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TEMA | SJUKVÅRDENS ORGANISATION

Sjukhusläkaren träffade verksamhetscheferna Karin Bernhoff och Fredrik Sund som säger att de känner sig befriade.

Glädjen stor på Akademiska!

Nu tar de över
Akademiska sjukhuset slopar divisonerna och ger makten åt verksamhetscheferna
Sidorna

…men i Skåne är det få
som jublar över det som
ledningen kallar den
största omorganisationen
någonsin i svensk sjukvård
Sidorna
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Politiker, politiker, politiker...
t Västra Götaland har
svenskt rekord när det
gäller politikermedverkan i
sjukvården. De är så många
att politikerna själva säger
att de inte alltid förstår vad
de ska göra.
Sidan 24

t Hur många är
de? Hur mycket
kostar de?
Sjukhusläkaren
har kollat fakta.
Sidan

26

t Behövs de inom sjukvården?
– Absolut, säger, Christine Axelsson,
toppolitiker i Skåne.
– Nej, de bara fördärvar, säger
Kenneth Svanberg, tidigare chefsekonom på Lunds Universitetssjukhus.
Sidorna 28 – 31
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Verkningsmekanism1,2

Enkel topikal applicering med innovativ
kombination av alprostadil och DDAIP

DDAIP förbättrar hudgenomträngligheten.

• Ingen kontraindikation för nitrater.1
1

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

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

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

Se instruktionsﬁlmen på
medicininstruktioner.se

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

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

märkbar inom 5 till 30 minuter efter administrering.
Effektdurationen är cirka 1 till 2 timmar. Varningar
och försiktighet: Om förlängda erektioner >4 timmar (priapism) uppträder, skall patienten omedelbart söka läkare. Om priapism inte omedelbart behandlas, kan resultatet bli skada på penisvävnaden
och permanent förlust av potensen. Innehavare av
godkännande för försäljning: Sandoz A/S.
Datum för översyn av produktresumén: 2014-09-04.
För aktuellt pris se www.fass.se
Referenser: 1) Becher E. et al. 2004 Expert Opin.
Läkemedelsbehandling; 5 (3) :623-632.
2) Vitaros ® produktresumé 2014.
Vitaros är ett registrerat varumärke av NexMed
international Limited.
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ges ut av Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund,
med drygt 18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårdspolitiska frågor.
SJUKHUSLÄKARNA
organiserar 40 procent 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!
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Du kan också skicka ett vanligt brev
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Sjukhusläkarens reportrar
Christer Bark
t Har varit chefredaktör för tidningen Sjukhusläkaren sedan
2001. Arbetade under många år på dagstidningen Arbetet till
och från som reporter, förstasidesredigerare, redaktionssekreterare och nattchef.
Startade nätportalen Ditt Österlen och har i journalistiska
nätverk frilansat åt en rad tidningar och tidskrifter.

Sara Gunnarsdotter
t Frilansjournalist med inriktning mot medicin, hälsa och
sjukvård. Har arbetat i mer än tio år på Läkartidningen som
reporter, de senaste åren med inriktning på patientsäkerhet. Har skrivit boken ”3 ml – Om ett blodprov och ett åtal”
om fallet på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
Har bland annat skrivit för TCO-tidningen, Hälsa & Vetenskap, Logopednytt och Medicinsk vetenskap.

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

Helene Thornblad
t Helene Thornblad har arbetat som reporter och redaktör

sedan 1987, med arbetsmiljö som huvudområde. Helene
Thornblad har skrivit flera reportage- och fackböcker om
bland annat ergonomi och ledarskap och har varit fast
medarbetare för tidningen Arbetsliv. Hon har även varit
redaktör för tidningen Författaren.
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Nytänk och samarbete
viktigare än nånsin, inte
bara inför sommaren
Lokaltidningar och rikspress
publicerar nästan dagligen
skräcksiffror på stängda
vårdplatser och vakanta
tjänster, framförallt för
specialistsjuksköterskor.
t Den bristsituation som vi nu ser
tvingar fram snabba förändringar i
struktur och ansvar i vården. I det förändringsarbetet måste allas kompetenser och insikt om vården tas tillvara och
man måste också våga tänka nytt. Som
medarbetare kan man inte välja att stå
bredvid.
En sak är att se till att alla specialistutbildade sjuksköterskor vill komma
tillbaka till akutsjukhusen. Också att
andra får specialistutbildning och en bra
löneutveckling så att de väljer att stanna
kvar. I det akuta läget nu erbjuder
många landsting mer eller mindre
kryddade lönepåslag för de som väljer
att arbeta under sommaren även om det
inte i nuläget ger intryck av att hjälpa.
Den stora bristen kommer innebära
att man funderar över vem som gör vad,
sk task-shifting eller workshifting.
Detta sker ju förstås hela tiden, och ska
ju också ske hela tiden. Vården utvecklas, vi gör nya saker, utvecklar nya
metoder, inför nya behandlingar, vilket
innebär att vi kontinuerligt överger
vissa metoder medan andra lämnas över
till andra yrkesgrupper. Läkare är också
förstås del av en multiprofessionell verksamhet där alla kontinuerligt utvecklar
sitt område.
I det akuta läget nu ser vi förändringar. Det handlar om att allt fler av
traditionella sjukhusbehandlingar och
operationer sker som dagvård utan
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inläggning. I Skåne annonserar man
efter undersköterskor i brist på sjuksköterskor. I Västerås finns en lättakutavdelning bemannad med läkare och
undersköterskor som exempel.
All utveckling, oavsett orsak, bör
ske i samarbete och samförstånd,
samtidigt som man värnar kvaliteten. Förändringarna måste ske så att
behandling och uppföljning ändå är
trygg både för patienterna och de
som är ansvariga för vården.
För de yrkesgrupper som det är brist
på måste arbetsuppgifterna renodlas så
att deras kompetens kommer ut
maximalt. När sjukvården står för stora
utmaningar gäller det för medarbetare
att vara med i utvecklingen och kunna
se vad som är bra för patienterna och
tänka vilka förändringar som ger
positiva effekter i verksamheten.
För att möjliggöra för kliniskt
aktiva läkare att vara delaktiga
behöver man förbättra förutsättningarna. Man ska inte behöva
lämna sitt yrke.
Inom sjukvården ser vi att andelen
chefer som är läkare stadigt minskar. En
anledning är att man på många ställen
inte har möjlighet att arbeta kliniskt del
av arbetstiden, vilket avskräcker många.
Glädjande är att region Skåne nu tar
bort kravet på heltidschefer.
Sjukvården behöver inte bara läkare
som är chefer. Det gäller också för läkare
att vara delaktiga i alla processer som
syftar till utveckling. Det kan handla
om IT-stöd, organisationsförändringar,
prioriteringar, utformning av styrsystem
till exempel. Här har också Sören Olofssons utredning pekat på behovet av ekonomiska ersättningar till verksamheter
vars medarbetare deltar i olika utvecklingsprojekt utanför kliniken, vilket är
utmärkt.

Sjukhusläkarna och Läkarförbundet
har också fört fram till flera av vårdens
myndigheter, Myndigheten för vårdanalys, e-Hälsomyndigheten, Läkemedelsverket som exempel, att man ska kunna
jobba deltid under en period för att, med
aktuell kunskap om vårdens vardag,
kunna medverka på konstruktivt sätt.
Samma tanke ger Helene Seeman
Lodding uttryck för i 3R-arbetet, de tre
stora regionerna som nu tittar över hur
framtidens vårdinformationsmiljö ska se
ut. De efterlyste intresserade under Vitalismässan den gångna veckan.
Detta innebär då också att chefer
förstår vikten och nyttan av att medarbetarna får möjlighet till deltidstjänstledighet, dvs att man tillåter att ens
bästa läkare och medarbetare släpps iväg
under vissa perioder.
Sist och inte minst krävs också personligt engagemang från läkarkåren.
Att vilja själv och att uppmuntra
varandra att axla ansvar med både den
specifika kompetens som vårt yrke ger,
men också med helhetsbilden tillsammans med andra professioner och
ledning.
Sjukhusläkarna kommer under året att
utveckla ett
tätare samarbete med Chefsföreningen i de
här frågorna
som rör medarbetarskap och
chefsskap.
Det handlar
om att öppet
och i dialog
forma dagens
sjukvård men
KARIN BÅTELSON
också om den
ORDFÖRANDE
sjukvård vi vill se
I
SJUKHUSLÄKARNA
imorgon.
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Öppet brev till Jan Grönlund,
landstingsdirektör i Sörmland
Öppet brev till landstingsdirektör Jan
Grönlund med önskemål om redovisning av turer kring planerad resa till
Aten för Kirurgkliniken Mälarsjukhuset
Eskilstuna, där agerandet har inneburit
en förlust av 525 000 kronor av
klinikens medel till utbildning.

K

liniken för kirurgi
och urologi,
Mälarsjukhuset
Eskilstuna har
efter godkännande av hälsooch sjukvårdens ledning i Sörmland
planerat en studieresa till Aten 13-17
maj 2015.
Resan går under Kristi Himmelsfärd vilket innebär att endast 13 maj
är en vanlig arbetsdag och 15 maj en
så kallad klämdag med begränsad
verksamhet.
Sörmlands läkarförening har tagit
del av programmet för dagarna. Studieresan är inplanerad med programpunkter samtliga dagar, så en stor del av
arbetet skulle ske på ledig obetald tid.
Resan innehåller en heldags
studiebesök på Evangelismos General
Hospital i Aten med diskussion om
likheter, olikheter och utbyte av
arbetssätt. Denna punkt är förberedd
såväl av klinikens personal, men självklart har detta också inneburit en
arbetsinsats för mottagande klinik i
Aten. Utöver detta besök så finns ett
fullt program med fokus på utbildning och förbättringsarbete för
kliniken.
Kliniken för kirurgi och urologi
har som många andra kliniker en så
kallad utbildningsfond, med pengar
som kliniken tidigare fått in från läkemedelsindustrin för arbete med
kliniska prövningar. Konkret innebär
det att man utöver att ge den vanliga
vården till patienter lagt tid och
energi på att inkludera patienter som

Förklara varför, och
med vilken rätt du
stoppat kirurgklinikens
fortbildningsresa
och hur du kommer
att kompensera alla
drabbade
så godkänt i forskningsstudier, exempelvis för att pröva ett nytt läkemedel.
Det har inneburit merarbete och i
många fall arbete på obetald arbetstid
för inblandade läkare, sjuksköterskor
med flera, varför kompensation erhållits och sparats som en utbildningsfond. Att dessa utbildningsfonder kan
användas till just utbildning/fortbildning är av största vikt, då vi tyvärr har
sett en nedåtgående trend gällande
möjligheten till fortbildning för landstingsanställda läkare.
Lokalpress uppmärksammade
resan 16 april, och kort därefter,
samma datum så meddelades att resan
ställdes in med motiveringen att
Landstinget Sörmland förvaltar medborgarnas förtroende och att det inte
är motiverat att förlägga personalutveckling utomlands, enligt citat
från dig Jan Grönlund.
Agerandet har inneburit att resan
avbokats, och att över 500 000 kronor
därmed slängs i sjön. Att tvinga
kliniken att slänga bort pengar, som
faktiskt inte är landstingets pengar,
utan klinikens egen utbildningsfond,
det om något anser vi skadar såväl
medborgarnas som medarbetarnas
förtroende. Det ger också tydliga
signaler till landstingsanställda när
den högsta chefen hellre slänger bort
stora summor pengar, än låter de
anställda genomföra fortbildningsaktiviteter och förbättringsarbeten.
Man kan fråga sig: Hade det varit

billigare att åka på en konferens i
Sverige? Troligen inte. Konferensanläggningar tar betalt för mat, lokaler
etc, så kostnaden hade troligen blivit
densamma. Man hade då självklart
inte kunnat få till studiebesöket och
den möjlighet det innebär att få nya
intryck och idéer.
Man hade troligen heller inte
kunnat förvänta sig att 63 personer
anställda på kirurgkliniken skulle
välja att lägga en långhelg med
obetald arbetstid för att arbeta med
förbättringsarbete.
Vi vill även uttrycka vår oro för att
de signaler som denna hantering
sänder ut leder till ytterligare
personalflykt i ett redan drabbat
landsting.
Vi önskar nu av landstingsdirektör
Jan Grönlund få en redovisning av:
1. Anledningen till att resan
stoppades av landstingsdirektör Jan
Grönlund.
2. Dokumentation som styrker att
landstingsdirektör Jan Grönlund har
rätt att stoppa en resa som är finansierad av utbildningsfond (dvs ej landstingsmedel) och är godkänd av hälsooch sjukvårdens ledning.
3. Vilka typer av fortbildningsaktiviteter som är godkända inom
landstinget, och om regelverket
skiljer sig mellan olika enheter.
4. Hur kliniken för kirurgi och
urologi på Mälarsjukhuset Eskilstuna
ska kompenseras ekonomiskt för de
525 000 kr som nu försvunnit.
5. Hur enskilda medarbetare som
arbetat med att färdigställa programmet på sin fritid kommer att ersättas.
6. Hur landstingsdirektören
planerar att kommunicera med
grekiska kollegor på Evangelismos
General Hospital som lagt tid och
energi på att välkomna kirurgkliniken i Eskilstuna.
Marie Engman och Elin Karlsson,
för Sörmlands Läkarförening och
Sjukhusläkarna Sörmland.
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Framåt
marsch
mot
nya tider
DEN MILITÄRA ERAN MED
DIVISIONER ÄR ÖVER – NU GÖR
AKADEMISKA SJUKHUSET HELT OM
Genom att öppna upp
stuprören hoppas sjukhusdirektören att Akademiska
sjukhuset blir en modern
organisation som på ett
effektivt och värdefullt sätt
kan ta hand om patienterna
hela vägen genom vården.
Men det kommer att krävas
nya samarbeten genom hela
systemet.
t – Den traditionella klinikorganisa-

tionen uppfyller inte moderna krav på
hur man bäst organiserar vården ur ett
patientperspektiv.
Det säger Lennart Persson, sjukhusdirektör på Akademiska sjukhuset i
Uppsala.
Sjukhusläkaren träffar honom i slutet
av april. Den första maj ska en omfattande omorganisation träda i kraft på
6

Lennart Persson pekar ut den nya
inriktningen. Största farhågan handlar om att
man bryter ny mark. Att det finns faktorer
som man inte har koll på.

sjukhuset. Då upphör divisionerna
(förutom diagnostik-, akut-, anestesioch teknikdivisionen »DAT« som
upphör den 1 oktober). Tanken är att
sjukhuset ska kännas mer sammanhållet
med större möjlighet till samverkan
kring patienterna.
De 25 verksamhetsområdescheferna
ska ingå i den nya sjukhusledningen
tillsammans med bland annat direktörer
med ansvar för ekonomi och HR, som
nu blir centrala funktioner. Det blir en

– Den största förändringen i den nya organisationen komm
sjukhusdirektören Lennart Nilsson.

jättestor ledningsgrupp, men Lennart
Persson menar att de moderna sätten att
kommunicera via IT gör att mellannivåerna i organisationshierarkierna ofta kan
tas bort.
– Det görs över hela världen inom
massor av organisationer. Att dessutom
jobba i matriser, det har serviceindustrin
och läkemedelsföretagen gjort i 20 år. Så
det är på tiden att vi inför det inom
sjukvården, säger han.

www.sjukhuslakaren.se
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er att märkas successivt som en kulturförändring. Att vi kommer att underlätta ett kollegialt samarbete och göra det naturligt att hjälpas åt, menar
Foto: Stefan Nilsson.

