kr
Mun- och Halscancerförbundet .................................................1 321 565 kr
Narkolepsiföreingen i Sverige .....................................................578 167 kr
Neuroförbundet ......................................................................5 220 996 kr
Njurförbundet ......................................................................... 1 814 190 kr
Parkinsonförbundet .................................................................3 470 508 kr
Personskadeförbundet RTP ......................................................4 206 279 kr
Primär Immunbrist Organisation, PIO .........................................1 098 614 kr
Prostatacancerförbundet .........................................................2 244 730 kr
Psoriasisförbundet ..................................................................4 085 053 kr
Reumatikerförbundet .............................................................10 590 998 kr
Riksförbundet Attention ...........................................................4 632 605 kr
Föreningen Balans Sverige .......................................................1 035 530 kr
Riksförbundet Cystisk Fibros ....................................................1 684 733 kr
Riksförbundet FUB 8 252 037 kr
Riksförbundet för döva, hörselskadade, språkstörda barn DHB ... 1 907 784 kr
Riksförbundet för Mag- o tarmsjuka ..........................................2 365 153 kr
Riksförbundet för rörelse barn o ungdomar, RBU .......................3 168 020 kr
Riksförbundet Sällsynta diagnoser ............................................2 524 002 kr
Riksförbundet Vuxendöva i Sverige, VIS .....................................1 346 095 kr
Riksföreningen Grunden Sverige ...............................................1 612 203 kr
Riksföreningen Osteoporotiker’ ...................................................986 278 kr
RSMH - Riksförbundet för social och mental hälsa ......................5 361 170 kr
Schizofreniförbundet ...............................................................2 351 198 kr
Stamningsförbundet ................................................................1 367 004 kr
STROKE - Riksförbundet ......................................................4 066 421 kr 50
Svenska Celiakiförbundet......................................................... 4 131 591 kr
Svenska Diabetesförbundet ..................................................... 5 464 325 kr
Svenska Downföreningen .........................................................2 019 701 kr
Svenska Epilepsiförbundet .......................................................1 968 404 kr
Svenska Glaukomförbundet .....................................................1 408 682 kr
Svenska Migränförbundet ........................................................1 387 262 kr
Svenska OCD-förbundet Ananke ...............................................1 468 423 kr
Svenska Ångestsyndromsällskapet ..............................................906 722 kr
Sverigefinska synskadadeförbundet ..........................................2 003 454 kr
Sveriges dövas riksförbund, SDR .............................................2 908 305 kr
Sveriges Fibromyalgiförbund ....................................................2 339 285 kr
Synskadades riksförbund .........................................................6 678 528 kr
Tandvårdsskadeförbundet ........................................................1 686 165 kr
Ung Cancer ............................................................................1 007 874 kr
Gynsam, Gyncancerföreningarnas nationella
Samarbetsorganisation ..............................................................611 632 kr
Totalt .............................................................................182 742 000
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INGER ROS:

RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

Patientorganisationernas
medverkan efterfrågas i olika
sammanhang. Men det
betyder inte att patienternas
medverkan i sin egen vård
ännu är någon självklarhet.
Det kommer att dröja länge,
säger Inger Ros, ordförande
för Riksförbundet HjärtLung.

www.sjukhuslakaren.se

”Vi tar vid dä

t Riksförbundet HjärtLung har 40 000
medlemmar. Ordförande Inger Ros
säger att organisationen och dess föreningar ska vara till stöd och hjälp där
sjukvården upphör.
– Vi har mycket jympa och motionscirklar med speciella program, men även
seminarier och föreläsningar där man får
lära sig mer om sin sjukdom.
Men Inger Ros skulle önska att de
lokala föreningarna fick ett bättre
mottagande i vården när de vill
komma ut och informera om sina
aktiviteter.
– Vi tar vid när den akuta vården
övergår i rehabilitering. Då finns vi där
med livsstilsförändringar, motionsprogram, rökavvänjning och kunskap. För-

hoppningsvis så gagnar det vi gör den
sjuka som kanske inte behöver besöka
vården igen, vilket också sparar väldigt
mycket arbete i vården.
Förbundet jobbar även med olika
typer av rapporter för att peka på brister
i sjukvården.
Häromåret presenterades till exempel
en forskningsstudie som Riksförbundet
HjärtLung finansierat om eftervården
till ballongvidgning. Den visade att en
tredjedel av dem som genomgått
ingreppet uppfattar informationen från
vården som att de inte har kvar sjukdomen och att de inte behöver ändra sin
livsstil.
– Det krävs mycket mer av vården för
att en människa som fått en hjärtinfarkt

CALLE WALLER:

– Landstingens självstyre ett hinder för b
Prostatacancerförbundet får
fler och fler medlemmar och
organisationens medverkan
efterfrågas i fler och fler sammanhang. Men trots att det
blåser medvind saknar man
samverkan med professionen,
något man tror skulle öka
genomslagskraften för
opinionsarbetet för en bättre
prostatacancervård.
t – På ganska kort tid har det blivit ett
enormt sug efter patientrepresentation.
Det säger Calle Waller, vice ordförande i Prostatacancerförbundet. Ett
förbund som inte ens är tio år gammalt
men med ett stadigt växande medlemsantal, nu uppe i 9 300.
En anledning till efterfrågan på
patientrepresentation inom just cancerdiagnoserna är att patienter och närstå20

ende, enligt Socialdepartementet ska
finnas företrädda inom de nya regionala
cancercentrumens (RCC) organisationer.
Calle Waller tycker det är bra, men
säger att det också medför stora
utmaningar och krav på att det finns
medlemmar som kan företräda den
stora patientgruppen.
– Det gäller för oss att få fram folk
som kan något utöver sin egen
sjukdomshistoria. För du kan inte representera bara dig själv, du måste känna till
hur andra patienter har det och hur
sjukvården är organiserad.
Men Prostatacancerförbundet sitter
inte bara med i RCC utan finns precis som
många andra patient- och brukarföreningar med i patientråd (till exempel hos
myndigheten för vårdanalys, se artikel
sidan 33) och erfarenhetsgrupper i många
sammanhang som en del av den allmänna
trenden mot ökad patient- och brukarmedverkan i hälso- och sjukvården.
Calle Waller menar att det handlar
om att få med patientperspektivet i hur
vården värderas och planeras, som ett
komplement till det kliniska och det

”Har medvind,
men vi saknar
samverkan
med professionen”
ekonomiska perspektivet, som oftast tas
för givet. Han tar provsvar från patologen som exempel.
– Då mäter man noga hur lång tid det
tar innan svaret kommer tillbaka till
sjukvården. Men vi har fått med att man
också noterar i kvalitetsregistret när patienten får beskedet. Det är ju där värdet ligger.
Calle Waller pekar också på att prioriteringar och satsningar kan få helt olika
innehåll beroende på vems röst man
lyssnar på.
– Doktorerna vill ofta satsa på att
bli ännu bättre på det de redan är bra
på, medan vi vill att man jobbar mer
med sådant man är dålig på ur
patientperspektiv. Då kommer kontinuitet, bemötande, information och
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är sjukvården upphör”
ska ta till sig att det behövs mer än läkemedel, säger Inger Ros.
Ett annat av av HjärtLungförbundets
arbeten handlar om att forskning och
innovation borde få snabbare genomslag
i sjukvården och inte stoppas av konserverande system. Inger Ros nämner
som exempel möjligheten för patienter
att själv mäta sina blodvärden i samband
med warfarinbehandling istället för att
åka in till en vårdcentral och göra det.
– Det tar väldigt lång tid att få
genomslag för detta, bland annat på
grund av ersättningssystemet som
innebär att man får bättre betalt när
patienten kommer till doktorn. Men för
patienten och även samhället skulle det
ju vara en vinst.

Riksförbundet HjärtLung når ut med
sina budskap genom att figurera i medier,
till exempel med debattartiklar. Man uppvaktar också socialutskottet och departementet och deltar förstås i egna och andras
seminarier under Almedalsveckan.
– Jag som ordförande är med på ett
antal olika arenor, till exempel sitter jag
med i Vårdanalys’ patientråd.
Inger Ros tycker att Riksförbundet
HjärtLung får bra gehör för sina frågor.
– Man kan alltid önska sig mer, men
jag tycker att det under de senaste åren
har blivit ett sug efter att patientorganisationerna ska få komma till tals.
Till exempel har Riksförbundet
HjärtLung varit med och arbetat fram
de nya riktlinjerna för astma och KOL,

och även för hjärtsjukvården.
– Vi har blivit inbjudna, men vi har
ju först knackat på dörren i många år för
att visa att vi finns och att vi vill vara
med och påverka.
Men Inger Ros säger att än så länge
efterfrågas patienters erfarenheter
främst på beslutsfattarnivå via organisationerna, men i själva vårdmötet
är det fortfarande svårt för patienter
att bli delaktiga i sin egen vård.
– Det är ju målet, förutom att jobba
med utveckling, forskning och
rapporter, att visa att vården är till för
patienten. Men det kommer att ta
ganska lång tid innan vi känner att vi är
på rull med det.
Sara Gunnarsdotter

bättre prostatacancervård
kontaktsköterskor högre upp än nya
robotar.
Förutom att patientrepresentanterna i
olika forum hjälper organisationer och
myndigheter med sina perspektiv på
vården tar de också med sig ny kunskap
och inblickar tillbaka till sin organisation. Något som kan användas i föreningens opinionsbildande arbete.
Calle Waller berättar att förbundet
har lyft fram och satt siffror på problemet
med sen diagnos och underbehandling av
prostatacancer från upptäckt till den sena
vården i livet slutskede.
– Det kan vi göra genom att vi är med
i vårdens utvärdering.
Den allra största frågan för Prostatacancerförbundet är fortfarande att göra
sjukdomen känd.
Prostatacancer är den vanligaste cancerformen hos män och den som flest
män dör i av alla cancrar.
– När jag träffar politiker och går
igenom enkel statistik från öppna jämförelser och från kvalitetsregister så har de
inte en aning om att det är så här.
Prostatacancerförbundet har

skrivit ett handlingsprogram, »God
prostatacancervård«, som beskriver
hur omhändertagandet av prostatacancer borde se ut. Dessutom har
man formulerat ett idéprogram om
hur den svenska sjukvården borde
vara organiserad utifrån prostatacancerpatienternas perspektiv.
Bland annat vill man att mer avancerad diagnostik och behandling ska
utföras vid ett mindre antal centra med
stort genomflöde, hög och multidisciplinärt samordnad specialistkompetens
inom urologi, onkologi och patologi,
samt teknik på högsta nivå.
Idéprogrammet har spridits i olika
sammanhang, men ännu inte fått särskilt
stort genomslag. Calle Waller säger att
det är landstingens organisation som
självstyrande enheter som gör det svårt
att organisera vården på det sätt som
Prostatacancerförbundet skulle önska.
Trots allt tycker Calle Waller att förbundet arbetar i medvind, men han
saknar fortfarande någon yrkesgrupp som
kämpar för just prostatacancer.
– Vi har inga som riktigt ställer sig

PROSTATACANCERFÖRBUNDET
upp. Jag har tagit upp det här med doktorerna som sitter i samma i kvalitetsregister- och vårdprogramgrupper som jag, och
de håller med, men vi är inte där ännu.
Calle Waller tror att det beror på att
det inte finns några samlande prostata cancerkliniker och att prostatacancervården är splittrad mellan urologi och
onkologi. Han säger att det är svårt för
ett patientförbund att få genomslag i
medierna ensamt.
– Man behöver gå ut gemensamt med
professionen, då öppnar sig både debattsidor och tv-kanaler!
Sara Gunnarsdotter
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RIKSFÖRBUNDET SÄLLSYNTA DIAGNOSER

Målet är en jämlik vård
Medvetenheten om att det
finns sällsynta diagnoser är
otroligt mycket större än
vad den har varit. På så sätt
har Riksförbundet Sällsynta
diagnoser lyckats tycker ordföranden Elisabeth Wallenius. Men hon är bekymrad
över stora fortsatta brister i
sjukvård och stöd från samhället för patienterna med
sällsynta diagnoser
t Riksförbundet Sällsynta diagnoser har
funnits i 16 år och är en paraplyorganisation som organiserar cirka 60 delföreningar för framförallt symtomdiagnoser
som ungefär motsvarar dem som finns i
Socialstyrelsens databas över ovanliga

