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Därför får du Sjukhusläkaren
Tidningen
Sjukhusläkaren
ges ut av Sjukhusläkarna, som är den
största yrkesföreningen inom Sveriges
läkarförbund, med drygt 17.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårdspolitiska 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 e-mail till: medlem@slf.se
Du kan också skicka ett vanligt brev
med din nya adress till
Medlemsadministrationen,
Box 5610, 114 86 Stockholm
eller ringa Läkarförbundets
medlemsregister. Tel: 08-790 35 70.
Fax: 08-790 33 25
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Vi vill skapa debatt, opinion
och belysa sjukhusläkarnas frågor
Sjukhusläkarens reportrar
Christer Bark
▼ Har varit chefredaktör för tidningen Sjukhusläkaren sedan 2001.
Arbetade under många på dagstidningen Arbetet till och från som
reporter, förstasidesredigerare, redaktionssekreterare och nattchef.
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frilansat åt en rad tidningar och tidskrifter.
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Femina, Må Bra, Tara och en rad andra tidningar och tidskrifter.
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bland annat Norrköpings-Tidningar, Skånska Dagbladet, KatrineholmsKuriren och Veckans Affärer. Hon har även varit redaktör för en regeringsutredning på Socialstyrelsen.
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DET VAR INGEN TVEKAN OM ATT STÄLLA UPP. JAG LITAR
PÅ MIN LÄKARE. . . OCH SÅ VAR JAG FAKTISKT LITE NYFIKEN.
TOMAS LARSSON patient i studie av läkemedel för behandling av lungsjukdomen kol

Det var under en resa från Amerika till
Göteborg som jag drabbades av akut andnöd. På sjukhuset i London konstaterades
att jag dragit på mig en infektion i bröstet.
Jag ﬁck rådet att följa upp det när jag kom
tillbaka hem till Göteborg.
Väl hemma uppsökte jag en vårdcentral där
de mätte min lungkapacitet och andning.
Det konstaterades att jag hade lungsjukdomen kol. Med tanke på att jag varit storrökare i merparten av mitt liv så kanske det
inte var en överraskning. Men det är aldrig
roligt att få ett sådant besked.
Jag ﬁck i den här vevan tips om en läkare som
var specialist på området. Därefter har jag
besökt honom kontinuerligt. Och vid något
tillfälle frågade han om jag ville vara med i en
studie för ett nytt läkemedel, vilket jag inte
hade något emot.
Nej, det var ingen tvekan från min sida att
ställa upp. Min läkare har försökt få med mig
som ”försöksdjur” i en studie tidigare, men
då visade det sig att jag var lite för frisk för
just den studien, och det var ju glädjande på
ett sätt.
Men så frågade han mig igen… och vi har ju
en bra relation, jag litar på honom, och måste
erkänna att jag även var lite nyﬁken. Det
kunde vara spännande att vara med och se
vad det hela innebar. Det är en liten insats
som förhoppningsvis kan få stor betydelse.

”
4.
2.
2. TOMAS är en av länkarna i kedjan som gör det möjligt att utveckla läkemedel i Sverige.
En livsavgörande kedja – om vi vill behålla läkemedelsforskningen.

TILLSAMMANS ÄR BÄSTA MEDICINEN

5.
6.
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”Systemen att fortbilda
läkare måste vara enkla”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– Association of Senior Hospital Physicians, är det en förening för pensionerade läkare? frågade den tyska medicinprofessorn och spände ögonen i
mig under presentationsrundan i vår
arbetsgrupp om fortbildning i Bryssel.
▼ Knappast svarade jag något förnärmad, men professorn hade fog för sina funderingar. Hans
bekymmer var en äldre tysk läkarkår, som tycker sig
kunna allt, vägrar delta i någon form av fortbildning.
Hade vi kanske något bra förslag?
Nej, jag hade inget förslag men var givetvis något
förvånad att Tyskland med sitt obligatoriska fortbildningssystem med recertifiering hade denna typ av
problem.
Europeiska specialitetsföreningarna på Europanivå
(UEMS) är en brokig organisation där yttersta beslutsrätten ligger hos de nationella läkarförbundens representation i dess fullmäktige.
Detta färgar givetvis UEMS politik i fortbildningsfrågan som innebär att UEMS motsätter sig obligatoriska
fortbildningssystem baserade på samlande av CMEpoäng då det saknas bevis för nyttan av dessa. (CME
= Continuing medical education).
Däremot har man bidragit till att skapa ett ackrediterigsystem för CME-poäng, för att ge en möjlighet för kollegor
från länder med obligatoriska CME-system en möjlighet
att delta i kurser och konferenser utanför det egna landet.
Lukrativ marknad
På en Europeisk marknad finns det flera aktörer som
gärna vill ställa upp som ackreditörer och dela ut
CME-poäng för läkares fortbildning, inte minst som
detta innebar en betydande möjlighet till inkomster
för organisationen. Mot denna bakgrund bildade
UEMS ett ackrediteringsinstitut under namnet
EACCME® (European Accreditation Council for Continuing Medical Education). För att slå vakt om marknaden registrerades både namnet och varumärket
4

”Lukrativ recertifiering
på väg att bli ett hot”
ECMEC® (European CME Credits).
ECMEC® har nu blivit hårdvaluta på flera sätt inte
minst genom att generera betydande inkomster till
UEMS, tillgångar som behöver investeras. Så kunde
UEMS-ordföranden Zlatko Fras stolt presentera
inköpet av ett äldre kontorshus inhandlat i Bryssels
bättre kvarter. UEMS vill i denna byggnad skapa läkarprofessionens hus i Bryssel där alla läkarorganisationer skall erbjudas kontorsyta. Detta är något professionen länge efterlyst och idén har gått under beteckningen ”Domus Medica”.
Begreppet med fortbildningspoäng kommer som så
mycket annat från USA och är idag varumärkesskyddat av American Medical Association (AMA) under
namnet AMA PRA Category 1 CreditTM. I dagsläget
finns ett avtal mellan AMA och UEMS att en poäng i
USA motsvarar en poäng i Europa.
Poängen fördelas så att en timme föreläsning eller
konferens motsvarar en poäng. Man kan max erhålla
tre poäng för en förmiddag och tre för en eftermiddag
i systemet, dvs. totalt sex poäng för en dag.
ECMEC® blev ett hett debattämne när UEMS
arbetsgrupp avseende CME/CPD träffades i Bryssel 89:e april. Edvin Borman som sedan många år leder
arbetsgruppen vill nu få till en förändring av värdet på
poängen genom att koppla krav på interaktivitet i
utbildnings insatsen.
Komplexa system motverkar syftet
En rad förslag presenterades som att kursen eller konferensen skulle innehålla interaktivitet i form av en
”work-shop” eller möjlighet till internetbaserat examination vid hemkomsten innan poängen delades ut.
Bra eller dåligt kan man fråga sig? Men om syftet med
CME-poäng var att skapa möjligheter för
informationsutbyte över gränser så kommer ett allt
mer komplext och invecklat system bara skapa motsatsen.
Man kanske ställer sig frågan varför allt fler
nationer i Europa jobbar med obligatoriska recertifieringsystem baserade på CME-poäng. En förklaring är
att de nationer som går i frontlinjen har så kallade
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”kammare”, organsiationer drivna av professionen,
som av myndigheterna fått uppdraget att ta över myndighetsrollen vid utfärdandet av specialistbevis.
För kamrarna blir det därmed en utmärkt affärsidé
att även verka som recertifierande myndighet av
landets läkare som AMA gör i USA.
Motsvarande roll som kamrarna har i flera europeiska länder har vi i Sverige vår Socialstyrelse (SOS).
Det är SOS som utfärdar läkarlegitimationer och
specialistbevis. Socialstyrelsen har inte varit intresserat
av att recertifiera enligt kammarmodell utan fortbildning har tidigare reglerats via Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2005:12 om ledningssystem för kvalitet
och patientsäkerhet.
Det är dessa föreskrifter som vi lutat oss mot i
kravet på en formaliserad och strukturerad fortbildning för läkare. Bekymmersamt är att SOSFS 2005:12
nu ser ut att ersättas av en ny tunn ramföreskrift som i
princip bara kräver att hälso- och sjukvården skall ha
ett systematiskt kvalitetsarbete.
Ett svagt direktiv från Socialstyrelsen innebär att
flertalet vårdproducenter kommer behöva luta sig mot
ISO-certifiering i sitt kvalitetsarbete dit vår fortbildning
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hör. Tyvärr är kravet på ISO certifiering inte bindande
och för många små och säkert även stora enheter
kommer kostnaden för detta arbete äta upp en stor
del av budgeten. Det var delvis resultatet när Sjukhusen i Köpenhamnsregionen ackrediterades.
Fortbildning ett arbetsgivaransar
När man nu kokar ner frågan om läkares fortbildning
och dess reglering så gäller det att inte göra saker för
komplicerade. Vår politik är att fortbildningen är ett
arbetsgivaransvar. Med
en sämre föreskrift från
Socialstyrelsen som
regelverk är det hög tid
att kräva,”SPURliknande” inspektioner
av läkares fortbildning,
ledda av professionen.
Thomas Zilling,
ordförande i Sjukhusläkarföreningen
Fotnot: SPUR = En strukturerad kvalitetsinspektionsverksamhet av
ST-utbildningen i Sverige.

Vad tycker
du om jouren?
Mycket tyder på att läkares jouroch beredskapsarbete blir en
knäckfråga i nästa avtalsrörelse. Det
är därför viktigt för oss att ha
aktuella och genomarbetade
underlag om hur jourbelastningen
ser ut för våra medlemmar.
▼ I mitten av maj kommer Sjukhusläkarnas jourenkät via e-post till dig som medlem. Vi är mycket
angelägna om att få så många svar som möjligt
och hoppas därför att alla medlemmar deltar.
Så håll utkik efter jourenkäten?
Enkäten innehåller ett 20-tal frågor med flerval-

Svara på vår enkät för din
och dina kollegors skull
salternativ och kan besvaras på cirka 10 minuter.
Vårt medlemsregister innehåller en del inaktuella e-postadresser och i vissa fall saknas epostadress helt.
Om du inte tidigare fått e-postutskick från Sjukhusläkarna och Sveriges Läkarförbund behöver
du rapportera in aktuella uppgifter för att kunna
delta i enkäten och få andra medlemsutskick på
e-post. Skicka i så fall in uppdaterade uppgifter
till medlem@slf.se.
Resultatet avenkäten kommer att redovisas i
tidningen Sjukhusläkaren.
Sjukhusläkarföreningens styrelse
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I Holland styrs sjukv
”Miljontals patienter
kan kontrollera
kvaliteten bättre
än politikerna”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”I Holland anser vi att det är läkare
och patienter som bäst kan definiera
vad som är kvalitet i vården”, sa
Michiel Wesseling, sakkunnig vid den
holländska läkarorganisationen
KNMG (Royal Dutch Medical
Association). Åhörarna vid Sjukhusläkarnas symposium den 15
april, satt knäpp tysta inför denna
enkla sanning som är långt borta
från den svenska verkligheten.
▼ Holland har en lång tradition av försäkringsfinansierad sjukvård. 1941 införde tyskarna offentlig finansiering av sjukvården, vilket mötte djup
misstro bland holländarna. Under efterkrigstiden
introducerades ett system med delad offentlig och
privat finansiering, och från år 2006 är sjukvården
försäkringsfinansierad. I dag står fyra försäkringsbolag
för 85 procent av all sjukvård i landet.
Premisesystem leder till att miljontals
patienter kontrollerar kvaliteten
Dagens system är komplext, och innebär i korthet att
alla invånare är skyldiga att betala en sjukförsäkringspremie. Hälften av denna premie erläggs med
nominellt värde, lika för alla, och den andra hälften är
inkomstrelaterad. Ingen premie tas ut för barn.
Alla försäkrade har rätt till sjukvård med ett natioFortsättning nästa uppslag >>
6

Nyfikenheten var stor när det gällde alte
Men även Läkarförbundets VD, Håkan W
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kvården underifrån

ällde alternativ till det svenska landstingsstyrda sjukvårdssystemet. Frågorna och åsikterna haglade över Michiel Wesseling, från Holland och Arne Refsum från Norge.
Håkan Wittgren, fick en hel del frågor efter att han deklarerat att han imponerats av det holländska systemet.
Foto: Johanna Henriksson
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nellt definierat innehåll, som innehåller all evidensbaserad och relevant sjukvård.
Försäkringsbolagen säljer tilläggsförsäkringar som
omfattar t ex homeopati och kosmetisk kirurgi, som
inte omfattas av grundförsäkringen.
Försäkringsbolagen tecknar avtal med flera olika
vårdgivare, och medborgarna väljer fritt mellan
bolagen. Hög kvalitet på vården är helt avgörande –
är patienten/medborgaren inte nöjd kan han eller hon
välja ett annat försäkringsbolag.
– Systemet är så komplext att inte ens läkarna som
arbetar i det förstår hur det fungerar. Men de säger
”det fungerar bra, så det måste vara bra”, och vi är
mycket stolta över vårt system, sa Michiel Wesseling
och tillade att systemet är brett accepterat av politiker
både på höger- och vänsterkanten. Det som skiljer
mellan partierna är olika syn på om försäkringspremien ska dras med skatten eller om medborgarna ska
disponera större del av sin inkomst och själva ansvara
för betalningen.
”Systemet uppmuntrar drivkrafter för kvalitet”
Konsekvenserna av det holländska systemet är att det
finns drivkrafter för kvalitet i sjukvården, menar
Michiel Wesseling. Vårdgivare med låg kvalitet väljer
försäkringsbolagen bort.
– I systemet hanteras pengar och sjukvård. Konkurrensen skapas i första hand i det led som hanterar
pengar och det är här de stora vinstmöjligheterna
finns, inte i sjukvårdsproduktionen.
Den holländska sjukvården är kunskapsstyrd. Kvalitetskriterierna sätts av läkarprofessionen och av patienterna, som ”röstar”
genom sitt val av försäkringsbolag.
Vårdgivare med lägst kvalitet förlorare
– Politikerna har velat sätta en nedre gräns
för lägsta godtagbar standard i sjukvården,
men läkarna har protesterat mot detta
eftersom de menar att det inte ska finnas
någon låg nivå – alla ska sträva efter excellens. I praktiken är det de dåligt fungerande
enheterna som blöder pengar och väljs bort
av försäkringsbolagen.
Norsk sjukvård har styrts av ekonomi
Arne Laudal Refsum från norska Overlegeforeningen
talade om den norska sjukhusreformen, där regionala
beställarföretag tagit över landstingens (fylkenas) roll
som sjukvårdshuvudmän.
En viktig del av bakgrunden till reformen är den
ojämna befolkningsfördelningen i Norge. Merparten
av befolkningen finns i söder, medan stora delar av
Nordnorge är mycket glest befolkat.
1997 hade Norge 85 sjukhus, i dag är det betydligt
färre. Sjukvårdsreformen år 2002 överförde huvud8
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mannaskapet till staten. Fem regionala beställarföretag – i dag 4 – ansvarar för vårdorganisationen, med
ett universitetssjukhus i varje region. Finansieringen
sker genom en kombination av ramanslag och aktivitetsersättning.
– I den omstrukturering som skett har många
sjukhus antingen lagts ner, eller helt enkelt tömts på
innehåll. Det kan till exempel röra sig om att ett
sjukhus har internmedicinsk avdelning, men varken
röntgen eller kirurgi.
Inte helt sant att kostnaderna skenat
På pappret ser det ut som att sjukvårdskostnaderna
skenat sedan reformen infördes – en fördubbling
mellan år 2002 och 2011. Men i praktiken har kostnader som tidigare låg utanför hälso- och sjukvårdsbudgeten påförts i verksamheten, till exempel sjuktransporter, ambulansverksamhet och kostnaden för dyra
läkemedel.
– Istället för att fokusera på kvalitet i
sjukvården, har vi läkare istället tvingats
fokusera på ekonomin. Beställarföretagen
var från början tyngda av icke finansierade
avskrivningar och har stora ackumulerade
skulder. Först år 2010 var budgeten i balans,
och då sa hälsoministern ”nu när ekonomin
är under kontroll kan vi börja jobba med
kvaliteten”, vilket är talande för var politikerna haft sitt fokus sedan reformen
infördes.
Antalet sjukhus har minskat i Norge, men enligt
Arne Laudal Refsum är det nu dags att se till helheten
och bestämma var det måste finnas sjukhus. Det går
inte att driva nedläggningarna för långt i ett land där
väderförhållandena i Nordnorge är sådana att helikoptrar inte kan lyfta 40 procent av tillfällena under
vintern.
– Några av de avgörande frågorna inför framtiden
är hur sjukhusstrukturen ska se ut, om de regionala
beställarföretagen ska finnas kvar och att skapa en
investeringsplan för sjukhusen. Merparten av dagens
norska sjukhus byggdes på 1960-talet och byggnaderna behöver nu ersättas.
I Sverige utgår vi från att allt
som inte är offentligt är onormalt
Håkan Wittgren, vd I Sveriges Läkarförbund skisserade några välval för svensk sjukvård i framtiden
utifrån sitt personliga perspektiv. Han började med en
reflexion om normalitet:
– Vi utgår i Sverige från att offentligt driven
sjukvård är det normala. Samtidigt ser vi en framväxt
av privata alternativ, inte bara i primärvården.
Håkan Wittgren berättade att han själv varit
på studieresa i Holland och blivit imponerad, inte minst av den tillit som där finns
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mellan aktörer i sjukvården, något som
saknas i Sverige.
– Jag tror att det beror på att det i Holland
finns en tydlig rollfördelning mellan aktörerna, samtidigt som det finns ett gemensamt mål, sjukvård med kvalitet.
En viktig förutsättning skiljer Sverige från Holland,
vi har en liten befolkning på en stor yta medan förhållandena i Holland är de motsatta. Men det kan ändå
gå att lära av Holland för att hitta en kombination av
system för svensk sjukvård i framtiden, menade
Håkan Wittgren. Han avslutade med några frågor till
publiken om vägvalen i svensk sjukvård, bland annat
om staten borde ta tillbaka ansvaret för universitetssjukhusen och om beställar- och utförarfunktion
behöver separeras.
Mikael Rolfs i Sjukhusläkarnas styrelse inledde
den efterföljande diskussionen med en fråga om de
små sjukhusens framtid i Norge.
– Av flera skäl kommer många av de små sjukhusen inte att överleva. Det går inte att upprätthålla kvaliteten med ett litet patientunderlag, och de små sjukhusen förmår inte hänga med i den medicintekniska
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utvecklingen. Som organisation är vi inte emot nedläggningarna, även om det självklart finns ett lokalt
motstånd från de doktorer som drabbas. Men samtidigt måste vi ha en plan för vilka sjukhus som ska
finnas kvar, och vilka som ska läggas ner, svarade
Arne Refsum Laudal.
Forskningens ställning
Yngve Gustafson, Sjukhusläkarna i Umeå ställde en
fråga om forskningens ställning i Holland och Norge.
– I Holland finansieras forskningen av
regeringen. Vi anser att de bästa resultaten
nås genom ett nationellt ansvar, svarade
Michiel Wesseling.
Arne Refsum Laudal svarade att forskningen
har en stark ställning i Norge i dag. En
ökande andel av sjukvårdens budget går till
forskning – en ökning från 3 till 5 procent
av budgeten är på gång i den största
regionen i sydöstra Norge.