Enligt Lennart Persson finns det två
grundprinciper för hur man organiserar
kliniker på ett sjukhus. En vårdlogisk
samordning utifrån medicinska diagnoser och en samordning utifrån produktionsresurserna, till exempel en kirurgidivision för alla kliniker som opererar.
– Jag tycker att de produktionsbaserade organisationerna är onaturliga.
Man har nästan aldrig gemensamma
patienter, de rör sig ofta mellan till

exempel medicinska och kirurgiska
enheter.
Samtidigt pekar Lennart Persson på
att produktionsaspekten är viktig
eftersom mycket ekonomi och planering
ryms där.
I den nya organisationen på Akademiska blir verksamhetsområdena kärnan
och basen i verksamheten. Lennart
Persson beskriver verksamhetsområdena
som kompetenspooler.

– Där finns läkarspecialisterna, där
finns basen för ST-utbildningen. Där
finns också universitetets professurer
som är förenade med överläkartjänster
på sjukhuset.
Men verksamheten vid Akademiska
sjukhuset blir också organiserad i
matriser med processer och samordning
som löper tvärs över linjerna och på så
Fortsättning nästa uppslag >>>
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sätt luckrar upp stuprören. Lennart
Person säger att mycket av det vanliga
arbetet på vilket sjukhus som helst
egentligen sker i matriser, men att Akademiska nu strukturerar och formaliserar det i sin organisation.
– När jag var på mitt första underläkarvikariat på medicin träffade vi
kirurgerna dagligen för planering kring
patienter. Vi var på röntgen varje dag
och labb fick vi hela tiden. Allt det är
matriser, det är inget konstigt. Tiden är
förbi när en läkare kunde ta hand om
hela patientförloppet själv.
I Akademiskas matriser ryms teman
som innebär samordning av vårdens
processer för olika sjukdomar eller
patientgrupper. Lennart Persson tar
matstrupscancer som exempel.
– Det är kirurger som opererar, onkologer som ger behandling. Patologer
förstås, labb och röntgen. Inte sällan
behövs insatser från öron-näsa-halsläkare eller thoraxspecialister, alla
möjliga kan vara inblandade.
Lennart Persson menar att den tematiska organisationen skapar möjligheter
att driva en värdebaserad vård.
– De transaktioner vi gör utgör idag
grunden för vårdens finansiering. Man
får betalt per besök eller per operation.
Hur det går för patienten vägs inte in i
det systemet. Men i en värdebaserad
vård är det viktiga hur det går för patienten. Utfallet.
Lennart Person tycker att det är det
enda riktigt kloka sättet att tänka:
– Hur ska vi organisera vården så att
så många patienter som möjligt får det
bästa utfall som är möjligt eller rimligt?
Å andra sidan måste även resurserna
på sjukhuset samordnas för att utnyttjas
optimalt och gagna patienterna på bästa
sätt – det är den andra delen av
matrisen. Det kommer att ske via tre
råd.
Operationsrådet med verksamhetscheferna för de opererande specialiteterna och anestesiklinikerna. Slutenvårdsrådet som har överblick över vårdplatserna.
– Nu har vi ofta överbeläggningar,
men paradoxalt nog också lediga platser.
Hur balanserar vi det?
Och slutligen öppenvårdsrådet.
Lennart Persson säger att mottagningsverksamheten ofta har hamnat lite
8

Lennart Persson trycker mycket på att den
nya organisationen ska underlätta för alla på
sjukhuset att hjälpas åt.

vid sidan av i en sjukhusorganisation.
– Tidigare har man inte grottat ner
sig så mycket i öppenvården eftersom
sjukhusets kärna har varit slutenvården.
Men med poliklininisering och ökad
dagverksamhet blir också samordning
och effektivisering av öppenvården
viktig.
I den nya organisationen ska också
relationen mellan sjukvårds- och universitetsdelen av verksamheten stärkas.
Lennart Persson säger att det är ett originellt sätt att jobba på.
– Förr i tiden var professorn både
prefekt för sin institution och chef för
sin klinik. Forskning, utveckling och
sjukvård i en person, en ledning.
Med tiden slogs medicinska fakultetens institutioner ihop. De blev färre
och betydligt större. Management blev
också viktigare i ledningen för både universitetet och sjukhuset.
– Kraven ökade på verksamhetscheferna. Det gjorde att allt färre professorer hade tid och möjlighet att
ikläda sig den rollen.
Lennart Persson säger att den

www.sjukhuslakaren.se

kliniska forskningen fick problem att nå
ut och att fungera bra ihop med
klinikerna och många upplevde att
forskningen marginaliserades.
– Det har varit ett tilltagande
bekymmer inom universitetssjukvården.
Nu skapar vi ett FoUU-råd inom varje
verksamhetsområde med ämnesföreträdare från fakulteten. De får ett
väldigt tydligt ansvar för forskning och
utveckling, men också för all fortbildning inom området.
Lennart Person hoppas att arbetssättet ska innebära en renässans för den
kliniska forskningen i Uppsala.
– Vi har långa traditioner.
När Lennart Persson beskriver den
nya organisationen är det mycket svårt
att förstå att någon någonsin tyckt att
det som blev stuprörsorganisationerna
var en bra idé. Men Lennart Persson
menar att varje organisation har sin tid
och att det var motiverat att införa divisionerna när de skapades för 10–15 år
sedan.
– Divisionerna blev en metod att få
kostnadskontroll. Det var framförallt
det som styrde utvecklingen.
Även om inte ekonomin sägs vara
styrande i den aktuella omorganisationen så är det ingen hemlighet att det är
kärva tider för den svenska sjukvården
generellt. Akademiska sjukhuset utgör
inget undantag.
– Vi har ju en fix summa pengar som
vi måste använda så klokt som möjligt.
Vi måste ta hand om patienterna på ett
effektivare sätt. Men att folk ska springa
fortare är inte lösningen.
Lösningen är enligt Lennart Persson
istället gemensam planering över verksamhetsgränserna och samarbete.
– Mellan olika läkarspecialiteter och
mellan professioner.
Lennart Persson trycker mycket på
att den nya organisationen ska underlätta för alla i organisation att hjälpas åt,
något som han menar har motverkas av
stuprören och de ekonomiska bekymren.
– Det är nyckeln till framgång.
Ingen är stark ensam och i synnerhet
inte när det gäller så komplexa tillstånd
som samlas på ett universitetssjukhus,
den högst specialiserade vården.

Sara Gunnarsdotter
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Universitetet får ökat
inflytande på sjukhuset
Samverkan blir nyckelordet i Akademiska
sjukhusets nya organisation. I detta ingår
också att stärka relationen med akademin,
som ska ges större inflytande i verksamheten,
en tanke som går hand i hand med avsikten i
det nya centrala ALF-avtalet.
t Under de senaste åren anser
många att de akademiska
inslagen har minskat på sjukhuset.
Det vill sjukhusledningen
nu ändra på genom att i sin
nya organisation koppla ett
FoUU-råd (Forsknings-,
Utvecklings- och Utbildningsråd) till alla sina 26
verksamhetsområden. Där ska
ämnesföreträdare från universitetet tillsammans med verksamhetsområdesledningen
ansvara för forskning och
utveckling, men också för
fortbildning inom det
aktuella området.
– Det kommer att ställas
större krav på forskarna/läkarna
att delta, men det är också en
möjlighet att öka inflytandet,
vilket har varit efterfrågat
under ganska lång tid.
Det säger Stellan Sandler,
vicerektor för vetenskapsområdet medicin och farmaci vid
Uppsala universitet. Han
berättar att medicinska fakulteten nu delvis anpassar sin
organisation efter sjukhusets
genom att inrätta nämnder
som korresponderar med
FoUU-råden och andra strukturer inom sjukhuset.
Att sjukhuset på detta
tydliga sätt bjuder in akademin
går också hand i hand med det
centrala ALF-avtal som började
gälla den 1 januari i år. I det
finns ett ökat krav på landstingen med läkarutbildning att

prioritera den kliniska forskningen. För att få bedriva universitetssjukvård och därmed ta
del av ALF-medlen kommer
verksamheten att utvärderas
fortlöpande.
– Begreppet universitetssjukvård är nytt och det är den
vi nu ska försöka få till. Den ska
präglas av hög kvalitet på forskning och utbildning, men även
av att vi är med och utvecklar
vården och sprider erfarenheter
och kunskap bredare.
Stellan Sandler tror att
organisationsförändringarna
på Akademiska sjukhuset
kommer att stärka samarbetet
med universitetet.
Bland annat slopas divisionerna, en nivå som han
menar begränsat strukturerad samverkan.
– Överenskommelser
mellan sjukhusledningen och
universitetet har sannolikt på
grund av kommunikationsskäl
förlorats/försenats när de
skulle vidare via divisionsnivån, säger Stellan Sandler.
Han tycker att det är bra
att forskning, utbildning och
utveckling lyfts fram igen
eftersom det ligger i ett universitetssjukhus uppdrag.
– Tidigare har det kommit
i lite kläm, men jag uppfattar
en uppriktig ambition från
sjukhusledningen att få igång
de här sakerna igen.

Specialistläkare
inom Akutsjukvård
till Akutmottagningen
Vi söker specialistkompetenta läkare inom Akutsjukvård som både vill bedriva utveckling och arbeta
kliniskt. Du kommer att bli en av de första anställda
läkarna på kliniken. Det innebär att din roll hos oss
kommer att vara central i utvecklingen av specialiteten.
Dessutom kommer du, att i nära samarbete med
övriga kliniker, utveckla processerna kring det akuta
omhändertagandet.
Läs mer och ansök på www.ds.se/jobb
Ref nr DS-15-10164
Sista ansökningsdag är 2015-05-31

Danderyds sjukhus – Norra Stockholms akutsjukhus

Åttonde nationella
prioriteringskonferensen
Norrköping
N
kö i 21-22 oktober
kt b 2015

Värden i vården dilemman vid
prioriteringar
www.liu.se/prioriteringscentrum
Boka idag!
Rabatterad avgift före 15 maj

Sara Gunnarsdotter
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Befriande
som är sj
Vid Akademiska sjukhuset i
Uppsala plattar man nu till
organisationen genom att
slopa divisionerna och låta
verksamheterna bli
sjukhusets kärna.
»Befriande!« säger Fredrik
Sund, chef för verksamhetsområdet infektion.
t När divisionerna försvinner, för-

svinner också divisionscheferna, vilket
innebär att verksamhetscheferna
numera sorterar direkt under sjukhusdirektören.
Förhoppningen är att beslutsvägarna
ska kortas och samarbeten förenklas.
Karin Bernhoff som är chef för verksamhetsområdet ortopedi tycker att det
är helt riktigt att koncentrera kraften
till verksamhetsområdena.
– Vi arbetar patientnära, produktionsnära och resursnära. Det är här det
händer. Det som kommer patienterna
till gagn växlar ut i verksamheterna.
Men att avskaffa divisionsnivån
innebär också ett större ansvar för verksamhetscheferna.
– Nu är det spotlight på oss. Vi kan
inte gömma oss bakom divisionschefer
eller säga att det är en annan verksamhets fel, säger Fredrik Sund, chef verksamhetsområdet infektion.
Karin Bernhoff säger att sammansättningen av verksamheterna i sjukhusets sex tidigare divisioner inte alla
gånger var naturlig och hon ser fram
Fredrik Sund har inga större farhågor att
nyordningen ska gå snett: – Nu kör vi!
Foto: Sara Gunnarsdotter
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e – Nu är det vi
jukhusledningen!
GLÄDJE PÅ
AKADEMISKA
SJUKHUSET
NÄR DIVISIONERNA
AVSKAFFAS
emot mindre fixa konstellationer.
– Vi har till exempel inte varit i
samma division som geriatriken, nu
kanske vi kan ha mer samarbete med
dem på ett enklare sätt.
Hon tror att mycket kommer att bli
lättare när verksamhetscheferna inte
behöver gå till divisionsledningen och
»fråga om lov«.
– Det har inte alltid varit så enkelt
att driva förbättrings- och förändringsarbeten tidigare eftersom jag som
verksamhetschef inte har haft de mandat
jag behövt. Nu finns det större möjligheter.
Fredrik Sund håller med.
– Utan divisionerna måste vi lösa
problem genom att prata med de andra
verksamhetscheferna. Jag tycker att det
känns befriande.
Men utan divisionerna riskerar verksamheterna också att blir svagare.
Tidigare hörde infektion till medicinoch thoraxdivisionen. En fördel var då,
enligt Fredrik Sund, att alla de verksamheter som hade kronisk brist på vårdplatser var samlade där.
– Vi kände oss som en murbräcka
som gemensamt kunde driva frågan
gentemot sjukhuset, nu förlorar vi den
samlande kraften.
Men han lägger till att det arbetssättet
ändå inte var särskilt framgångsrikt.
– Vi har fortfarande en massa vårdplatser som inte finns, varför inte prova
något nytt?
Fredrik Sund hoppas att den nya

– Nu kommer vi förhppningsvis att kunna
operera fler patienter, säger Karin Bernhoff,
chef för verksamhetsområdet ortopedi.
Foto: Stefan Nilsson

organisationen ger en mer sjukhusövergripande syn på vårdplatser och att det
blir naturligare att både be om hjälp och
att hjälpa till, något sjukhusdirektören
trycker väldigt hårt på. Infektioner är
säsongsbetonade och i perioder ligger
nästan en hel avdelning utanför de egna
enheterna. Fredrik Sund säger att han
nu under vårens förändringsprocess för
första gången verkligen lyft upp detta
och tackat de andra verksamhetscheferna när de haft möten.
– Det har jag aldrig gjort förut.
Något Karin Bernhoff är mycket
nöjd med är att de opererande verksamhetsområdena nu har sina egna operationsenheter.
– Våra läkare blev jätteglada. Vi
arbetar väldigt nära vår operationspersonal men har i många år suttit i olika
diken.
Hela operationsenheten låg tidigare
inom ett annat verksamhetsområde och
Karin Bernhoff säger att det har varit
svårt att påverka flödet där. Flaskhalsar
har uppstått.
– Nu kommer vi förhoppningsvis i
ett tätare samarbete kunna erbjuda mer
operationstid och operera fler patienter.
En annan förändring som kommer

med den nya organisationen är att
arbetet ska ske i teman, något som är
kopplat till den värdebaserade vården
som infördes på Akademiska för några
år sedan.
– Det betyder att vi har ett patientfokus, säger Fredrik Sund.
Han påpekar att de som träffar patienterna självklart alltid har dem i fokus,
men att det perspektivet tidigare ibland
har saknats genom hela organisationen.
– Man får rannsaka sig själv: Vad är
sjukvård till för? Det är ju patienten;
någon som är sjuk och vill bli frisk. Allt
det här andra måste också funka, men
mötet med patienten är huvudsaken.
Om det fungerar, då har vi lyckats!
Temana arbetar med processer som
följer patienternas väg genom vården,
tvärs över linjeorganisation och specialiteterna. Genom att lyfta upp de tvärgående processerna vill man luckra upp
de så kallade stuprören.
– En patient med till exempel cancer
har inte fått fyra olika sjukdomar, så
som stuprörstanken var förut. Nu går
flera verksamheter in och jobbar fram
vårdprocesser tillsammans, så att patienten snabbare kan trilla igenom systemet.
Fredrik Sund säger att just det har
varit lite trögt förut.
– Var och en har gjort sitt, kanske
jättebra, men vi har inte klickat i
varandra. Det var svårt att få ihop divisionsöverskridande samarbeten för det
blev prat om pengar och om vem som
skulle göra gör vad.
Han tror det blir lättare nu när verksamhetscheferna tillsammans arbetar
mot samma mål.
– Det är väldigt tydligt att det är vi
som är sjukhusledningen nu, det är vi
Fortsättning nästa uppslag >>>
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som ska lösa det här, det är vårt ansvar
att prata med varandra och vi måste se
till att hjälpas åt.
Ett annat syfte med den nya organisationen är att stärka relationen mellan
sjukvårds- och universitetsdelen av
verksamheten (se artikel sidan 9).
Akademin kommer att finnas representerade i verksamhetsområdesledningarna och till varje område knyts också
ett FoUU-råd.
Karin Bernhoff säger att ortopeden
redan har ett fantastiskt samarbete med
universitetet, så just på den punkten
blir det inte någon större skillnad just
inom hennes verksamhetsområde.
– Vi levererar väldigt mycket vetenskap, men man kan bjuda in ännu mer.
Som verksamhetschef kan Karin
Bernhoff inte styra forskningen men hon
tänker sig att kanske framöver kunna få
ännu mer hjälp att göra de utvärderingar
och analyser som en verksamhets kvalitetsarbete kräver, på ett hållbart sätt.
Karin Bernhoff påpekar att det ska vara
skillnad att jobba på ett universitetssjukhus och att jobba på ett mindre sjukhus.
– Alla som arbetar på en universitetsklinik bör ha något ytterligare
uppdrag förutom det patientnära
arbetet. Någon form av forskning,
utveckling eller ett utbildningsuppdrag. Det ska finnas en strimma av lite
mer utveckling. Det är vi på universitetssjukhusen som ska mata svensk
sjukvård framåt.
Både Karin Bernhoff och Fredrik
Sund berättar entusiastiskt om hur stimulerande det har varit att under för-
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Karin Bernhoff och Fredrik Sund är
förhopppningsfulla och hoppas att det inte
ska dyka upp något oförutsett som fördärvar lyckan – nu när det är deras tur.