”Sverige ligger
efter med
nationella
handlingsplaner”
diagnoser.
– Vi har tydliggjort vissa saker som
är gemensamma när man har en sällsynt
diagnos. Våra diagnoser är oftast
syndromdiagnoser, det innebär att de
ofta är komplexa, med flera olika funktionsnedsättningar i sig, de är medfödda
och i dag sällan botbara. Det betyder att
tillstånden är livslånga, säger förbundets
ordförande Elisabeth Wallenius.
Förbundets delföreningar är skapade
efter diagnosgrupperna. De är rikstäckande och därför stämmer organisationens struktur inte helt in i kraven för att
få statsbidrag som kräver ett lokalt
förankrat föreningsliv. Trots det bevilja-

Fakta och länkar om Sällsynta diagnoser
På ”Nationella funktionen sällsynta
diagnoser” inrättad av Socialstyrelsen definieras ”Sällsynta sjukdomar” som sjukdomar som beror på
förändringar i arvsmassan.
t I Sverige krävs också för att en
diagnos ska definieras som sällsynt att
färre än 100 personer per en miljon
invånare har den.
Den mest omfattande informationen
om sällsynta diagnoser har den
europeiska databasen Orphanet.
Den innehåller:
• En databas över 6 700 sällsynta
sjukdomar.
• Ett uppslagsverk med omkring 2 800
diagnoser.
• En katalog över tjänster; kliniker, laboratorier, forskningsprojekt, register, kliniska
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studier, patientorganisationer.
• En förteckning över särläkemedel.
• Rekommendationer och rapporter.
• Nyhetsbrev.
Adressen till Orphanets svenska hemsida är:
http://www.orphanet.se/national/SESV/index/hemsida/
Även Socialstyrelsen har en databas
över ovanliga diagnoser.
Den hittar du på adressen:
http://www.socialstyrelsen.se/
ovanligadiagnoser
Rarelink är en nordisk samling med
länkar till information om sällsynta sjukdomar. Adressen är: http://rarelink.dk/
På ”Nationella funktionen sällsynta
diagnoser” inrättad av Socialstyrelsen
för att samordna och sprida information
om sällsynta diagnoser kan du också hitta
information i form av artiklar och filmer.

des Riksförbundet Sällsynta diagnoser
vissa delar av statsbidraget och erhöll 2
524 002 kronor 2015.
– Men det ska täcka hela Sverige. Vår
önskan är tillräckligt med resurser för
att även kunna stödja medlemmarna
förutom det handikappolitiska arbetet.
Ett exempel kan vara möjligheten att
kunna ringa oss och får råd och hjälp i
förhållande till Försäkringskassan eller
till sjukvården.
Förbundet koncentrerar sig på att
driva politik. Elisabeth Wallenius säger
att huvuduppgiften är att försöka
påverka vårdens system mot en jämlik
vård, även för dem med sällsynta diagnoser.
– Vi måste öka kunskapen så att
vårdgivare vet att de ska remittera och
att de överhuvudtaget ska leta efter det
sällsynta och att Försäkringskassan ska
förstå.
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
jobbar också hårt för att påtala att
Sverige inte ligger långt före utan
har snarare hamnat på efterkälken
när det gäller EU:s rekommendationer för utveckling av nationella
handlingsplaner för sällsynta sjukdomar från 2010.
De handlar bland annat om
gemensam terminologi och att stärka
patientföreningarna, men också om
forskning och om att inrätta nationella
centrum för sällsynt sjukdomar. Men
detta är inget som Sverige har skyndat
sig att följa utan Riksförbundet Sällsynta
diagnoser har fått ligga på för att skapa
uppmärksamhet kring rekommendationerna och få universitetssjukhusen att
agera säger Elisabeth Wallenius.

Bekymrad över
nya centrum
Nu är centrum på gång på alla universitetssjukhus. Men hon är ändå
bekymrad.
– De här centrumen växer fram
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– Minst två procent av befolkningen har en sällsynt diagnos och många far väldigt illa, säger Elisabeth Wallenius, ordförande i Riksförbundet Sällsynta
diagnoser. 2010 fick hon ta emot Sjukhusläkarnas ”Friska sjukvårdspris” för sina insatser av dåvarande ordföranden Marie Wedin.

utifrån den kompetens som finns på
varje ställe utan att de verkliga
behoven kartläggs. Vi hävdar att det
vore viktigare att titta på vilka
diagnosgrupper som har de största
behoven.
Elisabeth Wallenius säger att det
finns ungefär 50 expertteam på sällsynta
diagnoser i Sverige, men att man brukar
prata om 7 000 sällsynta diagnoser. Hur
många av dem som faktiskt behöver
särskilda vårdinsatser är oklart.
– Jag har hört att det finns någonstans mellan 600 och 700 som definierats där det behövs extra vårdinsatser.
Då har vi fortfarande minst 550 som
inte har något expertteam.
Dessutom är det enligt Elisabeth
Wallenius alltså olika och i stort sett
slumpartat vilka diagnoser som täcks
vid teamen.

Alla bevakar sina revir
– Vi har försökt framföra att det
kanske inte är så klokt att bygga upp
expertteam runt samma diagnos på

tre av universitetssjukhusen när
underlaget är så litet, men där
bevakar var och en sitt och man får
gå varsamt fram.
Elisabeth Wallenius tycker att man
kan jämföra sjukvården för dem med
sällsynta diagnoser med cancervården
och de regionala cancercentrumen, och
önskar att staten sätter till stimulansmedel för att få landstingen att samarbeta även om detta.
Hon berättar att förbundet haft
kontakt med utredningen om högspecialiserad vård och fått bra respons på sina
tankar om ett nationellt större ansvar.
– Jag hoppas att de kommer att formulera det i sitt förslag.
Det ökade intresset för, eller till och
med krav på, patientrepresentation är
något de flesta patient- och brukarorganisationer märker av. Men även om
Riksförbundet Sällsynta diagnoser
lyckats göra sig synligt är det, också
precis som i många patientförbund,
svårt att hitta medlemmar som har
förmågan att företräda hela gruppen.

– Det pratas mycket om vikten av
brukarmedverkan och patientinflytande
men det är oerhört svårt för våra
grupper. Vi har ett sextiotal olika
diagnosgrupper som man ska representera och ha kunskap om.
Ett annat problem är att organisationen aldrig haft någon verksamhet med
lokal eller regional förankring. Elisabeth
Wallenius säger att för att få gehör för de
insatser som behövs för personer med sällsynta diagnoser måste de själva vara företrädda där beslut om vård och omsorg tas.
Men även om patienter med sällsynta
diagnoser i nuläget är svagt representerade i flera sammanhang så tror Elisabeth Wallenius att uppmärksamheten
ändå gjort att man till exempel i primärvården numera känner till problematiken.
– Man letar nog mer efter de här diagnoserna än vad man har gjort tidigare.
Ju mer vi skramlar och låter, desto fler
människor blir medvetna om att vi finns.
Sara Gunnarsdotter
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Danmark tänke
I Danmark har patientföreningarna gått samman i
en paraplyorganisation för
att få större inflytande
– något som saknar
motsvarighet i Sverige.
t På Danske Patienter är man övertygade om att patienterna i landet har fått
en starkare stämma tack vare dem, men
några patientföreningar upplever ett
medlemstapp sedan organisationen drog
igång.
Det var runt årsskiftet 2007/2008
som paraplyorganisationen Danske Patienter bildades. Upprinnelsen var att
direktören på en nationell patientorganisation för cancerpatienter, Jakob Axel
Nielsen, blev utnämnd till ny Sundhedsminister i landet.
– Han blev fullkomligt överöst med
förfrågningar om möten från alla hundra

Har en
paraplyorganisation
som utser
representativa
patientföreträdare
för olika frågor
patientföreningar runt om i Danmark,
säger Morten Freil som är direktör på
Danske Patienter. Det var omöjligt för
honom att kunna ta in patienternas perspektiv, upplevde han. Då sa han till oss
att vill ni ha inflytande så borde ni ha en
organisation där ni talar med en och
samma stämma.
I dag representerar Danske Patienter
nästan 900 000 patienter. 17 medlemsföreningar som i sin tur är paraplyorganisationer för totalt 79 patient föreningar samverkar med Morten Freil
vid rodret.

Han var den som la fram strategin
och ordnade lokaler för den snabbt
växande organisationen som har gått
från fyra till 25 anställda under den
knappt sju år långa existensen.
– Tidigare fanns det bara ett nätverk
där man diskuterade lite löst om hur
man skulle kunna skapa sig mer inflytande. Det var framför allt patientföreningarna inom diabetes, hjärtsjukdomar och cancer som tyckte att det
behövdes, säger han.
I nätverket hade man även observerat
ett fenomen i samband med att patientföreningar intervjuades i media som
blev allt mer påtagligt, berättar Morten
Freil. Debatten tenderade att kretsa
kring enstaka personers åsikt – en åsikt
som inte alltid var representativ för alla
med den specifika diagnosen.
– Vi ville få till en mer konstruktiv
debatt och bli alla patienters språkrör.
I dag är det oss Sundhedsstyrelsen
bjuder in och vi har representanter i
närmare 100 styrgrupper som till

SÅ TYCKER PATIENTFÖRENINGARNA
Sverige har ingen paraplyorganisation liknande den som
finns i Danmark. I Sverige finns HSO (Handikappförbunden) som många, men inte alla patientorganisationer,
är medlemmar i. Sjukhusläkaren ställde frågan till de
patienförbund vi intervjuat i tidningen: Vad betyder
medlemskap (eller inte) i HSO? Så här svarade de:
Calle Waller,
Prostatacancerförbundet:
Samverkan mellan förbund är viktigt
och HSO är den bästa plattform vi har
för detta, även om många frågor där

24

ligger utanför patientorganisationernas
intressen. Statsbidragsreglerna är
föråldrade och försvårar ett effektivt
samarbete för att utveckla en mer patientorienterad vård.

Håkan Thomsson,
Synskadades Riksförbund:
Vi lämnade HSO för ca 25 år sedan.
Det är mycket byråkrati och lite
verkstad i HSO. Vi vill ha mycket
verkstad och lite byråkrati. Vi vill driva
våra frågor själva.
Per G Torell, Schizofreniförbundet:
Vi vill vara medlemmar i HSO därför
vi inser att vi som ett litet förbund kan
vara med och påverka myndigheter
bara om vi är många. Frågor om
psykisk hälsa är inte alltid i fokus hos
HSO, men vi har också själva ett ansvar
att lyfta dem.
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er annorlunda
exempel styrgruppen för kronisk
sjukdom. Vi får frågan och utser en
representant som är lämpad att tala för
just de diagnoser som berörs och det
fungerar väldigt bra.
Att det förändrade arbetssättet har gett
resultat är
Morten Freil
(bilden) helt
övertygad om.
Han har flera
exempel på förändringar som
Danske Patienter har fått till
stånd tack vare
en enad och samlad patientstämma.
– Patient-klagosystemet i Danmark
har helt bytts ut mot ett som i högre
grad gör att vården lär sig av felen och
det har kommit till tack vare oss. Det
var en av våra hjärtefrågor från början.
Förut fanns inte möjligheten för patien-

Anne Carlsson,
Reumatikerförbundet:
Det är en styrka att organisationer
som har mycket gemensamt också
klarar av att tala samma språk. Det
innebär att viktiga generella intressepolitiska frågor kanaliseras genom en
större intressepolitisk organisation.
Det ger våra frågor en nationell tyngd
som makthavare inte kan ignorera.
Inger Ros, HjärtLung:
Varje organisation driver självklart
sina frågor men med ett medlemskap i
HSO kan vi bli en starkare opinions bildande röst i frågor som förenar.

ter att till exempel påtala systemfel, som
att man hade flyttats runt en massa på
sjukhuset, utan bara klagomål som rörde
det medicinska. Men det finns det idag.
Morten Freil nämner också att
Danske Patienter har åstadkommit
ett projekt som ska öka patienternas
inflytande över den egna vården. Ett
projekt som har omkring 300
miljoner danska kronor i budget och
som ska säkra en strukturerad dialog
mellan läkare och patient i framtiden, menar han.
Som stor organisation är det även
lättare att vara principfast och till
exempel inte ta emot några pengar från
läkemedelsindustrin – ett viktigt ställningstagande för Danske Patienter,
berättar Morten Freil.
– Det är vår absoluta uppfattning att
Danske Patienter är med och sätter den
politiska dagordningen på ett helt annat
sätt i dag än vad patientföreningarna
själva kunde göra förut. Jag har varit i
Sverige några gånger och berättat om

Håkan Hedman, Njurförbundet:
Vårt medlemskap i HSO innebär att
frågor som rör våra medlemmar
bevakas utifrån ett brett perspektiv. Vi
har själva inte resurser eller förutsättningar att bevaka alla frågor utan
måste prioritera. Då är HSO en viktig
resurs för oss.
Eva Lagging,
Storstockholms diabetesförening:
Vi är med i HSO Stockholms län
Det är bra för då kan man driva vissa
frågor gemensam gentemot landstinget i vårt fall, men man lär sig
också och kan få stöd av andra.

hur vi jobbar. Jag har talat med patientföreningar i Sverige som gärna skulle se
en liknande utveckling som i Danmark
och det tror jag hade varit en god idé.
Finns det då inga nackdelar alls att
som patientförening ingå i en paraplyorganisation i stället för att föra sin egen
talan? Morten Freil har bara hört ett
fåtal negativa kommentarer kring ett
upplevt medlemstapp bland några av
patientorganisationerna, berättar han.
Men han säger samtidigt att statistiken
visar på en motsatt trend – att det sammantagna medlemsantalet hos patientföreningarna faktiskt har ökat sedan
2007 när organisationen bildades.
– Sedan vet jag att några av de
mindre föreningarna har lite svårt att
betala sin medlemsavgift till oss. Vi tar
en avgift som är baserad på hur många
medlemmar man har.