Fortsättning nästa uppslag >>
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– Sjukhusen börjar nu konkurrera med universiteten med sina forskningsresultat, sa han.
Läkarförbundets ordförande Marie Wedin underströk att nyckeln till förändring i svensk sjukvård är att
ge patienterna mer inflytande och valmöjligheter:
– I Holland kan patienterna påverka genom sitt val
av sjukvård. Patientinflytande är en väg till förändring
även i vårt land.

www.sjukhuslakaren.se

– Hög standard och hög kvalitet inom de ekonomiska ramarna, och med korta väntetider.
Evita Zoucas, Sjukhusläkarna i Lund, underströk
att kvalitet är det bästa sättet att kontrollera kostnader:
– Jämför en verksamhet med 30 procent komplikationer, och en med 10 procent komplikationer. En
sjukhusrelaterad infektion kostar 40 000 kronor, en
helt onödig kostnad. Om vi producerar kvalitet kan vi
sänka kostnaderna.
Anna Rask Andersen, Sjukhusläkarna i Uppsala,
kände igen mycket av Arne Laudal Refsums beskrivning av situationen i Norge:
– Politikerna kontrollerar sjukhusets budget, men
de underfinansierar verksamheten och skyller sedan
på personalen när det blir ett underskott.
Arne Laudal Refsum berättade att norska Overlegeforeningen anlitat en konsult för att analysera kostnaderna i sjukvårdssystemet.
– I Norge betalar arbetsgivaren sjuklön de första 16
dagarna. Enorma summor skulle kunna sparas bara
på en medveten satsning på att sänka sjukfrånvaron
bland sjukvårdspersonalen.
Michiel Wesseling avslutade diskussionen med en
reflexion:
– Även i Holland har politikerna periodvis lagt sig i
sjukvården. Vi har till exempel försökt med mixade
kvalitetsindikatorer, där vissa satts av politiker och
andra av professionen. Vi har sett att det skapat en
bristande tilltro mellan privata och offentliga aktörer,
vilket är förödande. Det är lättare att sköta pengar än
att utföra sjukvård, därför bygger vårt system på konkurrens på den finansiella sidan, mellan försäkringsbolag, och inte mellan sjukvårdsproducenter. Merparten av våra sjukhus är non-profit-organisationer. I
Holland ser vi det som en alltför stor risk att främja
konkurrens på utförarsidan.

Kvalitet lönar sig
Karin Båtelson, andra vice ordförande i Sjukhusläkarna, frågade om vilka professioner som utformar
kvalitetsindikatorer för sjukvården i Holland:
– Alla professioner utformar egna kvalitetsindikatorer. Vårt system är lite svårt att förstå, men i jämförelse
med andra länder betalar vi lite för en hög kvalitet, så
vi är nöjda med systemet. Försäkringsbolagen söker
inte de billigaste lösningarna utan de med högst
kvalitet. Sett till helheten är ofta den dyraste operationen den mest kostnadseffektiva. Försäkringsbolagen
är måna om sitt rykte och vill teckna avtal med de
utförare som står för den allra bästa vården.
Lars Nevander i Sjukhusläkarnas styrelse ställde
en fråga om kostnadseffektivitet i vården.
– I den medicinska professionen vill vi lägga större
omsorg vid kvalitet än vid kostnadseffektivitet. Men i
Norge har vi under många år gjort kostsiktiga besparingar, som blir dyra i längden. Jag tror att det är kostnadseffektivt med längre budgetperioder, till exempel
på tre år, svarade Arne Refsum.
Michiel Wesseling berättade att man i
Holland nu funderar över att utöka försäkringssystemet till att även omfatta äldrevården.
– Vi tror att hög kvalitet är kostnadseffektivt. De
sjukhus som har en svag ekonomi är också de som
har låg kvalitet.
Håkan Wittgren definierade kostnadseffektivitet som:

Helene Thornblad
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1st World Congress on Surgical Training
8-9 September, 2011, Svenska Mässan, Göteborg
9lONlQGDNLUXUJHUIUnQVYHQVNDRFKLQWHUQDWLRQHOODOlURVlWHQI|UHOlVHURFKGLVNXWHUDU

ZZZVXUJLFRQRUJ


10

vtt Sjukhus_nr2_2011.qxd

11-04-20

08.34

Sida 11

www.sjukhuslakaren.se

Debatt

Sjukhusläkaren 2/2011

Det kan blåsa åt fel håll när man visslar
I Sjukhusläkaren nr 6/2010 har Karin Båtelson i
en krönika ”Hur man vågar dela ut ett Visslarpris”
reflekterat kring fenomenet visslare. I sin krönika
berör Karin Båtelson vikten av att fånga upp kritik
på arbetsplatsen och att trenden för acceptans
har minskat.
▼ Med utgångspunkt från mina år i sjukvården som
innefattar verksamhetschefsansvar och 15 års erfarenhet som chefläkare vill jag delge mina reflektioner efter
att ha läst den aktuella krönikan.
Jag vill understryka synpunkterna att kunna ta till sig
och fånga upp framförd kritik på ett konstruktivt sätt.
Varje gång vi uppnår en visslingssituation via media
med det pådrag som detta innebär, har vi som arbetsgivare misslyckats. När det väl har hänt är det viktigt att
vi tar till oss kunskapen hur vi kan hantera en liknande
situation framöver för att förbättra hanteringen.
När någon visslar blåser det och det får konsekvenser för patienter/anhöriga, medarbetare och för verksamhetsutveckling. Det kan också få ekonomiska konsekvenser. Jag vill beröra dessa fyra områden något
ytterligare.
Patient/anhörig
För mig är den viktigaste frågan om den som visslar
använt erfarenheter från en enskild patient på ett sätt
som skadat patienten eller dennes anhöriga. Enligt min
erfarenhet är det uppgivna skälet till vissling oftast en
önskan att vilja förbättra för patienten.
I många fall är det verkliga skälet betydligt mer
komplext än så, egna motiv kan finnas med. Jag har
sett ett flertal fall där patient/anhöriga har tagit skada
av den publicitet som ofta uppstått i samband med en
vissling. Visslaren kan gå ut med uppgifter som inte ger
direkta patientdata men är tillräckliga för att media
snabbt ska identifiera och kunna vända sig direkt till patienten eller dennes anhöriga för att få vederbörandes
reaktion.
Då de flesta situationer har varit komplexa blir detta i
många fall ytterligare en belastning för den det berör.
Som arbetsgivare har vi utomordentligt små möjligheter
att i det enskilda fallet bemöta och vederlägga uppgifter
som enligt vår uppfattning är inkorrekta.
Risken att en visslare tillfogar skada i form av oro
bland patienter eller medborgare ser jag också som
viktig. Vi har här en starkare ställning som arbetsgivare
och skall kunna inge trygghet genom vårt sätt att agera.
Vi kan då på ett korrekt sätt i media bemöta den kritik
och de synpunkter som framkommit.
Medarbetare
I många fall då en visslare har blåst till visar det sig att det
som inträffat varit en enstaka händelse. Ofta har man inte

använt de interna signalsystem i form av avvikelser som
vi skall göra. Detta krav har ju ytterligare stärkts i den nya
patientsäkerhetslagen från 1 januari 2011.
Detta i sin tur leder till att medarbetare som känner sig
direkt eller indirekt utpekade kan fara illa vid en vissling. De
kan också uppleva illojalitet då en visslare kan belönas
med stor uppmärksamhet via media eller från politiker.
Den som på annat sätt påpekat brister tycker sig inte bli
uppmärksammad eller får den återföring de borde få.
Utveckling
I de flesta fall sker en vissling därför att man upplever
att en förändring ska bli till det sämre för patienten.
Många gånger är det så att man vill ha det som det är. I
detta ligger en fara att ett utvecklingsarbete stoppas
upp såväl i det enskilda fallet som rent principiellt.
Den uppmärksamhet en visslare kan få när man inte
har använt gängse avvikelsesystem kan på ett effektivt
sätt desavouera tilltron till att använda de system vi har
för att förbättra sjukvården. I de fall visslarens utspel
leder till politiska diskussioner och motsättningar kan
det också styra beslut i en riktning som konserverar
behandlingsprinciper som inte är optimala.
Ekonomi
En trängd ekonomisk situation ger inte så ofta upphov
till en vissling, utan genererar mer samlade burop från
stora delar av personal och fackliga organisationer.
Däremot kan den uppmärksamhet en vissling ger leda
till politiska beslut som är mindre väl genomtänkta ur
prioriteringssynpunkt och också kan innebära en ekonomisk belastning för organisationen.
Några råd
Instämmer helt i Karin Båtelsons önskan att man inte
behöver dela ut något visslarpris nästa år, utan att vi
inom vården kunnat fånga upp de signaler och synpunkter som finns för att på ett konstruktivt sätt förbättra vår
vård.
När man skall uppmärksamma visslare bör den som
ansvarar för urvalet skaffa sig en så fullständig bild som
möjlig. Beträffande patientperspektiv kan patientnämnder respektive Socialstyrelse vara instanser att
använda. Har det visslaren uppmärksammat resulterat i
anmälningar till patientnämnd eller till Socialstyrelsen?
Att använda lokala fackföreningar för att få en bild hur
de upplever situationen på den lokala vårdinrättningen
kan vara en väg. Låt oss hellre lyssna på det lågmälda
småvisslandet som tyder på ett väl genomfört
arbetspass än de straffsparksignaler som självutnämnda domare blåser.
Anders Hagman,
överläkare på Skaraborgs sjukhus
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”Tre av fyra sjukhus-samm
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Sammanslagningar av sjukhus är
kostsamt, både för anställda och skattebetalare. Trots bristen på vetenskaplig evidens fortsätter trenden.
▼ Forskaren Soki Choi har tittat närmare på fusionen
mellan Karolinska och Huddinge. Hon beskriver
ingående utmaningarna, men också framgångsfaktorer som kan förebygga logikkrockar mellan så kallad
managerialism och professionalism.
Under 1980-talet genomfördes i USA flera rekordsnabba och omfattande sjukhussammanslagningar.
Drivkraften var finansiella och organisatoriska förbättringar. Trenden nådde Europa på 1990-talet och i
Sverige genomfördes ett flertal stora sjukhusfusioner.
Konkurrens oftast bättre än fusion
Trots löften om stora effektiviseringar,
uteblev de stora vinsterna.
Ur ett ledningsperspektiv blir det svårt att
ha kontroll över verksamheterna.
Medan sjukhusfusioner ofta leder till sämre
kvalitet, uppmuntrar konkurrens till
kvalitetsutveckling.
Högspecialiserad vård ett undantag
– Fusioner är sällan lyckade. Men det finns ett
undantag och det gäller den högspecialiserade
vården. Den är forskningsintensiv och har höga fasta
kostnader och där kan det finnas goda skäl till att
konsolidera, säger Soki Choi.
Det är sorgligt, menar hon, att sjukvården inte tar
fasta på den kunskap som redan finns. Företrädare för
sjukvården har i regel ett starkt självförtroende när det
gäller medicinsk sakkompetens och det ställs höga krav
på att de metoder man använder är evidensbaserade.
För låga krav på styrning och ledning
– Som ekonom och forskare stör det mig att sjukvården inte har samma höga krav på evidens när det
gäller styrning och ledning av organisationer. I dag
kan läkare utan ledarskapsbakgrund gå in på chefspositioner och styra verksamheter.
Fortsättning nästa uppslag >>
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I sin avhandling, som rönt stor uppmärksamhet, visar Soki Choi att det inte var de kultu
husledningen och vårdpersonalen.
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r de kulturella skillnader som fanns på klinikerna på Huddinge och på Karolinska som skapade problem vid sammansalgningen. Problemet var avståndet mellan sjukFoto: Johanna Henriksson
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”Politikerna grundar sina beslut
på en falsk myt att fusioner är bra”
– Det är inte konstigt att det uppstår svårigheter och
problem, säger Soki Choi.
I februari disputerade hon vid Institutionen för
lärande, informatik, management och etik vid Karolinska Institutet. Avhandlingen har väckt stor uppmärksamhet, inte minst bland chefer, politiker och
tjänstemän.
I avhandlingen hävdar Soki Choi att i tre fall
av fyra misslyckas fusioner inom näringslivet; chansen att nå en lyckad fusion inom
offentliga sektorn bedömer hon vara
mindre än 25 procent.
– Man gör fusioner för ofta och av fel anledning.
De förväntade besparingarna uteblir i regel, och det
ekonomiska läget snarare förvärras än förbättras. Att
genomföra och lyckas med en fusion är ett jättesvårt
uppdrag, kanske det svåraste man kan göra i sjukvården, säger Soki Choi.
Politikerna grundar sina beslut på myter
I hennes avhandling visar hon att fusioner sällan
föregås av evidensbaserade beslut; hellre än att förlita
sig på vetenskapliga data, utgår politiker istället från
myten om att fusioner är bra.
Inför bildandet av Karolinska Universitetssjukhuset
2004, fanns starka motsättningar. Sammanslagningen
av Karolinska och Huddinge var kontroversiell och
långt ifrån självklar. Bara några veckor innan fusionen
skulle äga rum, klubbades beslutet igenom med en
enda rösts övervikt i Stockholms läns landsting i
december 2003.
Drivkraften var finansiella, genom en fusion
hoppades politikerna att uppnå effektivitetsvinster på
cirka 700 miljoner kronor under tre år. Sjukhusledningen gav verksamhetscheferna vid de bägge sjukhusen uppdraget att slå ihop 125 kliniker till 74.
Beparingarna uteblev
– Efter tre år insåg man att de förväntade
besparingarna inte hade uppnåtts. Så småningom tog man ett kliv tillbaka från den
ursprungliga genomförandeplanen och den
dåvarande sjukhusdirektören fick lämna
organisationen, säger Soki Choi.
”Problemet var inte olika kulturer utan konflikten mellan sjukhusledningen och personalen”
Avhandlingen som spänner från åren 1995 till 2007
består av tre delar. Den första studien handlar om de
bakomliggande skälen till att en sammanslagning som
ansågs vara omöjlig, ändå blev av. Den andra studien
14

beskriver själva implementeringen och undersöker
grundläggande orsaker till varför fusionen inte
uppnådde satta mål. Och den tredje studien tittar
närmare på fusionen på kliniknivå.
– Resultaten visar att det inte var den förväntade spänningen mellan de två sjukhusens
olika kulturer och traditioner som skapade
de största svårigheterna, utan snarare konflikten och avståndet mellan sjukhusledningen och vårdpersonalen, säger Soki
Choi.
De som inte följde
top-down-styret lyckades bäst
Den tredje studien handlar om hybridisering eller
delat ledarskap. En jämförelse görs mellan sammanslagningar av två kirurgiska kliniker samt två
medicinska kliniker vid Huddinge respektive Karolinska sjukhuset. En av kliniksammanslagningarna
lyckades över alla förväntningar, medan den andra
misslyckades.
– I det fall där det inte gick så bra, om jag
uttrycker det milt, så var det för att man
hade en klinikchef som blint lydde sjukhusledningens och sjukhusdirektörens ”topdown” syn på förändring. Chefen var inte
särskilt flexibel och tog inte hänsyn till
verklighetens förutsättningar, säger Soki
Choi.
I det andra fallet fanns en chef med samma
mandat, men som gjorde en mycket friare tolkning av
uppdraget. Han lyckades anpassa förändringsarbetet
till rådande verklighet, och professionens kompetens
och synpunkter togs tidigt med i arbetet. Om den
första kliniksammanslagningen präglades av förhållningssättet ”top-down”, präglades den andra fusionen
av ”bottom-up”.
– De började med att förankra och sedan delegera
både små och stora beslut ned till undersköterskenivå. Förhållningssättet präglades av lyhördhet, man
lyssnade och stannade kontinuerligt upp för att se att
alla var med på tåget, säger Soki Choi.
Framgångsmodellen
Utmärkande för den framgångsrika modellen var
också att man designade ett ledningssystem som
präglades av två centrala dimensioner. Istället för en
klinikchef som ensam ansvarade för förändringsarbetet, utsågs istället två förändringsledare: verksamhetschefer från Huddinge och Karolinska som samarbetade i tandem. Dessutom tillsattes en informell ledare
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gå ur igen. Det går inte att ta en modell från industrin
och sedan planka på sjukvården, säger Soki Choi.
Själv har hon en ekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Soki Choi menar att politikerna i Skåne har mycket att lära av de
erfarenheter som gjordes vid sammanslagningen av Huddinge och
Karolinska. Nu är risken stor att samma misstag görs i Skåne som
gjordes i Stockholm.