ändringsprocessen lära känna verksamhetschefer för områden de tidigare inte
haft så mycket att göra med
– Jag har insett att det finns väldigt
mycket klokhet på det här bygget som
man inte har sett tidigare. Vi har lunkat
på med vårt dagliga och inte alltid
märkt vad andra hållit på med.
I många sammanhang möts omorganisationer i vården i bästa fall med en
gäspning, och kanske ännu oftare med
ett förskräckt »Inte nu igen!«, men på
Akademiska framkallar denna omorganisation förtjusta suckar och beundrande blickar på den modiga sjukhusdirektören. Eller finns det en hake?

www.sjukhuslakaren.se

Fredrik Sund säger att hans medarbetare och kolleger också tycker att den
nya organisationen är jättebra.
– En god och patientcentrerad vård
ger fantastiska spinoffeffekter. Vi är så
beroende av riks- och regionintäkter och
dem får man bara om man kan leverera
en bra produkt. Gör vi det känner alla
sig stolta över att jobba här.
– Stark forskning och utbildning är
också en viktig sak för rekryteringen.
Karin Bernhoff försäkrar att hon inte
känner sig hjärntvättad och att det inte
finns någon dold agenda med den nya
organisationen. Men hon tror att en stor
verksamhetsförändring alltid medför en
viss oro.
– Men man har varit väldigt tydlig
med att det inte handlar om besparingar
utan om att tillvarata kompetens inom
organisationen. Det tycker jag är väldigt
klokt
Fredrik Sund säger lite ödmjukt att
man ännu inte är i mål. De eventuella
orosmomenten just nu rör hur verksamheternas stöd av till exempel HR och
ekonomi ska fungera framöver. Divisionernas staber ligger numera centralt
samlade och Fredrik Sund säger att det
kan bli lite stökigt innan det nya
systemet sätter sig.
– Jag har inte några jättefarhågor.
Det här är ingen halvmesyr, utan nu kör
vi! säger Fredrik Sund
Sara Gunnarsdotter

Fotnot: Diagnostik- akut-, anestesi- och
teknikdivisionen blir kvar i sin gamla form fram
till den 1 oktober.

Mikael Köhler, här tillsammans med läkaren Federico Centurion, har skött sina chefsjobb genom att prata och mötas. – Det är mitt sätt att utvecklas
och att leda, säger han.
Foto: Stefan Nilsson

Förre divisionschefen Mikael Köhler
kommer inte att sakna divisionerna
När Akademiska sjukhuset
organiserade om försvann divisionerna. Ingen verkar sakna
dem, inte ens en numera före
detta divisionschef.
t

Mikael Köhler var divisionschef för
medicin och thoraxdivisionen på Akademiska sjukhuset sedan augusti 2013.
Den första maj avskaffades divisionerna
och hans tjänst.
– Det är först nu när jag ska sluta
som det börjar bli riktigt roligt, säger
han.
Fast egentligen är han inte alls
missnöjd. Han menar att en chef så pass
högt upp i en organisation får vara
beredd på förändringar när som helst.
Dessutom tycker han att själva omorganisationen är bra.
– Jag tror att sjukhuset kan bli
starkare och en mer sammanhållen enhet.
Mikael Köhler tycker divisionerna
sällan har varit helt naturliga sammansättningar av verksamheter, han säger
också att hela divisionsnivån i viss mån

”Divisionerna har
bromsat utvecklingen
när det gäller att vara
dynamisk och se
helheten i vården.”
är konstlad i en sjukhusorganisation.
– Divisionerna har sina fördelar, man
har kunnat genomföra förändringar i
vissa sakfrågor, ganska snabbt och lite
militärt. Men de bromsar ändå utvecklingen när det gäller att vara dynamisk
och se helheten i vården. Då är det naturligare att jobba på verksamhetsnivå.
Innan han blev divisionschef var
Mikael Köhler själv länge verksamhetschef. Han menar att det är den enda
riktigt kraftfulla chefsfunktionen på ett
sjukhus. Och litegrann saknar han det.
– Där finns det viktiga ledarskapet
och där man fattar man de viktiga
besluten. Det är där ansvaret för vård,
patientsäkerhet och arbetsmiljö ligger.
Men var sak har sin tid och nu ska
Mikael Köhler bli rådgivare åt sjukhusdirektören Lennart Persson. Dessutom

ska han bland annat leda sjukhusets
omfattande projekt för att förändra
akutsjukvården på Akademiska, med
speciellt fokus på vårdflödena in och ut
på akutmottagningen. Och trots många
år av chefspositioner, både på Akademiska och i Dalarna, fortsätter han själv
att jobba som bakjour i internmedicin
av och till.
– När jag träffar en patient känner
jag att ’nu är jag hemma’.
Mikael Köhler menar att det egentligen kan vara lättare att vara chef om man
gör några timmar på golvet då och då.
– Jag kan ta med mig kunskapen om
vad vi faktiskt jobbar med in i ledningssammanhangen. Det väcker också mer
respekt om man har fötterna lite i myllan.
Men Mikael Köhler är också
medveten om att det finns en risk att
man inte kan hålla i sär sina funktioner
utan går in i chefsrollen även när man
arbetar kliniskt. Själv tar han hjälp av
klädkoden och har meddelat kollegerna
vad som gäller
– Ringen av, bussarongen på: då är
jag bara läkare!
Sara Gunnarsdotter
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Facket: ”Drastiska, men
nödvändiga förändringar”
Såväl huvudskyddsombudet
som läkarfacket är positiva
till omorganiseringen av
Akademiska sjukhuset i
Uppsala, även om
lokalföreningens ordförande
påpekar att det mesta
fortfarande är teori.
t Torbjörn Karlsson, ordförande i
Upplands allmänna läkarförening,
tycker att de förändringar man nu gör
vid Akademiska sjukhuset är drastiska,
men samtidigt nödvändiga.
– Verksamheterna kommer att få en
större betydelse – det betyder förhoppningsvis ett mer sammanhållet sjukhus.
Den tidigare supertydliga linjeorganisationen har hindrat samverkan över divisionsgränserna, säger han.
Huvudskyddsombudet Anna Rask
Andersen håller med. Hon menar att
det ökade ansvar som läggs på verksamhetscheferna bäddar för ett tydligare
och mer närvarande ledarskap inom
verksamheterna, något som är till gagn
för arbetsmiljön.
– Det har vår professor emerita, Eva
Vingård, visat är en viktig faktor för en

Huvudskyddsombudet Anna Rask Andersen och Torbjörn Karlsson, ordförande i Upplands allmänna
läkarförening, välkomnar förändringarna.
Foto: Staffan Claesson

frisk arbetsplats.
Anna Rask Andersen tycker att
omorganisationen är ett ovanligt
genomarbetat förslag som hon inte har
några invändningar mot som helhet.
Torbjörn Karlsson säger att facket
har fått vara med på tåget under hela
processen.
– Vi upplever att det är turbulent och
många beslut att fatta, men att vi har en
bra relation med sjukhusledningen.
En viss oro har dock funnits, bland
annat för de mindre enheter som inte

fått något eget verksamhetsområde.
Men Torbjörn Karlsson påpekar
också att facket fått gehör för att till
exempel ögon och öron-näsa-hals inte
har så mycket gemensamt rent verksamhetsmässigt och därför borde få vara
två verksamheter och inte en i enlighet
med det ursprungliga förslaget.
En detalj som båda är mycket skeptiska till är att man planerar aktivitetsbaserade arbetsplatser för det
administrativa arbetet. Det betyder att
man inte har någon arbetsplats, inget -

Läkare är Du livet ut!
Som senior läkare är du välkommen som medlem i SÄL – Sveriges
Äldre Läkare – en delförening inom Sveriges läkarförbund.
SÄL är en fackligt, medicinskt och kulturellt aktiv förening både för
Dig som fortsätter att yrkesarbeta och för Dig som slutat vara yrkesverksam.
Besök oss på www.slf.se/sal
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Beställarutförarmodellen
avskaffas
Landstinget i Uppsala län beslutade i januari att avskaffa
beställar- utförarmodellen för
hälso- och sjukvården.
t Ett förslag till en ny organisation
för att hantera sjukvårdens
finansiering, planering och genomförande ska presenteras för landstingsstyrelsen i början av juni.
Förslaget är ännu inte offentligt.
Målet är att landstingsfullmäktige
senare i juni ska fatta beslut om att
införa den nya organisationen 2016.

skrivbord, inget tjänsterum, utan
arbetar på sin bärbara elektroniska enhet
där man befinner sig och där det finns
möjlighet.
– Men vi har accepterat att man

AKADEMISKA SJUKHUSET

provar det här i sjukhusadministration,
som ju ledningen är en del av, först,
säger Torbjörn Karlsson.
Förändringen på Akademiska sjukhuset har inte orsakat några nedskärningar eller indragningar. Budskapet är
att den inte är föranledd av den ekonomiska situation utan målet är en
modern organisation som fungerar produktionsmässigt och verksamhetsmässigt på ett sätt som kan möta de utmaningar som sjukvården står inför.
När divisionerna infördes fanns
däremot en ekonomisk agenda.
– Nu blir det mer makt åt verksamheterna och kanske svårare att dra åt
eventuella tumskruvar, man måste
åtminstone dra åt på flera håll, säger
Torbjörn Karlsson.
Att slopa divisionerna innebär också
centralisering av vissa funktioner till
exempel HR.
Anna Rask Andersen tycker det är
bra eftersom det betyder en samlad part
att förhandla och samverka med.
– Tidigare har det varit väldigt
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splittrat med HR i alla sex divisionerna,
säger hon
Torbjörn Karlsson arbetar även
kliniskt som narkosläkare. Han tror inte
att han kommer att märka av omorganisationen särskilt mycket alls i den
rollen. Tidigare har det funnits en
separat centraloperation med operations- och narkospersonal. Nu delas den
upp efter sina inriktningar. Torbjörn
Karlsson säger att det blir mer logiskt
att narkossjuksköterskorna och läkarna
tillhör samma verksamhetsområde.
– Det kan minska slitningar och
medföra lite bättre samarbetsklimat
kring enskilda patietner.
På det hela taget verkar både Anna
Rask Andersen och Torbjörn Karlsson
väldigt nöjda
– Men man ska komma ihåg att det
mesta fortfarande bara är teori. Det
återstår att följa hela processen innan
man ropar hurra! säger Torbjörn
Karlsson.
Sara Gunnarsdotter

Hej! Har du också siktet inställt
på framtiden?
+ Nu bygger vi ut, moderniserar och utvecklar – både våra byggnader och vår vård. Vår vision är att skapa
störst värde för våra patienter. Och det gör vi. Vi har alltid fullt fokus på kvalitet, patienter och anhöriga.
Tack vare specialistkompetens, fantastisk personal och närheten till både staden och världen gör vi skillnad.
Livsviktig skillnad. Men det är inte allt. Tack vare vårt samarbete med universitetet och närheten till forskning kan vi även erbjuda många utvecklingsmöjligheter, goda framtidsutsikter och intressanta utmaningar.
Vill du vara med? Tillsammans skapar vi engagemang och kunskap för ett bättre liv.

WWW.AKADEMISKA.SE/ARBETA

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
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STORA ORD FRÅN REGION SKÅNES LEDNING:

”Den största omorganisationen
Den handlar om den största
omorganisationen som har
genomförts i svensk
sjukvårdshistoria.
t Det menar Pia Lundbom, en av organisationens nya förvaltningschefer.
För två år sedan blev Region Skånes 13
förvaltningar fyra vilket berörde
närmare 28 000 anställda. Ökad tillgänglighet och minskade kostnader är
resultatet, enligt henne.
Förvaltningarna, eller rakare uttryckt
sjukhusen i Skåne, hade utvecklats åt fel
håll – till konkurrerande enheter med
för många chefer inblandade. Det var
mot den bakgrunden beslutet om att
genomföra den omfattande omorganisationen fattades av regiondirektören
Jonas Rastad, berättar Pia Lundbom.
I dag är hon en av fyra återstående
förvaltningschefer med huvudansvar för
det område som kallas Skånevård Kryh ett område som inte bara inkluderar

Min uppfattning är att till exempel läkarna inte
har påverkats i sin vardag. Detta trots att det
här handlar om den största omorganisationen
som har genomförts i svensk sjukvårdshistoria, säger Pia Lundbom förvaltningschef över
Skånevård Kryh.

sjukhusen i Hässleholm och Kristianstad utan även det i Ystad, primärvården, dietistverksamheten i hela Skåne

samt den palliativa verksamheten,
samtliga ungdomsmottagningar och
habiliteringen.
– Det har skett en reduktion med 17
procent i alla chefslager inom Kryh och
ungefär samma siffra gäller för de övriga
tre områdena, säger Pia Lundbom. I
sjukhusstaberna har det gjorts en effektivisering med 15 procent. Det är alltid
bra när man har en pressad ekonomi att
administrationen reduceras.
Men det var primärt för patienternas
skull som omorganisationen genomfördes, menar Pia Lindbom. Genom att
stärka samarbetet i den högsta chefstoppen skulle vården lyftas ur ett Skåneperspektiv och den ständigt kritiserade
tillgängligheten förbättras.
– Att primärvården blev en integrerad del i alla de nya förvaltningarna handlar om att öka samarbetet
framför allt mellan internmedicin,
akutmottagningarna och primärvården. Tidigare hade vi en produktionsdirektör – nu sitter
förvaltningscheferna själva i kon-

MEN DE ANSTÄLLDA ÄR INTE LIKA IMPONERADE

Onkologen Mikael Eriksson: Ännu en i rad
Region Skåne har varit hårt
plågat av ogenomtänkta
omorganisationer de senaste
åren och Skånevård 2.0 är
bara en i raden av dessa.
t Det menar Mikael Eriksson, onkolog
på SUS i Lund och vice ordförande i
Sjukvårdspartiet Skåne.
– Jag tycker att omorganisationen är
dålig. Att skapa tre förvaltningar är
nästan som att återgå till de ursprungliga två länen och Malmö stads
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sjukvårdsorganisation och därmed motverkar den hela tanken med regionbildandet. Skånevård 2.0 syftar enbart till
att öka avstånden inom organisationen,
säger han.
Genom att ta bort förvaltningarna
från sjukhusen placerar man beslutsfattarna långt från verksamheterna som
besluten berör – ett synnerligen
medvetet val, enligt Mikael Eriksson.
– Man vill fjärma sig från protestyttringarna. Det har varit stor vrede
och upprördhet bland de anställda
och därför sitter cheferna nu på mer
centrala kanslier. Ännu mer upprörande är det att det är vår regiondi-

rektör själv som har tagit beslutet
om den här omorganisationen och
inte regionfullmäktige som sig bör.
Chefsstrukuren i den nya organisationen var länge oklar, berättar Mikael
Erikson. Det tog lång tid innan medarbetarna ens visste vem som var deras
närmaste chef. Han beskriver också att
professionen – de fackliga förbunden –
inte alls involverades i omorganisationen men tillfrågades efter införandet
och gav då enhälligt kraftig kritik och
beskrev många negativa effekter av den.
Att även primärvården har splittrats
upp i den nya organisationen är bara ett
sätt att försvara hela reformen, menar
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n någonsin i svensk sjukvård”
cernledningen, men vi har samma
divisionsindelningar. Det blir ett
jättenära samarbete de högsta
cheferna emellan.
Fördelarna med att kunna träffas i en
intimare chefsgrupp var 14:e dag är
många, menar Pia Lindbom. Skånes
befolkning blir allas gemensamma
uppdrag vilket underlättar samordningen mellan sjukhusen.