Malin Lindgren

Fredrik Löndahl,
Diabetesförbundet:
Förbunden har naturligtvis sina egna
specifika frågor att arbeta med, men
det finns också många gemensamma
frågor som kan drivas med en
gemensam stark röst och stort medlemsstöd. Medlemskapet i Handikappförbunden innebär även en bra
ingång för representation, samordning
och nätverk, både bland förtroendevalda och kanslipersonal.

FLER FRÅGOR
OCH SVAR SIDAN 26
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…fortsättning | SÅ TYCKER PATIENTFÖRENINGARNA
Förbund

Den nya patientlagen har av vissa kallats
”Kejsarens nya kläder”. Vad anser du?

Finns det några nackdelar
med starka patientföreningar?

Prostatacancerförbundet

Lagen innebär inte så mycket nytt, men är konkretare och
tydligare än tidigare. Så länge det regionala självstyret gäller
kan inte staten gå så mycket längre. Men lagen är användbar
som ett verktyg i patientorganisationernas arbete med att
påverka vården lokalt.

För patienterna, nej, under förutsättning att
organisationerna driver sitt företrädarskap
professionellt. Små diagnosgrupper och organisationer kan ha
svårt att ta plats, men detta måste lösas på annat sätt, t ex
genom fokusgrupper eller andra systematiska sätt att lyfta
fram patientperspektivet. Nuvarande regler för statsbidrag är
dock föråldrade och bromsar särskilt de mindre organisationernas möjlighet att möta den ökade efterfrågan på medverkan.

Reumatikerförbundet

Liknelsen med Kejsarens nya kläder håller inte, eftersom de
tillägg som gjorts i lagen kommer patienter till del. Jag tänker
främst på att remisstvånget till specialistvården försvunnit,
läkares informationsskyldighet ökat och möjligheten för
patienter att vara mer delaktiga i sin egen behandling stärkts.
Men det förutsätter att lagen tillämpas fullt ut.

Nej, inte så länge det finns starka professionsföreningar, och
det kan jag intyga att det finns. De flesta professionsföreningar inser också att de blir duktigare på sitt jobb när de
har hela bilden framför sig. För att få det behövs starka
patientföreningar som kan lyfta patientperspektivet.

HjärtLung

Alla patientorganisationer har ett jättearbete att göra, att följa
upp och se hur den nya patentlagen kommer att fungera.

Jag skulle ibland önska att vi var ännu större. För det blir en kraft
om man är en stor organisation. Ibland uppträder vi gemensamt
med några organisationer, som vi har beröringspunkter med.
Exempelvis diabetes och stroke. Då försöker vi hitta samarbetsvägar för att bli ännu större opinionsbildare.

Njurförbundet

Syftet med den nya lagen är att stärka och tydliggöra
patientens ställning samt att främja patientens integritet,
självbestämmande och delaktighet. Det finns många goda
ambitioner i lagen, men jag tror inte att vårdgivarna ännu har
resurser att leva upp till dessa och då mister den sitt innehåll.
En negativ konsekvens av lagen är att sjukvårdshuvud männen
genom lagen hittat skäl till att inte betala för behandlingsresor
om vården utförs hos annan utförare och då patienten själv
söker sig dit. Detta drabbar njursjuka som får gäst dialys
utanför hemlandstinget.

Risken med riktigt stora patientorganisationer är att dessa få får
för stort inflytande i samhällsdebatten på bekostnad av de mindre
organisationerna. Jag tror på ökat samarbete mellan organisationerna vilket kan skapa bättre förutsättningar för ett effektivt och
allsidigt inflytande.

Synskadades Riksförbund

Vi får vänta och se hur lagen tillämpas i praktiken.

Inte så länge föreningarna har en demokratisk uppbyggnad
och patienter och brukare har det avgörande inflytandet i
föreningen

Diabetesförbundet

Patientlagen extremt tandlös, kommer inte göra någon
skillnad.

Eftersom vi till stor del är organiserade utifrån specifika diagnoser
finns det en risk för ojämlikhet och att man kan sätta olika
avtryck. Den största faran ser jag annars i att det blir för nära
kontakter mellan patientföreningar och politiken/beslutsfattare så
att objektiviteten kan ifrågasättas. Det är viktigt att veta och
respektera de olika rollerna och uppdragen vi har. Men starka
föreningar/förbund behövs för att ge patienterna en samlad röst
gentemot vården.

Storstockholms
diabetesförening

Det kommer att krävas väldigt mycket hårt arbete, från oss,
professionen, politiker, administration, eftersom det är en
fråga om att ändra attityd.

Schizofreniförbundet

Den är bra. Där står samlat vad vi som förbund har kämpat för
sedan länge och som psykiatrin generellt har haft svårt att
åstadkomma. Till exempel i kapitel 3 de 8 punkterna om information. Kapitel 5 om delaktighet och i kapitel 8 om medicinsk
bedömning. Vid "särskilt allvarlig sjukdom …ska få möjlighet
att inom eller utom det egna landstinget få ny medicinsk
bedömning." Psykisk sjukdom är ju "särskild allvarlig
sjukdom".

Riksförbundet
Sällsynta diagnoser

Mycket svårt att säga om den kommer att ha någon fördel för
oss. I dagsläget har vi ju svårt att få god vård över huvud
taget och det är inte den vård som landstingen kommer att
erbjuda och marknadsföra.
Men om centrum för sällsynta diagnoser verkligen kommer att
byggas ut på riktigt så kan det där bli möjligt att välja och
kanske på så sätt få tillgång till bättre vård på annat ställe.
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–

–

Angående starka patientföreningar så tror jag att det finns en
nackdel om utgångspunkten är att vårdresurserna inte är
oändliga. Prioriteringar i vården kan då fördelas utifrån patientföreningens styrka och inte utifrån de grupper som har de största
behoven. Men för de grupper som är företräda av en stark organisation är det självklart bra. Starka organisationer är också bra för
att kunna lyfta in patientperspektivet i vården. Det är en viktig
uppgift som kräver resurser.
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MYCKET SNACK
– MEN ACK SÅ LITE VERKSTAD

Patienter skrivs
fortfarande
ut till hemlöshet
Psykisk sjukdom är fortfarande stigmatiserande. Måhända
är det därför det har gått trögt för Schizofreniförbundet att
komma fram med sina kärnfrågor – en god vård och ett
fullvärdigt liv för personer med schizofreni och liknande
psykoser. Men ordförande Per G Torell är optimistisk, det
finns ljusglimtar.

Per G
Torell får
kämpa i
motvind, men
är trots det
optimist och full
av energi.

SCHIZOFRENIFÖRBUNDET
t Schizofreniförbundet är ett intresseförbund för personer med schizofreni
och liknande psykoser. I lokal föreningarna träffar man likasinnade för
att bygga upp mod och kraft medan
moderförbundet främst arbetar med
opinionsbildande verksamhet.
– Jag är med i alla möjliga olika
sorters kommittéer och annat som
sjukvården och myndigheterna inbjuder
till, säger ordförande Per G Torell.
Schizofreniförbundet har ungefär 4
000 medlemmar, den största gruppen är
anhöriga till personer med schizofreni
och liknande psykoser.
– Men vi har en »erfarenhetsgrupp«,
en referensgrupp till förbundsstyrelsen,
som består av personer med egen
erfarenhet av sjukdomen.

I år får Schizofreniförbundet cirka
2,4 miljoner kronor i statsbidrag. Men
Per G Torell tycker inte att det räcker.
– Det är en irriterande detalj för
alla liknande föreningar. Vi krävs
numera på deltagande på så många
olika sätt av stat, kommun och
landsting, men statsbidragen har
legat stilla under en lång följd av år.
Dessutom är det fler och fler som
ska dela på kakan.
I och med den ökande efterfrågan på
patient- och brukarorganisationernas
medverkan i olika sammanhang menar
Per G Torell att patienterna flyttat fram
positionerna, men inflytandet gäller
främst på systemnivå.
– Det pågår en intensiv debatt om
psykisk hälsa och ohälsa, det sker på
den övre nivån, men har ännu inte
någon effekt för de enskilda patienterna, som vi hade kunnat längta efter.
Per G Torell säger att det till
exempel fortfarande förekommer att
patienter skrivs ut till härbärge,
hemlöshet alltså.
– Är det ett värdigt sätt att hantera
en person som har en allvarlig psykisk
sjukdom?
Psykisk sjukdom är fortfarande
omgärdat av myter och fördomar. Per G

Torell säger att det finns en allmän
diffus rädsla för oberäkneliga personer.
– De flesta personer med schizofreni
är själva rädda för omgivningen, för de
kan inte tolka det som de möter i samhället. De har inte riktigt koll på vad
som är verkligt och overkligt.
Per G Torell menar att psykiatrin
största utmaning är att ta tillvara de
resurser som finns bland både
patienter och anhöriga och i deras
omgivning.
– Vården måste förstå att man inte har
hela sanningen. Att bli sjuk i till exempel
schizofreni är så himla stort. En så oerhört
jobbig situation. Alla krafter behövs och
ingen har det slutgiltiga svaret utan det
måste man hitta tillsammans.
Det är svårt att åstadkomma förbättringar inom den psykiatriska vården.
Resurserna är små och specialistläkarna
få. Men Per G Torell säger att många
kliniker faktiskt börjat ändra sitt förhållningssätt till tvångsvård.
– Man utövar den med viss återhållsamhet och försiktighet och man
samtalar både med den som är utsatt för
tvång och inom personalgruppen.
Per G Torell ser också mycket
positivt på att diskussionen om psykos vård blivit mer öppen och att både
patientgrupper och närstående deltar i
resonemangen. Så även om många av
förbundets grundfrågor finns kvar så
finns det ljusglimtar. Men han tillstår
att det går lite trögt.
– Ja det får man nog säga. Men vi har
fortfarande energi kvar, det får man nog
också säga.
Sara Gunnarsdotter
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NJURFÖRBUNDET

– Sjukvården måste få ökade

t Njurförbundet grundandes 1969 av
en grupp unga njursjuka som ville få
bättre sjukvård.
– Dialysen var inte alls utbyggd, den
var precis ny, och man hade bara gjort
några få njurtransplantationer med
mycket dåliga resultat, säger Håkan
Hedman, ordförande i Njurförbundet.
Idag har Njurförbundet cirka 4 500
medlemmar och trots att situationen är
helt annorlunda så finns ändå grundfrågorna fortfarande i fokus.
– Vi jobbar för att man ska få så
mycket dialys man behöver. I kvalitetsregistret kan man se att det råder stora
olikheter i landet.
Transplantationsfrågan finns också
levande. Njurförbundet är representerat

HÅKAN
HEDMAN
OM
DELAKTIGHET

Foto: Pamela Lindgren

Njurförbundet arbetar tillsammans med professionerna för att nedsatt njurfunktion ska upptäckas
tidigare. Idag finns vuxna
människor som aldrig har
fått lämna ett urinprov

”Vi har inte fått
de resurser som
krävs för att
uppfylla alla
önskemål och
krav som
samhället
nu ställer”.
i bland annat donationsrådet och jobbar
intensivt för att påverka utredningar
och lagstiftning.
Under flera år har efterfrågan på
patient-och brukarorganisationers medverkan i olika sammanhang ökat, det
gäller också Njurförbundet.
– Vi har själva drivit att vi ska vara
delaktiga, men vi har inte fått de
resurser som krävs för att vi ska kunna
uppfylla alla önskemål och krav som
samhället nu ställer.
Även om patientföreningarna alltså
deltar och är delaktiga i många sammanhang menar Håkan Hedman att det
är sämre för de enskilda patienterna i

HÅKAN THOMSSON:

SYNSKADADES RIKSFÖRBUND

Synskadades Riksförbund är
del av rehabiliteringen. Är
man ny synskadad har man
behov av att träffa andra i
samma situation.
t Det säger organisationens ordförande

Håkan Thomsson. Men förbundet driver
också politik för synskadades och
28

sjukvården. Han kallar personcentrerad
vård för en idealsituation och menar att
det finns många hinder på vägen dit,
främst ekonomiska.
– Sjukvården saknar resurser; vårdplatser och personal.
– Det är det allra största problemet, sedan måste vårdens organisation säkerligen också ses över, men
det är svårt att göra förändringar
utan stora resurser. Vården kommer
att bli bättre med mer pengar.
Ett annat problem i svensk sjukvård
som ofta lyfts fram är bristen på kontinuitet, många patienter känner sig
vilsna i vården.
– Det helt naturligt att njurläkaren
som sköter en njurpatient ska ha ett helhetsansvar oavsett om patienten besöker
kardiolog eller reumatolog eller ortoped.
Det saknas i svensk sjukvård, och gäller
förstås också andra patientgrupper.
Håkan Hedman tror att patientdelaktighet skulle vara enklare om det var
tydligt vem som var den ansvariga läkaren.
Förutom att arbeta för en förbättrad
vård för dem som redan är sjuka arbetar
Njurförbundet tillsammans med njurläkarnas, njursjuksköterskornas och transplantationsläkarnas organisationer också

”Tillgänglighe

blindas rätt till delaktighet i samhället
på samma villkor som seende.
Synskadades Riksförbund bildades
redan 1889 av blinda och synsvaga
personer för att tillsammans lättare kunna
påverka och ta makten över sina egna liv.
Organisationens hittills största
framgång var när man på 1930-talet
fick igenom en blindhetsersättning, som
det hette på den tiden. Numera gäller
den även andra funktionshinder och
heter handikappersättning.
– Man kan diskutera bidragets storlek
men det är ändå en viktig sak att samhället inser att det innebär merkostnader
att ha ett funktionshinder, säger Håkan
Thomsson som är ordförande för det som

idag heter Synskadades Riksförbund.
Förbundets huvudsyfte är fortfarande
det samma som vid starten för mer än
hundra år sedan; att ta tillvara synskadades intressen.
– Att hävda alla människors lika
värde och rätten till delaktighet och
jämlikhet på alla områden, men också
att driva verksamhet för medlemmarna;
social gemenskap och erfarenhetsutbyte.
Förbundet har 9 500 synskadade
medlemmar och cirka 3 500 stödjande
medlemmar som främst är anhöriga till
synskadade. Just nu ligger fokus i
arbetet bland annat på tillgänglighet
och användbarhet.
Enligt Håkan Thomsson är synskada-
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e resurser
för att nedsatt njurfunktion ska upptäckas
tidigare.
Håkan Hedman säger att ungefär var
tionde person har nedsatt njurfunktion, men
eftersom det oftast inte märks förrän funktionen nästan upphört, är det många som inte
vet om det. Han menar att detta är en
kunskap som inte finns bland allmänheten
eller ens i primärvården.
– Skulle man kunna upptäcka njursjukdom tidigt så behöver färre dialys eller en ny
njure framtiden.
Håkan Hedman föreslår att blodtryck och
urinprov skulle kunna tas på alla patienter
som besöker vårdcentralen, oavsett orsak.
Urinprov borde av samma skäl också vara
en självklarhet i samband med hälsokontroller av elever i skolhälsovården, menar
han, men det är det inte längre. I en enkätundersökning som Njurförbundet gjorde i
Almedalen förra året så uppgav över hälften
av dem under 25 år att de aldrig lämnat ett
urinprov.
– Även om det inte handlar om många
som är njursjuka bland de unga, är det
viktigt att man tidigt kan sätta in behand ling och fördröja processen i flera år och
kanske till och med förhindra att någon
behöver dialys överhuvudtaget.
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– Bra samarbete för att upptäcka
njursjukdom tidigt hos patienterna
Peter Bárány är ordförande i
Svensk Njurmedicinsk Förening.
Han säger att samarbetet med
Njurförbundet främst sker på lokal
nivå, men att samsynen är stor
även när det gäller mer övergripande frågor.
t Bland annat tycker han att organisationerna tillsammans lyckats få gehör
för att det finns mycket att vinna på
tidig upptäckt av njursjukdom.
– Det har blivit uppmärksammat
ordentligt att det är en dold folksjukdom. Noggrann värdering av evidensläget för allmän screening ibland
annat USA har kommit till slutsatsen
att allmän populationsscreening ännu
inte kan rekommenderas.
Däremot poängteras värdet av
ytterligare studier. Peter Bárány och
Svensk Njurmedicinsk Förening är
däremot positiva till det som kallas
tillfällighetsscreeening, att blodtryck
och prover tas på dem som kommer
till vårdcentralen eller akuten oavsett
anledning.
– Men det gör man ju redan på vida
indikationer, så det ska man bara fortsätta med. Albuminuri testas idag
regelbundet vid diabetes mellitus och
rekommenderas även årligen vid hypertoni i senaste europeiska riktlinjer.
Däremot är det osäkert om det

finns något att vinna på att leta efter
barn och ungdomar med njursjukdom
via allmänna urinprov i samband med
skolhälsovårdens hälsokontroller.
– Många barn-njursjukdomar upptäcker man ändå inte med urinprov.
Så det är inte säkert att man skulle
fånga upp dem ändå. Det finns inte
vetenskapligt stöd för att det skulle
löna sig.
Njurförbundet har också efterlyst
patientansvariga läkare och menar att
för njurpatienter vore det naturligt om
det var njurläkaren, även när patienten
behöver helt andra åtgärder från
sjukvården också.
Peter Bárány är medveten om att
det på många ställen i landet råder
brist på njurmedicinare, något som
kan försvåra ansvar och kontinuitet.
Det finns dock goda exempel att det
fungerar bra på många håll i landet.
– Det blir naturligt att vi ansvarar
för dialyspatienter och transplanterade
patienter, men vi behöver samarbeta
med primärvård och andra specialister. Det går inte heller att säga att vi
ska ha alla som är njursjuka, för vi
räknar numera att cirka 10 procent av
befolkningen har tecken på njursjukdom och det är för många för oss
njurmedicinare.
Sara Gunnarsdotter

Sara Gunnarsdotter

eten är vårt största problem”
des förhållande till sjukvården inte
särskilt muntert i det avseendet.
– Jag vet att många synskadade drar
sig in i det sista för att uppsöka sjuk vården just för att man upplever att det
är otillgängligt.
Håkan Thomsson säger att inte ens
ögonklinikerna alltid är så tillgängliga
för dem som är gravt synskadade,
eftersom information och kösystem ofta
bygger på att man ser.
Håkan Thomsson säger att förbundets distriktsföreningar försöker ta upp
frågan med ansvariga för klinikerna men
har haft svårt att få gehör.
– Det är väl för att synskadade är i
minoritet även på en ögonklinik.

Han påpekar att det finns många
kliniker där det fungerar bra och många
yrkespersoner som gör ett fantastiskt
jobb.
– Men det är som att sjukvården ser
oss blinda och gravt synskadade som sitt
misslyckande som de inte har lyckats
bota.
Håkan Thomsson menar att det kan
få till följd att läkare är för snabba med
att bedöma någon som blind.
– Men även med mycket små rester
kan man ofta använda sin syn effektivt
med bra hjälpmedel. Där finns en kunskapsbrist även bland ögonläkare tyvärr.
Håkan Thomsson tycker att det är
viktigt att sjukvården diskuterar med

patienter och deras organisationer de
olika gruppernas specifika problem.
– Som synskadad har man ofta ännu
sämre delaktighet är andra patienter.
Det är ofta praktiska problem som gör
att man känner sig inskränkt och
begränsad.
Mycket av patientmedverkan sker
nu i sammanhang med myndigheter
och organisationer som har inflytande över vården på ett ganska
abstrakt plan. Håkan Thomsson
tycker istället att samtalet skulle
föras direkt med cheferna i vården
istället för på beslutsfattarnivå.
Sara Gunnarsdotter
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DIABETESFÖRBUNDET

”Det gäller att se upp så m
Det gäller att vara på sin
vakt så att patientorganisationernas efterfrågade medverkan i styrgrupper och råd
inte bara blir ett alibi. Det
säger Diabetesförbundets
ordförande Fredrik Löndahl.

patienter kan stå bakom för att förbättra
sjukvården.
Diabetesförbundet ingår i nätverket
Nationella diabetesteamet, tillsammans
med Svensk Förening för Diabetologi,
Svensk Förening för Sjuksköterskor i
Diabetesvård, Barnläkarföreningens delförening för endokrinologi och diabetes
och Referensgruppen för diabetes inom
Dietisternas Riksförbund.

t Trots att Svenska Diabetesförbundet är

Vill ha vårdcentraler som har
diabetes som specialområde

en av Sveriges riktigt stora patientföreningar brottas de med sviktande medlemsantal. Det är problematiskt eftersom
det betyder mindre intäkter, men framförallt handlar det om legitimitet.
– För att vara trovärdiga i vårt påverkansarbete måste vi kunna säga att vi
talar för många, säger Fredrik Löndahl,
ordförande i Svenska Diabetesförbundet.
Men än så länge är han inte orolig.
Förbundet har cirka 23 000 medlemmar
och har enligt Fredrik Löndahl ett rykte
om sig att vara en seriös organisation
som arbetar på ett proaktivt sätt.
– Men vi står inte så mycket på barrikaderna utan jobbar mer i form av samverkan för att hitta gemensamma lösningar som politiker, profession och

– Vi driver ett antal frågor där vi har
samsyn. Det har bland annat resulterat i
en skrift, en Blåbok, som innehåller tio
konkreta punkter som vi tycker att man
måste arbeta med för att förbättra diabetesvården. Det är väldigt enkla förslag
som riktar sig till beslutsfattare.
Fredrik Löndahl vill särskilt lyfta
fram förslaget om certifiering av vissa
vårdcentraler med diabetes som ett specialområde.
– Syftet är en högre kompetens på
diabetesområdet. På många håll finns
till exempel mycket stafettläkare och
det blir inte alls bra för diabetesvården
där kontinuitet i kontakten behövs.
Enligt Blåboken kan det vara så att
vissa vårdcentraler inte ska bedriva dia-

EVA LAGGING:

betesvård överhuvudtaget.
Fredrik Löndahl tycker att det är
positivt att patient- och brukarorganisationernas medverkan efterfrågas alltmer
i olika sammanhang, men säger att det
gäller att vara på sin vakt så att företrädarna inte enbart blir ett slags alibi.
– Ska vi vara med måste vi också få
en ordentlig möjlighet att påverka och
bli lyssnade på.
Han säger att när man började med
upphandling av insulinpumpar och även
blodsockermätare på 1990-talet, då fick
Diabetesförbundet sitta med och tycka till.
– Men man lyssnade inte på oss, och
sedan när besluten fattades så tyckte
man inte vi kunde ha några synpunkter
på dem eftersom vi hade varit med i
gruppen.
Just nu är Diabetesförbundet till
exempel representerat i det nationella
programrådet för diabetes som bland
annat tar fram nationella vårdprogram
och utbildningar. Där tycker Fredrik
Löndahl förbundet får gehör för sina synpunkter men säger att svårigheten med
just vårdprogram och riktlinjer är följsamheten i de praktiska verksamheterna.
– Det är ingen idé att först göra ett
jättebra arbete med experter och patientrepresentanter om man sedan inte

Centre of Excellence fö

Trots att Storstockholms diabetsförening inte har något
tungt moderförbund som backar upp håller man sig framme
och får uppmärksamhet för sina ståndpunkter.
STORSTOCKHOLMS
DIABETESFÖRENING
t För sex år sedan lämnade Storstockholms diabetsförening (SSDF) Svenska
Diabetesförbundet. Men det betyder
inte någon tynande tillvaro.
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Med drygt 4 000 medlemmar och
bidrag från Stockholm läns landsting
(SLL) på drygt 5 miljoner kronor håller
man sommarkollo för barn, har en egen
tidning, ett stort kursutbud och
bedriver ett aktivt och intensivt opinionsarbete.

Eva Lagging som är samhällspolitisk
chef på SSDF, säger att medelpunkten i
allt föreningen gör är det intressepolitiska arbetet. Nyligen har man efter
digert påverkansarbete lyckats få SLL att
klubba igenom en så kallad innovations upphandling av ett Centre of Excellence
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man inte bara blir ett alibi”
tillämpar det på region- och landstingsnivå, utan hittar på sitt eget.