som var en högt respekterad professor med stort förtroende bland läkarna.
– Vid varje möte visade man upp en enad fasad.
Eventuella meningsskiljaktigheter diskuterade man
med varandra i ledningsteamet och inte med klinikens anställda. Kompletteringen med en professor
med gedigen medicinsk sakkompetens i ledningsteamet, visade sig också vara ett väldigt klokt beslut.
Ett överraskande resultat, menar hon, var att
fusionsarbetet gick mycket smidigare och snabbare än
vad det traditionellt brukar göra.
– Det brukar ta cirka sju till tio år för en kunskapsintensiv organisation att hitta formerna för integration
och ett fungerande samarbete. För den framgångsrika
kliniken tog det endast två år, det är en väldigt kort tid.
Region Skåne har mycket att lära
av det som skett i Stockholm
Soki Choi menar att Skånes Universitetssjukhus har
mycket att lära av de erfarenheter som gjordes vid
sammanslagningen av Huddinge och Karolinska.
– Nu när man ändå gör fusionen är det viktigt att
göra den så bra som möjligt och ta hänsyn till den
kunskap och det lärande som finns. Många gånger
underskattar man de behov och resurser som behövs
för att lyckas med ett svårt förändringsarbete. Konsulter eller förändringsledare bör vara en del av systemet,
de kan inte komma in i en organisation för att sedan

En av Sveriges mäktigaste kvinnor
Under lågkonjunkturen i början av 2000-talet startade
hon IT-företaget Blue Factory. På kort tid hade hon
ett 40-tal anställda och pendlade mellan kontoren i
Hong Kong och Stockholm. Hon har suttit i flera styrelser, exempelvis i BRIS och Post- och Telestyrelsen.
Ett flertal gånger har hon blivit omnämnd i såväl
nationell som internationell affärspress och hon har
även blivit rankad som en av Sveriges 125 mäktigaste
kvinnor.
– Jag har sedan barnsben haft två drömmar, den
ena var att starta ett företag. Den andra var att doktorera på Karolinska Institutet. Min familj kommer från
Sydkorea och jag är uppvuxen med konfucianismen.
En drivkraft i det mesta jag gör är att jag vill åstadkomma förbättringar. Om inte politiken varit så rutten
hade jag förmodligen blivit politiker, säger Soki Choi.
Precis som många managementkonsulter trodde
Soki Choi att hon kunde föra över sitt kunnande från
Handelshögskolan och näringslivet till sjukvården.
Hon insåg ganska snart att det fattades en hel del
erfarenheter.
– Mötet med den offentliga sektorn och sjukvården
gjorde mig ödmjuk. Jag förstod att det inte fanns
några genvägar, jag behövde ta den långa vägen och
sätta mig på skolbänken igen.
Soki Choi blev antagen som doktorand hösten 2005
vid Medical Management Centre på Karolinska Institutet. Hennes handledare var Mats Brommels. Under
2010 var hon inbjuden att gästforska vid Harvard University.
– Nu ska jag landa ett slag och fundera på hur jag
ska förvalta det jag lärt mig. Min dröm är att på sikt
arbeta som förändringsledare och utveckla hälso- och
sjukvården på organisationsnivå.
Den 22 till 24 juni kommer hon att resa till Portugal
och närvara vid European Health Management Associations årliga konferens. Soki Chois avhandling är ett
av tävlingsbidragen som gått till final. Förhoppningsvis vinner hos priset för bästa artikel.
– Det har nästan inte funnits någon forskning på
sjukhussammanslagningar i Europa. Min drivkraft och
syftet med avhandlingen är att öka förståelsen för fallgropar och även visa på möjligheter i fusionsprocesser, säger Soki Choi.
Eva Nordin

Läs mer: ”Competing logics in hospital mergers- The case of the Karolinska University Hospital”. Karolinska Institutet 2011.
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Beslut ska tas i juni, men ida
vilken inriktining Nya Karol
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Koncentrera den högspecialiserade
vården till Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. Organisera
vården i sex tematiska områden.
Begränsa det akuta omhändertagandet
till att omfatta i första hand de svårast
sjuka patienterna. Så ser i huvudsak
förslagen till verksamhetsinriktning ut
för det nya sjukhuset. Men redan nu
backar politikerna.
▼ Det var i april 2008 som politiker beslutade att
inrätta en särskild förvaltning, Nya Karolinska Solna
(NKS) direkt under den politiska landstingsledningen
i Stockholm. Chef för förvaltningen är Lennart
Persson. Han har tidigare varit verksam som specialistläkare och professor i neurokirurgi vid Akademiska sjukhuset i Uppsala.
– Vår rapport är en av flera rapporter som rör den
framtida hälso- och sjukvården i Stockholms läns
landsting. Mycket av det vi arbetar med har hittills
handlat om byggnation, upphandlingar och planering
kring själva sjukhuset. Det är ett steg i många led, vår
senaste rapport handlar om vilken verksamhetsinriktning sjukhuset ska ha, säger Lennart Persson.
Stora visioner
Visionen för det Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna siktar högt. Om drygt
fem år då det nya sjukhuset invigs förväntas
det vara av världsklass och ett av världens
främsta centrum för life-science, det vill
säga forskning, utveckling och innovation
inom läkemedelsområdet, biomedicin, bioteknik och medicinteknik.
Men det är mycket arbete och många beslut kvar
innan alla delar är på plats. Och det är flera parter
Fortsättning nästa uppslag >>
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beslutet tas vilken inriktning “Nya Karolinska Universitetssjukhust i Solna” ska ha. Men bara två månader innan avgörandet, vet ingen om sjukhuset ska ha kliniker och
ågonsin vad det ska bli av de skyhöga visionerna.
Illustration: White Tengbom Team
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inblandade, vilket innebär att kompromisserna sannolikt blir många.
Tematisk organisation
– Det som är beslutat i landstinget redan
förra året är att det ska finnas en tematisk
organisation av patientvården på NKS.
Om vi exempelvis tar en cancerpatient som
behöver den högspecialiserade vården, är
tanken att invärtesmedicinare, onkologer,
kirurger, bild- och funktionsmedicinare och
andra inblandade ska samlas runt patienten
och planera vården tillsammans. Arbetssättet gör att patienterna slipper flytta runt och
remitteras mellan olika specialiteter, säger
Lennart Persson.
Patientvården på NKS föreslås vara organiserad
utifrån sex kärn- eller temaområden. Det finns redan
idag många goda exempel på tematiska organisationer som fungerar som förebilder, menar Lennart
Persson.
– Astrid Lindgrens barnsjukhus eller Drottning
Silvias barnsjukhus är bägge tematiska organisationer
som utgår ifrån barnens omvårdnadsbehov. Jag var
också med och byggde upp neurocentrum i Uppsala
där vi skapade tematiska grupper inom neurosjukvården. Vi har många goda erfarenheter från både
Sverige och även internationellt som vi kan dra
lärdom av.
På NKS föreslås ett barnsjukhus med mindre bassjukvård än vad som finns på Astrid Lindgrens barnsjukhus. Cirka 20 procent av slutenvårdsresurserna
reserverar man för barnsjukvården på NKS:
– Vi tror mycket på en samverkan
mellan barn- och vuxenvård, särskilt när
det gäller forskning. Dessutom har vi
fler barn som överlever svåra sjukdomar
och når vuxen ålder. Det är därför angeläget att barn- och vuxenvården ligger
nära varandra för att stimulera till samarbete, säger Lennart Persson.(bildern)
Osäkert om det ska finnas kliniker
Om det fortfarande ska finnas kliniker på
NKS är fortfarande inte beslutat, inte heller
hur ledningen och styrningen av de olika
verksamheterna ska se ut. Det arbetet har
inte startat ännu.
– Så vitt jag kan bedöma kommer läkare även fortsättningsvis att vara organiserade i kliniker som har
sin grund i läkarnas specialiteter, den stora förändringen är att den fysiska miljön kommer att underlätta
för olika specialiteter att arbeta nära tillsammans.
Jag tror att läkare och många andra kommer att
uppleva att organisationen av patientvården stämmer
bättre överens med hur man arbetar idag. Även
18
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läkarnas roll och ansvar för den medicinska verksamheten kommer att bli tydligare och underlättas med
en mer patientorienterad organisation, säger Lennart
Persson.
I dag, menar han, finns det många exempel på
organisationer där olika klinikspecialiteter är inordnade i divisioner, men som inte har så mycket samarbete med varandra.
Ska styras av flera professioner
Organisationen föreslås vara en matrisorganisation. Det medicinska ledarskapet
kommer även fortsättningsvis att vara starkt
knutet till forskningsutbildade läkare, men
även forskningsutbildade sjuksköterskor
och paramedicinare kommer att vara chefer
på det nya sjukhuset.
– Olika professioner måste komma fram. När det
gäller omvårdnad så är det helt naturligt att sjuksköterskor kommer att ha chefspositioner även i framtiden.
Hoppas på mindre administration
– Förhoppningen är också att den administrativa
bördan ska minska och att förutsättningarna för forskning och utveckling kommer att underlättas i och med
att forskningen runt patienten inte följer några klinikgränser. Huvudskälet till att NKS byggs intill Karolinska Institutets Campus i Solna är att underlätta samverkan mellan forskning, utveckling, utbildning och
sjukvård, säger Lennart Persson.
När det gäller den akuta verksamheten är
förslaget att dra ned på den akuta verksamheten och i första hand ta emot svårare multidisciplinära fall, som kräver tillgång till
team med olika specialister och avancerad
utrustning.
– Vårt förslag är att NKS inte ska ha ett eget upptagningsområde för alla typer av akuta patienter, utan
i första hand hjälpa svårt sjuka patienter. Alla patienter
som kommer till ett sjukhus ska naturligtvis bli
omhändertagna, men om det startas närakuter
kommer sannolikt fler patienter tycka att det är
enklare att söka sig dit, säger Lennart Persson.
Politikerna redan på väg att ändra sig
Stora delar av de förslag som presenterades i början av april tycks dock redan
vara överspelade. Enligt Torbjörn
Rosdahl (m), finanslandstingsråd i Stockholm (bilden) kommer man inte att följa
alla förslagen i NKS rapport om verksamhetsinriktning för det nya sjukhuset.
– Det är bara en av många delrapporter, den
är välskriven och följer direktiven. Men vi
kommer till exempel inte att koncentrera all
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högspecialiserad vård till Solna, den
kommer att finnas kvar även på Huddinge.
Där finns världsledande forskning i bland
annat regenerativ medicin.
– Ett annat skäl är det måste finnas en verksamhet
på Huddinge som gör det möjligt för kandidater att
följa patienter längre än de 2 till 3 vårddagar som är
genomsnittet på NKS. Man skulle slå undan fötterna
för Karolinska Institutet som utbildar 70 procent av
sina läkare på Huddinge, säger Torbjörn Rosdahl.
Även förslaget om en kraftig begräsning av
akutsjukvården förkastas.
– Det ska vara ett öppet sjukhus. Vi behöver akutplatserna och vi vill ha full kapacitet.
Beslut om inriktning i juni
I juni ska ett formellt beslut fattas om verksamhetsinriktningen. I september hoppas Torbjörn Rosdahl att
ett besked ska kunna lämnas om hur organisationen
ska se ut.
Sjukhuset som kostar cirka 14, 5 miljarder att bygga
öppnar för de första patienterna under 2016 och ska
vara helt färdigställt hösten 2017.
Eva Nordin

Fakta | NKS
NKS planeras för totalt cirka 600 slutenvårdsplatser: 400 enkelrum, 130 intensiv- och
intermediärvårdsplatser och 75 postoperationsplatser. Det ska även finnas 100
dagvårdsplatser och 100 patienthotellplatser,
totalt alltså cirka 800 sängar.
▼ De byggnader som idag brukas av Karolinska
Universitetssjukhuset i Solna, kommer inte att
användas för landstingets universitetssjukvård då
NKS har öppnat.
Enligt planen ska området omvandlas till
stadsmiljö med blandat innehåll. Utöver kommersiella lokaler med kontor, forskning och vård planeras
också för byggandet av en stor andel lägenheter.
Vad som sker med de olika byggnaderna; försäljning, ombyggnation eller rivning ska utredas av
landstinget. Nuvarande huvudbyggnad samt Eugeniahemmet är byggnadsminnesmärkta och ska bevaras
som byggnader, men för andra ändamål än idag.
Nya Karolinska Solna kommer sannolikt att ha en
särskild medicinsk profil, men vilken det blir är ännu
inte beslutat. Inte heller vilka verksamhetsområden
som kommer att förläggas till Solna respektive
Huddinge, eller vilka specialområden som andra
universitetssjukhus ska ansvara för.
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”Mycket väsen
för lite ull”
– Jag är förvånad att innehållet
blev så tunt.
▼ Så säger Thomas Flodin, kardiolog vid
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge,
ledamot i Läkarförbundets
centralstyrelse.
Rapporten skulle beskriva
verksamhetsinnehållet, men
det finns en stor brist på konkretion och det är väldigt få
sidor som beskriver själva
verksamhetsinnehållet. Och
ska man bedöma politikernas
Thomas Flodin.
agerande så verkar ju de tre
huvudförslagen redan vara
överspelade. En ökad koncentration av all högspecialiserad vård till
NKS, det förslaget är starkt ifrågasatt, inte
minst av Karolinska Institutet.
Klinikerna inte avskaffade
När det gäller beslutet att organisera patientvården tematiskt så hänvisar man till internationella erfarenheter. Jag har besökt flera
av de sjukhus som man refererar till och på
inget av dessa har man avskaffat klinikstrukturerna. Att samarbeta över klinikgränserna
det gör vi ju redan idag på många stora
sjukhus.
– Den här tematiska organisationen kräver
en närmare behovs- och funktionsanalys
innan den införs. Innebär det egentligen
något nytt, annat än att sjukhuskropparna
kommer att ligga nära varandra?
Löpande kritik tvättas bort
Sedan är jag skeptisk till NKS-förvaltningens
sätt att arbeta. Man tvättar bort kritik löpande.
Man påstår också att fackliga företrädare kontinuerligt har informerats om verksamhetsinnehållet, vad jag minns har det skett vid två
tillfällen vara ett på vårt eget initiativ.