Större förståelse för
värdet av samarbete
– Vi har ju till exempel alla olika kösituationer där vi har möjlighet att
aktivt hjälpa varandra. Vi inom Kryh
har tagit en hel del operationspatienter
från SUS, bland annat kejsarsnitt,
enklare tarmoperationer och strumor.
Innan gjorde man också det här men
inte alls i den omfattningen som man
gör idag. I dag finns en större förståelse
för varandras situation ”om ni tar detta
så kan vi ta det här”. Fokus hamnar
mycket mer på processer och flöden.
Ur patienternas synvinkel har det

mindre betydelse om en ”en gång i
livet-operation” görs några mil längre
från hemmet, menar Pia Lindbom.
– De flesta patienter jag har pratat
med menar att de inte har märkt av den
här organisationsförändringen över
huvudtaget vilket är jättebra. Och från
primärvården har vi fått signaler om att
tillgängligheten har blivit bättre.
Att de geografiska områdena är större
efter omorganisationen är en av de stora
utmaningarna, menar Pia Lundbom.

En del av kritiken är att
det är långt till cheferna
– I bland får jag höra från medarbetarna
att det är långt till cheferna nu och det är
klart att jag har ju hand om hela området
från Ystad och vidare upp till Kristianstad och Hässleholm. Divisionscheferna
sitter ju visserligen ute på sjukhusen och
de har ett stort beslutsmandat, men visst
krävs det en annan dialog och en annan
arbetsform i dag. Det blir mycket videokonferenser och möten via länk. Som
fungerar väldigt bra.

Kanske underskattade hon betydelsen av att ”kunna ta på” sin närmaste
chef, berättar Pia Lindbom. Att det är
först då man känner att man träffar
personen på riktigt. Det är en lång väg
att gå innan alla har förstått att chefen
även kan vara tillgänglig på ett annat
sätt, menar hon.
– Sedan har vi många olika sjukhuskulturer som ska samsas inom den nya
verksamheten. Och det är något som tar
tid – det finns ingen quick fix. En sådan
här omorganisation skapar alltid oro hos
medarbetarna och framför allt kanske
hos de förvaltningschefer som ju skulle
minska i antal från 13 till fyra.
Men ute i sjukvården tycker jag inte
att jag har märkt av det speciellt mycket
och min uppfattning är att till exempel
läkarna inte har påverkats i sin vardag.
Detta trots att det här handlar om den
största omorganisationen som har
genomförts i svensk sjukvårdshistoria.

Malin Lindgren

den av katastrofala omorganisationer
Mikael Eriksson.
– Områdena är väldigt långdragna.
Ta Skånevård Sund till exempel – det
går från Ängelholm, hoppar sedan över
SUS och fortsätter därefter till Trelleborg. Det är ett väldigt svårgreppbart
område.
Mikael Eriksson tycker att det finns
en okunnighet hos politikerna i Region
Skåne, men talar också om en linjehierarki och en tystnadskultur som
bäddar för dåliga beslut av den här
typen.
– Det heter att man ska gå i linjen
till närmaste chef om man har något att
klaga på. Men det kräver mycket civil-

kurage av den chefen om klagomålet
ska föras vidare och passera nästa
tröskel. Sedan finns det en rad sådana
trösklar till på vägen. Divisioncheferna
har varit löjligt lojala och på många sätt
svikit sin läkaridentitet under årens
lopp. Det plågar mig att mina läkarkollegor är så tysta. Det hade behövts en
större unison protest.
Malin Lindgren

Det är linjehierarkin och tystnadskulturen i
Region Skåne som har bäddat för dåliga
besut av den här typen, menar
Mikael Eriksson.
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”Skånevård 2.0
saknar
rim och reson”
Han har varit chef för
urologen på SUS i 20 år och
beskriver Skånevård 2.0 som
en omorganisation utan rim
och reson – som han inte kan
förstå.
t Professorn och överläkaren PerAnders Abrahamsson ser många faror
med det nya sättet att organisera vården
i Skåne.
– Jag är framför allt kritisk till hur
omorganisationen påverkade oss inom
urologin. Den har varit en egen specialitet sedan 60-talet och helt skild från allmänkirurgin både i Sverige och internationellt. För oss var det väldigt underligt och helt främmande att vi plötsligt
skulle rymmas inom samma sektion
som dem när vi egentligen har mer
gemensamt med verksamheten på
kvinnokliniken.
Och Per-Anders Abrahamsson talar
med många års chefserfarenhet i ryggen.
Fram till årsskiftet var han urologens
högste chef och hade så varit i 20 års tid.
Klinikchef och verksamhetschef – de
exakta titlarna har varit lika många som
organisationsförändringarna genom åren,
berättar han. Men som en av få arbetsplatser på SUS har man fram tills nu lyckats
klara sig undan den omtalade sjuksköterskeflykten och även fått behålla full
bemanning inom övriga vårdyrken.
– Vi har sjuksköterskor som har doktorerat hos oss. Och andra med eget
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Skånevård 2.0 har slagit sönder de direkta kommunikationskanalerna med de på golvet, menar
Per-Anders Abrahamsson.
Foto: Roger Lundholm.

ansvar för patienter med spridd, kontrollerad prostatacancer och andra kompetensområden inom urologin. Att
delegera ansvaret till andra vårdyrken
gör att de växer och vi blir en attraktiv
arbetsplats. Det har gjort att vi alltid
har varit fullt bemannade genom åren.
Men Skånevård 2.0 har inneburit att
den nära relationen de anställda på
urologen hade till sin chef helt har
omöjliggjorts, menar Per-Anders Abrahamsson. För honom var de direkta
informationskanalerna – där en

undersköterska kunde haffa honom i
korridoren och påtala ett problem i
verksamheten – oerhört viktiga.
– Kärnan i en verksamhet är en nära
relation till chefen. Jag jobbade sida vid
sida med mina anställda och kunde dem
alla vid namn. Skånevård 2.0 slår undan
den här möjligheten för oss fullständigt
och har skapat en alldeles för lång väg
upp till beslutsfattarna.
I stället har man tagit ytterligare ett
steg bort från kommunikationen med
de på golvet, menar han. Och i Urolo-
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gens fall tillsatt en verksamhetschef
som är kirurg och inte har den kunskap
som krävs om den unika specialitet
som urologin är enligt Per-Anders
Abrahamssons mening.
– Vem ska nu kunna ryta till och
försvara det som är vårt? Den här omorganisationen var inte alls förhandlad
med mig eller någon annan företrädare
för de olika verksamheterna. Bristen på
dialog från sjukhuschefen var fullständig. Det finns verkligen ingen rim och
reson i det här. Argumentet var att
reducera antalet divisioner, men jag har
verkligen inte sett att det har skett.
Det har snarare fått motsatt effekt.

”Antalet administratörer
har ökat – inte minskat”
Per-Anders Abrahamsson menar att
antalet administratörer på SUS har ökat
markant sedan Skånevård 2.0 infördes.
Tvärt emot den effektivisering i sjukhusstaberna på 15 procent som Pia
Lundbom nämner när hon beskriver
omorganisationen.
– De siffrorna skulle jag gärna vilja
titta på i detalj. Hon glömmer säkert
bort att de samtidigt har splittrat upp
enheter och skapat verksamhetsområden. Sedan har ju varje divisionschef
fått rekrytera sin egen helt nya stab
under sig. Organisationen har dubblerats och sedan har det rekryterats paralellt. På så vis har det skapats ytterligare en beslutsnivå mellan oss och
cheferna.

”Finns inte längre någon
tydlig medicinskt ansvarig”
Även det faktum att det inte längre
finns en tydlig medicinskt ansvarig
inom varje verksamhet är oroande,
tycker Per-Anders Abrahamsson.
– För mig är det självklart att en
sådan måste finnas. Socialstyrelsen slog
ner på att det saknades en tydlig
ansvarsfördelning på det här området
för tio år sedan. Nu har det missats
igen och IVO kommer säkert att gå in
och granska det här. Överhuvudtaget är
det här en mycket konstlad ny organisation utan rationell bakgrund.
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Otydliga roller har
lett till dålig arbetsmiljö
och personalflykt
Omorganisationen har
lett till dålig arbetsmiljö
och större svårigheter att
behålla vårdpersonal –
något som påverkar de
skånska läkarnas arbetssituation i allra högsta
grad.
t Det menar Ronny Öhman,
överläkare i lungmedicin och
huvudskyddsombud på SUS i
Lund.
– Vem ska man bolla medicinska
frågor med nu? Det finns ingen
motpart. Den nya organisationen
har medfört en otydlighet på varje
arbetsplats.
Ronny Öhman menar, till
skillnad från förvaltningschefen
Pia Lundbom, att den vanlige
läkaren visst har påverkats i det
dagliga arbetet av Skånevård 2.0.
Och då främst på grund av
enhetschefernas nya otydliga roll.
– Enhetscheferna är i huvudsak
sjuksköterskor och de saknar informationsflöde och stöd uppifrån och
har blivit helt marginaliserade.
Många av dem mår väldigt dåligt.
I stället är det områdescheferna
som är representanter uppåt och
som filtrerar informationen nedåt i
organisationen.
Förr fanns det en tydlig medicinskt ansvarig när det dök upp
någon fråga som krävde snabba
avgöranden på plats, menar Ronny

Öhman och nämner vårdplatsproblematiken som ett exempel.
– Vem ska nu identifera ett
problem och komma med förslag
på lösning? När vi har brist på
personal behöver någon kunna
fatta ett beslut om att stänga vårdavdelningar eller inte. Vi äger inte
det här beslutet själva längre utan
det måste hela vägen upp till divisionschefen. Men kommunikationen där har inte alls fungerat.
Det hela har lett till dålig
arbetsmiljö och större svårigheter
att behålla framför allt sjuksköterskor, enligt Ronny Öhman. Även
läkarna har påverkats mycket i sin
vardag. I slutändan drabbas
patienterna eftersom det förlänger
vårdtiden i många fall.
– Över huvudtaget är den
nya organisationen väldigt
toppstyrd. All information går
uppifrån och ner och är väldigt
stuprörsaktig. Samtidigt har
man tagit bort verksamheternas identitet genom att ta bort
klinikerna och slå ihop dem till
verksamhetsområden.
I många fall har denna sammanslagning skett helt ologiskt,
menar Ronny Öhman.
– Vi har ”Hud och Ögon” som
exempel. Vad har de båda verksamheterna gemensamt? Sedan
finns det ”Gastro- Reuma och
Njurmedicin” som utgör ett verksamhetsområde. Det känns som
att de bara har buntat ihop dem på
måfå.
Malin Lindgren

Malin Lindgren
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Läkarfacket missnöjt med
Gotlands matrisorganisation
Medan läkarna på
Akademiska sjukhuset
välkomnar sin nya matrisorganisation med öppna
armar är läkarna på Gotland
desto mer missnöjda.
t »En matris kan byggas upp olika sätt
och det bidrar förstås till lite mer eller
lite mindre succé« konstaterar Regina
Göbel, ordförande i Gotlands läkarförening.
I januari 2011 fick sjukvården på
Gotland en ny organisation. Det ekonomiska läget hade länge varit ansträngt,
man hade skurit ner på vårdplatserna
och drastiskt minskat antalet medarbetare. För att hålla bättre koll på resurserna och utnyttja dem mer effektivt
införde man en matrisorganisation också med
förhoppningen att det
skulle innebära ett mer
processinriktat arbetssätt, till gagn för både
patienter och ekonomi.
Läkar–
föreningens
Läkarföreningen var
ordförande,
mycket kritisk (Se SjukRegina Göbel,
husläkaren nr 3/2010),
säger att läkarbåde till beslutsprocesnas alla farhåsen och till själva
gor inför den
nya matrismatrismodellen med
organisationen
läkarna som den horityvärr har besontella delen av
sannats.
systemet i olika verksamhetsområden, och i den vertikala
delen resursområden med sjuksköterskor och andra yrkeskategorier samt
serviceenheter som till exempel labb och
röntgen.
Cathrine Malmqvist är sjukvårdschef
på Gotland. Hon beskriver de patientorienterade processerna som linjer som
löper genom hela sjukvården.
– En ortopedisk patient behöver till
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exempel röntgen och operation som är
ett resursområde, men också slutenvård,
öppenvård och rehabilitering.
De sistnämna ligger under tre olika
resursområden. Även utrustning och
lokaler »ägs av« resursområdena i den
vertikala delen av matrisorganisationen.
Regina Göbel, ordförande i Gotlands
läkarförening och ögonläkare på Visby
lasarett är fortfarande väldigt skeptisk
till matrisen.
– Matrisen separerar medarbetargruppen. I slutenvården försvinner
personalens känsla av tillhörighet.
Arbetsmiljön har blivit mycket
ansträngd och medarbetare slutar,
säger hon.
Och det underskott på 58 miljoner
kronor som fanns året innan matrisorganisationen infördes har inte minskat.
Tvärtom pekar prognosen, enligt
Sveriges Radio, snarare på ett underskott
på närmare 60 miljoner 2015.
Men framför allt tycker Regina
Göbel att det är svårt för läkarna,
som sitter i en del av organisationen,
att se till att patienterna får vad som
behövs, när varje moment kräver
förhandlingar med en annan del av
organisationen.
Cathrine Malmqvist säger att det är
en fråga om ökat samarbete mellan
läkarna som är processledare med ansvar
för de medicinska processerna och
resursområdena som har hand om resurserna.
– Verksamhetsområdena är som
beställare, de är de som utnyttjar resurserna till sina patienter. Sängar och
omvårdnadspersonal finns i slutenvården men patientprocesserna leds från
verksamhetsområdet, där de ansvariga
läkarna är anställda.
Regina Göbel säger att det också lätt
uppstår problem när en läkarenhet till
exempel vill stärka sjuksköterskebemanningen inom sin specialitet.
– Enhetschefen för resursområdet har

förstås målet att hålla tätt i pengapåsen
och tycker inte att det är motiverat med
sådana särskilda satsningar.
Men Cathrine Malmqvist (bilden) är
nöjd, i synnerhet sedan
man förra året införde
läkarchefer. Tidigare
var läkarna direkt
underställda verksamhetsområdets chef.
– Det var jättesvårt
att få till ett samarbete. Nu finns första
linjens chefer som kan utveckla arbetet
tillsammans med enheterna för resursområdena, säger Cathrine Malmqvist.
Hon tycker att det processinriktade
arbetet börjar sätta sig nu, men poängterar att organisationen i sig egentligen
inte är avgörande för hur man arbetar.
Där får hon medhåll av Regina
Göbel.
– Arbeta processinriktat kan man
göra i vilken organisationsstruktur som
helst. Men jag ser inte att vår nuvarande
struktur har befrämjat det. Man har
lyckats i vissa fall, men inte tack vare
matrisen, utan snarare trots den.
Cathrine Malmqvist säger att det
ännu finns en negativ inställning till
matrisorganisationen.
– Det finns fortfarande en önskan om
att få tillbaka sin gamla klinikorganisation. Det är lätt att skylla på en organisation om det inte funkar, men det är
hur vi tar våra roller och hur vi jobbar i
organisationen som är det viktiga. Det
är det vi måste sätta fokus på.
Regina Göbel säger att hon inte vill
skylla alla problem på matrisen, men att
hon verkligen har svårt att se att den
haft något positivt med sig.
Sara Gunnarsdotter