Meningslös riktlinje
Ett exempel är Socialstyrelsens nationella riktlinjer för diabetesvård där
grupputbildning i egenvård till patienter med typ 2- diabetes prioriteras
ganska högt, men enligt Fredrik
Löndahl finns det vare sig resurser eller
tid för det på många platser i landet.
– Individuellt eller i grupp kanske
spelar mindre roll men egenvården är så
central vid behandlingen av diabetes, att
du måste få utbildning för det.
Diabetesförbundet består precis som
de flesta andra patient- och brukarorganisationer av ett antal lokala föreningar
som arbetar närmare medlemmarna. För
sex år sedan uteslöts dock Storstockholms diabetsförening (SSDF) ur förbundet. Nu finns en annan huvudstadsförening inom förbundet, men SSDF är en
talför och omtalad förening även på egna
ben (se artikel nedan). Fredrik Löndahl
tycker att SSDF i mångt och mycket har
en bra verksamhet, men menar att det
inte är helt oproblematiskt med en fristående Stockholmsförening.
– Det skapar förvirring, som gör att
personer väljer att inte bli medlemmar

alls. Sverige är inte så stort att det
behövs två organisationer på det här
området. Det blir också konstigt när en
regional förening försöker göra sig hörd
på riksnivån, och man missar även det
internationella påverkansarbetet som
blir allt viktigare för oss i lilla Sverige.
Men Eva Lagging, samhällspolitisk
chef på SSDF, tror tvärtom att det kan
vara bra att vara flera organisationer:
– Det är fördelar att det finns starka
patientföringar på lokal nivå eftersom
idag beslutas de viktigaste besluten som
påverkar diabetikerns vardag på landstingsnivå
Fredrik Löndahl hoppas dock att
SSDF snart är med på det gemensamma
tåget igen, han ska inom kort träffa
deras ordförande och diskutera saken.
– Vi har en väldigt tydlig ambition
att bli en enad diabetesrörelse igen. Vi
arbetar med några få undantag för
samma saker så det finns ingen anledning att det ska vara två organisationer.
Den enda skillnad jag egentligen kan
identifiera är att vi har olika ståndpunkt
i frågan om insulin ska vara fortsatt
kostnadsfritt eller inte.
Fredrik Löndahl beskriver Diabetesförbundet som en förening för alla med
diabetessjukdom, oavsett ålder. Men

Fredrik Löndahl: ”Vi står inte så mycket på
barrikaderna utan jobbar mer med samverkan
och gemensamma lösningar”.

också för anhöriga och profession.
– Vårt ultimata mål är att forskning
ska leda till att diabetes inte längre
finns, men det är så att säga ett långsiktigt mål. Vi arbetar för att minimera
konsekvenserna av sjukdomarna
diabetes och göra det så enkelt så om
möjligt att leva med dem.
Sara Gunnarsdotter

ör diabetes kan bli verklighet redan 2007
för diabetes i Stockholm. Där ska patienter, sjukvård, forskning och läkemedelsindustri kunna mötas.
Ett nav för diabetesvården, säger Eva
Lagging som tror att det kan bli verklighet redan 2017.
– Vi kommer att vara delaktiga och se
till att diabetikernas intressen tas
tillvara.
SSDF bidrar inte ekonomiskt till själva
centret men det kan tänkas att en del
forskning får medel från föreningen,

som redan idag bidrar pengar till olika
forskningsprojekt.
Som nämnas kan en studie tillsammans med Astra Zeneca och fem vårdcentraler i SLL som visade att över
hälften av patienterna med typ 2diabetes inte ansåg att de själva var
huvudansvariga för sin diabetes och att
var tredje var osäker på hur man själv
kan påverka sitt blodsocker.
Eva Lagging själv var medförfattare.
SSDF samarbetar även med andra lokala

och nationella patientföreningar, till
exempel Njurförbundet.
Eftersom en tredjedel av dem som har
njursvikt också har diabetes så överlappar föreningarnas patientgrupper
varandra. Det gäller även för andra diagnoser.
– Vi har alltid haft ett gott samarbete
med de andra förbunden.

Sara Gunnarsdotter
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Diabetesförbundets familjesektion rycker
in då sjukvårdens resurser inte räcker till
Flera av de patientföreningar
Sjukhusläkaren har haft
kontakt med upplever att de
ofta tvingas ta vid där
sjukvårdens resurser inte
räcker till – och stötta patienter med allt från rehabilitering till patientundervisning.
t – När min pojke fick diabetes för 10
år sedan fanns det ingenstans där han
kunna träffa jämnåriga och lära sig om
sin sjukdom på ett mer barnanpassat
sätt. Det är klart att det hade varit
väldigt skönt att få den hjälpen då,
säger Jessica Gyllenhammar på Sydvästra Skånes diabetesförening.

I dag är hon en av de drivande i
arbetet med föreningens föräldrasektion
vars huvudfokus är att tillvarata barnens
intressen och sprida kunskap om
diabetes typ 1. Förutom stöd till ny debuterade diabetikers familjer ordnar
man utflykter, träffar och andra aktiviteter.
– Som det ser ut idag kan inte sjukhuset erbjuda något sådant till sina diabetespatienter. De har gjort vissa försök,
men det finns ingenting kontinuerligt.
Men det behövs. Läkarna kan berätta
vissa saker, men man måste också få
pröva sig fram och ha kontakt med
jämnåriga som också lever med diabetes
för att förstå sin sjukdom fullt ut.
Framför allt för nydebuterade diabetiker
och tonåringar tror jag det här är extra
viktigt.
Diabetesförbundets familjesektion

har även erbjudit sig att komma till
SUS och träffa barn och föräldrar som
önskar stöd från en patientförening,
men det är få gånger som man har blivit
kontaktade, enligt Jessica Gyllenhammar.
– Det finns ett behov, det vet vi. Jag
och andra i föreningen ordnar ju det här
för att vi själva saknade den hjälpen när
vi var i samma situation. Ibland är det
lättare att få tag på någon av de andra
mer erfarna föräldrarna i föreningen än
det är att sitta i telefonkö till sjukhuset
om man har någon akut fråga kring hur
man ska beräkna kolhydraterna i den
där fikan eller om blodsockret inte beter
sig riktigt som vanligt.

Malin Lindgren

– Stor utmaning att få
vården att följa patientlagen
t Var fjärde patient har ingen fast
läkarkontakt trots att de vill ha det.
t Cirka 20 procent av patienterna
uppger att de sällan eller aldrig får
information om vad de ska vara
uppmärksamma på när de lämnar
sjukhuset.
t 60 procent av patienterna
avstår från att framföra sina
klagomål eller synpunkter till
vården.
t Få patienter anger att de erbjudits behandling i annat landsting
när vårdgarantin inte uppfyllts.

Det framgår av en utredning av myndigheten Vårdanalys som jämfört hur
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väl vården fungerat jämfört med vad
den nya patientlagen kräver.
Undersökningen gjordes 2014
innan lagen trädde i kraft den 1
januari i år. Detta för att kunna se vilka
effekter lagen kommer att få framöver.
Stora delar av den nya patientlagen
är en sammanställning av bestämmelser som funnit utspridda i olika författningar i många fall i över 30 år.
Vårdanalys konstaterar att många
av de skyldigheter som gällt länge inte
efterföljs och att det kommer att bli en
tuff utmaning att implementera den
nya patientlagen i vårdens dagliga
verksamhet.
Inte minst eftersom Vårdanalys´

undersökning visar att den nya patientlagen inte stod högt i kurs bland
de 550 verksamhetschefer som svarade
på frågorna.
När de rangordnade 17 sorters förbättringsarbeten ansågs patientsäkerheten vara viktigast, medan genomförandet av den nya patientlagen
hamnade i botten.
I rapporten konstaterar Vårdanalys
att det verkar krävas ytterligare
insatser från landstingen för att den
nya patientlagen ska komma högre
upp på agendan.
I undersökningen svarade 9 000
patienter och 950 vårdnadshavare på
Vårdanalys enkäter.
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Myndigheten Vårdanalys
tar hjälp av patientråd
Vid myndigheten
Vårdanalys finns en
rådgivande grupp av
patientföreträdare.
t – För vår del har det varit väldigt

värdefullt med den vägledning och
inspiration vi har fått från patientrådet,
säger Fredrik Lennartsson, myndighetschef på Vårdanalys och fortsätter:
– Flertalet av våra rapporter har på
ett eller annat sätt sin startpunkt i diskussioner i patientrådet.
I myndighetens instruktion
framgår inget om att patientrådet ska
ha någon särskilt utpekad roll i själva
analysprojekten, men Fredrik
Lennartsson säger att det ändå är en
viktig funktion för patientföreträdarna. Dels att använda dem som referensgrupp i olika frågor men också att
göra avstämningar längs vägen av projektet.
– De är med och vaktar lite så att vi
verkligen har ett tydligt patientperspektiv när vi tar oss an de här
frågorna.
Det är inte helt ovanligt att
enskilda och organisationer vänder sig

till myndigheten och anmäler sitt
intresse att vara med i patientrådet och
Fredrik Lennartsson säger att vissa av
dem sedan faktiskt blivit medlemmar
i rådet.
– Avsikten är att det ska vara lite
ruljangs. Det blir också ett omtag för
hela verksamheten vart tredje år när
det nya patientrådet pekar ut inriktningen för myndighetens arbete.
Fredrik Lennartsson är nöjd med
rådets sammansättning med representanter för de stora folksjukdomarna
och en »hyfsad« åldersfördelning.
Han säger dock att rådet har en
övervikt på dem som är företrädare för
patientorganisationer.
– Det är låg andel av Sveriges alla
patienter som är med i patientorganisationer, så det stora flertalet är inte
företrädda.
Fredrik Lennartsson håller med om
att det lätt blir att samma personer
dyker upp gång på gång i olika sammanhang.
– Det blir lätt »the usual suspects«.
Men det krävs också att man har en
plattform för att kunna bidra i ett
sådant här arbete, det går inte att ta in
vem som helst.
Sara Gunnarsdotter

Patientrådets medlemmar från januari 2014
• Lennart Areskog, förvaltningschef för Patientnämnden i Region Skåne.
• Angelica Frithiof, konsult med patientfokus. Utbildar vårdpersonal i patientbemötande och
värdegrund.
• Andreas Hager, eHälsojurist och grundare av Genia – "A life like yours and mine".
• Håkan Hedman, förbundsordförande för Njurförbundet.
• Stina-Clara Hjulström, ordförande i Demensförbundet.
• Sausan Ismail, arbetar som doula, kulturtolk och hälsoguide i nordöstra Göteborg.
• Lars Berge Kleber, ordförande i Afasiförbundet, samt vice ordförande i Handikappförbunden.
• Tove Lindahl Greve arbetar, verksamhetschef för organisationen Ung Cancer.
• Veronica Lindberg, intressepolitisk ombudsman på Psoriasisförbundet, Stockholm.
• Anders Lönnberg, ordförande för Storstockholms diabetesförening (SSDF), samt
landstingsledamot i Stockholms Läns Landsting.
• Sara Riggare, doktorand på Karolinska Institutet och ”Chief Patient Officer” på Nerve, som
sysslar med digitala egenvårdstjänster.
• Inger Ros, förbundsordförande i Riksförbundet HjärtLung.
• Inga-Lott Thörnell, styrelseledamot i Sveriges Pensionärsförbund (SPF).
• Per G Torell, förbundsordförande för Intresseförbundet för personer med schizofreni och
liknande psykoser.
• Calle Waller, vice ordförande i Prostatacancerförbundet.
• Anna Wångmar arbetar, enhetschef på Patientnämnden i Landstinget Sörmland.