Eva Nordin
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”Det vore olyckligt om de ursprungliga
visionerna kompromissades bort”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Genom byggandet av Nya Karolinska
Universitetssjukhuset öppnas nya möjligheter att möta framtidens sjukvård.
Men nu backar politikerna.
▼ Det är olyckligt att den ambition som funnits att
bygga ett högspecialiserat sjukhus med profilområden
uppbackade av starka forskningsmiljöer nu får stryka
på foten.
Det menar Mats Brommels
(bilden), chef för Medical
Management Centrum vid
Karolinska Institutet.
För några veckor sedan
släpptes rapporten Nya Karolinska Solna- mål och verksamhetsinriktning. Bakom
rapporten står tjänstemän på
NKS-förvaltningen som under
flera år arbetat på uppdrag av
den politiska ledningen i
Stockholms läns landsting.
– Rapporten följer det ursprungliga verksamhetskoncept som också fastställdes i landstingsfullmäktige. Några nya direktiv har inte tillkommit. Men i en
DN-debattartikel föregår politikerna rapporten och
ger avkall på den linje som tidigare gällt, säger Mats
Brommels, professor i medicinsk lednings-, organisations- och innovationskunskap vid MMC.
Förslaget att koncentrera den högspecialiserade vården till NKS är en god idé och har
stöd i forskning, menar han. Att samla verksamheter med låga volymer innebär att man
kan säkerställa såväl kompetens som
kvalitet. Av ekonomiska skäl är det heller
inte försvarbart att dubblera kompetens och
resurser på flera ställen.
– Vi har en utveckling som innebär att sjukvården
måste bli bättre på att samutnyttja resurserna och se
till att beläggningen är hög. Den stora utmaningen nu
är som jag ser det, att skapa ett bättre samförstånd
kring att det ursprungliga konceptet faktiskt är vettigt.
Nu antyder politikerna att man även ska öppna för
bassjukvård på NKS. Det vore olyckligt anser jag, att
blanda högspecialiserad vård med bassjukvård, säger
Mats Brommels.
20

Enligt förslaget bör Karolinska även fortsättningsvis
bedriva universitetssjukvård, men med en tydligare
inriktning mot specialist- och bassjukvård. Ett
argument är att det ger goda möjligheter för Karolinska Institutet att bedriva klinisk forskning och
grundutbildning på alla nivåer.
– Det är ett begränsat synsätt. Undervisningen ska
ske där de normala vårdmiljöerna finns. Det finns
sedan tidigare en samsyn mellan Karolinska Institutet
och Stockholms läns landsting om att forskning och
utbildning ska bedrivas i hela hälso- och sjukvården i
Stockholm. Det uttrycktes i SASS-utredningen och det
reviderade ALF-avtalet från 2007. Med register och
informationssystem blir all vård forskningsbar, samtidigt engagerar du hela organisationen i forskning och
utveckling, även utanför universitetssjukhusen, säger
Mats Brommels.
Ett annat förslag som lades fram i rapporten var att
begränsa den akuta verksamheten vid NKS till att
omfatta de svårast sjuka och skadade patienterna från
hela länet. Utredarna föreslår att omhändertagandet i
huvudsak ska omfatta de som kommer med
ambulans, särskild remiss eller hänvisas via sjukvårdsupplysningen.
Även här backar politikerna och menar att akutmottagningen ska vara öppen för alla.
Överbelastade akuter ett svenskt problem
– Det skulle kraftigt försämra möjligheterna till profilering och högspecialiserad vård. Helt oberoende av
NKS bör åtgärder vidtas för att minska missbruket av
sjukhusens akutmottagningar. Det är ett svenskt
problem som saknar motstycke internationellt. Lättoch närakuter är ett steg i rätt riktning, men befolkningens attityder behöver också bearbetas.
Saknar det internationella perspektivet
Ett perspektiv som saknas, menar Mats Brommels är
det internationella. I takt med att den europeiska
sjukvårdsmarknaden öppnas och fritt vårdval, med
vissa begränsningar, införs inom hela Europa,
kommer konkurrensen mellan vårdgivare att ytterligare öka.
– Den här konkurrensen kommer tydligast att
märkas i den högspecialiserade vården. Drabbas du
av cancer vill du som patient få den bästa cancervården varhelst den finns i Europa. En högspecialiserad
vårdenhet måste ha som utgångspunkt att vara internationellt konkurrenskraftig.
Eva Nordin
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”Oroande att det inte finns några svar
på hur vårdplatsbristen ska lösas”
– Det som framförallt oroar mig är att
man minskar antalet vårdplatser och
inrättar enkelrum för patienterna.
▼ Så säger Mikael Rolfs, specialist i anestesi/intensivvård, Karolinska Universitetssjukhuset. Styrelseledamot i Sjukhusläkarföreningen.
– I dag brottas vi dagligen med två till fyra överbeläggningar per avdelning. Rapporten ger inga svar på
hur man ska lösa vårdplatsbristen. Och hur tänker
man sig att bemanningen ska öka om patienterna ska
få enkelrum? I dag råder det exempelvis brist på
bland annat intensivvårdssjuksköterskor.
Förslaget att begränsa den akuta verksamheten och införa remiss till akutmottagningen
är inte rimlig.
Finns effektiva triagesystem
– Redan idag finns effektiva triagesystem som innebär
att slutenvården inte belastas i onödan, säger Mikael
Rolfs.
– Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus tas exempelvis
en tvåring som brutit armen idag om hand av ett spe-

cialistteam som ser till att att barnet kan röntgas,
gipsas och åka hem på samma dag.
Rapporten väcker många frågor
Mikael Rolfs menar att rapporten väcker många frågor.
– Jag skulle till exempel vilja
ha en närmare konkretisering
av var gränserna för de sex
temaområdena går. Ta exempelvis temaområde barn. Ska
det omfatta alla barn från
prematur ålder till 18 år? Och
vilka sjukdomar ska ingå? Barn
kan ju ha alla möjliga olika
sjukdomar. området spänner ju
Mikael Rolfs.
över ett stort medicinskt fält.
Och vad händer med Astrid Lindgrens barnsjukhus
och Radiumhemmet?
Mikael Rolfs hade också önskat att man bättre hade
definierat vad man egentligen menar med en ökad
koncentration av den högspecialiserade vården till
NKS.
– Vilka verksamheter avses?
Eva Nordin

– Nya Karolinska kan ge den långsiktighet som vi
efterlyser, men det råder ovisshet om kvinnosjukvården
– Det finns mycket som är konstruktivt,
men fortfarande är en hel del av innehållet
diffust. Det som jag framförallt undrar över
är väl var alla delar av kvinnosjukvården
hör hemma i den tematiska organisationen.
▼ Så säger Ylva Vladic Stjernholm, överläkare på
Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset och ledamot i KUs
läkarförening.
Inom kvinnosjukvården finns ett nära samarbete mellan gynekologi och obstetrik. Vi är
beroende av såväl gynekologi som obstetrik
också när det gäller jourer och operativ verksamhet.
Kvinnosjukvården finns representerad i flera

av de tematiska områdena. Gynekologisk verksamhet ingår i temat cancerkirurgi och obstetrikverksamheten har alltid samarbetat med
neonatologi. Vissa delar av gynekologin poch
obstetriken tillhör den högspecialiserade
sjukvården medan andra tillhör specialistsjukvården. Vi planerar ett möte med NKS-förvaltningen för att diskutera dessa frågor.
I professionen har vi ofta efterlyst bättre möjligheter att arbeta långsiktigt när det gäller planering av hälso- och sjukvård. Det är möjligt att
man med NKS öppnar just för det och att den
satsning som nu görs är ett steg ifrån kortsiktiga
beslut under korta politiska mandatperioder.

Eva Nordin
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– Nya Karolinska gör det
lättare att samarbeta
professionellt runt patienten
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Hans Hägglund är överläkare och specialist i hematologi. Han är en av sex
projektledare för den tematiskt organiserade patientvården på Nya Karolinska Universitetssjukhuset i Solna. En
av ambitionerna är att det ska finnas
ett heltäckande cancercentrum.
▼ I snart tre år har Hans Hägglund arbetat deltid på
NKS-förvaltningen som en av sex medicinska projektledare. Ett 70-tal läkare och annan personal från Karolinska Universitetssjukhuset och
andra akutsjukhus i Stockholm har
även deltagit i arbetet.
– Jag arbetar cirka 70 procent
kliniskt som hematolog och resten
av tiden som projektledare. Jag
tycker att idén med tematisk vård
är bra. När det gäller cancer som är
ett av temaområdena så får vi
chansen att bygga ett comprehensive cancer center som omfattar
såväl prevention som palliativ
Hans Hägglund tror
vård. Strukturen av sjukhuset gör
att mycket kommer
det mycket enklare att samarbeta i
att bli bättre om de
ursprungliga planerna multiprofessionella och multidisciplinära team runt patienten, säger
genomförs.
Hans Hägglund.
Transportvägarna blir väsentligt kortare än vad de
är idag på universitetssjukhuset i Solna, menar han.
Närheten mellan akutintaget och exempelvis intensivvårds- och traumaavdelningar, operationssalar och
bild- och funktionsmedicin gör det logistiskt enklare
att samarbeta över specialitetsgränser, menar han.
– Sedan hoppas vi att en ny IT-struktur ska
förbättra arbetssättet och minska den tunga
22

administration vi har idag. Närheten till
Karolinska Institutet öppnar också för nya
dynamiska samarbetsmöjligheter mellan
preklinisk och klinisk forskning, säger
Hans Hägglund.
Hans förhoppning är att politikerna nu vågar ta
steget fullt ut att besluta att stora delar av den högspecialiserade vården ska finnas koncentrerad på NKS.
– Det är ju ett beslut som politikerna tidigare har
fattat och jag hoppas verkligen att man följer det och
inte sprider den högspecialiserade vården på olika
ställen i länet. Nu får vi ett helt nytt sjukhus med ny
medicinsk utrustning som gör att vi kan ta hand om
de svårast sjuka patienterna på ett mer optimalt sätt,
säger Hans Hägglund.
Kritik har redan framförts mot att vårdkedjan i vissa
fall kommer att vara delad.
– Om vi exempelvis tar en cancerpatient med akut
lymfatisk leukemi så är det en ovanlig diagnos som
kräver att den högspecialiserade vården och hela
vårdkedjan kan skötas på NKS. Men det finns tumörformer som inte kräver NKS resurser i form av avancerade utredningar, kirurgi och andra ingrepp, dessa
patienter kan tas om hand i specialistvården, säger
Hans Hägglund.
För tidigt att säga var olika
diagnoser ska tas om hand
Det är för tidigt, menar han, att redan nu säga var
olika diagnoser kommer att tas om hand. Utvecklingen går snabbt och behandlingsmetoder förändras i
takt med nya innovationer.
– Vi vet så lite om framtiden. För tio år sedan var
den vanligaste indikationen för stamcellstransplantation kronisk myeloisk leukemi, sedan kom ett nytt
läkemedel, tyrosinkinas-hämmare, som gör att patienter slipper transplanteras. Därför är det svårt att säga
var vissa diagnoser ska tas om hand när sjukhuset
öppnar om sex år, säger Hans Hägglund.
Tematisk organisation
utesluter inte kliniker
Det finns fortfarande inga förslag och än mindre
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beslut om vilken roll läkare kommer att ha i den nya
organisationen. Inte heller om huruvida klinikerna
ska vara kvar eller inte.
– Sjukhuschefen på Karolinska Universitetssjukhuset har startat flödesarbete för att skapa effektiva
vårdprocesser som vi drar erfarenheter av i det fortsatta arbetet. Jag tror inte att det kommer att bli så
stora organisatoriska förändringar de kommande sju
åren. På hematologen till exempel har vi idag delat in
kliniken i fem mindre team för att jobba i processer
runt patienten. Fortfarande har vi en klinikledning
och en verksamhetschef, det tematiska arbetssättet
utesluter inte kliniker, säger Hans Hägglund.
Eva Nordin

Fakta / NKS tematiska områden
▼ Barn: på NKS planeras för ett komplett barnsjukhus med mindre bassjukvårdsuppdrag än vad
Astrid Lindgrens barnsjukhus har i dag. Cirka 20
procent av slutenvårdsresurserna bedöms tas i
anspråk av barnsjukvården på NKS.
▼ Cancer: det ska finnas ett heltäckande cancercentrum, Comprehensive Cancer Center som
beräknas ta 30 procent av sjukhusets vårdplatskapacitet i anspråk.
▼ Hjärta-kärl: temat domineras av akut diagnostik och behandling av svåra hjärt-kärlsjukdomar med stort behov av bland annat intensivvård.
Området beräknas uppta cirka 15 procent av vårdplatskapaciteten på NKS.

PROLIA® INGÅR NU
I HÖGKOSTNADSSKYDDET
TLV (Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket)
tog den 18 december 2010 beslutet att Prolia®
inkluderas i högkostnadsskyddet för behandling av
osteoporos hos postmenopausala kvinnor som
löper ökad risk för frakturer där behandling med
alendronsyra inte bedöms som lämplig.3
Läs mer om Prolia® på www.prolia.se

▼ Inflammation: tema inflammation som
omfattar inflammationssjukdomar i olika delar av
kroppen som hud, leder, njurar och lungor,
kommer huvudsakligen att bedrivas i öppenvård,
slutenvården bedöms stå för cirka 5 procent.
▼ Neuro: temat omfattar bland annat neurofysiologi, neurokirurgi, neurologi och neuroradiologi.
Stroke är en av många sjukdomar som återfinns
inom temaområdet. Temat beräknas uppta cirka
10 procent av sjukhusets vårdplatser.

Källa: Nya Karolinska- mål och verksamhetsinriktning, NKS-förvaltningen, Stockholms läns landsting

Prolia® (denosumab) Rx, F 60 mg injektionsvätska, lösning i förfylld spruta. ATC-kod: M05BX04.
Indikation: Behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som löper ökad risk för
frakturer. Prolia® minskar signiﬁkant risken för vertebrala och icke-vertebrala frakturer samt
höftfrakturer. Varje förfylld spruta innehåller 60 mg denosumab i 1 ml lösning (60 mg/ml).
Denosumab är en human monoklonal IgG2-antikropp producerad i en cellinje från däggdjur (CHO)
med rekombinant DNA-teknik. För fullständing information vid förskrivning, produktresumé och
aktuella priser, se www.fass.se. Prolia® är subventionerat för behandling av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som löper ökad risk för frakturer där behandling med alendronsyra inte
bedöms som lämplig. Datum för översyn av produktresumén 20 september 2010.
DMB-SWE-AMG-183-2010 DECEMBER 2010

▼ Reparativ medicin: temat innehåller vård som
handlar om att reparera eller ersätta skakade
organ och vävnader. NKS föreslås vara ett referenscentrum för stora traumafall i hela Mälardalen.
Temat beräknas uppta cirka 20 procent av vårdplatserna.

Referenser: 1. Prolia® produktresumé, 20 september 2010. 2. Kostenuik PJ. Curr Opin
Pharmacol 2005; 5: 618–625. 3. www.tlv.se 10-12-18

Amgen AB, Box 706, 169 27 Solna. 08-695 11 00. www.amgen.se
GlaxoSmithKline AB, Box 516, 169 29 Solna. 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se

STYRKA MOT FRAKTURER
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Nya Karolinska

www.sjukhuslakaren.se

– Vad är det som är bra med en
tematiskt organiserad patientvård?
Sofia Ernestam, överläkare vid reumatologkliniken,
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Projektledare för temaområde Inflammation.
▼ – Det är ett spännande och nyskapande projekt. Jag
och många med mig är frustrerade över svårigheter att
föra över kunskap och information mellan olika specialiteter. Nu får vi ett sjukhus som gör logistik och kunskapsöverföring mellan olika specialiteter lättare och där patienten sätts i centrum.
Inom tema inflammation samlas patienter som i
grunden har en inflammatorisk sjukdom där många olika
specialiteter behöver samarbeta, som hud, gastro, njuroch lungmedicin och reumatologi. Många sjukdomar
hänger nära samman, behandlingarna är likartade och
med stöd av forskning kan vi snabbare lära av varandra i
en tematiskt uppbyggd organisation. Jag tror att det finns
många vinster, inte minst vad gäller arbetsmiljö och patientflöden.
Alexander Ahlberg, specialistläkare inom öron-,
näs- och halssjukdomar. Biträdande överläkare vid
ÖNH-kliniken vid Karolinska Universitetssjukhuset.
Projektledare för temaområde reparativ medicin.
▼ – Utvecklingen kommer att kräva att vi har effektiva
flödesprocesser och en välfungerande struktur, vilket vi
kommer att få på NKS. Området omfattar bland annat
ortopedi och de kirurgiska specialiteterna, förutom den
maligna kirurgin som tillhör område cancer. Även trauma
kommer sannolikt att höra till reparativ medicin, alla
detaljer är ännu inte spikade.
Gränserna mellan forskning, klinik och utbildning blir
inte längre lika skarpa på det nya sjukhuset. Inne på
kliniken kommer vi att ha forskningslokaler som underlättar provtagningar och andra praktiska forskningsarbeten.
Det kan idag vara ganska krångligt på grund av bristen på
lokaler och resurser.
Närheten mellan preklinisk forskning och kliniskt arbete
skapar mycket bättre förutsättningar för att innovationer
snabbare ska kunna överföras till den praktiska sjukvården. Ta till exempel stamcellsforskningen som i dag i
huvudsak är experimentell, men som i framtiden mycket
väl kan finnas inne på kliniken.
Med hjälp av genterapi och implantation av stamceller
kommer vi kanske att kunna hitta nya behandlingsvägar
för att hjälpa hörselskadade. Jag tror att utvecklingen stimuleras av att Karolinska Institutet och Nya Karolinska
kommer att ligga väldigt nära varandra.
Vad gäller frågan om vi kommer att ha kvar klinikerna
på NKS så tror jag att det blir så. Det är viktigt med en kli-
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niktillhörighet, inte minst i internationella sammanhang då
man ska ansöka om forskningsmedel eller ingå i större
forskningssamarbeten.
När det gäller koncentrationen av den högspecialiserade vården så ser jag gärna att NKS blir ett centrum för
högspecialiserad vård i länet. Det betyder inte att all
högspecialiserad vård ska finnas på NKS, men att en stor
del koncentreras dit. Transplantationsverksamheten på
Huddinge till exempel, ser jag gärna att man flyttar från
Huddinge till NKS.
Däremot kan gärna cochleaimplantat-verksamheten
som räknas till den högspecialiserade vården, få vara
kvar. Den har inte ett lika stort behov av kringliggande
högspecialiserad verksamhet. Nu är detta bara ett förslag
och det finns ännu inga politiska beslut på var olika verksamheter kommer att hamna.
Per Tornvall, överläkare och specialist i kardiologi
vid Karolinska Universitetssjukhuset. Projektledare
för tema hjärta-kärl.
▼ – Vi får en unik chans att tänka helt nytt vad gäller
arbetsformer och innehåll. Den skarpa indelning som vi
har i dag i specialiteter och kliniker hämmar kunskapsutbyte och smidiga patientflöden.
Med en tematiskt organiserad vård kommer vi att förbättra samarbetet mellan olika specialiteter och kunna ta
bort onödiga väntetider och remitteringar av patienter
mellan olika kliniker.
När det gäller området hjärta-kärl så har vi redan idag
kommit en bit på väg. Det finns idag inga planer på några
stora förflyttningar av verksamheter, det rör sig om
mindre förändringar.
Det finns många vinster med att koncentrera stora delar
av den högspecialiserade vården till NKS. Vi har till
exempel förlorat en hel del regionsjukvård när det gäller
hjärt-transplantation, brännskadevård och barnkirurgi. Om
NKS hade funnits hade dessa specialistområden som
kräver hög kompetens inte behövt flytta från Stockholm.
Den chans vi nu får att tänka helt nytt ges en gång per
sekel. Det vore olyckligt om politikerna nu skulle backa
ifrån den inriktning man redan beslutat om.
Den debattartikel som publicerades i DN för ett par
veckor sedan visar tråkigt nog att man inte står för det
som redan är planerat. Det finns flera utredningar och
beslut bakåt i tiden som stödjer de förslag som nu lagts.
NKS byggs inte för att gammal verksamhet ska flytta in
i ett nytt sjukhus med nya förutsättningar. Då förflyttar vi
oss bakåt och inte framåt i tiden.
Eva Nordin
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Nu ska Karolinska Institutet
utbilda unga läkare till ledare
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