Fotnot: Verksamhetsområdena Barn- och ungdomsmedicin och Gyn/obstetrik är numera
åter kliniker i traditionell mening med alla
förekommande personalkategorier inom
samma organisation.
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REGION JÖNKÖPINGS LÄN

Nu är Jönköping en region
– men för sjukvården
betyder det inte så mycket
– Att ett landsting blir region
har egentligen inte någon
direkt inverkan på hälso- och
sjukvården, väldigt mycket
fortsätter som det har varit.
t Det säger, Agneta Jansmyr, regiondirektör i Region Jönköpings län.
Men hon ser stora möjligheter till
väldigt bra utbyte med näringsliv,
högskola och andra aktörer och stimulanser i innovativt tänkande.
Hon är också säker på att hälso- och
sjukvården kommer att ha glädje av regionens kommunsamarbeten eftersom till
exempel hemsjukvård, psykiatri och barnhälsovård är gränsöverskridande verksamheter.
– Det kan bli intressant för våra

medarbetare, säger Agneta Jansmyr.
Den 1 januari ombildades vart och ett
av landstingen i Jönköping, Örebro,
Gävleborg, Östergötland, Kronoberg och
Jämtland till regioner.
– Det är lite häftigt att vara i en verksamhet som jobbar med så mycket, säger
Agneta Jansmyr.
Hon ser att regionbildningen kan vara
ett första steg mot att så småningom bilda
region tillsammans med ett par grannlän.
– Det är lättare börja inleda samarbeten
i 13 kommuner än om man blir 40 eller
50 i en större region. På det sättet är detta
en bra grund till fortsatt arbete.
Verksamheten i Region Jönköpings län
är ändå stor med en budget på nästan 11
miljarder kr och 10 000 medarbetare.

Sara Gunnarsdotter

Specialistsjukvården bryter
upp de geografiska gränserna
Specialistsjukvården i region
Jönköpings har ombildats
från geografiska områden till
medicinska verksamhetsområden.
t I Jönköpings län finns tre akutsjukhus,

Ryhov i Jönköping, Höglandssjukhuset i
Eksjö och Värnamo sjukhus. Det har
hittills varit organiserade som självständiga enheter. Sedan första februari finns
istället tre länsövergripande verksamhetsområden: kirurgisk vård, medicinsk
vård samt psykiatri och rehabilitering.
Förhoppningen är att kunna ge en mer
jämlik vård och åstadkomma resultat på
samma nivå.
Regiondirektören Agneta Jansmyr
säger att alla tre sjukhusen också fortsättningsvis ska vara akutsjukhus.

– Det ska finnas basverksamhet på alla
sjukhusen och en del mer specialiserad
sjukvård, men alla typer av operationer
kommer inte att göras överallt.
Agneta Jansmyr tror inte att Jönköping nu håller på att bygga stuprör i sin
sjukvård, även om hon tycker att det bör
vara ett observandum.
– Samarbete inom de medicinska specialiteterna är så viktigt att vi nu lägger
organisationen på det här hållet för att
underlätta det. Samtidigt vill vi behålla
det goda samarbete som finns inom
respektive sjukhus. Geografiskt finns man
ju på samma ställe.
– Men det är klart att man får se upp
lite, det är alltid lättast att arbeta mest
med sitt eget, men samverkan behövs för
patienternas skull!

Sara Gunnarsdotter
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Vad är
en region?
Sjukhusläkaren
reder ut
begreppsförvirringen
Sverige har 21 landsting. Eller egentligen tio regioner, sju regionförbund och
fyra landsting.
Men begreppsförvirringen är stor.
Vad är en region egentligen?
t Region Skåne och Västra Götalandsregionen bildades redan i slutet på 1990-talet,
först som försöksverksamheter med ändrad
regional ansvarsfördelning, men sedan
2010 som permanenta organisationer.
Båda regionerna är sammanslagningar
av vad som tidigare var flera landsting/län.
Det är många som associerar ordet
»region« just med detta.
Parallellt har emellertid flera landsting
bildat regioner eller regionförbund inom sitt
län. En region är i princip som ett landsting,
men ansvarar dessutom för det regionala
utvecklingsansvaret, planeringen av infrastrukturen, vissa statliga utvecklingsmedel
och det regionala företagsstödet.
Sveriges kommuner och landsting (SKL)
är positiva till regionbildning, enligt dem är
det en fördel att samla resurser i en och
samma organisation.
Regioner styrs av direktvalda politiker
medan regionförbund styrs av indirekt valda
politiker från regionens kommuner och
landsting.
Ytterligare fyra landsting/regionförbund
förväntas bli regioner inom kort, och fler
står på tur. Snart har Sverige ett enda landsting kvar – Stockholms läns.
Hälso- och sjukvården berörs egentligen
inte av om den verkar i en region eller ett
landsting.
I Ansvarskommitténs slutbetänkande
från 2007 föreslogs att landstingen skulle
gå ihop till mellan sex och nio större
regioner. Detta skulle enligt förslaget kunna
vara verklighet senast till valet 2014. Trots
att många remissinstanser ställde sig
positiva till regionindelningsförslaget hände
ingenting.
Regeringens avsikt är nu att borsta av
Ansvarskommitténs förslag om färre och
större enheter. Något som man tror bättre
skulle kunna svara upp mot hälso- och
sjukvårdens behov av investeringar, forskning och en alltmer specialiserad vård.
Enligt civilminister Ardalan Shekarabi (S)
bör ett beslut om ändrad landstingsindelning kunna fattas senast i december
2017 för att en eller flera regioner ska
kunna bildas den 1 januari 2019.

21

Sjukhusläkaren 3/2015

VÄSTERBOTTEN

www.sjukhuslakaren.se

Han vill ha en storregion i norr
”Onödigt med fyra olika börsar”
Västerbottningarna betalade
mest i landet per person för
den politiska verksamheten i
landstinget år 2013 och
tredje mest år 2014.
FAKTA | VÄSTERBOTTEN
Antal politiker:
Antal förtroendeuppdrag:

185
312

Landstingsråd ...........................................4
Landstingsstyrelsen, ordinarie,
ersättare och observatör..........................29
Landstingsstyrelsens arbetsutskott,
ordinarie, ersättare och observatör ...........15
Landstingsfullmäktige,
ordinarie och ersättare ..........................157
Hälso- och sjukvårdsnämnden,
ordinarie och ersättare.............................22
Nämnd för funktionshinder och habilitering,
ordinarie och ersättare.............................12
Nämnd för folkhälsa och primärvård
Skellefteå-Norsjö, ordinarie och ersättare ..16
Nämnd för folkhälsa och primärvård
Södra Lappland, ordinarie och ersättare ....16
Nämnd för folkhälsa och primärvård
Umeåområdet, ordinarie och ersättare ......16
Patientnämnden, ordinarie och ersättare....12
Samverkansnämnd ....................................6
Landstingsrevisorerna................................7
• 157 av Västerbottens läns landstings politiker är med i landstingsfullmäktige, antingen
som ordinarie eller ersättare, och har
dessutom andra politiska uppdrag. Det finns
också 28 övriga förtroendevalda, som alltså
inte sitter i landstingsfullmäktige.
Många av dessa övriga politiker är regionrevisorer eller med i lokala hälso- och sjukvårdsnämnder eller patientnämnden.
• I sammanställningen ingår inte
landstingets katastrofledning och
folkhögskolestyrelserna. Inte heller politiska
uppdrag i stiftelser är medräknade.

Kostnad 2014:
53 miljoner kr
t Varje år redovisar landstingen
kostnaderna för den politiska
verksamheten till Statistiska
Centralbyrån.
2014 fick västerbottningarna betala
53 miljoner kr för den.
Läs mer sidan 26 >>>
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t Före detta chefen för Hjärtcentrum i

Umeå tror att det skulle bli mer pengar
över till sjukvård om de fyra nordligaste
landstingen slogs ihop till en gemensam
politisk enhet.
Flera av Västerbottens kommuner
hör enligt Statistiska centralbyrån (SCB)
till dem med landets äldsta befolkning.
Länet ligger enligt Försäkringskassan
också bland de tre som har högst andel
långa sjukfall och toppar när det gäller
andel personer med sjuk- och aktivitetsersättning. Befolkningens ålder och
hälsa utgör en tuff utmaning för landstinget. Bilden ser liknande ut i de tre
grannlänen.
– Att då ha fyra börsar där man
kattrakar mellan varandra både på
professions- tjänstemanna- och politikernivå, det är dåligt för patienterna,
skapar onödiga motsättningar och förhindrar kostnadseffektiva samarbeten.
Det säger kardiologen Ulf Näslund,
som tills nyligen var för chef för Hjärtcentrum vid universitetssjukhuset i
Umeå. En verksamhet med stor del
regionsjukvård.
Han tror att mycket skulle vara
vunnet om flera landsting kunde gå
ihop med en gemensam politisk
styrning.
– Vi kommer inte att klara att ge
medborgarna en god och jämlik vård
annars. Vi måste hitta andra mer kostnadseffektiva lösningar, nämligen
samarbete.
Ulf Näslund ser en storregion i norr
framför sig. Förutom Västerbotten
skulle Norrbotten, Jämtland och Västernorrland ingå.
Just dessa utgjorde också en av
Ansvarskommitténs 6–9 föreslagna
regioner redan för åtta år sedan (Regional
utveckling och regional samhällsorganisation SOU 2007:13), men inga beslut i
den riktningen togs då av alliansregeringen och landstingsstyrena i norr kunde
inte enas om en sådan utveckling.
Nu blåser det dock nya vindar och

Ulf Näslund tror att ett visst motstånd mot
sammanslagningar finns för att politikerna är
rädda att förlora sina egna uppdrag.

den nuvarande regeringen har annonserat att en regionreform med sammanslagningar av landsting är att vänta
inom de närmaste åren.
I stället för samarbete menar Ulf
Näslund att landstingen nu bygger sina
ringmurar högre i och med regionbildningarna inom snart varje landsting.
Sedan årsskiftet är landstinget i
Jämtland en egen region och Västernorrland och Norrbotten har också
ansökt om att få bli varsin region. Västerbotten är sedan flera år ett regionförbund.
Ulf Näslund tror också att det finns
ett motstånd mot sammanslagningar
eftersom politikerna är rädda om sina
egna uppdrag.
– Ja det är klart att många som har
svårt att se att de skulle ställa taburetterna till förfogande.
– Politikerna har stiftat väldigt bra
lagar för att bedriva sjukvård. Det är ett
stort demokratiskt plus, men jag har
väldigt svårt att förstå varför man ska ha
så stora församlingar, nämnder och
utskott för att driva sjukvården.
Men kräver då inte en åldrande, inte
helt frisk befolkning och länets långa
avstånd lite extra insatser för ett landsting?
– Jo, men det krävs absolut inte fler
politiker.
Sara Gunnarsdotter
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”Sjukhusen bör bli basen
för all offentlig sjukvård”

D

agligen upplever
många sjukhusläkare att det finns
stora brister i vårt
sjukvårdssystem
såsom vårdplatsbrist, resursbrist, IT-problem, patientsäkerhetsproblem, ledningsproblem m.m.
Olika förslag till förbättringar läggs
fram, men det går mycket trögt att få
genomslag för förändringar. Det kan
bero på olika orsaker, men främst rör det
sig om ett systemfel avseende sjukvårdsorganisationen.
De olika förändringsförslag som
läggs fram genomlyser sällan, eller
pekar sällan, på att sjukvårdssystemet i
grunden är felaktigt utformat. Det kan
ju vara just det förhållandet, som
innebär att sjukvårdens brister inte går
att påverka på ett effektivt sätt.
Jag har jag min huvudsakliga
sjukvårdserfarenhet från primärvården,
som allmänläkare, men frånsett den har
jag under flera år arbetat som flygspecialläkare i Flygvapnet med fokus på
flygmedicin och pilotens förutsättningar i flygmiljön att klara höga prestationskrav, med samtidigt bibehållen
hög flygsäkerhet.
För att Flygvapnet ska fungera resurseffektivt med samtidigt hög flygsäkerhet är organisationen av flygverksamheten ett sammanhållet system med en
genomtänkt styrning, ledning och uppföljning
När jag ser på hur vårt sjukvårdssystem är organiserat så slås jag av att
det inte är ett sammanhållet sjukvårdssystem utan två system, ja kanske tre
system om kommunernas sjukvård
räknas in. Sjukhussystemet tillhandahåller den högkvalitativa sjukvården,
men har otillräckliga resurser i olika
avseenden.
Primärvårdssystemet tillhandahåller
mindre kvalificerad vård och kostar

stora resurser till kanske rätt liten nytta.
Några tydliga synergier finns inte
mellan sjukvårdssystemen. De två
sjukvårdssystemen har i och med våra
21 landsting och regioner olika regelverk för styrning och ledning med den
effekten att svensk sjukvård är oöverskådlig och fragmenterad. Detta har
medfört att det blivit synnerligen svårt
att få till en likvärdig och högkvalitativ
sjukvård över hela landet.
Primärvården har av många setts som
basen för sjukvården, men trots ihärdiga
ansträngningar under mer än trettio år
har den inte klarat av att nå upp till de
högt ställda målsättningarna.
Med en sammanhållen sjukvårdsorganisation torde det ges förutsättningar
för effektivare resursutnyttjande och en
bättre fungerande vårdkedja än idag,
samt också bättre och säkrare
diagnos/behandling och därmed goda
förutsättningar för hög patientsäkerhet.

Ett förslag på hur
sjukvårdssystemet
kan utformas:
Sjukhusen skall vara basen för all
offentlig sjukvård inom sina geografiska upptagningsområden.

1

Sjukhusen skall svara för all
öppenvård och på lämpligt sätt
bemanna det som idag kallas primärvård.

2

Personalen i öppenvården skall
räknas som en resurs i sjukhusens/sjukvårdens dygnetruntverksamhet.

3

Alla offentligfinansierade
”privata” specialistläkare och
andra offentligfinansierade ”privata”
vårdgivare som idag arbetar utanför
sjukhusen eller inom primärvården skall
ha en tydlig anknytning till ett sjukhus.

4

De skall även vid behov kunna arbeta på
sjukhuset och skall kunna räknas som en
sjukhusresurs.
De geriatriska eller internmedicinska klinikerna skall i sin
uppgift inkludera ansvar för sjukvårdsbehoven och den allmänna omvårdnaden på sjukhem och äldreboenden inom
sina geografiska upptagningsområden.

5

Patienter skall ha en tydlig tillhörighet till olika sjukhus och dess
öppenvårdsmottagningar.