– Toppen med
aktiva patienter,
men begrepp som
patienten i centrum
är bara larv
I förra numret av Sjukhusläkaren berättade
vi om Sara Riggare, ingenjör och själv
Parkinsonsjuk, som utvecklat en app för
läkemedelspåminnelser och utvärdering av
läkemedlens effekt.
t Utifrån hennes
systematiska observationer av hur
hennes rörelseförmåga försämrades
under dagen, delade
hennes läkare upp en
depåtablett i flera
doser, emot Fass’
rekommendationer,
för bättre effekt.
Enligt Sara Riggare
ändrade läkaren
sedan sina ordinationer även till andra
patienter.
Med Sara Riggares godkännande ringde
Sjukhusläkaren upp hennes neurolog Jaan Albo,
för att höra hans syn på aktiva patienter.
– Det är underbart med patienter som är
pålästa och kan saker. Jag lär mig också något
och så blir jag tvungen att tänka efter ifrån patientens perspektiv, det är ju det som är det viktiga,
säger Jaan Albo.
Men han menar att majoriteten av hans patienter inte är tillnärmelsevis så aktiva i sin sjukdom
och behandling som Sara Riggare, tvärtom.
– För dem är det ångestskapande att veta mer. De
vill hellre känna en trygghet i att gå till en person
som de upplever har full koll på läget. Även om
det inte skulle vara sant…
De senaste åren har begrepp som
patientmedverkan och patienten i centrum
lyfts högt upp på den vårdpolitiska agendan.
Jaan Albo tycker att det är larvigt.
– För mig är det en motsägelse.
När i historien tror du att patienten inte har
varit i centrum?
Att patienter stundom upplever det svårt att
medverka i sin egen vård tror Jaan Albo beror på
att den svenska sjukvården har valt att prioritera
ned tillgänglighet till förmån för att göra besöken
kvalitativa. När patienten har svårt att ens få
kontakt så är det svårt att känna delaktighet.
Jaan Albo är positiv till att kunskap numera
finns tillgänglig för var och en.
– Det är självklart att den patient som är aktiv
kommer att kunna må bättre. Dels tack vare sitt
eget engagemang, dels att de kan ge en bättre
information till doktorn som sedan kan ge bättre råd.
Men han tror att talet om patientmedverkan
främst är en politisk önskan om att patienter ska
öka sin egen kapacitet.
– Och – enligt min uppfattning, lite elakt –
minska belastningen på sjukvården.

Sara Gunnarsdotter
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”När läkare
blir sjuka
beter de
sig inte
som andra”

V

isst kan kirurgen sätta
sig i akutens väntrum
en nyårsafton som alla
andra – men gör hon
det? Att gå från läkarrollen till rollen som
patient är inte okomplicerat. För än
lever bilden av den starka och trygga
arketypen med full kontroll över varje
situation – även om den har mattats av
betydligt.
– Jag minns några av de patienter
som också var läkare som jag har stött
på genom åren. Det har inte alltid varit
enkelt för dem. Som läkare finns det
vissa unika svårigheter som man möter
när man själv blir patient, säger Jonatan
Wistrand, ST-läkare och forskare vid
Enheten för Medicinens Historia, Lunds
Universitet, som har fördjupat sig i
ämnet ”Läkaren som patient”.
För när läkare blir sjuka beter de sig
inte riktigt som alla andra. Det visar
studier från bland annat England och
USA, berättar Jonatan Wistrand. De
vanliga vårdkanalerna har till exempel
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en tendens att bytas ut mot mer informella vägar.
– Så kallade korridorskonsultationer
är inte helt ovanliga när läkare drabbas
av egna besvär. Det finns givetvis
fördelar med det, men också nackdelar
som oklarheter i vem som egentligen
bevakar provsvar och vem som har
ansvaret för tolkningen av dem. Risken
är stor att man fördröjer tiden till
diagnos, framför allt när det gäller mer
oklara symptom.
När läkaren väl har fått sin diagnos
dyker nya svårigheter upp på vägen. Att
vara ett känt namn på sjukhuset inger
inte samma känsla av sekretesskydd som
för gemene man.
– Många väljer därför att söka vård
på ett annat sjukhus än det man jobbar
på för att bibehålla sin anonymitet,
säger Jonatan Wistrand.
Men även att behandla en kollega
kan vara svårt. Den tydliga rollfördelning som annars är så utmärkande för
sjukvården sätts ur spel och det är svårt
att veta vad som förväntas av en, både

Foto: André de Loisted

JONATAN WISTRAND, LÄKARE OCH FORSKARE,
SOM FÖRDJUPAT SIG I ”LÄKAREN SOM PATIENT”:

som läkare och läkarpatient.
– Det uppstår en slags dramaturgisk
anomali. I patientens roll förväntas man
till exempel överlåta en del av kontrollen över den egna kroppen och vara
bekväm i det. Läkaren å sin sida förväntas ha full kontroll och inte visa sig
svag. I den situationen är det lätt att bli
motsträvig – men också överdrivet
följsam. Och båda dessa situationer kan
kännas väldigt bekymmersamma för
båda parter. Hur man än beter sig kan
man upplevas som mer besvärlig än
andra patienter och riskerna för misstolkningar är många.
I äldre litteratur där läkare i självbiografisk form beskriver sina upplevelser som patienter – så kallade patografier – kan man tydligt se hur dessa rollkonflikter har utvecklats genom åren,
berättar Jonatan Wistrand.
Under det tidiga 1900-talet beskriver läkarna ofta hur de tveklöst ville
fortsätta vara just läkare – även i rollen
som patient. I liknande berättelser från
80-talet ligger fokus mer på rollför-

virring och det är plötsligt mer otydligt
hur läkaren egentligen vill upplevas i
sin patientroll.
– I mer nutida vittnesmål är det
mindre komplicerat och patientrollen
mer tillgänglig. Bilden av den ständigt
beslutskapabla yrkesföreträdaren har
mattats av, även om den till viss del
fortfarande upprätthålls och reproduceras i många av våra samtida kulturyttringar. För 20-30 år sedan var läkaryrket fortfarande mer av ett kall och
läkarrocken betydligt svårare att hänga
av sig efter arbetsdagens slut.
I Sverige har det forskats betydligt
mindre om läkaren som patient än det
har gjorts i England och USA – något
som Jonatan Wistrand vill ändra på.
Därför siktar han nu på att fördjupa sig
mer i ämnet i en empirisk studie som
ska kartlägga hur de faktiska sjuktalen
ser ut för läkarna och vilka sjukdomar
de insjuknar i.
– Vi vet sedan tidigare att de högspecialiserade vårdyrkena som till exempel
läkare och specialistsjuksköterskor

generellt har en högre förekomst av
ångestrelaterade sjukdomar som depression och utmattningssymptom – några
av de mest stigmatiserade sjukdomarna
som kanske går som mest på tvärs mot
sinnebilden av den trygga och ständigt
förnuftsstyrda läkaren. Det historiska
perspektivet är viktigt för att förstå
bakomliggande kulturella faktorer. Men
det är också ett fenomen här och nu.
Därför känns det angeläget att också
studera vår nutid.
En del av intresset för läkarens roll
som patient väcktes under studietiden,
när Jonatan Wistrand under andra
terminen själv drabbades av testikelcancer. Då fick han uppleva vårdapparaten
från båda sidor av skrivbordet – och det
under många års tid med uppföljningar
på onkologen som han fortfarande går på.
– Det var en nyttig lärdom. Jag vet
hur det är att ta emot ett cancerbesked
och jag vet hur det känns att genomgå
en cellgiftsbehandling – hur otroligt
trött man kan bli.
Och precis som i flera av de patogra-

fier han har studerat uppstod en större
känsla av samhörighet med patienterna
efteråt.
– Den tanken återkommer i flera av
de berättelser som läkare har skrivit ner
genom historien. Redan Platon formulerade idén om att den bästa läkaren är
den som själv har varit sjuk. Efter att väl
ha tillfrisknat ser många läkare upplevelsen som positiv men i början har
många en tendens att kämpa emot.
Även på läkarutbildningen har man
fått upp ögonen för vikten av att diskutera läkarens roll som patient. Jonatan
Wistrand håller själv i ett seminarie i
Lund där studenterna på utbildningens
sista termin får ta del av skönlitterära
texter och filmklipp från den fiktiva
läkarvärlden som utmynnar i givande
gruppdiskussioner.
– Det är ett relativt nytt inslag på
läkarutbildningen i Sverige, men i USA
och England har medicin som medicinsk
humaniora – medical humanities – varit
ett obligatoriskt inslag länge.
Malin Lindgren
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Psykiatrikern Pia Dellson
skrev en bok om hur det var
att själv gå in i väggen
En utbränd psykiatriker
som får vård av sina
kollegor – kan det blir mer
komplicerat?
t Pia Dellson har lagt skulden och
skammen på hyllan och skrivit en bok
om upplevelsen.
– Det som hände var att jag jag skulle
gå och hämta ett par strumpor på nyårsafton för två år sedan. Det var fest på gång
och en massa förberedelser. Plötsligt tog
det bara stopp. Jag kunde ingenting
längre. Min man fick bädda ner mig.
Läkaren inom Pia Dellson satte stopp
för eventuella försök att söka sjukvård
akut en nyårsafton. Inte förrän efter
helgerna gick hon med på att kontakta
vårdcentralen.
I läkarmötet som följde kände sig Pia
Dellson oerhört professionellt bemött.
Hon beskriver hur läkaren med vänlig
stämma förklarade att hon hade utmattningssyndrom, behövde sova och att hon
skulle bli bra igen. Men rollen som
patient var ändå ny och förvirrande.
– Jag jobbar ju med det här. Jag
föreläser om hur man håller svåra samtal
och hur man tar hand om sig själv så
man inte blir utbränd. Nu kändes
allting helt bakvänt. Att bli kroppsundersökt var som att dansa men inte vara
den som för.
Under sjukskrivningsperioden som
följde befann sig Pia Delsson stora delar
av tiden i ett mörkt rum. Hjärnan tålde
inga intryck och tankarna snurrade. Hon
kände att hon var påväg att bli tokig,
men hittade efter hand en egen lösning.
– Jag skrev ner de jobbiga tankarna
på små lappar. Det blev ett slags
skrivterapi. När jag började bli frisk
pusslade jag ihop dem och tänkte att det
här är något som andra kan känna igen.
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”Det är ju extremt dålig
reklam för en doktor att
själv blir sjuk”
Anteckningarna fogades samman till
nyutgivna boken ”Väggen”, där Pia
Dellson öppenhjärtigt beskriver många
av de svårigheter hon tampades med
under sin sjukdomsperiod.
– Jag har känt extrema mängder
skuld och skam. Det hade jag inte
förväntat mig eftersom jag är en person
som inte är speciellt benägen till det
annars. Men inte för att jag hade en
psykiatrisk diagnos utan för att det gick
så mycket upp och ner. Ena dagen
kändes det som att jag hade kunnat gå
och jobba men nästa var jag utslagen
igen. Det är en problematik som jag
känner väl igen från mina egna patienter.
Annars var hon väldigt nöjd i rollen
som patient, berättar Pia Dellson. Endast
ett recept skrev hon ut till sig själv.
– Det var när jag inte kunde sova. Då
kom jag på att vissa av mina patienter
hade blivit hjälpta av Propavan som
tillägg och då kunde jag inte låta bli att
prova.

Vilka fördelar hade du som psykiatriker i rollen som patient?
– Jag kunde snabbt identifiera vad
som var symtom och inte blanda ihop
det med min karaktär, något som annars
är lätt att göra i en sådan situation.
Vilka var de främsta
svårigheterna?
– Det är ju extremt dålig reklam för
en doktor att själv bli sjuk. Det är lätt
att känna sig diskvalificerad som läkare.
Det finns också ett slags övermänniskaideal på många sjukhus som
har ansamlats under århundraden. Man
ska vara den där klippan som det går att
lita på. Jag funderade hemskt mycket på
det – varför klarade jag inte det som så
många andra klarar?
Vad var det som gjorde att du
upplevde dina kollegor som så kompetenta i bemötandet av dig?
– De sa så basala saker och i den situationen var det precis vad jag behövde.
De behandlade mig helt och hållet som
patient och inte som läkare.
På vilket sätt har upplevelsen
gjort dig till en bättre läkare?
– En konkret sak har jag förändrat och
det är när jag själv stöter på och behöver
sjukskriva utbrända personer. Då vet jag
att det inte är någon idé att fjutta med
sjukskrivningsperioden. Det här är inte
något som går över på en månad.
– Jag förstår det också inifrån på ett
annat sätt. När en patient med utmattningssymptom berättar om sin
upplevelse av att inte klara av att gå på
fest kan jag säga ”ok, så du menar att
hjärnan inte klarar av när mer än en
person pratar åt gången”. Patienterna
undrar hur jag kan beskriva så på
pricken och då brukar jag säga att jag
har egen erfarenhet.
Malin Lindgren
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Att vara eller inte
vara unik, det är frågan