I höst startar Karolinska Institutet en
av två kurser för blivande läkare i
sjukvårds- och näringslivsmanagement. Intresset är stort och antagningen pågår för fullt.
▼ En av de sökande är Erik Hagman som går åttonde
terminen på läkarprogrammet på Karolinska.
Den första kursen som ges kvällstid under hösten
2011 och våren 2012 omfattar totalt 10 veckor och
fokuserar på ämnen som företagsekonomi, management och ledarskap.
Under sommaren 2012 ges en tio veckor lång projektkurs med praktikplacering inom
en sjukvårdsorganisation, myndighet
eller vid ett företag i Sverige eller i
utlandet.
– Jag brukar ha rätt mycket synpunkter och jag är av åsikten att
man inte ska klaga för mycket om
man inte är beredd att engagera sig
och göra något åt problemen, säger
Erik Hagman (bilden).
Han är en av många som nu konkurrerar om en av
30 utbildningsplatser. Med sin bakgrund som tidigare
kårordförande har han erfarenhet av ledarskap och att
initiera och driva frågor.
– Det är en väldigt nyttig erfarenhet och jag kan
absolut se att jag som läkare även i framtiden kommer
att vilja engagera mig i ledarskaps- och managementfrågor. Som blivande läkare upplever jag att ledarskapet många gånger är otydligt. Jag tycker också att det
beställarsystem vi har i sjukvården inte är optimalt för
att vi ska få ut den mesta och bästa
vården för våra skattepengar, säger
Erik Hagman.
En av initiativtagarna till den nya
ledarskapsutbildningen är Carl Johan
Sundberg (bilden), docent, universitetslektor och chef för Enheten för
Bioentreprenörskap vid Karolinska
Institutet. För tre år sedan startade
han ett masterprogram i bioentreprenörskap där studenter med teknisk, naturvetenskaplig eller medicinsk
bakgrund får utbildning inom innovation och entre-

prenörskap. Han är även initiativtagare till EuroScience Open Forum (ESOF), som är Europas största
tvärvetenskapliga samlingsplats for forskare, beslutsfattare, studenter och vetenskapsjournalister.
– Jag och min kollega Mikael Thollander har länge
pratat om att det för läkarstudenter har saknats den
här typen av utbildning som fokuserar på management och ledarskap från ett sjukvårds- och biomedicinskt perspektiv. Nu blir den äntligen verklighet,
säger Carl Johan Sundberg.
Det finns idag olika ledarskapsprogram för läkare,
men dessa riktar sig i huvudsak till redan färdiga specialister och de som varit verksamma ett par år.
– Vi tycker att det är viktigt att man redan
under läkarutbildningen, men även på AToch ST-nivå kan erbjuda en ledarskapsutbildning. Det finns annars en risk att
många inte skulle känna sig kallade eller
lämpade att senare söka ledarbefattningar
inom eller utanför sjukvården där läkare
kan behövas.
– Utöver att läkares medverkan behövs inom
sjukvården så behövs läkares medverkan och engagemang även inom politiken, vid myndigheter, inom life
scienceindustrin eller inom olika forskningsorganisationer. Läkare i en managementposition måste ha en
gedigen förståelse och avancerade kunskaper i management och företagsekonomiska principer för att
kunna administrera och leda komplexa organisationer
som ofta är hårt reglerade och myndighetsstyrda,
säger Carl Johan Sundberg.
Under utbildningen kommer studenterna att få
stora möjligheter att bedriva projekt och etablera
nätverk i Sverige och internationellt.
– Här finns stora möjligheter för hälso- och sjukvården och industrin att ta hjälp av våra studenter i olika
projekt som är högt prioriterade, men som man av
olika skäl inte har hunnit med att genomföra. Det kan
exempelvis vara sammanställningar av intervjuer, analysarbeten och olika förändringsprojekt. Vi söker nu
företrädare i sjukvården som kan se ett värde av ett
ömsesidigt samarbete, säger Carl Johan Sundberg.
Till hösten 2012 planeras även ett omfattande masterprogram som blir det första i sitt slag i Europa. I
USA har man sedan ett flertal år kunnat erbjuda
MD/MBA-program vid flera universitet. Karolinska
Institutet ser nu stora möjligheter att samarbeta med
två av dessa universitet, Harvard och Yale.
Eva Nordin
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KBT – långsiktigt en mycket bättre
behandlingsmetod än sömnmedel
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Sömnmedel är fortfarande den vanligaste
behandlingsformen vid sömnstörningar.
Bristen på terapeuter och resurser gör att
KBT som är den effektivaste metoden har
svårt att slå igenom i sjukvården.
▼ Sjukvården har i dag svårt att hjälpa människor med
sömnproblem konstaterar Torbjörn Åkerstedt, professor i beteendefysiologi vid Stockholms Universitet,
Stressforskningsinstitutet och Karolinska Institutet.
– Att ge sömnmedel är en kortsiktig lösning
som hjälper för stunden. Det botar ingen,
säger han.
Torbjörn Åkerstedt har medverkat i den SBU-rapport
om sömnstörningar som kom 2010. Där konstaterar
man att evidensbaserad medicin vid sömnstörningar är
kognitiv beteendeterapi, KBT.
KBT ges idag inte i den utsträckning det skulle behövas, konstaterar han.
Det finns flera anledningar till det, menar han. Behandlingsformen har ännu inte slagit igenom i sjukvården, det finns för lite resurser, för få terapeuter och för
lite tid för patienten.
”Vi spenderar för lite tid i sängen”
Idag beräknas 11,5 procent av Sveriges befolkning lida
av insomnia. Torbjörn Åkerstedt ser två huvudsakliga
anledningar till den moderna människans sömnproblem.
– Vi spenderar helt enkelt för lite tid i sängen. Tidigare gick man och la sig tidigt och sov betydligt längre än
de sju timmar vi sover i dag. Svenskarnas sömn har
minskat sedan 1950-talet.

Andra orsaker är allt fler krav och den ökande intellektualiseringen i arbetet som orsakar stress och påverkar nattsömnen.
Arbetet var besvärligt och fysiskt tungt tidigare, men
de flesta sov gott av det. Idag har vi en ständig intellektuell belastning och en mängd krav från vår omgivning
och också från oss själva.
Det här kan få allvarliga konsekvenser. Att ständigt
sova mindre än sju timmar ger koncentrationssvårigheter och risken för olycksfall ökar.
Sömnstörningar ökar risken för andra sjukdomar
Torbjörn Åkerstedt pekar på att det finns flera kopplingar mellan sömnstörningar och stora folksjukdomar
som diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, utbrändhet och depression.
Personer som under lång tid lider av sömnproblem
löper en tredubbelt ökad risk att drabbas av hjärtkärlsjukdom. Lite sömn gör att stresshormonnivåerna i
kroppen stiger.
Sjukvården missar kopplingar
– Systemet inom sjukvården är inte upplagt så att man
tydligt kan se de här kopplingarna. Gjorde man det
skulle man inse att det också är ekonomiskt lönsamt att
satsa på långsiktig vård av sömnstörningar, säger Torbjörn Åkerstedt.
En lösning när det saknas terapeuter är att använda
KBT via nätet. Det finns flera självhjälpsprogram som
visat sig vara effektiva.
Det fungerar utmärkt för många, men inte för alla.
Det finns en grupp som behöver mer motivation och
kontakt med terapeut, säger Torbjörn Åkerstedt.

Anna-Lena Bengtsson

Effekt av KBT
mot sömnproblem
▼ Efter fyra veckor är KBT lika effektivt som sömnmedel, och därefter är det bättre än sömnmedel.
▼ Kortare insomningstid och förlängd sömntid.
▼ Kortare och färre uppvaknanden under natten.
▼ Skyddar bättre än sömnmedel mot återfall till dålig
sömn efter avslutad behandling.
▼ Inga biverkningar.
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Torbjörn Åkerstedt: Idag lever många under en ständig intellektuell
belastning med mängder av krav från både individen själv och omgivningen. Det har lett till att allt fler har sömproblem. Något som är
bevisat kan få allvarliga konsekvenser för hälsan.
Foto: Johanna Henriksson
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”Brist på terapeuter
och tid för patienten
gör att sjukvården har
svårt att hjälpa människor
med sömnproblem”
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– 75 procent av alla hjärtinfarkter
skulle kunna undvikas med sunt leverne
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Om sjukvården jobbade mer förebyggande skulle vi kunna förhindra en stor del
av dagens hjärtkärlsjukdomar. Det säger
Joep Perk, professor i Hälsovetenskap vid
Linnéuniversitet.
▼ Joep Perk, tidigare kardiolog och chefläkare vid Oskarhamns sjukhus, berättar att han har haft många
diskussioner med sina vänner som jobbar vid kärnkraftverket i Oskarhamn.
De anklagar oss i vården för att vänta tills vi
får en härdsmälta och först då lägga en
massa pengar på akut vård istället för att
jobba förebyggande.
Joep Perk anser i enlighet med Världshälsoorganisationen WHO att hela 75 procent av alla hjärtinfarkter
skulle kunna förebyggas med enkla medel som rökfrihet, rätt kost och daglig motion.
Här har sjukvården en gigantisk pedagogisk uppgift
framför sig, säger han.
Joep Perk leder en europeisk arbetsgrupp i arbetet
med att ta fram nya riktlinjer för hjärtkärl-prevention.
Vi är inne i författningsfasen och hoppas vara klara
till sommaren. Men ju mer av materialet jag läser under
arbetet desto mer undrar jag varför vi inte arbetar mer
förebyggande i sjukvården, säger han.
Joep Perk beskriver själv sin 30-åriga karriär som en
resa från härdsmältebehandlare till att vilja satsa på
förebyggande vård.
– Om vi satsar på våra ungdomar och barn skulle vi inte
bara bespara dem onödiga sjukdomar. Vi skulle också
kunna göra vården mycket billigare och effektivare.
Han betonar att mun- och tandhälsan borde
ingå i den allmänna sjukvården.
Nya rön har visat att god tandhälsa ha betydelse för
att undvika hjärtkärlproblem, säger han.
En inflammatorisk process i tandfickorna innebär en
påspädning av den pågående åderförkalkningen av
kärlväggarna. Studier visar att 40 procent av svenska
folket har sådana inflammationer i tandfickorna.
Kan vi minska dessa inflammationer, minskas påverkan på kärlväggarna och därmed risken för förtida
åderförkalkning, konstaterar han.
Det allvarliga, menar han är, att många yngre i dag
har sämre tandhälsa än tidigare generationer.
Den fettdiskussion som delar läkarkåren
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Joep Perk får ofta frågan
varför sjukvården inte agerar
innan härdsmältan är ett faktum
menar han är olycklig.
Vi vet att ett stort intag av mättade fetter
ger ökad risk för hjärt-kärlsjukdom. Vad vi
tidigare har missat när det gäller fetma är
att det inte i första hand handlar om fett
utan om kalorimängden.
Han menar att om man äter en alltför stor mängd
kalorier, oavsett om det kommer från fett eller kolhydrater, kommer det att lagras i bukfettet och höja kolesterolet och späda på en kärlinflammation.
Han håller med om att man kortsiktigt, för att få en
viktnedgång, kan få resultat genom att byta ut kolhydrater mot mättade fetter för att få ökad mättnadskänsla och därmed minskad kalorimängd.
Men på lång sikt ger det en tyngre oxidativ stress som
leder till inflammation i kärlväggen.
Joep Perk har under tre år arbetat för ”Medicus
Mundi” i södra Afrika och tycker att han lärde sig mycket av befolkningens sätt att leva där. Han ansvarade för
ett område stort som halva Småland med en befolkning
på 120 000 invånare.
Under de tre år jag var där kom jag bara i kontakt
med hjärtinfarkt vid två tillfällen och då handlade det
om två turister, berättar han.
Det menar han tyder på att livsstilen har betydelse
för hälsan. Människorna i området rörde sig till vardags
betydligt mer än vad vi gör, berättar han. Rökning förekom endast i ringa grad. Maten de åt var närodlad och
innehöll mycket grova fibrer. Med den utgångspunkten
har han under sin tid som läkare i Oskarhamn medverkat till att omvandla primärvårdscentraler till hälsocentraler där patienterna kan få råd om kost och motion.
Varje hälsocentral i Kalmar län har en eller
två sjuksköterskor, hälsokoordinator, som
jobbar förebyggande med kost- och andra
hälsofrågor. Hittills har dessa haft mer än
4000 besökare.
Han berättar att patienter som är på väg att få diabetes eller förhöjt blodtryck i första hand hänvisas till en
hälsokoordinator. Först om det inte hjälper sätter läkaren in läkemedel. Satsningen håller på att följas upp för
att man ska se vilken effekt det haft på invånarnas
hälsa i länet och på förbrukningen av läkemedel.
Anna-Lena Bengtsson
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Joep Perks fyra käpphästar för att förbättra folkhälsan:1. Arbeta aktivt för att stoppa rökningen i alla åldrar. 2. Motionera regelbundet, helst 30 minuter dagligen. 3. Se till att få tillräckligt ”rostskydd” i form av frukt och grönt, gärna ett halvt kilo per dag. 4. Håll vikten och stressen under kontroll.
Foto: Curt-Robert Lindqvist
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”Sjukvården ska inte ägna sig åt att
skicka ut överviktiga i löpspåret”
Nu när läkemedelsnotan för blodtrycksmediciner sjunker kraftigt bör pengarna
istället satsas på prospektiva studier av
livsstilsråd till diabetiker. Det menar
Fredrik Nyström, överläkare och professor
i internmedicin vid Linköpings Universitet.
▼ Han forskar på de stora folksjukdomarna fetma,
högt blodtryck, blodfetter och diabetes. Nu när patenten på blodtryckmediciner gått ut och priserna sjunker
är det ett bra tillfälle att starta studierna menar han.
Frågan han vill ha besvarad är om det verkligen hjälper med till exempel motion på recept. Ett sätt menar
han är att följa komplikationsutvecklingen och eventuella skador via kvalitetsregistren för en grupp diabetiker som motionerar mycket och jämför dem med en
grupp diabetiker som inte gör det.
Att människor som motionerar mår bra av
det betyder inte att en 60-årig, överviktig
diabetiker som aldrig rört på sig tidigare,
mår bra att av att plösligt börja motionera,
säger han. Det kan visst vara så, men många
har problem med lederna och kan ha hjärtproblem utan att ha så mycket symtom.
Han menar att människor som motionerar ofta är
friska och har ett intresse för hälsa. Deras resultat går
inte att överföra direkt på en otränad, överviktig
grupp.
Vetenskapliga studier tas inte på allvar
Fredrik Nyström är upprörd över att området livsstil
kost och motion inte omfattas av samma vetenskapliga
krav som andra områden i sjukvården. I det fall det
finns vetenskapliga studier inom området verkar man
ibland kunna strunta i dem utan att något händer,
menar han.

FAKTA | Kost och motion
▼
▼
▼
▼
▼

Du blir inte fet bara för att maten är fet
Du går upp mer i vikt av godis än av jordnötter
Kaffedrickare har lägre risk för diabetes
Vitamintillskott kan öka risken för sjukdom
Det är inte bevisat att ökad motion på doktorns
inrådan förlänger livet
▼ Vindrickare får mindre hjärt/kärlsjukdom. Vin
förbättrar blodfetterna
Listan är hämtad från Fredrik Nyströms bok ”Ät upp
till bevis”. Optimal Förlag
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Fredrik Nyström: Det behövs
mer forskning för att slå fast
att motion är nyttigt för alla
En majoritet av dietisterna i sjukvården ger
fortfarande feta och sjukliga patienter rådet
att i första hand skära ned på fettet i maten.
Detta trots att SBU-rapporten, som nyligen
kom, rekommenderat alternativa dieter till
dem som inte svarar på lågfettkost, säger
han.
Fredrik Nyström menar att SBU-rapporten inte har
fått det genomslag den förtjänar i sjukvården. Inte heller Malmö-kost-cancerstudien som granskat vad det är
för risk med att äta mycket respektive lite mättat fett
har gjort några större avtryck, menar han.
I den studien konstaterade man att det inte
är farligt att äta mer än dubbelt så mycket
mättat fett som Livsmedelsverket
rekommenderar i Sverige. Hur kan man då
fortsatt råda oss svenskar att undvika mättat fett?
Fredrik Nyström menar att det är ofattbart att många
i sjukvården och Livsmedelsverket helt kan bortse från
en svensk studie, som omfattar svenskar, är skriven på
svenska och finansierad med svenska skattemedel.
Varför ska vi forska om vi inte bryr oss om resultaten,
säger han.
Oseriös behandling
Att skicka ut överviktiga personer i löpspåret på recept utan att det finns någon evidens för att det är bra menar han inte att
sjukvården ska ägna sig åt innan det finns
eventuella bevis för att det verkligen gör
nytta. Risken är stor att de drar på sig andra
skador som sjukvården får ta hand om. Idag
finns inga bevis för att motion minskar risken för hjärt- och kärlsjukdom.
Däremot menar han att många mår bra av det, medan
andra lever med konstant dåligt samvete för att de inte
tränar så mycket, och får sänkt livskvalitet av det.
– Men visst blir man avslappnad och sover bra efter
ett träningspass. Vill man däremot ha en snabb viktnedgång är min rekommendation att dra ned på kolhydraterna.
Motionslopp inte ofarliga
Att i vuxen ålder börja motionera utan tidigare vana
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Fredrik Nyströms lunch består normalt av några nävar jordnötter och svart kaffe, som han intar sittande framför datorn.
– Man ska inte äta för att bli mätt, man ska äta för att inte vara hungrig, säger Fredrik och stoppar in några jordnötter till. Foto: Staffan Gustavsson.

kräver eftertanke menar Fredrik Nyström.
Han pekar på att de stora motionslopp som
genomförs inte är ofarliga. Vid förra årets
midnattslopp på Söder i Stockholm dog
exempelvis två unga män som tidigare inte
visat några sjukdomssymtom.
Ett läkemedel som fick den effekten skulle
omedelbart dras in!