6

Sjukvården i Sverige kan organiseras med statlig styrning och
samma regelverk över hela Sverige.
Därmed skulle de 21 landstingens och
regionernas och de 290 kommunernas
styrning och ledning av sjukvården
kunna avvecklas.
Olika sjukvårdsföreträdare; såsom
politiker, landstingstjänstemän, SKL
(Sveriges Kommuner och Landsting)
och Läkarförbundet har hittills inte
klarat att tänka nytt utan är fast i
begreppen primärvård och sjukhusvård.
Medborgarna efterfrågar inte
explicit primärvård utan det är bra och
säker sjukvård som efterfrågas.
Dagens primärvård har inte blivit
välfungerande trots de goda intentioner
man haft. De över 5 000 allmänläkarna i
Sverige skulle kunna bli vidareutbildade
inom olika medicinska specialiteter
relativt snabbt och därmed kan även
specialistområden med för få läkare tillgodoses.
Med över 45000 läkare i
riket så torde befolkningens
sjukvårdsbehov kunna tillfredställas under förutsättning att sjukvården organiseras klokare än idag.

7

Per-Gunnar Larsson
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I Västra Götaland klättra
Västra Götalandsregionen
har svenskt rekord i både
antalet sjukvårdspolitiker
och antalet beslutsnivåer i
regionpolitiken. Det är en
snårig organisation som inte
ens regionpolitikerna själva
gillar.
t Det är inte lätt att hitta rätt för en med-

borgare eller sjukvårdsanställd som vill
påverka politiska beslut om hälso- och
sjukvården i Västra Götaland. Ett ärende
som rör till exempel Södra Älvsborgs
sjukhus kan valsa runt i sex eller sju politiska församlingar där inte ens politikerna
själva är på det klara över sina roller.
Förutom i regionstyrelse och regionfullmäktige, som har sina motsvarigheter i alla landsting och regioner, kan ett
ärende som rör till exempel Södra Älvsborgs sjukhus tas upp i hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, Södra hälso- och
sjukvårdsnämnden, styrelsen för Södra
Älvsborgs sjukhus, ägarutskottet och
personalutskottet. Lite beroende på vad
frågan handlar om finns det dessutom
ännu fler politiska organ som kan vilja
säga sitt – som kommittén för folkhälsofrågor, servicenämnden och beredningsgruppen för FoU-frågor.
Behövs verkligen alla politiska
nivåer?
– Nej inte om du frågar mig, svarar
Gert-Inge Andersson, som var regionråd
och socialdemokraternas starke man i
Kostnaden för politikerna
240 miljoner kronor 2014
t 2014 kostade den politiska verksamheten i nämnder och styrelser i
Västra Götalandsregionen 240 miljoner
kronor enligt de preliminära siffror som
Sjukhusläkaren fått ta del av.
• Se mer nästa uppslag >>
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SNÅRIG
ORGANISATION
SOM INGEN GILLAR
– INTE ENS
POLITIKERNA SJÄLVA
regionpolitiken fram till valet 2014.
Han var också ordförande för den
översyn av regionens politiska organisation som slutfördes före valet och som
kantades av rejäla politiska motsättningar. Resultatet blev en kompromiss
som inget parti är riktigt nöjt med.
Moderata regionrådet Martin
Andréasson är inte mindre tydlig i sin
kritik:
– När jag är som mest frustrerad
brukar jag säga: ”Den här organisationen är byggd för att man alltid ska
kunna skylla på någon annan”.
I Västra Götaland finns fler regionpolitiker och politiska nivåer än i något annat
landsting eller region, inkluderat Stockholm. Sammanlagt 555 sjukvårdspolitiker delar på 905 uppdrag i regionen.
En av orsakerna till att de är så
många är att politikerna agerar som
såväl beställare och utförare som
ägare av sjukvården och för var och
en av dessa roller finns det politiska
församlingar, ofta flera.
Martin Andréasson:
– Beställarsidan kan skylla på utförarsidan och tvärtom, och om dessa politiker någon gång träffas i samma rum kan
de gemensamt skylla på ägaren, landstingsfullmäktige. Det finns absolut
poänger med medborgarinflytande men i
Västra Götaland är det för många politiker, nämnder och nivåer.
Ett annat skäl till att politikerna är så
många i Västra Götaland är att den
gamla landstingsorganisationen delvis
hänger kvar i regionen, med fem hälsooch sjukvårdsnämnder (fram till förra
valet var de 12) och lika många patientnämnder. Till skillnad från många andra
regioner och landsting har Västra
Götaland också kvar politiskt tillsatta

Martin
Andréasson (M):

”När jag är som
mest frustrerad
brukar jag säga:
Den här organisationen är byggd för
att man alltid ska
kunna skylla på
någon annan”.
styrelser för varje sjukhus.
I den översyn som gjorde av den politiska styrmodellen var Folkpartiet
kritiskt till modellen för att den var
komplicerad och otydlig:
– Hälso- och sjukvårdsstyrelsen ska
vara både ägare och beställare, men är
styrelsen verkligen ägare när vi samtidigt har ett ägarutskott? En och samma
fråga, till exempel om tillgängligheten
på sjukhusen, kan gå runt på flera politiska nivåer där man som politiker inte
är helt klar över sin roll, säger Jonas
Andersson, regionråd för Folkpartiet.
– Vi var också kritiska mot att hälsooch sjukvårdsstyrelsen har rollen som
överrock till nämnderna så att de måste
be om lov för alla beslut, allt måste
delegeras uppåt.
En av orsakerna till motsättningarna
om regionens politiska organisation är
att partierna har olika syn på beställarutförarmodellen. Jonas Andersson hör
till dem som vill ha den kvar.
– Modellen är inte perfekt men andra
är inte bättre. Det viktiga är att rollerna
är tydliga. Vi som politiker är ägare till
Gert-Inge
Andersson (S):

”Om jag skulle få
välja fritt skulle
jag vilja ha en
mindre politisk
organisation med
färre nivåer”.
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ar politikerna på varandra
hela hälso- och sjukvårdssystemet i
regionen där exempelvis vårdval
ingår. Men vi är också ägare till
hälso- och sjukvård i egen regi och
ska agera konkurrensneutralt.
Jonas Andersson vill egentligen
inte uttala sig om det finns för
många förtroendevalda och politiska nivåer i regionen. ”Det är
inget mål i sig att ha färre politiker”, säger han.
Samtidigt säger han att man
inte ska tillsätta politiska organ
som inte har en vettig roll och
uppgift:
– Det är meningslöst att ha
grupperingar utan makt och befogenheter. Och den kritiska massan
av kunniga och duktiga hälso- och
sjukvårdspolitiker är mindre nu än
för 20 år sedan.
Men att reducera politikerantalet genom att minska på antalet
personer i styrelser och nämnder
tror Jonas Andersson inte på:
– Det går ut över små partier
som oss. Då blir det bara S och M
överallt, säger han.
Gert-Inge Andersson tror
däremot att beställar-utförarmodellen kan ha spelat ut sin roll och att
den politiska organisationen skulle
kunna förenklas om den togs bort.
– Modellen var bra 1998 när vi
hade en anslagsfinansierad
sjukvård. Men är det rätt i dagsläget? I dag när vårdvalet har slagit
igenom styrs primärvården av kravoch kvalitetsboken, och beställningar sker via den. Verkligheten
ser annorlunda ut. Vi socialdemokrater vill att Göteborgs universitet
ska genomföra en utvärdering av
beställar-utförarmodellen och låta
resultatet av utvärderingen avgöra
hur det politiska systemet ska
ändras, säger Gert-Inge Andersson.
– Om jag får tänka fritt skulle
jag vilja ha en mindre politisk
organisation med färre nivåer.
Begränsar man antalet politiker till

FAKTA

Jonas
Andersson (FP):

555 politiker ska styra
sjukvården i 43 politiska
nämnder och styrelser

”En och samma
fråga, till exempel
om tillgängligheten
på sjukhusen, kan
gå runt på flera
politiska nivåer där
man som politiker
inte är helt klar
över sin roll”.
100-150 så blir politiken effektivare. Nackdelen är förstås att medborgarinflytandet minskar.
Martin Andréasson framhåller
att det inte blir bättre demokrati
bara för att politikerna är fler.
– Det viktiga är att politiken är
tydlig och att det går att kräva ut
ansvar för besluten. Vi är också
kritiska till beställar-utförarmodellen och vill att man utgår från
sjukvårdsbehoven istället för att
göra en geografisk indelning. Att
man tittar på exempelvis cancersjukvård, hjärta-kärl och stroke och
ser till hur man kan hålla ihop
helheten och få fungerande vårdkedjor som också får med rehab och
kommunernas insatser.
Under mandatperioden 20062010 gjordes ett försök med att
ersätta politikerna i styrelsen för
Skaraborgs sjukhus med styrelseoch sjukvårdsproffs på samma sätt
som för Stockholms sjukhus. Men
efter valet 2010 valde politikerna
att ta över sjukhusstyrelsen igen.
Enligt Jonas Andersson var en av
orsakerna att styrelsen för Skaraborgs
sjukhus blev isolerad i en för övrigt
helt politisk regionorganisation.
– Vi lärde oss inte riktigt hur vi
skulle ha kontakt med varandra,
säger han.

Helene Thornblad

• Regionråd.........................................................................................15
• Regionstyrelsen, ordinarie och ersättare..............................................30
• Regionfullmäktige, ordinarie och ersättare .........................................325
• Hälso- och sjukvårdsstyrelsen, ordinarie och ersättare ..........................30
• Göteborgs hälso- och sjukvårdsnämnd, ordinarie och ersättare..............30
• Norra hälso- och sjukvårdsnämnden, ordinarie och ersättare .................30
• Södra hälso- och sjukvårdsnämnden, ordinarie och ersättare.................30
• Västra hälso- och sjukvårdsnämnden, ordinarie och ersättare ................30
• Östra hälso- och sjukvårdsnämnden, ordinarie och ersättare .................30
• Tandvårdsstyrelsen, ordinarie och ersättare.........................................12
• Kommittén för folkhälsofrågor, ordinarie och ersättare .........................14
• Norra patientnämnden, ordinarie och ersättare ....................................12
• Patientnämnden Göteborg, ordinarie och ersättare ...............................12
• Södra patientnämnden, ordinarie och ersättare ....................................12
• Västra patientnämnden, ordinarie och ersättare ...................................12
• Östra patientnämnden, ordinarie och ersättare.....................................12
• Samverkansnämnden VGR/Halland, ordinarie och ersättare ..................10
• Styrelsen för habilitering och hälsa, ordinarie och ersättare...................10
• Servicenämnden, ordinarie och ersättare.............................................16
• Nämnden för hälsan och stressmedicin, ordinarie och ersättare ............10
• Styrelsen för NU-sjukvården, ordinarie och ersättare.............................12
• Styrelsen för SU, ordinarie och ersättare .............................................12
• Styrelsen för SKAS, ordinarie och ersättare .........................................12
• Styrelsen för SÄS, ordinarie och ersättare ...........................................12
• Styrelsen för Kungälv och Frölunda sjukhus, ordinarie och ersättare ......10
• Styrelsen för Alingsås lasarett, ordinarie och ersättare .........................10
• Styrelsen för Angereds närsjukhus, ordinarie och ersättare .....................8
• Beredningsgrupp för FOU-frågor .........................................................10
• Primärvårdsstyrelsen, ordinarie och ersättare ......................................12
• Styrelsen för beställd primärvård, ordinarie och ersättare .....................12
• Personalutskott, ordinarie och ersättare ..............................................12
• Styrgruppen för 3R-samarbetet ............................................................3
• Nätverket för hälsa och demokrati, ordinarie och ersättare .....................8
• Politisk Beredning av handlingsplan jämlik hälsa ....................................7
• Ägarutskott, ordinarie och ersättare....................................................12
• Revisorer Västra Götaland ..................................................................14
• Regionala pensionärsrådet, ordinarie och ersättare ................................5
• Sahlgrenska International Care AB, ordinarie och ersättare....................11
• Nämnden för samrehab i Mark-Svenljunga, ordinarie och ersättare...........6
• Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, avd 1, ordinarie och ersättare .........8
• Göteborgs djurförsöksetiska nämnd, avd 2, ordinarie och ersättare .........8
• Samarbetsnämnden för Karsuddens sjukhus, ordinarie och ersättare.......2
• Regional nämnd för etikprövning av forskning som avser människa,
ordinarie och ersättare .........................................................................17

Summa förtroendeuppdrag: ...............................905
Antal politiker: ...................................................555
• 325 av Västra Götalandsregionens politiker är med i regionfullmäktige,
antingen som ordinarie eller ersättare, och har dessutom andra politiska
uppdrag. Det finns också 230 övriga förtroendevalda, som inte sitter i regionfullmäktige. Det är ovanligt många jämfört med de andra landsting och
regioner Sjukhusläkaren har granskat. Många av dessa politiker är med i
lokala patientnämnder och hälso- och sjukvårdsnämnder (det finns fem av
vardera) och i de lokala sjukhusstyrelserna.
• I sammanställningen ingår inte arkivnämnden, arvodesnämnden, fastighetsnämnden, krisledningsnämnden och andra politiska organ som arbetar med
generella frågor där sjukvården ingår som en del. Inte heller politiska uppdrag
i stiftelser är medräknade.
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FAKTA | HÄR ÄR NÅGRA EXEMPEL

Så mycket kostar politik
Sammanställt av
Helene Thornblad och Christer Bark

Norrbottningarna
betalar mest per invånare
Stockholmarna minst
Nettokostnad landsting/region 2104

Totalt (miljoner kr)

Kr/ invånare

Norrbottens läns landsting...............................................57 ......................228
Jämtlands läns landsting .................................................26 ......................205
Västerbottens läns landsting............................................53 .......................204
Gävleborgs läns landsting................................................56 .......................200
Gotlands kommun ............................................................11 .......................183
Blekinge läns landsting ......................................År 2013: 27 .......................177
Södermanlands läns landsting...........................År 2013: 47 .......................169
Värmlands läns landsting.................................................46 .......................167
Uppsala läns landsting .....................................................56 .......................160
Kalmar läns landsting ......................................................37 .......................157
Västra Götalandsregionen .............................................240 .......................147
Västmanlands läns landsting ...........................................38 .......................145
Östergötlands läns landsting ...........................................64 .......................144
Dalarnas läns landsting....................................................38 .......................137
Västernorrlands läns landsting ........................................33 .......................137
Kronobergs läns landsting .................................År 2013: 25 .......................134
Region Halland.................................................................38 .......................122
Jönköpings läns landsting................................................39 .......................114
Örebro läns landsting.......................................................30 .......................104
Region Skåne .................................................................122 .........................95
Stockholms läns landsting .............................................203 .........................92

Totalt: 1 miljard 286 miljoner kronor
• Siffrorna bygger på landstingens årliga inrapportering till Statistiska Centralbyrån (SCB) av vad
den politiska verksamheten kostar. I år var sista dagen för inrapportering den 2 april, men några
landsting var inte klara då och hade fått anstånd. I dessa fall har vi angett 2013 års siffror.
De slutligt definitiva och granskade siffrorna kommer att offentliggöras av SCB i juni.
Summorna tas fram med hjälp av scahbloner, så det är inte absoluta sanningar som redovisas.
• I redovisningen finns inte med kostnaderna för landstingshusens och regionhusens 1000-tals
tjänstemän som arbetar åt den politikerstyrda sjukvården, men inte arbetar direkt åt den politiska
verksamheten.