P

ersoncentrerad (PCV) vård är
ett modeord i tiden. Striden
om det rätta begreppet, definitionen, tolkningen och
konceptet för detta förs med
sedvanlig akademisk prestige
och hetta. Gärna på stället marsch så länge
ordstriden på detaljnivå pågår vilket torde
ske i evighet då abstrakta ord ju är svårfångade med vetenskaplig snara.
Lyfter man blicken kan man se att något
stort är på väg att ske. Något jag vill
beskriva som ett totalt skifte i utgångspunkt
och perspektiv på hur vården ska förhålla sig
till och betrakta patienter.
Företrädarna för PCV brukar säga att det
handlar om att se en person, en hel människa
med alla hennes förmågor och resurser som
ska stärkas, snarare än en diagnos som ska
skötas eller ett organ som ska lagas. Vackert
så, men det är bara halva skiftet. Den andra
halvan handlar om att se denna person som
sig själv och inte som representant för en
grupp. Att gå från ett tänkande i plural till
ett tänkande i singular.
Och nu ställs mycket på ända. Faktiskt
det mesta.
Ta bara hela det vetenskapliga synsättet
och vårdens själva grundval att stå på ”vetenskap och beprövad erfarenhet” som ju
grundas på… oups, just det… gruppen.
Enskildas upplevelser och resultat är med
detta synsätt alltid ”anekdotiska” och den
subjektivt upplevda erfarenheten en icke
rumsren figur som aldrig går att ta på allvar.
(Vilket bl a förklarar varför debatter i media
mellan patienter och vårdföreträdare är
dömda att köra i diket redan från början.) På
allvar tas däremot alltid den hela och rena
snyggingen med titeln det objektivt
mätbara resultatet. Vilket ju per definition
enbart är intressant om det kan visas gälla på
gruppnivå.
Det är gruppresultat som ligger till
grund för utvärderingar, vårdprogram och
riktlinjer. Så en medicinskt spännande

paradox framöver är hur vården ska låta
”patienters individuella behov vara vägledande” samtidigt som den ska ”främja
tillämpningen av nationella riktlinjer”.
(Citat ur den nationella kronikersatsningen.)
Jodå, visst hör normalfördelningskurvan
till den vetenskapliga kontexten men vem
kommer ihåg svansarna på den, i vardagens
brådska, bland riktlinjerna?
Minst lika spännande blir paradoxen i
begreppet patientrepresentant. För hur ska
patienter och anhöriga involveras i en mer
personcentrerad vård? Hur ska våra synpunkter tas tillvara? Vem ska få representera…. oups, just det… gruppen?
Och nu blir det helt på ända igen! För
själva poängen med PCV är väl just den att
vi nu ska få representera oss själva. Att
enpersonsmajoriteten har rätt. Se därför här
mitt råd till alla vårdgivare som nu funderar
på att bli mer personcentrerade:
Vill du lyssna mer på patienter – börja då
genast med den du har framför dig. Passa
helt enkelt på att lyssna på oss när vi ändå är
hos er. I mötet, i väntrummet, på telefonen. I
samtal eller i enkäter.
Vill ni träffa flera av oss samtidigt? Och
tänker att ni ska göra det ”vetenskapligt”
korrekt med rätta urval så att ni får användbara
resultat på … oups, just det… gruppnivå?
Ja, då är det inte längre en representativ
tanke som gäller, dvs tron att en person kan
tala för flera i en grupp. Hemskt ledsen.
Utan då är det möjligen representanter för
personer som talar för sig själva som gäller.
Det brukar kallas fokusgrupper och består av
individer som samtalar som sig själva. Här
och nu. I en fråga. Med ett fokus. Utan en
organisation bakom sig.
Personer som får tala som sig själva och
ändå tas på allvar? Se där en utmaning för en
vård som bygger hela sitt tänkande och
varande på gruppen. I ett land som älskar
och värnar sina representativa organisationer
och föreningar.
Var det någon som sa paradigmskifte?

AV
BRITT-MARIE
AHRNELL

En medicinskt
spännande
paradox framöver
är hur vården ska
låta ”patienters
individuella behov
vara vägledande”
samtidigt som den
ska ”främja
tillämpningen av
nationella
riktlinjer”.
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På PatientsLikeMe finns
över 30 000 patientberättelser
Är det jag går igenom
normalt? Finns det någon
mer där ute som är som jag?
På onlinenätverket
PatientsLikeMe kan patienter över hela världen finna
svar och ta del av andra
patienters erfarenheter av
samma sjukdom.
t Mer än 30 000 patienter över hela
världen har i dagsläget skrivit ner sina
berättelser från verkliga livet på nätverket PatientsLikeMe.
Paul Wicks som är Vice President of
Innovation på PatientsLikeMe är nöjd
med att kunna ge patienter med så många
olika diagnoser de svar de letar efter.
– Hos oss finns beskrivet upplevelser
från verkliga livet för över 2 300 diagnoser. Allt ifrån sällsynta sjukdomar
som ALS till mer vanliga sjukdomar
som depression, fibromyalgi, MS och
psoriasis, säger han.
Och det var just den sällsynta sjukdomen ALS som inspirerade de båda
bröderna Jamie och Ben Heywood till
att grunda PatientlikeMe. Deras bror,
Stephen Heywood, diagnostiserades
med sjukdomen år 1998 och hans
bröder och vänner gjorde många försök
att behandla hans symptom och sakta
ner sjukdomsförloppet genom att söka
egen information på nätet.
– Upplevelsen var liknande den som
andra patienter runt om i världen har
när de drabbas av en kronisk sjukdom
som totalt förändrar deras liv, säger Paul
Wicks. Han själv och hans anhöriga
letade svar på frågor om vad som är
normalt och om det finns fler som har
upplevt samma sak. På PatientsLikeMe
kan man hitta allt detta.
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På PatientsLike
Me har över 30
000 patienter
av sina erfarenh
med över 2300
eter.
diagno

ser delat med

Genom särskilda hälsoprofiler kan
patienterna på PatientsLikeme beskriva
sitt mående mellan läkarbesök och
sjukhusvistelser. De kan identifiera sjukdomens ”triggers” och notera hur de
reagerar på olika sorters medicin. Även
bieffekter har särskilda sökbara kolumner.
– Genom den samlade datan från
andra patienter kan många för första
gången förstå hur de faktiskt mår i sin
sjukdom i förhållande till andra i
samma situation. De kan också interagera med andra patienter och få tips på
hur de kan leva sitt liv med sjukdomen
på ett bättre sätt.
Exakt hur många svenska patienter
som använder sig av PatientsLikeMe har
man ingen statistik på, men som engelskspråkigt forum har man användare över
hela världen, berättar Paul Wicks.
– Andra patienter är den absolut bästa
källan till information om hur det är att
leva med en sjukdom oavsett var i världen
man befinner sig. Personer som befinner

sig

sig längre fram i sjukdomsskedet kan ge
värdefulla insikter om vad som har
fungerat och vad som inte har fungerat
under behandlingens gång.
Och historierna om hur PatientsLikeMe har hjälpt patienter till ett bättre
liv är många. På YouTube finns en
ansenlig mängd videor där patienter
tackar för att de har haft möjligheten att
interagera med andra i samma situation.
Där finns till exempel epileptikern Letitia
som efter att ha diskuterat nya operationsmöjligheter med andra patienter i
nätverket valde att genomgå ett ingrepp
som verkligen förändrade hennes liv.
– Hon opererades för tre år sedan och
har varit helt utan anfall sedan dess. Om
hon inte hade haft möjlighet att
diskutera med andra patienter om hur
operationen hade funkat för dem är det
inte säkert att hon hade vågat genomgå
den, säger Paul Wicks.
Malin Lindgren
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Samarbete mellan patienter, anhöriga och
specialistmottagningar gav bättre vårdkvalitet
I det amerikanska nätverket
ImproveCareNow samverkar
specialistmottagningar, patienter och anhöriga för att
dela och systematisera
kunskap.
t Resultatet är bättre och mer lika vård.

Läkaren Martin Rejler
(bilden) tycker de svenska
kvalitetsregistren skulle
kunna utgöra en pusselbit
för likande vårdförbättrande nätverk.
– Framgångsfaktorn
för ImproveCareNow är att man har
släppt in patienter och föräldrar tillsammans med alla de professioner som finns
på mottagningarna.
Det säger Martin Rejler, överläkare i
internmedicin och gastroenterologi i
Eksjö.
Han forskar i förbättringskunskap och
har studerat det amerikanska nätverket
ImproveCareNow, där mer än 70 mottagningar specialiserade på barn och
ungdomar med inflammatorisk tarmsjukdom ingår. Nätverksarbetet har
bland annat lett till att antalet patienter
med remission, vilande sjukdom, har
ökat från cirka 55 till nästan 80 procent
under en sjuårsperiod.
Upprinnelsen till nätverket som
startade för cirka åtta år sedan var den
omotiverade variation i vården som ges
och dåliga följsamhet till gemensamma
riktlinjer och behandlingsmål.
– Det kan både vara variation inom en
mottagning och mellan olika mottagningar. Genom att registrera insatser och
utfall har variationen minskat för den
givna behandlingen, men man ser också
att man har nått närmare målsättningen
under de år man har arbetat. Det är verifierat säger Martin Rejler.
Han säger att området förbätt-

Sverige har fastnat
i ensidigt registertänkande
tycker överläkaren
Martin Rejler
ringskunskap ibland kritiseras för att
bygga på tyckande och inte använda sig
av vetenskapligt vedertagna metoder,
men att en av styrkorna i ImproveCareNow är just att de systematiskt mäter
effekterna av sina insatser över tid.
– Precis på samma sätt som när man
diskuterar till exempel läkemedel kan
man då närma sig olika arbetssätt på ett
vetenskapligt sätt och det är oerhört
viktigt. Bland annat så presenteras och
analyseras alla resultat över tid med Statistical Process Charts, SPC-diagram.
Martin Rejler menar att hemligheten bakom ImproveCareNows goda
resultat är att det består av så många
delar.
– Man jobbar mycket med att
utveckla appar, hur man kan kommunicera via sms, hur man kan
engagera föräldrar och barn i sin egen
sjukvård.
Dessutom jobbar nätverket med traditionella patientregister, men där även
patienter/föräldrar aktivt rapporterar in.
Nätverket anordnar också möten mellan
olika professioner från mottagningarna
och patient- och föräldrarepresentanter.
– När alla träffas samtidigt finns det
möjlighet att korsbefrukta varandra i det
här samarbetet.
Att arbeta med mångfacetterade
nätverk skulle kunna passa för flera olika
kroniska diagnoser än inflammatorisk
tarmsjukdom, säger Martin Rejler. Men
han tror inte att det är någon slump att
arbetet har börjat inom barn- och ungdomssjukvården, eftersom det där finns
ett så starkt fokus på resultat.
– Man har inte råd att vänta, barn
måste bli friska nu så de hinner växa. Det
finns heller inga mediciner som är

testade på barn. Genom ett sådant här
nätverk, med sina register, kan man göra
studier som aldrig tidigare varit möjliga
att göra.
Just för att man är så många mottagningar som samarbetar så får man ihop
en kritisk massa för att kunna dra slutsatser. Inom ImproveCareNow har man
gjort en retrospektiv studie, publicerad i
den amerikanska tidskriften Pediatrics
2014, som visat att de positiva resultat
som gäller för biologiska läkemedel för
vuxna med inflammatorisk tarmsjukdom
även gäller för barn.
– Man har haft data från 2007 och
allteftersom fler patienter har dykt upp
har det blivit 20 000 barn. I efterhand
har man kunnat matcha de barn som har
fått de nya biologiska läkemedlen med
dem som inte fick det.
Detta är enligt Martin Rejler en av
de första studier som har gjorts på
biologiska läkemedel till barn, till en
marginell kostnad jämfört med vad
det skulle ha kostat att göra den på
traditionellt sätt.
Martin Rejler tycker att ImproveCareNow är ett bra exemplen på lärande
nätverk som kan vara till hjälp i utvecklingen av en fungerande patientmedverkan i vården.
– Allt ifrån att få patienter att rapportera från sin egen hälsa eller erfarenhet in
i journalen eller kvalitetsregistren till att
vi måste lära oss av patienterna hur de
upplever vården. Om inte patienterna
kan ha synpunkter så kommer vi inte
kunna möta patientens behov.
Martin Rejler säger att Sverige har
satsat på ett enda instrument, register, i
strävan att förbättra kvaliteten vården. I
nätverket ImproveCareNow satsar man
på många instrument.
– Vi borde använda kvalitetsregistren
som en del för att bygga en kultur om
lärarande med hjälp av många instrument.
Sara Gunnarsdotter
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NYTT FORUM SKAPAR ORO HOS
PERSONALEN PÅ SAHLGRENSKA