Han betonar att friska, smala människor knappast
behöver förändra sin diet.
– Är man smal och frisk får man äta vad man vill och
behöver inte bry sig om vilken diet som är populär för
tillfället. Att man inte är tjock är ett kvitto på att man
äter rätt, konstaterar Fredrik Nyström.
Anna-Lena Bengtsson

31

vtt Sjukhus_nr2_2011.qxd

11-04-20

07.39

Sida 32

BONUSTEMA: Livsstil, kost & hjärta

Vad har doktorn på tallriken?
Onkologen
Fil eller couscous-sallad
▼ Elisabet Lidbrink är onkolog och överläkare vid Radiumhemmet på Karolinska universitetssjukhuset. Hon ser måttlighet och motion som ett viktig
inslag för ett friskt liv.
– Jag äter och dricker måttligt
och tar alla chanser till motion,
cyklar till jobbet och tar trapporna i stället för hissen, berättar cancerläkaren Elisabet Lidbrink.
Hon förordar råvaror av hög kvalitet och små portioner. Och att hålla sig i rörelse.
– Mat ska vara enkel, som inkokt lax med dill och salt eller
en grillad köttbit med sallad på sommaren, gärna med ett
glas vin eller en kall öl. Det tillhör livets goda, säger hon.
Elisabet Lidbrink betonar att det saknas vetenskapliga studier som ger några enhetliga råd om hur vi ska
äta för att undvika cancer. Men själv har hon helt slutat
att äta godis och tårtor trots att hon älskade det när
hon var yngre.
– Det finns enstaka studier som pekar på ett samband
mellan högt BMI och bröstcancer, men samtidigt drabbas också smala kvinnor. Rågbröd och granatäpplen
motverkar prostatacancer, enligt andra studier. Men
det finns ingen bombsäker forskning. Det räcker inte
för att jag ska kunna ge några tvärsäkra råd till mina
patienter, säger hon.
Själv äter hon tre mål mat om dagen och inga mellanmål.
– Till vardags äter jag fil med müsli och smörgås med
te till frukost. På helgerna lägger jag till ägg och juice.
Till lunch kan det bli fil igen eller sallad på quinoa eller
couscous och grönsaker – jättegott.

Endokrinologen
Fisk och broccoli
▼ Martin Ridderstråle är
verksamhetschef för den endokrinologiska enheten vid Universitetssjukhuset i Lund och
Malmö och forskar om diabetes
och fetma.
Han står för den största överraskningen, nämligen att han
gärna äter pommes frites med
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bearnaisesås och till det gärna en rejäl köttbit. Men han
betonar samtidigt att det inte är något han äter dagligen.
– Jag tillåter mig bara att äta det någon enstaka
gång ibland, berättar han.
Annars är det kyckling, fisk, broccoli, sallad och pasta
som vanligtvis står på matbordet, ”lite av varje” som
han själv säger.
Han menar att det är svårare med bra matvanor i dag
än det var för 20–30 år sedan. Då var samhällets matvanor mer strukturerade.
– I dag har vi ett enormt utbud av mat som lockar oss
hela tiden. Ofta tänker vi inte på vad vi äter förrän vi
blir sjuka, får blodfettsrubbningar och diabetes, säger
Martin Ridderstråle.
För att också kunna unna sig en och annan hemlagad
pizza, något han säger sig vara specialist på, ser han till
att få daglig motion. Det är inte vilken motion som
helst. Martin Ridderstråle tar varje morgon en omväg
på cykel till arbetet på 4–5 mil. Man kan nästa ana att
han tycker att daglig motion och måttlig vikt har betydelse för hälsan.
– Det är viktigt att hitta en balans mellan hur mycket
vi rör oss och vad vi äter. Det här är mitt sätt att hitta
balans – andra får hitta sitt sätt, säger han.

Infektionsläkaren
Rotmos med fläsklägg
▼ Johan Giesecke är
infektionsläkare och vetenskaplig chef vid den europeiska smittskyddsmyndigheten som är placerad i Stockholm. Han är en
mycket matglad person som
gärna tillbringar fritiden vid spisen.
Med infektionssjukdomar som
specialitet handlar det för
honom inte bara om vad man
äter utan också om upphettning, avkylning och hygien.
– Tvätta alltid händerna före matlagningen som om
du vore kirurg, i minst 20 sekunder och med mycket
tvål och varmt vatten och gärna en bit upp på armarna,
säger han.
Han är noggrann när det gäller avkylning och upphettning av maten för att förhindra bakterietillväxt. Den
kritiska temperaturen vid matlagning är mellan 30 och
60 grader. Johan Giesecke saknar den gamla jordkällaren
som var perfekt för att snabbt kyla ned lagad mat.
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Han använder också skärbrädor märkta i olika färg
för kött, fisk, grönsaker och färdiglagad mat för att
skilja dem åt.
De absoluta middagsfavoriterna som får honom att
dregla av förtjusning är rotmos med fläsklägg, laxpudding och hemgjord korvkaka på mald lever.
– Jag njuter av att baka bröd, av doften av nybakt
och så klart av att äta det, säger han.
Viss mat undviker han när han vill vara säker på att
hålla sig frisk.
– Jag äter inte råbiff mitt i sommaren och undviker
skaldjur när jag är utomlands under den varma årstiden.
Han varnar också för råa äggulor som han menar att
man av princip bara kan äta i Sverige, Norge och Finland utan att riskera någon form av smitta.
– Jag undviker hemlagad majonnäs när jag är utanför
de nordiska länderna!

Hjärtläkaren
Grönsaker från Norrland
▼ Karin Schenk-Gustafsson är
professor i kardiologi vid Karolinska institutet. Hon håller sig
till en strikt medelhavsdiet för
att hålla sig frisk.
Ugnsbakad lax med pesto och
massor av grönsaker är en favorit. Det här betyder att hon lever

som hon lär.
I medelhavsdieten ingår livsmedel som olivolja, frukt,
grönsaker, fisk, nötter och fullkorn men inte onyttiga
fetter och rött kött. Det finns forskning som pekar på
att den här dieten minskar risken för hjärt-kärlsjukdomar och det är också den diet hon och hennes kolleger
rekommenderar att äta förebyggande.
– Under sommaren ser jag till att få grönsaker från
Norrland. De innehåller mycket mer vitaminer och antioxidanter än andra grönsaker eftersom de får ljus
dygnet runt. Annars är det ekologiskt och närodlat som
gäller, berättar hon.
Fisk och skaldjur tillhör den absoluta favoritmaten
men det är viktigt att hålla nere storleken på portionerna, påpekar hon.
Den fettrika diet som främst allmänläkaren Annika
Dahlqvist är talesperson för i Sverige, menar hon, ger
höga kolesterolvärden och är mycket skadlig för hjärtat.
Godis, kakor och halvfabrikat där det förekommer
transfetter är också något som Karin Schenk-Gustafsson
undviker i möjligaste mån.
Men hjärtat kräver inte bara mat, motion är viktigt
för att hålla hjärtat friskt, betonar hon. För hennes del
innebär det dagliga promenader. Och självklart så röker
hon inte!
Anna-Lena Bengtsson

En längre version av artikeln är tidigare publicerad i M-magasin 15/2009
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Alkohol och
hormontillägg
kan öka risken
för bröstcancer
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Kombinationen alkohol och
hormontillägg kan innebära en förhöjd
risk att få bröstcancer för kvinnor som
passerat klimakteriet. Det visar
nutritionsepidemiologisk forskning vid
Karolinska Institutet.
▼ Kvinnor som passerat klimakteriet och tar hormontillägg bör av säkerhetsskäl avstå från alkohol. Det
säger Alicja Wolk, professor i nutritionsepidemiologi
vid Institutet för miljömedicin, Karolinska Institutet.
Hon menar att det här är viktigt för gynekologer att
känna till även om resultaten i hennes studie ännu inte
är bekräftade av andra studier.
– Även om det krävs fler studier, så är sambandet så
tydligt att det vore fel att inte varna landets gynekologer, säger hon.
Alicja Wolk är föregångare inom nutritionsepidemiologisk forskning i Sverige. Hennes forskning omfattar
studier om samspelet mellan livsstil och arv för uppkomsten av framför allt cancer men även hjärtkärlsjukdomar.
Följt 25.000 kvinnor
Hon har följt 25 000, från början friska, svenska kvinnor
sedan 1987 och granskat hur livsstilsfaktorer kan kopplas till olika sjukdomstillstånd. Hon har tittat på kopplingen mellan hjärtinfarkt och rökning, motion, kroppsvikt, alkohol och kost.
– Vi har sett att de kvinnor som åt mest hälsosamt
hade lägre hjärtinfarkttal än de som sällan åt nyttigt,
säger Alicja Wolk.
De kvinnor, som höll sig friska åt en kost som omfattade 4-9 portioner frukt och grönt varje dag, baljväxter
1-3 gånger i veckan, fisk 2-3 gånger i veckan och 3-4
portioner fullkornsprodukter per dag, visar hennes
studie.
Att röra sig minst 40 minuter per dag genom att
cykla eller promenera till jobbet och dessutom träna

Fortsättning nästa uppslag >>
34

Alicja Wolk i köket, favoritplatsen, där hon ofta sitter och läser vetenskapliga rapporter
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rapporter.

Foto: Johanna Henriksson
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ett par gånger i veckan var också något som förenade
de kvinnor som förblev friska. Kombinationen lite alkohol och bra kost visar sig vara bra.
Däremot var ingen eller mycket alkohol en
ökad risk för hjärtinfarkt, säger hon.
När det gäller kroppsvikten tittar hon i första hand
på midja/höftkvoten, det vill säga midjemåttet delat
med höftmåttet som ska vara under 0,85 för kvinnor.
Ett högre mått innebär ökad risk för hjärtkärlsjukdom.
Helheten viktigast
Egentligen är det inte intressant att titta på faktorerna
var för sig. Men lägger man samman dem, det vill säga
att den som äter en bra kost, aldrig har rökt, dricker lite
alkohol, motionerar minst 40 minuter varje dag och
dessutom inte är fet, då minskar risken för hjärtinfarkt
med hela 77 procent, säger Alicja Wolk.
Dessa fem enkla livsstilfaktorer gäller för alla typer av
sjukdomar, det finns ingen kost som bara är bra mot
hjärtsjukdomar eller bara mot cancer, konstaterar hon.
Hennes studier visar att bara fem procent av kvinnorna
hade alla fem faktorer rätt.
Det betyder att det finns en enorm potential för för-

bättring. Hela 95 procent av kvinnorna har möjlighet
att förbättra sin hälsa, konstaterar Alicja Wolk.
Anna-Lena Bengtsson

FAKTA | Nutriepedemiologisk
forskning
▼Nutritionsepidemiologi omfattar studier av kost,
motion, övervikt och andra livsstilsfaktorer samt
deras roll för uppkomst av olika former av cancer,
hjärtinfarkt, stroke, diabetes, benskörhet, grå starr
med mera.
Cirka en tredjedel av cancer- och hjärt-kärlsjukdomar kan
enligt uppskattningar bero på den mat vi äter.
När man lägger till andra livsstilfaktorer kan man förklara
upp till 50-90 procent av insjuknande i olika folksjukdomar.
Från folkhälsosynpunkt är forskningen viktig eftersom
den undersöker sambandet mellan modifierbara livsstilsfaktorer och många kroniska stora folksjukdomar.
Resultat från nutritionsepidemiologiska studier kan direkt tillämpas i preventiva åtgärder.

Rätt val till rätt patient
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Flod av böcker om mat och livsstil – här
är läkarna som toppar bästsäljarlistan
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

En fullkomlig flod av böcker om mat- och
livsstil skrivna av läkare, som vill dela med
sig, av vad de anser är bra kost och livsstil,
väller ut på bokmarknaden.
▼ Senast ut är Andreas Eenfeldt, allmänläkare i
Karlstad med ”Matrevolutionen, ät dig frisk med riktig
mat”. Den rusade genast upp till förstaplats på bokförlagens försäljningslista.
Andreas Eenfeldt är i gott sällskap. Intresset för ”den
rätta dieten och den riktiga livsstilen” verkar vara
omättligt.
Robert Atkins som kom ut med sina dietråd i bokform
på 1960-talet var länge ensam läkare om att intressera
sig för mat på ett vetenskapligt sätt. Men så här 40 år
senare har han fått många efterföljare bland svenska
läkare.
Martin Ingvar, hjärnforskare
vid Karolinska Institutet har de
senaste åren publicerat två
böcker på mattemat tillsammans med journalisten Gunilla
Eldh, ”Koll på vikten, och ”koll
på maten”. Båda har toppat
försäljningslistorna och säljer
fortfarande bra. Här är
utgångspunkten att övervikten
inte sitter kring magen och
baken, utan i hjärnans belöningssystem. Smarta tips ska
hjälpa oss att samarbeta med hjärnan och gå ned i vikt
utan att kroppen protesterar.
Helena Nyblom, läkare och
medicine doktor har ett stort
intresse för livsstilens betydelse
för hälsan. Hon har kommit ut
med tre böcker som alla blivit
försäljningssuccéer,
”Supermat”, ”Livskraft” och
”Vägen till friskare hud”. Hon
vill att vi använder kosten för
att öka kroppens läkningförmåga, mota åldrandet,
hålla vikten och öka välbefinnandet.
Mai-Lis Hellenius, professor i kardiovaskulär prevention vid Karolinska Institutet och överläkare vid
Livsstilsmottagningen vid Karolinska Universitetssjukhuset, arbetar med att förebygga hjärt-kärlsjukdomar

med betoning på fysisk aktivitet och mat.
På åttiotalet var hon bland de första läkarna i världen
att skriva ut fysisk aktivitet på recept.
Fokus i hennes bok ”Hälsosam livsstil och det goda
livet” är medelhavsmaten
som hon menar har den
bästa vetenskapliga grunden
för vad som är hälsosam mat
där olivolja, tomater, citroner, nötter och mandler ger
bättre hälsa och längre liv.
Hon har tidigare medverkat i ”Basickokboken för dig
som flyttar hemifrån”tillsammans med bland annat Örjan
Klein, Jesper Aspegren och
Jan Bengtsson. Hon har också nyligen utkommit med
en bok där patienterna delar med sig av sina bästa råd
om kost och motion.
Anna-Lena Bengtsson
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Thomas Zilling ny ordföra
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– Det är viktigt att
läkaryrket förblir
ett akademiskt yrke
Sjukhusläkarnas nye ordförande
Thomas Zilling värnar
om att läkaryrket ska
förbli ett akademiskt
yrke, med goda möjligheter till forskning och
en lärande miljö. Han
vill också fortsätta
utveckla föreningens
roll som tankesmedja i sjukvårdspolitiska frågor.
▼ Thomas Zilling är i dag docent och överläkare vid
Sjukhuset i Varberg med inriktning mot övre gastrointestinal kirurgi. Att bli kirurgi var tidigt ett mål, men
planen tog tillfälligt stopp när Thomas började på
kirurgikursen under grundutbildningen.
– En sådan samling galningar hade jag aldrig sett
på ett och samma ställe, säger han med ett skratt.
Det var en hård och kompetetiv miljö, ”folk klättrade på varandra för att komma fram”, berättar
Thomas Zilling. Han tog ett studieuppehåll för att
fundera över sitt karriärval, och forskade under tiden
på Fysiologiska Institutionen i Lund.
– Men sedan fick jag en förfrågan om att vikariera
på kirurgiska kliniken i Kalmar, tackade ja och
jobbade sedan ett antal år på kortare anställningar. En