SCB: S DEFINITION AV POLITISK VERKSAMHET:
• Politiker och deras verksamhet.
Politiska styrelser och nämnder som regionfullmäktige, regionstyrelsen, beställarnämnder, hälsooch sjukvårdsnämnder, produktionsnämnder, patientnämnder mm.
• Administration direkt knuten till politiker och deras verksamhet.
Administration knuten till den politiska ledningsfunktionen. Kostnader för personal som till huvudsaklig del arbetar direkt mot landstingets/regionens politiker, exempelvis politiska sekreterare.
Däremot ingår inte sammanträdesadministration,
nämndsekreterare och liknande.
• Stöd till politiska partier
Direkt stöd i form av bidrag och indirekt stöd i form av subventioner av olika slag, exempelvis till
lokaler.
• Revision
Förtroendemannarevision som tjänstemannarevision.
• Allmänna val och medlemsavgifter
Här ingår även val till Sveriges Kommuner och Landsting.
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SKÅNE
Antal politiker:
Antal förtroendeuppdrag:

392
640

Regionråd ........................................................13
Regionstyrelsen, ordinarie och ersättare .............30
regionfullmäktige, ordinarie och ersättare .........305
Beredningen för primärvård, psykiatri och tandvård,
ordinarie och ersättare ......................................24
Beredningen för framtidens sjukvård ....................8
Folkhälsoberedningen, ordinarie och ersättare.....10
Hälso- och sjukvårdsnämnden,
ordinarie och ersättare ......................................30
Handikappberedningen, ordinarie och ersättare ...14
Habiliterings- och hjälpmedelsnämnden,
ordinarie och ersättare ......................................24
Patientnämnden, ordinarie och ersättare.............24
Personalnämnden, ordinarie och ersättare ..........24
Regionstyrelsens arbetsutskott,
ordinarie och ersättare ......................................12
Sjukvårdsnämnd Kryh, ordinarie och ersättare.....24
Sjukvårdsnämnd Sund, ordinarie och ersättare ....24
Sjukvårdsnämnd SUS, ordinarie och ersättare .....24
Servicenämnden, ordinarie och ersättare ............24
Upphandlingsstrategiutskottet,
ordinarie och ersättare ........................................8
Utskottet för primärvård, psykiatri och tandvård,
ordinarie och ersättare ........................................5
Revisorskollegiet ..............................................13
• 305 av Region Skånes politiker är med i regionfullmäktige, antingen som ordinarie eller ersättare,
och har dessutom andra politiska uppdrag. Det finns
också 87 övriga förtroendevalda, som inte sitter i
regionfullmäktige. Många av dessa övriga politiker
är regionrevisorer eller med i lokala hälso- och
sjukvårdsnämnder eller patientnämnden.
• I sammanställningen ingår inte arvodesberedningen, demokratiberedningen och andra politiska organ som arbetar med generella frågor där
sjukvården ingår som en del. Inte heller politiska
uppdrag i stiftelser är medräknade.

HALLAND
Antal politiker:
Antal förtroendeuppdrag:

186
360

Regionråd och oppositionsråd .............................5
Regionstyrelsen, ordinarie och ersättare .............24
Regionstyrelsens arbetsutskott,
ordinarie och ersättare ......................................10
Regionfullmäktige, ordinarie och ersättare ........149
Regionstyrelsens hälso- och sjukvårdsutskott,
ordinarie och ersättare ......................................10
Driftnämnden ambulans, diagnostik och hälsa,
ordinarie och ersättare ......................................14
Driftnämnden Hallands sjukhus,
ordinarie och ersättare ......................................18
Driftnämnden närsjukvård,
ordinarie och ersättare ......................................14
Driftnämnden psykiatri,
ordinarie och ersättare ......................................14
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kerna och så många är de
Över 2 000 politiker
är med och styr
sjukvården i åtta
landsting och regioner
UPPSALA
Antal politiker:
Antal förtroendeuppdrag:

168
291

Landstingsråd ..................................................13
Landstingsstyrelsen, ordinarie och ersättare .......27
landstingsfullmäktige, ordinarie och ersättare....148
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
ordinarie och ersättare ......................................21
Landstingsfullmäktiges presidium.........................3
Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott ........5
Varuförsörjningsnämnden,
ordinarie och ersättare ........................................3
Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro
sjukvårdsregion, ordinarie och ersättare ...............6
Kostnämnd, ordinarie och ersättare......................6
Produktionsstyrelsen, ordinarie och ersättare......20
Patientnämnden, ordinarie och ersättare.............12
Landstingets pensionärsråd.................................5
Länshandikappråd ..............................................5
Samrådsnämnden Uppsala universitet-landstinget
i Uppsala............................................................3
Samordningsgruppen nätverket Hälsa och
demokrati, ordinarie och ersättare .......................4
Direktionen Kommunalförbundet för avancerad
strålbehandling, ordinarie och ersättare ................4
Landstingets revisorer ........................................6

• 148 av politikerna är med i landstingsfullmäktige,
antingen som ordinarie eller ersättare, och har
dessutom andra politiska uppdrag. Det finns också 20
övriga förtroendevalda, som inte sitter i fullmäktige.
• I sammanställningen ovan ingår inte beredningarna
för demokrati, jämställdhet och integration och
andra politiska organ som arbetar med frågor där
sjukvården ingår som en del. Inte heller politiska
uppdrag i stiftelser är medräknade.

Driftnämnden regionservice,
ordinarie och ersättare ......................................12
Falkenbergsnämnden ..........................................7
Halmstadsnämnden ............................................7
Hyltenämnden ....................................................7
Laholmsnämnden ...............................................7
Fullmäktige i LÖF ................................................2
Nätverket för hälsa och demokrati........................4
Patientnämnden, ordinarie och ersättare.............22
Regionhandikapprådet, ordinarie och ersättare......8
Regionvårdsnämnden, ordinarie och ersättare .......4
Revisorer i regionvårdsnämnden ..........................2
Regionpensionärsrådet, ordinarie och ersättare.....4
Regionens revisorer ............................................5
Samverkansnämnden för västra sjukvårdsregionen,
ordinarie och ersättare ........................................4
Varbergsnämnden...............................................7

NORRBOTTEN
Antal politiker:
Antal förtroendeuppdrag:

STOCKHOLM
172
275

Regionråd och oppositionsråd .............................8
Landstingsstyrelsen, ordinarie och ersättare .......30
landstingsfullmäktige, ordinarie och ersättare....124
Hälso- och sjukvårdsberedning Mitt.....................17
Hälso- och sjukvårdsberedning Nord...................13
Hälso- och sjukvårdsberedning Syd ....................15
Hälso- och sjukvårdsberedning Öst .....................13
Programberedningen ........................................11
Patientnämnden, ordinarie och ersättare.............14
Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag...........2
Nätverket Hälsa och demokrati ............................4
Norrlandstingens regionförbund ...........................6
Norrbottens folkhälsopolitiska råd ........................1
Länspensionsrådet, ordinarie och ersättare...........8
Länshandikappråd, ordinarie och ersättare............6
Landstingsfullmäktiges presidium.........................3
• 124 politiker är ledamöter i landstingsfullmäktige,
antingen som ordinarie eller ersättare, och har
dessutom andra politiska uppdrag. Utöver dem finns
det ytterligare 48 förtroendevalda, som inte sitter i
landstingsfullmäktige.
• I sammanställningen ingår inte regionala
beredningen. Inte heller politiska uppdrag i stiftelser
är medräknade.

JÖNKÖPING
Antal politiker:
Antal förtroendeuppdrag:

106
190

Regionråd ..........................................................6
Regionstyrelsen, ordinarie och ersättare .............29
Regionfullmäktige, ordinarie och ersättare ..........90
Nämnd för folkhälsa och sjukvård,
ordinarie och ersättare ......................................25
Patientnämnden, ordinarie och ersättare...............6
Länspensionärsrådet, ordinarie och ersättare........6
Länsrådet för funktionsnedsättningar,
ordinarie och ersättare ........................................6
Presidiet – regionfullmäktige................................3
Regionstyrelsens arbetsutskott,
ordinarie och ersättare ......................................10
Regionrevisionen ................................................9
• 90 regionpolitiker i Jönköping, är med i regionfullmäktige, antingen som ordinarie eller ersättare,
och har dessutom andra politiska uppdrag. Det finns
också 16 övriga förtroendevalda, som inte sitter i
regionfullmäktige. Dessa är regionrevisorer eller
sitter i den parlamentariska nämnden, som hanterar
ersättningar och pensioner för förtroendevalda.
Regionen har en förhållandevis liten politisk organisation jämfört med andra landsting och regioner
Sjukhusläkaren har granskat.
• I sammanställningen ingår inte parlamentariska
nämnden som arbetar med generella frågor där
sjukvården ingår som en del. Inte heller politiska
uppdrag i stiftelser är medräknade.

Antal politiker:
Antal förtroendeuppdrag:

434
843

Landstingsråd ..................................................15
Landstingsstyrelsen, ordinarie och ersättare .......40
Landstingsstyrelsens arbetsutskott,
ordinarie och ersättare ......................................18
landstingsfullmäktige, ordinarie och ersättare....383
Hälso- och sjukvårdsnämnden,
ordinarie och ersättare ......................................40
Utskottet för framtidens hälso- och sjukvård,
ordinarie och ersättare ......................................13
Samverkansråd med handikapporganisationer,
ordinarie och ersättare ........................................9
Landstingstyrelsens forskningsberedning,
ordinarie och ersättare ......................................16
Innovationsberedningen, ordinarie och ersättare..16
Landstingsstyrelsens personalutskott,
ordinarie och ersättare ......................................17
Landstingsstyrelsens ägarutskott,
ordinarie och ersättare ......................................18
Landstingsstyrelsens pensionärsråd,
ordinarie och ersättare ........................................9
Sjukvårdsutskott Norr, ordinarie och ersättare.......6
Sjukvårdsstyrelse Norr, ordinarie och ersättare ...26
Sjukvårdsutskott Stockholms stad och Ekerö,
ordinarie och ersättare ........................................5
Sjukvårdsstyrelse Stockholms stad och Ekerö,
ordinarie och ersättare ......................................26
Sjukvårdsutskott Söder, ordinarie och ersättare ....5
Sjukvårdsstyrelse Söder, ordinarie och ersättare .26
Programberedning för äldre och multisjuka,
ordinarie och ersättare ......................................16
Programberedning för akutsjukvård,
ordinarie och ersättare ......................................16
Programberedning för folkhälsa och psykiatri,
ordinarie och ersättare ......................................16
Programberedning för barn, unga och
förlossningsvård, ordinarie och ersättare ............16
Programberedning för tandvård,
ordinarie och ersättare ......................................16
Programberedning för stora folksjukdomar,
ordinarie och ersättare ......................................15
Programberedning för vårdval,
ordinarie och ersättare ......................................16
Sjukvårds- och omsorgsnämnden i Norrtälje,
ordinarie och ersättare ......................................12
Patientnämnden, ordinarie och ersättare.............11
Landstingsrevisorerna, ordinarie och ersättare ....21
• 149 politiker i Halland är med i regionfullmäktige,
antingen som ordinarie eller ersättare, och har
dessutom andra politiska uppdrag. Det finns också
37 övriga förtroendevalda, som inte sitter i landstingsfullmäktige.
• I sammanställningen ingår inte arvodesnämnden,
krisledningsnämnden och andra politiska organ som
arbetar med generella frågor där sjukvården ingår
som en del. Inte heller politiska uppdrag i stiftelser
är medräknade.

Se även sidorna 22 och 25
27
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Han vill ha bort
politikerna så långt
det bara går från
sjukvårdens vardag
Politiker och tjänstemän
ligger som en våt filt över
sjukvården och borde
ersättas av bolagiserade
sjukhus med en ledning som
tillåts vara just en ledning.
t Det anser före detta chefsekonomen
Kenneth Svanberg och hävdar att
sjukvården skulle spara både tid, kraft
och miljardbelopp på att rensa upp i
leden och låta läkarna sköta sin högspecialiserade verksamhet i lugn och ro.
Han har jobbat inom så gott som alla
sektorer – som statligt anställd, som
chefsekonom på universitetssjukhus, på
riskkapitalbolag, utvecklingsbolag och
på stora koncerner som Volvo. Men det
är först som nybliven pensionär
Kenneth Svanberg känner att han kan ta
bladet från munnen utan att riskera de
påföljder han menar att tjänstemän som
påtalar organisatoriska problem inom
sjukvården annars råkar ut för.
– När jag jobbade som chefsekonom
på universitetssjukhuset i Lund reagerade jag lite halvvägs åt det här hållet
eftersom jag irriterade mig på att den
lokala styrelsen för sjukhuset bestod av
en massa andra och tredjenivåpolitiker
som gjorde styrelsemötena till kafferep
och som jag och sjukhusdirektören fick
prata till som om de vore femteklassare.
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– Politiker är för okunniga
och politikerstyrd vård leder
till adminstrativa kolosser
Då fick jag höra att jag skulle ”akta
mig för att lägga mig i hur de jobbar
politiskt eller hur de sprider de politiska
uppdragen för då åker du fanimej ut”.
Så Kenneth Svanberg var noga med
sin roll för sina blivande arbetsgivare.
Både när det gäller kontakterna med
politikerna när han var med och startade
Bure Hälsa & Sjukvård som sedan blev
Capio där han var med upp till en
omsättning på sex miljarder kronor.
Och när han hade hand om Apoteket
AB:s utveckling av sjukvårdsaffärer med
Region Skåne.
– Hade jag drivit den här typen av
frågor då hade jag varit rökt. Politikerna
har sin helt egna värdegrund där
sjukvården fungerar som en arena där de
kan synas och höras. De vill inte ha för
kompetenta och duktiga tjänstemän för
då stjäl de arenan från dem. Det finns
otaliga exempel på oerhört duktiga
vd:ar som har rekryterats från näringslivet till posten som till exempel regiondirektör men som har fått sluta efter ett
halvår av precis det här skälet.

Belastning för vården
Mitt emellan politikerna och sjukvården
sitter sedan tjänstemännen utraderade

till administrativa rundningsmärken
och försöker styra över sjukvården utan
mandat att verkligen göra det, menar
Kenneth Svanberg. Han beskriver
tjänstemannastaberna som administrativa kolosser som jobbar och jobbar för
att ta fram mer eller mindre meningsfullt beslutsunderlag åt politikerna i en
ständig tro att de gör nytta.
– Det är en slags sammanträdeshysteri där hundratals människor
sitter på regionhusen och skickar ut
enkäter och mejl för att göra sig
behövda. Den belastar både genom
sin egen kostnad och genom den tid
de skäl från professionen ute i verksamheten. Det sägs säkert mycket
rimliga saker på alla dessa sammanträden, men vem verkställer och vad
händer sedan?
Som tydligast märkte Kenneth
Svanberg av initiativlösheten i organisationen när han kom tillbaka till landstinget efter att ha jobbat med modernt
ledarskap inom Volvokoncernen. ”Det
måste ha hänt något där också så mycket
som har hänt inom industrin”, tänkte
han men blev återigen besviken.
– Det hade stått fullständigt still i
10-15 år. Jag var på den nivån att jag
kunde prata ”som kompis” med många
av tjänstemännen och gemensamt för
dem alla var rädslan för att bli kontroversiell och ta ett initiativ där man
väcker uppståndelse och där det sedan
inte blir rätt – för då åker man på stryk.
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– Och så trodde politikerna att ”nu
har vi gjort detta”. Men ingen hade fått
i uppdrag att genomföra. Protokollet
skickades ut till alla verksamhetschefer
och efteråt satt jag många gånger i
informell förtrolighet med läkarna ute i
verksamheten – högt kvalificerade
personer med ansvar för avancerad
sjukvård, patienter och människoliv –
som beskrev hur de liksom ögnade
igenom det här. Och passade det sedan
in i deras behov tog de det till sig och
annars rev de sönder de här papperna
och la dem i papperskorgen. Politikerna
inser inte att verksamheten någonstans
har vetorätt. Deras kunnande är så pass
lågt om hur sjukvården där ute faktiskt
fungerar.
Om sjukhusen i stället skulle bolagiseras och drivas som aktiebolag med en
vd och en styrelse – då hade det varit
betydligt lättare att prioritera i den
dagliga verksamheten, menar Kenneth
Svanberg.