Patienter ska få berätta fritt vad
de tycker på sjukhusets hemsida
Kommer läkare att bli
smutskastade och uthängda?
Eller tar sjukhuset bara ett
nytt och naturligt steg mot
ökad delaktighet?
t Inom kort öppnar ett interaktivt
forum på Sahlgrenskas hemsida där
patienter får berätta fritt ur hjärtat vad
de anser om vården de fått.
Just nu ligger en betaversion av Sahlgrenska Universitetssjukhusets nya
webbplats ute internt. En webbplats
som ska bli banbrytande när det
kommer till delaktighet och med god
marginal leva upp till den nya patientlagens ökade krav på tillgänglighet och
information på patientens egna villkor.
Förutom uppfräschad kontaktinformation till sjukhusets alla mottagningar
och avdelningar kommer ett så kallat
”Patient-wiki” att finnas, där alla
behandlingar och undersökningar
beskrivs i detalj. Och där patienter kan
göra faktatillägg som godkänts av
personal i efterhand.
Men till den mest nytänkande delen
av hemsidan hör ändå forumet ”Min
berättelse”, där patienterna själva ska
kunna beskriva vården de har fått och få
chansen att säga ett sanningens ord om
vad de tyckte om den.
– Så vitt jag vet blir vi första sjukhus
i världen med den här typen av öppen
interaktiv webbplats, säger Lisa Klang,
kommunikationschef på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. I dag är 40
procent av besökarna på vår webbplats
missnöjda med den. Nu hoppas vi att vi
ska kunna ändra på det. Vi är lite
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nervösa och spända men det känns samtidigt jätteroligt.
Men alla 16 000 anställda på Sahlgrenska tycker inte att det nya forumet
känns lika roligt. Bland läkarna och
sjuksköterskorna finns en oro över vad
som kan komma att skrivas under
rubriken ”Min berättelse” – om patienterna har lämnat sjukhuset missnöjda.
– Vi har mött många – både läkare
och sjuksköterskor – med farhågor och
inställningen att ”herregud, det går ju
aldrig”. Hur ska patienterna kunna
skriva – det är ju vi som vet bäst! Man
tror att medarbetare ska hängas ut med
namn och smutskastas av arga patienter.
Den farhågan delar inte Lisa Klang,
berättar hon. Hennes största rädsla är i
stället att ingen kommer att använda
forumet överhuvudtaget.
– Vi har haft en öppen Facebooksida i
många år och där har vi fått 55 inlägg
totalt under förra året. Vid tre tillfällen
har vårdpersonal nämnts vid namn och
då rörde det sig om beröm i samtliga
fall, säger hon. Man ska inte glömma att
den allra största delen av patienterna
faktiskt tycker att vi gör ett fantastiskt
jobb. De som är arga är ofta arga på att
de inte får komma till – därför blir det
här ett jättebra sätt att öppna dörrarna
på vid gavel.
En strikt uppförandekod kommer
också att gälla i forumet och de 100
första inläggen kommer att granskas i
detalj innan de släpps igenom, berättar
Lisa Klang. Det gäller att uppföra sig
och hålla god ton och inte hänga ut
någon med namn. Utåt sett kommer
skribenterna visserligen att vara
anonyma, men alla måste logga in och
registrera sig så att sjukhuset vet vilka
de är.

– Folk skriver ju på Facebook och
bloggar så varför inte här hos oss? Här
har vi ju även möjlighet att svara dem
att de ska kontakta oss beroende på vad
det gäller.
Om allt flyter på bra kommer
forumet därefter att ha automatiserade
funktioner där till exempel vissa ord
inte är tillåtna. Det kommer även att
vara möjligt att anmäla inlägg som man
anser vara olämpliga. Det finns en massa
tekniska lösningar för att få ett forum av
den här typen att fungera bra, menar
Lisa Klang.
Varför är det bra med den här
typen av öppna patientforum?
– Det kan vara bra för patienter att ta
del av av varandras åsikter. Alla
upplever saker olika och vi tycker det
känns värdefullt. Är det något positivt
som beskrivs kan någon få en eloge. Det
här är ett sätt att bli partner med patienterna både i vården och på nätet. Det
hänger ihop. Vi tror att det här kommer
att bli jättebra för patienterna och för
oss också.
Varför tror du att vårdpersonalen
känner oro?
– Det handlar om någonting nytt och
förändring är alltid jobbigt. Det skrivs
även mycket i media om näthat och
nättroll. Man måste kunna se det goda
med det här också – att man har möjlighet att nå folk. Vi är ett ledande universitetssjukhus – det finns många incitament för oss att våga prova. Sedan kan
man alltid stänga ner ”Min berättelse”
om det inte skulle fungera. Men vi har
många medarbetare som är oerhört
positiva till Sahlgrenskas nya webbplats.

Malin Lindgren
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”Vad händer om patienter skräms
att avstå nödvändiga behandlingar?”
Shokoufeh Manouchehrpour
som är ordförande i Göteborgs Sjukhusläkarförening
ser en hel del problem med
Sahlgrenskas nya webbplats.
t – Vi gillar att patienterna är välinformerade, men ”min berättelse” är en typ
av blogg och blogga är det visserligen
fritt fram för vem som helst att göra och
det finns flera patienter med ”privata
dock kända bloggar”. Men varför ska vi
ha det på sjukhusets hemsida? Jag
jobbar med cancerpatienter – vad
händer om patienter skriver på sjukhusets webbplats att en viss cellgifts behandling är jättehemsk och skrämmer
andra från att genomgå den nödvändiga
och många gånger botande behandlingen?
Den inre sekretessen kan också hotas
om patienter skriver avslöjande saker
om sina medpatienter på forumet,
menar Shokoufeh Manouchehrpour. Och

Sjukhusläkarnas
fackliga ordförande
ser många problem
framför sig
som läkare
skulle det vara
förödande att
hängas ut av sin
arbetsgivare om
man förekommer på forumet i
negativa ordalag.
– Vi har
Shokoufeh
träffat företräManouchehrpour.
dare från sjukhuset som har lyssnat på våra farhågor och
kritik och lovat att patienternas inlägg
inte kommer att publiceras osorterade
på hemsidan utan dessa kommer att
granskas och sorteras bort vid ”kränkande, opassande eller igenkännande ”
innehåll. Vi har även förmedlat våra
tankar och farhågor vid annat fackligt
möte med sjukhusets styrelseledamöter
och de har bemött detta med förståelse.

Hur mycket dessa löften kan ta bort
oron hos personalen, får framtiden
utvisa, menar Shokoufeh Manouchehrpour, som även är delvis kritisk mot
Patient-wiki-delen på den nya webb platsen. Hon menar att ingen har frågat
läkarna eller övrig personal om de
faktiskt har tid att faktagranska even tuella tillägg från patienterna.
– De säger att det här ska hjälpa oss
eftersom patienterna kommer att vara
välinformerade, men ingen har frågat
professionen om vi faktiskt har tid att
göra det. Vi har ett redan slimmat
arbetsschema och det här skulle ta ännu
mer tid från mötet med patienterna.
Malin Lindgren

FRÅGAN
Vad tycker du om
Sahlgrenskas satsning?
Gå in och rösta på
Sjukhusläkaren.se

Ny musikvideo av Henrik Widegren på Sjukhusläkaren.se
Ibland suckar vi över att våra äldre
patienter och deras anhöriga ställer
högre krav.
t Alla tänkbara utredningar och
behandlingar måste göras, även om
patienten är över 80, 90 och ibland
100 år. ”Mamma kan ju inte ha det så
här!”, säger en pensionerad man
bestämt.
Samtidigt är vi läkare allt sämre på
att släppa taget och låta bli att

behandla patienter, som upplevt både
ett och två världskrig: Gubben är ju
pigg och ett enkelt ingrepp kan väl

inte skada? Och sen blir det komplikationer…
Kryddan Peterson gästar denna
video. Han heter inte Gunnar och är inte
92, men kommer kanske att byta namn
om han blir så gammal. När vi planerade videon funderade vi på om vi skulle
sminka upp Kryddan, så att han såg
äldre ut. Men han löste det själv genom
att vara på en premiärfest kvällen innan.
Henrik Widegren
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Fikru Maru ännu inte fri
Det fanns stora förhoppningar när rättegången till
slut inleddes för den svenska
hjärtläkaren Fikru Maru.
Men nu dröjer besked om
fortsättning. Trots det har
dottern Emy Maru inte
förlorat hoppet.
t – Jag har svårt att se att de kan göra
något annat än att frige honom, säger
Emy Maru.
Den 9 och 10 mars hölls till slut två
dagars rättegång mot den svenske hjärtläkaren Fikru Maru i den del av den stora
etiopiska korruptionshärvan som han
dragits in i.
Dottern Emy Maru var glad och lättad
efter förhandlingarna eftersom åklagarens vittne egentligen inte sa något som
stärkte åklagarens linje.
Den 7 april väntar familjen besked om
huruvida åtalet ska läggas ned, som
Marus advokater begärt, eller fortgå, som
åklagaren begärt.
Men Emy Maru kommer inte att åka
ner till Addis Abeba då eftersom hon och
advokaterna nu är helt säkra på att
beslutet går på åklagarens linje.
– Annars vore det ju som att säga de
har haft fel från allra första början. Då
skulle staten som driver det här verkligen tappa ansiktet.
Däremot hoppas Emy Maru att man
den 7 april ger ett datum för nästa
moment, själva domen från rättegångsdagarna i mars.
– Och jag har så svårt att se att de
skulle göra något annat än att frige
honom.
Men hon är rädd att beskedet om
datum förhalas i vanlig ordning. Rätt
som det är kommer sommaruppehållet
och då kan det vara oktober innan domen
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Sjukhusläkaren har i en serie artiklar skrivit om Fikru Maru, den svenske hjärtläkaren, som
suttit fängslad i Etiopien i snart två år utan att få sitt fall prövat.

kommer.
I slutet av januari ställde riksdagsledamoten Désirée Pethrus (KD) en interpellation till utrikesminister Margot
Wallström om saken.
Hon svarade den 20 mars att UD följt
fallet noga ända från början. Hon poängterad dock återigen att Sverige inte kan
intervenera i andra länders rättsprocesser.

Sverige ger bistånd till
enheten som driver
rättegången mot Maru
Désirée Pethrus fick inte heller något
gehör från utrikesministern när hon föreslog att Sverige borde diskutera sitt
bistånd till Etiopien med anledning av
detta.
Margot Wallström tyckte att det var
viktigt att fortsätta biståndsverksamheten, i synnerhet som en del av de medel
Sverige bidragit med har gått till att
bygga upp en antikorruptionskommis-

sion i Etiopien.
Emy Maru tycker att det vore en god
idé att fundera över det svenska
biståndet.
– I det här fallet är
antikorruptionsenheten, som Sverige
ger pengar till, målsägande och det är
den som bryter mot kontrakt och
konventioner och bedriver en orättvis
och lång rättegång mot pappa. Hur
ironisk är inte det?!
Sveriges Läkarförbund sluter upp
bakom namninsamlingen »Fria Fikru«
och uppmanar sina medlemmar att
skriva under på webbplatsen ”namninsamling.se” samt att sprida budskapet
vidare.
Vill du skriva på så gå till:
http://namninsamling.se
Sök på ”Fria Fikru”.

Sara Gunnarsdotter

Posttidning B. Economique
Returadress: Sjukhusläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm
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Den 1 september 2014 sänkte MSD priset på
Januvia® med mellan 15 % och 26 %1.
Den mest förskrivna förpackningen av Januvia®
(98-pack) sänktes med 20 %, det nya priset är
1170 kr (AUP), eller 11,94 kr/dygnsdos (AUP).

1. www.tlv.se
JANUVIA (sitagliptin) DPP-4-hämmare (Rx; (F) SPC maj 2014) filmdragerade tabletter 25 mg; 50 mg; 100 mg.
Indikationer: För vuxna patienter med diabetes mellitus typ 2, som tillägg till kost och motion, för att förbättra den glykemiska kontrollen
• I monoterapi för vilka metformin är olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerans samt i kombination med:
• Metformin, i de fall där metformin i monoterapi inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll;
• En sulfonureid, i de fall där maximal tolererbar dos av en sulfonureid i monoterapi inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll och för vilka metformin är
olämpligt på grund av kontraindikationer eller intolerens;
• En sulfonureid och metformin, i de fall där kombinationsbehandling med dessa två läkemedel inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll;
• En PPARȖ-agonist (tiazolidinedion) i de fall då PPARȖ-agonist i monoterapi inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll, detta gäller för patienter med typ
2-diabetes för vilka en PPARȖ-agonist är lämplig;
• En PPARȖ-agonist och metformin i de fall där kombinationsbehandling med dessa två läkemedel inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
• JANUVIA är också indicerat som tilläggsbehandling till insulin (med eller utan metformin) i de fall där kost och motion tillsammans med en stabil insulindosering
inte ger tillfredsställande glykemisk kontroll.
Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Graviditet och amning: (B:3) i avsaknad av humandata bör JANUVIA inte
användas under graviditet. JANUVIA bör inte användas under amning.
JANUVIA ingår i läkemedelsförmånerna endast för patienter som först har provat metformin, SU eller insulin, eller där dessa
inte är lämpliga. Vid förskrivning och för aktuell information, förpackningar och priser se www.fass.se.
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