Fortsättning nästa uppslag >>
Sjukhusläkarnas nya styrelse.
Övre raden: Evita Zoucas, Lars Nevander, Anders Dahlqvist,
Kenneth Lindahl och Mikael Rolfs.
Nedre raden: Bengt von Zur-Mühlen, Viktoria Hjalmar, Thomas Zilling och Anna Sjöström
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kirurgkollega i Lund fick mig att börja forska igen,
och under professor Bruno Walthers handledning disputerade jag med en klinisk och experimentell
avhandling om magcancer.
Thomas Zilling gjorde sin AT-tjänstgöring i Helsingborg, arbetade därefter vid
kirurgkliniken i Lund i 20
år med övre gastrointestinal kirurgi med särskild
inriktning på cancer i
magsäcken och matstrupen. Han var redaktör för
det första vårdprogrammet
för esofagus- och ventrikelcancer i Sydsverige tillsammans med Jan Johansson.
Han gjorde post doc i
tyska Th_bingen som
under början av 90-talet
var ett välrenommerat
Thomas Zilling är, förutom
center för laparoscopisk
ordförande i Sjukhusläkarna, även kirurg. Thomas auskulteledamot av Läkarförbundets
rade även under en
utbildnings- och forskningsdelegalängre period vid vid
tion. Han är också andre vice
ordförande i den europeiska över- National Cancer Center
läkarorganisationen AEMH.
Hospital i Tokyo, WHOFoto: Johanna Henriksson. center för forskning kring
ventrikelcancer.
– Från Tokyo tog jag med mig hem deras standardiserade sätt att arbeta med patienter med ventrikelcancer, bland annat hade de bra rutiner för stadieindelning som vi senare introducerade i Lund.
Viktigt vara trygg i sig själv
Även om Thomas Zilling först avskräcktes av den
tuffa konkurrensen vid den första kontakten med
kirurgin under grundutbildningen har han senare
aldrig ångrat sitt yrkesval.
– Är det något jag lärt mig är det att man som
kirurg måste vara trygg i sig själv och veta både vad
man kan och vad man inte kan. Till yngre kolleger
försöker jag förmedla att man så ofta det bara går ska
se till att vara två, ha en kollega att konsultera. Man
ska inte behöva utföra operationen ensam nattetid
som man sedan får stå till svars för nästa morgon. Det
är inget bra utbildningsklimat. Saknar man kompetens
för de uppgifter man står inför ska man kalla på hjälp.
Fantastiskt forskningsklimat på 80-talet
Thomas Zilling beskriver forskningsklimatet i Lund
under senare delen av 1980-talet som fantastiskt. Den
experimentalkirurgiska avdelningen, under ledning av
professor Stig Bengmark, fick nyttjas fritt av alla på
kliniken och det enda man behövde betala för var försöksdjur och stallkostnader. Thomas Zilling publice40
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rade under denna tid en rad experimentalkirurgiska
arbeten.
I takt med att ALF-medlen i Lund blev alltmer konkurrensutsatta och bara gick till resursstarka grupper
så fick det experimentella arbetet upphöra. Istället
fick Thomas forskning en mer epidemiologisk inriktning som slutligen ledde till en avhandling åt Michael
Hermanson i Göteborg, som handlade om komplikationer till ulcussjukdomen.
–Forskning är som ett livselixir och i Varberg har vi
en studie kring överviktiga patienter i samarbete med
både Sahlgrenska universitetssjukhuset och universitetssjukhuset i Lund. Vi är intresserade av vad som
händer med bakteriefloran före och efter överviktskirurgi och likaså hormonerna i kroppen. Det är väldigt
roligt – det har helt enkelt ett oerhört egenvärde att
studera effekterna av sitt arbete.
Tråkig utveckling
Thomas Zilling menar att de klassiska kvalitetsmåtten
inom kirurgin – mortalitet och komplikationer – på
senare tid allt mer ersatts av andra, kvantitetsrelaterade, parametrar. Det är en tråkig utveckling, liksom
att allt färre chefer utses på akademiska meriter.
– Verksamhetschefernas uppdrag idag är i
alltför stor utsträckning fokuserat på produktion och forskning och utvecklingsarbete är satt på undantag. Jag är anhängare
av meritokrati, jag förespråkar att vården
ska ledas av personer med rätt kunskaper,
meriter och färdigheter. I dag är det konsulter, politiker och tjänstemän som styr långt
ner i verksamheten, vilket är förödande för
den lärande miljön.
Thomas Zilling blev invald i dåvarande Överläkarföreningens styrelse 1997. Valberedningen letade då
efter en kollega med forskningsmeriter och valet föll på
Thomas. Han hade då varit fackligt aktiv sedan 1991,
startpunkten kom 1991 då han och hustrun väntade
barn men inte kunde få banklån till ett hus på grund av
att Thomas hade ett av de tremånadersvikariat som då
var vanliga bland läkare på universitetssjukhusen. Det
var inledningen på ett långt fackligt engagemang.
– Jag har gjort min ”fackliga värnplikt” och tagit
lärdom av många skickliga och färgstarka företrädare
inom Läkarförbundet, bland annat tuffa förhandlare
som Roger Edin och Lars Nevander. Jag tror inte att
många förhandlat lönen för så många kollegor som
jag. Ett tag räckte det med att en underläkare i Lund
nämnde mitt namn i en nylöneförhandling, så gick
lönen upp med 2000 kronor för att arbetsgivaren
skulle slippa träffa mig.
I styrelsen för Överläkarföreningen, som senare
bytte namn till Sjukhusläkarföreningen, arbetade
Thomas tidigt med mediefrågor, först genom att skapa
en hemsida för föreningens dåvarande tidning Överlä-
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karen och senare som ansvarig utgivare för Sjukhusläkaren. Han har varit vice ordförande i föreningen
sedan år 2003.
Sedan 2007 arbetar Thomas Zilling på sjukhuset i
Varberg, där han blev erbjuden en tjänst som överläkare. Där har han bland annat som skyddsombud
bidragit till en förbättrad vårdplatssituationen på
medicinkliniken.
– Vi har en bra aktivitet i Sjukhusläkarna i Varberg,
mycket på grund av våra lunchmöten som är en
lärande miljö i fackliga frågor. Yngre läkare har en
helt annan situation i dag än jag hade när jag var ung.
Vill man föryngra styrelsen är det viktigt att erbjuda
möjligheter att vara fackligt aktiv på tider som inte
inskränker på privatlivet.
Thomas Zillings viktigaste mål som ordförande för
Sjukhusläkarna är att värna om läkaryrket som ett
akademiskt yrke.
– Läkarrollen är i förändring, och visst går
det att exempelvis bli kirurgisk ekvilibrist
genom att göra samma sak dagarna i ända.
Men läkaryrket måste vara mer än så.
Grundbulten är patient-läkarmötet, och det
måste finnas en lärande miljö och forsknings- och utvecklingsarbete för att hela
tiden utveckla verksamheten.
– Uppgiftsglidning – ”task shifting” – är en annan
viktig fråga. Visst kan en sjuksköterska lära sig att
utföra gastroskopier, men det innebär att patienten
inte får tillfälle att träffa en läkare för att ställa frågor
och missade möjligheter för läkaren att ta in patientens erfarenheter in i en forskningsstudie.
Möjligheterna till klinisk forskning måste öka
Thomas Zilling tycker att reformeringen av läkares
grundutbildning ger en bra grund för forskning, men
möjligheterna till forskning är sedan alldeles för få i
det kliniska arbetet.
– Stärkta möjligheter till klinisk forskning är en
fråga jag jobbat med i många år och kommer att fortsätta med som ordförande.
– Men Sjukhusläkarna ska vara en plattform för alla
i styrelsen, och det är min uppgift som ordförande att
få styrelsen att blomma. Vi har många viktiga frågor att
arbeta med och styrelsen ska även i fortsättningen
vara en tankesmedja i många sjukvårdspolitiska frågor.
Thomas Zilling är, förutom ordförande i Sjukhusläkarna, även ledamot av Läkarförbundets utbildnings- och
forskningsdelegation. Han är också andre vice ordförande i den europeiska överläkarorganisationen AEMH.
– Särskilt de internationella frågorna tar mycket tid
och därför har han inte kandiderat till Läkarförbundets centralstyrelse. Jag kan inte vara med överallt,
och sjukhusläkarna har ändå bra representation i CS.
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Hjärt-Lungfonden
utlyser nu

2011 års
forskningsanslag.

Hjärt-Lungfonden stödjer forskning för att
besegra hjärt- och lungsjukdomarna. Tack
vare svenska folkets gåvor kan i år mer
pengar än någonsin tidigare – drygt 160
miljoner kronor – investeras i hjärt-, kärloch lungforskningen i Sverige. De insamlade
pengarna kommer att fördelas i form av
– projektbidrag
– stipendier för forskning utomlands
– forskarmånader
NYHET! Hjärt-Lungfonden har gjort förändringar vad gäller anslagstyper. Kliniska
forskarmånader för docentkompetenta
forskare, stöd till tjänst för forskare före
erhållen docentkompetens, stipendium till
utländska post docs samt doktorandtjänst
har nu slagits samman till anslagsformen
forskarmånader.
Bedömningsgrund. Vid utvärdering av
ansökningarna kommer originalitet och
sannolik klinisk betydelse av de sökandes
forskningsprogram att särskilt beaktas.
Ansökningsförfarande. Du hittar mer
information om dessa anslag på vår hemsida www.hjart-lungfonden.se
Ansökningar lämnas in från 4 april till
och med 16 maj 2011.
Ytterligare upplysningar, kontakta
forskningssupporten på tel 08-566 24 220.

TILLSAMMANS BESEGRAR VI
H JÄRT- OCH LUNGS JUKDOM

Helen Thornblad
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Karin Båtelson som lämnar Sjukhusläkarnas styrelse:

”Ta chansen att påverka – Läkarförbundet har
större inflytande än vad många medlemmar tror”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Efter åtta hektiska år lämnar Karin
Båtelson Sjukhusläkarföreningens
styrelse.
▼ Karin Båtelson är den kliniska neurofysiologen, från
Göteborg, som berikat både Sjukhusläkarna och
svensk sjukvårdspolitik med nerv och impulser.
Under de åtta år som hon suttit i Sjukhusläkarnas
styrelse har hon blivit känd som en idespruta med
ideer om allt från att förbättra vårdens patientsäkerhet
eller IT-system, till tankar om hur yttrandefriheten
ska värnas för sjukvårdens anställda.
Men henne stora hjärtefrågor är att patienten inte
får bra vård idag.
– Det är frustererande att vara framförallt patient
eller anhörig och uppleva hur det går till utifrån. Och
då menar jag inte att operationer eller behandlingar går
fel, utan allt annat feltänk när det gäller vårdplatser,
väntetider, information, personal som inte kommunicerar, IT–system och ledarskap och styrning som enbart
fokuserar på saker som kan mätas, i antal eller tid.
Bland fackliga företrädare och sjukvårdens beslutsfattare är Karin Båtelson känd som en kvicktänkt och
eftertraktad debattledare och föreläsare, så frågan är;
Varför slutar du?
– Åtta år är ju jättelänge! Organisationer måste
också ha dynamik. Jag behöver arbeta mer kliniskt
men kommer också att fortsätta att driva mina hjärtefrågor vidare bland annnat i Läkarförbundets centralsty-

Det ska vara kul att vara allvarlig. Karin Båtelson som moderator
under Vitalis (sjukvårdens IT-mässa) 2011.
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relse och i Läkarförbundets sjukvårdspolitiska arbetsgrupp, men även ute i Europa, som nybliven ordförande för Europas kliniska neurofysiologer inom UEMS
(European Union of Medical Specialists).
Karin Båtelson säger att åren i Sjukhusläkarföreningens styrelse varit åtta roliga år.
På frågan vad hon är stoltast över svarar hon:
– Att vi haft så kul både lokalt i sjukhusläkarföreningens styrelse i Göteborg och i Sjukhusläkarföreningen. Mycket av att forma politik är ju en laggrej.
Den goda sammansättningen i båda styrelserna har
gjort att det kommit fram mycket idéer. Vi har format
väldigt mycket kraftfull politik som nu är förbundets.
Personligen är hon stolt över att en debattartikel i
Göteborgsposten fick sådant genomslag i TV och
press att det blev startskottet till en bredare debatt om
sjukvårdens dåliga IT-system. Och så när en av
hennes artiklar i Sjukhusläkaren lästes upp i Tidningskrönikan. Det bidrog sedan till Göteborgsidén
med Aktion Avvikelse, en nationell diskussion om
avvikelserapportering och alla vårdens vardagsfel.
Karin Båtelson menar att som enskild individ är det
inte så lätt att själv ta större steg.
– Här kan facket hjälpa till med verktygen i
vardagen. Jag tycker också att Läkarförbundets ställning centralt är starkare än vad många medlemmar
tror. Det var kanske det som överraskade mig mest
när jag började engagera mig.
– Man vill ofta ha med läkare i olika utredningsexpert- och styrgrupper, men ett problem är att alla inte
är förankrade i Läkarförbundets politik, eller är bästa
personerna på plats. Sen måste ju också finansieringen
lösas för att rätt personer ska kunna delta. Från myndighetshåll räknar man mycket med att facken ska betala.
Nu slutar du i Sjukhusläkarnas styrelse. Vad
tycker du att föreningens styrka är?
– Styrkan med yrkesföreningar är att i dem går det
att debattera och ifrågasätta företeelser ur flera
aspekter och i ett nationellt perspektiv, för att se om
det är någonting som stämmer över landet, innan man
formulerar en politik som man vill gå vidare med i
Läkarförbundet. Svagheten är att sjukhusläkare kanske
i första hand identifierar sig med sin specialitet till
skillnad från till exempel distriktsläkare eller privatläkare. Här kan vi bli bättre.
Om du fick önska tre saker som skulle förbättra sjukvården, vilka skulle det vara?
– Skilj på utförare och beställare. Acceptera inte
landstingens ojämlika sjukvård. Kanske framförallt att
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sjukhusläkarna i större utsträckning kräver att få ta ansvar för
sina patienter inte bara när de ligger på deras avdelning eller
under tjugo minuter på mottagningen. Sjukvården ska bygga
på patient-läkarmötet och kontinuitet – mycket mer också
inom sjukhuset och inte bara i primärvården.
Är det något du är besviken över?
– Att sjukvården inte går åt rätt håll. Nu fortsätter man till
exempel att slå ihop universitetssjukhusen i Stockholm och
Region Skåne. Det blir för stora enheter och för lite ansvar för
enskilda medarbetare och mellanchefer. Man tjänar inget på
att lämna över all styrning till avlägsna administratörer i en
kunskapsorganisation. Det blir bara en enorm administrativ
överbyggnad. Jag tror att man borde gå åt andra hållet istället.
Något som gjort dig glad?
Ja, mycket som jag redan nämnt. Men förstås också att få
vara med i processen att göra tidningen Sjukhusläkaren. Det
har varit väldigt spännande och kul att se vad som händer när
vi läkare ger input och tips och journalisterna, som jobbar
efter sina koder, gräver vidare. I början var jag också väldigt
oförstående när de insisterade på att också intervjua
personer som har fel, haha. Men jag har lärt mig!
På Sjukhusläkaren tackar vi Karin Båtelson
för all input som starkt bidragit till att tidningen
under hennes tid i redaktionskommittén
kunnat tränga djupare in i sjukhusvardagen.
När Sjukhusläkaren ställer frågan om hon villl säga något
avslutande svarar hon:
– Jag önskar förstås den nya styrelsen lycka till!

Sjukhusläkaren 2/2011

Nu lämnar Karin Båtelson sin
stol i styrelsen och får mer tid
för annat.

Christer Bark
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Sjukhusläkarna får nu tre nya ledamöter i styrelsen efter Marie Wedin,
som blivit ordförande i Läkarförbundet, Karin Båtelson som slutar och
Anna Karin Stridsman som tar time out.
Sjukhusläkaren har talat med de nya. Vilka är de, vad vill de?

Anna Sjöström
”Sjukvården måste organiseras
så att det finns tid till
forskning och utbildning”
Anna Sjöström, akutneurolog och
strokeläkare vid Norrlands Universitetssjukhus i Umeå, är intresserad av
hur sjukvården ska organiseras, så att
det blir tid över till utbildning, forskning och utvecklingsarbete.
▼ Under 2010 har hon och övriga delar av styrelsen i
Sjukhusläkarföreningen i Umeå inlett en dialog med
landstingsledningen om sjukhusläkarnas frågor.
Som nylegitimerad läkare jobbade Anna Sjöström
på flera enheter, medicin, infektion och neurologi,
innan hon gifte sig och fick barn. Efter föräldraledigheten valde hon neurologi, delvis med tanken om att
det inte var en jourtung specialitet.
– Men det blev inte riktigt som jag hade tänkt. Jag
fick vara med om utvecklingen av ”den nya neurologin” med fokus på uppbyggnad av den akuta verksamheten, det blev mycket jourer och mycket kliniskt
arbete. Det var inte en så teoretisk disciplin som jag
hade tänkt, och det passade mig mycket bra för den
akuta delen har jag hela mitt yrkesliv haft stort
intresse av.
I dag arbetar Anna Sjöström på Strokecenter Umeå
och under det senaste året har hon arbetat med Rädda
hjärnan-konceptet, med målet att korta vårdkedjan för
strokedrabbade. Till hösten inleds en kampanj i landstinget som vänder sig till alla i vårdkedjan, från
sjukvårdsupplysning och ambulans till sjukhusets
jourläkare. Information kommer även att riktas till allmänheten för att fler ska kunna känna igen symtomen
på stroke.
Anna Sjöström är facklig representant på Neurocentrum och ordförande i Sjukhusläkarföreningen i
Umeå, där hon får god användning för sitt intresse för

sjukvårdsorganisation.
–De läkare jag möter på sjukhuset är oftast fulla av
entusiasm och energi för sitt arbete och har många
gånger goda förslag på hur den specialiserade sjukhusvården vid Norrlands Universitets sjukhus skulle
kunna förbättras. Under 2010 har Sjukhusläkarföreningen i Umeå fört en dialog med landstingsledning
och tjänstemän om hur läkarna vid universitetssjukhuset ska få tid för hela sitt uppdrag – sjukvård, undervisning, forskning och utvecklingsarbete.
– Det finns mycket kompetens och kreativitet i
läkarkåren som kan tas tillvara på ett mer effektivt
sätt. Min erfarenhet är att vi får gehör om vi presenterar väl genomarbetade underlag till beslutsfattarna om
vad den medicinska professionen arbetar med och
vad vi tycker är viktigt. Bra förberedelser är essentiellt
– vi måste känna till organisationen och kunna de
förordningar som rör verksamheten.
Lokalavdelningen har bland annat även diskuterat
vårdens IT-system, kvalitetsregister och läkarrockens
framtid. Sjukhusläkarna vid Norrlands universitetssjukhus vill ha kvar läkarrocken, i modifierad form för
att tillgodose hygienkraven. Man planerar även möten
med Umeå universitet och landstingets FoU-enhet för
att diskutera förutsättningarna för den kliniska forskningen och de nya ALF-medlen.
Anna Sjöström ser fram emot att få arbeta i Sjukhusläkarnas nya styrelse.
– Det ska bli jätteroligt. Jag hoppas få fortsätta
arbeta med frågor som rör sjukvårdsorganisation och
hur vi sjukhusläkare ska kunna arbeta med vårt
uppdrag på ett strukturerat sätt och med en god
arbetsmiljö. Västerbottens läns landsting har mycket
höga ambitioner för universitetssjukhuset och vi sjukhusläkare vill tillsammans med befolkningen fortsätta
att vara stolta över den vård som bedrivs i Umeå.
Helene Thornblad
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Evita Zoucas
”Ett bekymmer att
klinikcheferna alltmer agerar
enbart som arbetsgivarrepresentanter”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Evita Zoucas kom till Sverige på 1970talet för att specialisera sig i kirurgi
efter att ha gått grundutbildningen i
Grekland. En av hennes hjärtefrågor i
dag är hur dagens utlandsutbildade
läkare tas emot i det svenska systemet.
▼ Evita Zoucas visste tidigt att hon ville bli kirurg.
Det fanns inga förebilder i släkten, föräldrarna är
jurister, däremot har hon själv blivit förebild för yngre
kusiner bosatta i England som även de valt läkaryrket.
– Jag tycker om att arbeta med mina händer och är
otålig. Jag vill se omedelbara resultat av mitt arbete.
Därför har kirurgin passat mig, berättar Evita Zoucas.
Evita Zoucas gjorde sin grundutbildning i
Grekland. Hon kom till Sverige för första gången som
utbytesstudent och senare som en del av ett forskningssamarbete.
– Sjukvården i Sverige hade ett mycket bra
anseende internationellt under 1970-talet. Sverige och
USA var ”top of the top” och jag valde Sverige.
Evita Zoucas fick sin första anställning i Lund och
där är hon fortfarande kvar, på Skånes universitetssjukhus. Forskningen ledde till en avhandling och
senare docentur. I dag arbetar hon med kolorektalkirurgi.
Professionellt hade Evita Zoucas ett samarbete med
en kollega som också var fackligt aktiv i Mellersta
Skånes läkarförening.
– Jag började känna att det fanns möjligheter att
påverka genom det fackliga arbetet. Jag gick en ledarskapskurs där Ingela Tordemalm, som då arbetade på
fackets kansli, var med som observatör. Efter kursen
tyckte hon: ”du ska komma med i facket!” och på den
vägen är det.
Under åren har Evita Zoucas arbetat fackligt i Sjukhusläkarföreningen i Lund med frågor som resursbrist,

omorganisationer och sjukhussammanslagning.
– Man trodde att vårdplatssituationen inte kunde
bli värre. Men det blev den, kostymen krympte och
krympte.
Ledarskapet i vården är centralt för verksamheten
och Evita Zoucas är bekymrad över att klinikcheferna
som förr varit naturliga auktoriteter i verksamheten
allt mer agerar enbart som arbetsgivarrepresentanter.
– Förr stod cheferna för kunskapsstyrning av
vården. Man kunde argumentera på samma sätt med
dem, utifrån vad som var bäst för patienterna.
Läkare borde ha större befogenhter
– Frågorna om ansvar och befogenheter är centrala i
dag. Som läkare kan vi aldrig begränsa oss till att
”bara vara arbetstagare”, vi bär så mycket ansvar för
patienternas väl och ve. Men vi saknar ofta befogenheterna.
Kvalitet lönar sig
Kvalitet är en viktig fråga för Evita Zoucas, inte minst
för att förbättra ekonomin i sjukvården.
– Komplikationer inom sjukvården kostar enorma
summor och vi kan spara mycket genom att höja kvaliteten.
Kvalitetsförbättrande arbete är en av Evita Zoucas
hjärtefrågor, som hon gärna vill driva i Sjukhusläkarnas styrelse.
Värnar om utlandsutbildade läkare
Hon intresserar sig även för sjukvårdsorganisation och
för hur de kolleger som utbildat sig i utlandet tas
emot i Sverige.
– Vi måste finna former för hur de ska kunna
anpassa sig till det svenska systemet så att det blir fördelaktigt både för dem och för oss.

Helene Thornblad
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Kenneth Lindahl
Han vill värna om
patientens integritet och
få en lösning på vårdplatsbristen

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Kvalitet och integritet är nyckelfrågor
för Kenneth Lindahl, nyvald ledamot i
Sjukhusläkarnas styrelse.
▼ Kenneth Lindahl tillbringade sina första uppväxtår
i Östergötland, men familjen flyttade sedan inom
Mälarregionen.
Efter studentexamen i Enköping flyttade Kenneth
till Stockholm, där han började studera biologi. Han
doktorerade i zoologi parallellt med sina medicinstudier på Karolinska Institutet. På Karolinska sjukhuset
fick han bra förebilder inom kardiologi och medicin
och var från början inställd på att bli medicinare, även
om han alltid också varit intresserad av att arbeta mer
praktiskt med händerna.
– Min dåvarande hustrus arbete flyttade från Stockholm till Norrköping, och jag gjorde de tre sista terminerna av min grundutbildning i Linköping. Efter AT i
Finspång sökte jag en tjänst inom medicin, men blev
istället erbjuden ett ST-block inom anestesi, som jag
tog eftersom det ingick i kirurgiblocket. När jag ser
tillbaka kan jag se att det var ett väldigt bra val, inte
minst för att kirurgin är så varierad, säger Kenneth
Lindahl.
Flytten från Stockholm innebar även andra fördelar
– det var mindre stress och nära till allt i Norrköping.
När Kenneth Lindahl sökte sig vidare i yrkeslivet
kändes det naturligt att välja mindre orter i Mälardalen
– Eskilstuna, Västerås och Enköping.
– Jag har arbetat länge i Västerås, mycket på grund
av att det finns så bra kirurgi där. Sjukhuset har
genomfört bra och genomtänkta satsningar och det
finns en stark framåtanda, till exempel var man tidigt
ute med laparoskopisk kirurgi.
Under en tid arbetade Kenneth Lindahl som chef
på akutkliniken i Västerås. Efter en schism mellan
landstingsledningen och ett stort antal klinikchefer
tvingades chefen för division kirurgi, Lars-Olof
Svensson, bort från sin tjänst. I sympati med honom

valde även Kenneth Lindahl att kliva av sin tjänst.
Från nyår är han tillbaka vid kirurgkliniken i Norrköping.
– Chefskulturen i Västerås är uppifrån och ned, och
inte helt sund. Förhållandena var under all kritik, med
en enormt svår vårdplatssituation. Vi kallade in
Arbetsmiljöverket, som gjorde en inspektion – de sa
att det var det värsta de sett. Vi hade ett utbrott av
multiresistenta bakterier som ledningen inte tog itu
med på allvar på ett helt år.
– Sjukhusledningen och politikerna sa ”vi kan inte
göra något åt detta under sommarmånaderna”. Det
var en oerhörd nonchalans. Men det var jag som fick
informera anhöriga och patienter som smittats, och
det är inget man kan skaka av sig. Det förekom också
en ”dubbel bokföring”, med så kallade frivilliga köer
för att klara kömiljarden, som jag tyckte var direkt
ohederlig.
Konsekvensen för Kenneth Lindahl blev att han
inte längre kunde vara kvar som chef.
– Det gäller att värna om sin professionalitet för att
inte bli cynisk och uppgiven. Det gäller även ITsystemen, där man lätt blir stämplad som nej-sägare
om man tycker att ett system ska vara genomtänkt
innan det införs.
Under tiden i Norrköping var Kenneth Lindahl
sekreterare i Sjukhusläkarföreningens lokalavdelning,
och i Västerås var han aktiv i läkarföreningen. Nu
väntar uppgiften att aktivera Sjukhusläkarnas vilande
lokalavdelning i Östergötland.
I Sjukhusläkarnas styrelse vill Kenneth Lindahl
arbeta med arbetsmiljöfrågor, då särskilt vårdplatssituationen, och med patienternas integritet.
– Jag vill att vi tydligt definierar vad som är en
vårdplats. Det handlar inte bara om sängen, utan
också om kompetensen runt den. Jag är inte emot
kvalitetsregister och funktionella IT-lösningar, men
patienternas integritet får inte offras för en ökad
effektivitet.

Helene Thornblad
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Hallå, Margaretha Rödén,
som leder ett nationellt
projekt mot överbeläggningar
Hallå, Margaretha Rödén, du leder sedan den 15
januari ett projekt inom SKL som gäller överbeläggningar. Vad är det du ska göra?

www.sjukhuslakaren.se

Dåliga IT-system
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

▼ – Jag ska vara med och leda ett
nationellt projekt som ska kartlägga
och analysera orsakerna till problemen med överbeläggningar i sjukvården. I takt med att man skurit ned
antalet vårdplatser har problemen
med överbeläggningar ökat och vi vill
ta reda på hur stora problemen är och
vad som görs för att åtgärda dem.

Mindre än var tredje anställd i vården
är nöjd med användarmedverkan vid
införande av nya system och uppföljning. Det visar Vård-IT-rapporten
2010, som presenterades på Vitalis i
Göteborg.

Vet man inte redan det?
– Hur stora problemen är vet vi faktiskt inte, man definierar också överbeläggningar lite olika. Arbetsmiljöverkets
och Socialstyrelsens inspektioner visar att problemen är
komplexa och att det största problemet kanske inte är
bristen på fysiska sängar utan på lokaler och personal.
I samarbete med verksamhetsföreträdare vill vi också
kartlägga vilka patienter det är som söker sjukhusvård
och hur utflödet ser ut. Frågan är om resurserna
används på bästa sätt.

▼Även om mycket pengar satsats på vård-IT de
senaste åren går fortfarande alldeles för mycket tid till
att tackla tröghet i systemen och låg användbarhet.
Läkare skulle kunna spara i genomsnitt 56
minuter varje dag av sin arbetstid varje dag
om vård-IT systemen fungerade bättre, läkarsekreterare 42 minuter och sjuksköterskor
35 minuter, enligt rapporten.

Vilken tidsplan har ni?
– Om två år, det vill säga 2013, ska vi ha kommit igång
och definierat begreppet överbeläggningar.
Vi vill även utveckla bra mätmetoder så att
landstingen ska kunna följa beläggningsgraden. Vi vill också att mätningarna ska vara
kopplade till arbetsmiljö och patientsäkerhet.
Det gör det lättare att upptäcka brister och
därmed kunna vidta korrekta åtgärder.
Vad finns att lära för
politikerna i Västernorrland?
Du var tidigare sjukhusdirektör vid Sundsvall sjukhus,
men sparkades under uppseendeväckande former och
ersattes av Sigbjörn Olofsson som fått stark kritik för sitt
ledarskap och som nu tvingats lämna sin tjänst. Vad finns
att lära från det som har hänt?
– Att det är oerhört viktigt att man som sjukhuschef
kan arbeta på många olika arenor. Det räcker inte att få
med sig politiker och tjänstemän om du inte har förtroende från personalen. Det är en stor utmaning att klara
de olika rollerna. Det är dock glädjande att Karin Rapp nu
tar över ledarskapet. Hon har en gedigen bakgrund och
kommer senast från tjänsten som verksamhetschef för
internmedicinskt centrum. Hon har de egenskaper som
krävs för att leda en komplex organisation.

Eva Nordin
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Nöjdheten har inte ökat
Jämfört med tidigare undersökning, som genomfördes 2004, har nöjdheten med systemen inte ökat. En
orsak till detta kan vara att systemen blivit mer
komplexa.
– De innehåller mer information som är dåligt
strukturerad och inte ger den överblick som behövs i
arbetssituationen. En annan orsak till att användarnas
förväntningar har ökat. Fler är vana IT-användare i
dag jämfört med 2004. Vi beställer kanske en resa på
nätet, och allt fungerar hela vägen med betalning och
bokning. Det blir ett gap mellan de moderna system
människor använder privat och de man använder i
jobbet, till exempel journalsystem, sa Torbjörn Lind,
projektledare på UsersAward, som tagit fram rapporten i samarbete med SKL och Läkarförbundet,
Kommunal, SKTF och Vårdförbundet.

Läkartester gav kunskap
om säkrare förskrivning
Läkare deltar alldeles för sällan i användartester av ITsystem, av olika skäl. Ibland anses det vara för dyrt att låta
doktorer testa journalsystem, andra gånger är det svårt att
få deltagare.
▼ Men på vård-IT-mässan Vitalis presenterades resultaten av två
studier där läkare varit med i testerna.
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m stjäl nästan en timme per dag

Gapet mellan de moderna system människor använder privat och de man använder i jobbet gör många frustrerade och ökar på missnöjet, menade
Torbjörn Lind, projektledare på UsersAward.
Foto: Magnus Gotander

Läkarförbundets Ingmarie Skoglund betonade att
användbarhet i systemen är helt nödvändigt för att
göra ett bra jobb.
– IT-systemen ska vara till vår tjänst. Vi behöver tid
till patienterna och då ska vi inte behöva leta i datasystemen efter en nål som kanske finns i en höstack.
SKTF:s arbetsmiljöombudsman Carola Löfström sa
att läkarsekreterarna ofta går ”mellan raseri och uppgivenhet” i sitt datorarbete.
Christian Nøhr, professor vid universitetet i Ålborg, presenterade
resultatet av en studie där tio danska läkare testat läkemedelsmoduler.
I Danmarks fem sjukvårdsregioner finns lika många journalsystem
med läkemedelsmoduler. I studien fick sammanlagt tio läkare, två i
varje region, utföra testförskrivningar både i det system de använde till
vardags och ett av de andra systemen.
Resultatet visade att ordination av läkemedel i tablettform uppfattades som relativt enkelt i alla system. Svårigheterna uppstod främst när
läkemedlen skulle beredas för injektioner och när intervall mellan medicineringstillfällen skulle anges, till exempel vid nedtrappning av läkemedel. Särskilt krångliga var de system som använde förkortningar istället

– Våra medlemmar är de som arbetar mest i
systemen och är också de som fått mest utbildning i
dem. Ändå går 42 minuter varje dag till att hantera
strul i systemen. Det här bidrar också till arbetsmiljöproblem med stress och belastningsskador. En
nyckel till bättre system är att involvera användarna,
både vid beställning av system och i utvärderingen av
dem.
Helene Thornblad

för hela ord, då vissa av förkortningarna upplevdes som obegripliga.
– Systemen hade svårt att hantera allt som krävde beräkningar av
doser. Läkarna fick räkna på papper och mata in resultatet i systemet,
berättade Christian Nøhr.
Kunskaperna från testerna har använts vid datamining i 90 000
danska och franska patientjournaler för att spåra IT-relaterade fel vid
läkemedelsförskrivning.
– Analys av data visar att det finns vissa mönster i de fel som
uppstår. Dessa kunskaper är mycket värdefulla för att utarbeta riktlinjer för design av nya läkemedelsmoduler.
Helene Thornblad

51

vtt Sjukhus_nr2_2011.qxd

11-04-20

07.43

Sida 52

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

Ett samarbete mellan Pfizer och representanter inom Hjärtoch Lungsjukas Riksförbund samt svensk hjärtsjukvård

FRAMTIDENS PATIENTUTBILDNING
www.minhjartskola.se är en Internetbaserad utbildning som du
kan nå var du än befinner dig och precis när det passar dig!
I fyra olika utbildningsavsnitt får du värdefull information om
hjärt-kärlsjukdom, riskfaktorer och din livsstils betydelse för att
undvika risker. Du får värdefull information om kost, motion,
rökning etc. Du får också veta mer om olika behandlingsalternativ, vad de gör för nytta och vad du kan förvänta dig för resultat.
www.minhjartskola.se är utvecklad för att komplettera de befintliga utbildningar som tillhandahålls genom sjukvården.
Utbildningen vänder sig också till dig som helt enkelt vill veta
mer om livsstil och hälsa.

1173-Pfizer-29-2010-11003

Gå in på adressen www.minhjartskola.se och delta redan idag!

Pfizer AB 191 90 Sollentuna
Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