Politikernas beslutsprocess
en katastrof för vården

Bort med de politiska beslutsprocesserna som kväver sjukvården! anser före detta sjukhusekonomen Kenneth Svanberg, som även tycker det är helt fel att regiondirektören är högste chef för
den operativa verksamheten.

Skilda världar
Kenneth Svanberg går så långt att han
kallar verksamheten på sjukhusen och
regionledningen med sina tjänstemän
och politiker för två skilda världar –
med helt olika värdegrunder.
– Egentligen är det vårdpersonalen
som företräder patienterna och inte politikerna som det borde vara. De är så
långt ifrån vård och vårdkunnande så de
vet inte vad de pratar om. Men tack vare
att vi har en hög patientlojalitet hos

personalen så funkar det hjälpligt ändå.
Men verksamheten saknar helt tilltro
till de beslut som fattas.

”Vartenda litet beslut skulle
föregås av en utredning”
Under sin tid på sjukhuset i Lund fick
Kenneth Svanberg gång på gång erfara
hur varenda litet beslut skulle föregås av
en utredning. En utredning som ledde
till en diger promemoria och ett högtidligt sammanträde där det hela skulle
klubbas.

– Politiker ska inte ägna sig åt att
försöka styra verksamheter. De ska
se till att lägga ut välgrundade uppdragshandlingar på vad de förväntar
sig av sjukvården – inte sitta i ledningen för den. Dels har de inte
kompetensen – dels är deras beslutsprocesser en katastrof för vanlig
verksamhet. Den är tidsödande och
går ut på att försöka kompromissa
och formulera sig och ger i slutändan
dåliga och luddiga beslut.
När man ska styra en högt kvalificerad verksamhet som sjukvården är,
fungerar det helt enkelt inte med det
arbetssättet, menar Kenneth Svanberg.
Resultatet blir att läkarna lär sig hur
dåligt det politiska systemet fungerar
och anpassar sig därefter. De är så
medvetna om hur trögt det är att få
gehör för mer resurser så när de väl har
fått dem kommer de inte fem år senare
och berättar att en teknisk förbättring
plötsligt har gett dem möjlighet att
avvara fem sjuksköterskor.
– Hade man i stället haft en ledning
Fortsättning nästa uppslag >>>
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”300 tjänstemän skulle kunna tas bort
i Skåne utan att vården försämrades”
som inte är vingklippt av politiker och
som inte är rekryterad för att den är
halvbra och inte för duktig – då hade
läkarna haft förtroende för ledningen
och det hade varit betydligt lättare att
prioritera dagligen. Då hade läkaren
kunnat säga ”i oktober kan jag avvara
den här personalen för då har jag lägre
behov”. I dag saknas både flexibiliteten
och personerna som kan ta de där
besluten.
Ägarmässigt skulle sjukhusen
mycket väl kunna fortsätta ligga under
regionerna, menar Kenneth Svanberg.
Men politikerna skulle tas bort från
varenda styrelse och ledning och ersättas
av sakkunniga i form av till exempel
pensionerade läkare som känner till
verksamheten och kan se till att den
sköts – samt riktiga proffs från näringslivet för att få in nytt blod som vet hur
man driver företag.

Politikerna både styr
och granskar sig själva
– I dag ska politikerna både styra och
granska sig själva. Det är en rent av
löjlig situation! Och gör politikerna
något kontroversiellt har de i princip
förlorat nästa val. Vi fick frågan från
dem under tiden på Capio ”skulle inte
ni kunna ta över det här sjukhuset och
rationalisera det och sedan kan vi ta
tillbaka det igen”. De vågade inte ta tag
i det själva. Man kan enkelt räkna ut
vad den rationaliseringen skulle gå ut på
när de lägger ut den på riskkapitalister
eftersom personalkostanden är den stora
kostnaden i vården.
Men efteråt skulle det passa politikerna bra att prata om att vården
”behöver fler händer”, menar Kenneth
Svanberg. Och ondgöra sig över hur
riskkapitalister tar pengar från vården.
– Men riskkapitalisterna har
åtminstone varit öppna och ärliga med
det från början till skillnad från politikerna som tar åt sig äran av beslut som
blir till något positivt men kastar paj
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och låter tjänstemännen klä skott så fort
något blir fel.
Med den inblick Kenneth Svanberg
har i Region Skåne uppskattar han att
regionledningen skulle kunna minska
med säkerligen minst 300 tjänstemän
utan att någon försämring av vården
skulle ske.

Vården går miste
om miljardbelopp
– Det skulle snarare bli en förbättring.
Och sedan är det bara att räkna ut vad
alla dessa människor kostar – det är väl
en 1,5-2 miljoner kr i snitt per person
varje år med allt som krävs omkring.
Lägg till politikernas inte speciellt
blygsamma löner och summera allt det
här och vi har snabbt uppe i miljardbelopp som man skulle kunna putta raka
vägen in i vården.
Och om sjukhusen då drevs som
aktiebolag skulle alla vinsterna kunna
återinvesteras i verksamheten i form av
till exempel höjda sjuksköterskelöner,
menar Kenneth Svanberg och anser sig
därmed ha lösningen på ännu ett av de
stora problem som vården brottas med i
dag – sjuksköterskeflykten.
– Då löser man automatiskt den här
stora vårdknuten med låglöneyrken för
sjuksköterskor. Vad vinner du då – jo
olika lönestrukturer lokalt och regionalt. Du får en naturlig konkurrens om
de bästa resurserna. I dag ska politikerna
alltid ha tillbaka överskott och vinster
för att de ska ha det att röra sig med.
Men om man hade låtit sjukhuset få
behålla dessa och använda det till att
höja lönerna, anställa mer personal eller
kanske investera i ny teknologi – då
hade vården gynnats på flera sätt.
Men hur tänker du att det här ska
kunna genomföras?
– Politikerna vill ju inte diskutera
den här frågan. Det här är en enormt
lukrativ karriärplattform för dem och de
kommer inte att köra över sig själva.
Det måste göras på regerings och riks-

dagsnivå. Det är därför det är så svårt att
föra den här debatten. Andra personer
har velat lyfta frågan om att till exempel
slopa landstingen men det blev tyst rätt
fort. Det blir en så tung fråga för det ska
fattas beslut i två omgångar med val
emellan så det tar åtta år innan det
händer någonting. Men börjar man i
andra ändan kan man göra det här i
morgon.
Behöver vården inte mer resurser
alls, menar du?
– Nej, för att driva en fungerande
verksamhet behövs bara en helt annan
beslutsgång och beslutskraft än vad som
finns idag. Det är en avancerad modern
industri vi pratar om och det handlar
om logistik – att få ett välfungerande
patientflöde och se till så att läkarna
sammanträder mindre och i stället får
mer tid för patienterna. I dag bemannar
exempelvis akuten alltid efter maximalsituationen eftersom den tvingas leva
sitt liv helt utan samordnad styrning.
Då kan du inte utnyttja den överbemanning som ibland uppstår. Men arbetar
du i ett bolag och får incitament som
till exempel högre lön i slutändan är jag
övertygad om att personalen skulle
ställa upp på att bli överförd mellan
olika verksamheter vid behov.
Tror du inte att många skulle vara
kritiska mot en sådan här nyordning
som du beskriver?
– De finns säkert de som är bekväma
i det här och som trivs i ett sånt här
ickebeslutssystem där man inte behöver
redovisa eller någon bryr sig om
huruvida man har tre eller 13 patienter
om dagen. Men någonting måste
göras – det är uppenbart eftersom hela
det här vårdskeppet håller på att
kapsejsa. Som det är nu är det inte mer
pengar som behövs utan att man får
jobba i lugn och ro med en ledning som
är just en ledning.

Malin Lindgren
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”Vi politiker behövs
och vi detaljstyr inte”
Visst måste rollerna vara
tydliga – men politikerna
ska självklart vara med och
se till att målen uppfylls i
sjukhusens styrelser.
t

Christine Axelsson (S) som är regionfullmäktiges
ordförande i
Skåne håller
inte med om
att politikerna
ser till sin egen
agenda i
sjukvårdsorganisationen.
– Vår hälsooch sjukvård
Christine Axelsson tycker finansieras ju
att rollfördelningen inom
av offentliga
sjukvården är väldigt
medel
och vi
tydlig och fungerar väl.
Foto: Jens Christian sätter upp mål
för den i en
politisk församling så det är klart att vi
vill vara med och se till så att de målen
uppfylls. Sedan ska inte vi vara med och
styra när det gäller detaljer – absolut
inte – och det är vi inte heller.
Christine Axelsson har varit heltidspolitiker i 20 år och delar inte alls
Kenneth Svanbergs bild av att ”politikerna ligger som en våt trasa över
svensk sjukvård”.
– Förslagen politikerna har att ta
ställning till bereds ju i princip alltid av
de oberoende tjänstemännen, menar
hon. Visserligen kan förslagen ibland
komma från politikerna själva efter att
de upptäckt brister eller något som
borde göras annorlunda ute i verksamheten – men definitivt inte för att skapa
popularitet och uppmärksamhet kring
den egna personen.
– Det handlar inte om att man fattar

det ena eller andra beslutet för att det
snart är val igen. Absolut inte. Man har
ett viktigt politiskt uppdrag som man
förväntas klara av och det är utifrån det
uppdraget vi alla jobbar. Både vi och
oppositionen.
När besluten väl är fattade är det
stort självbestämmande som gäller ute i
verksamheten, betonar Christine
Axelsson. Politikerna blandar sig endast
i målsättningar – det är dem man följer
upp och beslutar om.
– Visst har man läst om de politiker
som är inne och detaljstyr och det finns
ju även tjänstemän som tar beslut som
borde vara politiska beslut. Vi fick ju
till exempel rätt nu när beslutet om den
nya förvaltningsorganisationen togs av
regiondirektören Jonas Rastad, i stället
för i fullmäktige. Men normalt sett
upplever jag att rollfördelningen inom
sjukvårdsorganisationen är väldigt
tydlig och fungerar väl.
När det gäller tjänstemännens antal
tycker Christine Axelsson inte att det är
hennes sak att ha åsikter. Regiondirektören är den som avgör hur många
anställda han väljer att ha under sig,
menar hon.
Hur ser du annars på den nya
sjukvårdsorganisationen Skånevård
2.0?
– Min grundtes har varit att förvaltningen och den politiska organisationen
följer varandra. Den politiska organisationen måste sätta sig och sedan ska förvaltningen sätta sig. Här har det blivit
precis tvärtom. Men vi fick helt enkelt
gilla läget. Regiondirektören såg
behovet av att ha den här förvaltningsorganisationen – inte vi politiker. Men
det går inte att än en gång organisera en
ny förvaltning efter att vi kom till – det
var oordning ändå. Nu behövs det lugn
och ro i organisationen och det är lite för
tidigt att säga om det här är det
optimala.

Har ni förtroende för honom efter
beslutet om den nya sjukvårdsorganisationen?
– Ja, annars hade han inte varit kvar
på sin post. Men det är ett beslut som
regionstyrelsen har att avgöra.
Hur tänker ni framåt om hur
vården ska organiseras i Skåne?
– Vi kommer inte att organisera om
inom det närmaste, men man kan inte
heller hugga det i sten. Efter valet tillsatte vi en parlamentarisk beredning
som ska utreda hur sjukvården kommer
att se ut framöver och som leds av
Ingrid Lennerwald (s) – en av våra mest
erfarna politiker på området. Där
kommer man att titta på vetenskapliga
rön och analysera hur framtidens
sjukvård kommer att se ut och hur
sjukvårdsorganisationen ska se ut långsiktligt.
Vad tycker du om det här med att
bolagisera sjukhus?
– Jag tycker inte att det är det rätta.
Jag vet inte varför man skulle göra det
och ser inte alls någon poäng med det
eftersom vi tappar helhetsgreppet och
insynen från politikernas håll. Jag följde
Helsingborgs lasaretts utveckling på
håll och jag kan inte påstå att jag såg
något positivt med det. Sedan var jag
inte insatt i detaljer kring det, men jag
såg det övergripande resultatet. Visst
fanns det delar av personalen som såg
det som positivt men det fanns också de
som var kritiska.
Malin Lindgren

Fotnot: Beslutet att omorganisera Region
Skånes förvaltningar från 13 till fyra togs av
regiondirektören Jonas Rastad själv. Beslutet
överklagades till förvaltningsrätten och
kammarrätten som båda i sina domar förklarat organisationen som olaglig, eftersom
beslutet inte togs av regionfullmäktige som är
den högsta politiska instansen och ska fatta
sådana beslut enligt kommunallagen.
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STEFAN SALLERFORS, TIDIGARE VD FÖR HELSINGBORGS LASARETT:

– Fler sjukhus
borde bolagiseras
För 12 år sedan skiftade de
politiska vindarna och han
tvingades lämna vd-posten
på Helsingborgs lasarett.
Men att driva sjukhus i
bolagsform är fortfarande
något Stefan Sallerfors tror
starkt på – och något han
tycker politikerna ska se som
en möjlighet och inte ett
hot.
t – Ska man driva en verksamhet och ha
verklig koll på den och styra den är
bolagsformen den bästa formen. Då har
du helt enkelt en verktygslåda som
tillåter att du kontrollerar verksamheten
på ett bättre sätt.
Stefan Sallerfors, numera styrelseordförande för bolagiserade Folktandvården
Skåne, tvekar inte när han ska beskriva
fördelarna med att driva ett sjukhus som
bolag i stället för i förvaltningsform.
– Om du i en förvaltning säger ”nu
ska vi gå till vänster” kommer cheferna
under dig att säga till sina underordnade att ”de har beslutat att vi ska gå
till vänster och vi ska se om det passar
oss”. I ett bolag med en vd säger vd:n
”nu ska vi gå till vänster”. Det tillåter
ett tydligare ledarskap och många trivs
med en sådan tydlighet. Att det inte
alltid handlar om rakt igenom demokratiska beslut i verksamheten utan om en
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Bolagstänk har många fördelar gentemot
förvaltningstänk, som ett sjukhus mår bra av
anser Stefan Sallerfors.

chef som tar ansvar.
Bland de första beslut av just detta
icke-demokratiska slag Stefan Sallerfors
tog – efter att han rekryterats som vd för
det nybildade bolaget Helsingborgs
lasarett i december 1999 – var att
minska ledningsgruppen för att korta
beslutsvägarna. 26 chefer skulle bli
åtta – och det inom loppet av ett halvår.
– I en förvaltning hade jag aldrig
kunnat genomföra en sådan drastisk förändring. I andra sjukhus bildar man
divisioner, men har kvar klinikerna
under. Vi tog bort alla klinikchefer och
plattade till organisationen. Det var en
fördel för mig att ha blivit rekryterad
inifrån organisationen, som tidigare chef

för röntgen i både Helsingborg och
Ängelholm, för jag kunde direkt ta
dialogen med de personer jag visste
skulle ha svårt att förstå det här med
bolagsdrift och vara motståndare till
detta.
Men Helsingborgs lasarett var långt
ifrån det enda sjukhuset som började
drivas i bolagsform vid den här tidpunkten. Det politiska klimatet i hela
landet öppnade just då upp för andra
driftsformer och ett par bolag, till
exempel Danderyds sjukhus och
Huddinge sjukhus, bildades samtidigt
uppe i Stockholm. Tidigare fanns endast
St Görans sjukhus som hösten -99
köptes av Capio.
I Skåne fanns ett missnöje med de så
kallade parsjukhusen där HelsingborgÄngelholm, Kristianstad-Hässleholm,
Lund-Landskrona, Malmö- Trelleborg
samt Ystad-Simrishamn hade ingått
mer eller mindre svajiga äktenskap med
varandra.
– Man bestämde sig för att sälja ett
sjukhus och det blev Simrishamn. Och
så skulle Helsingborgs lasarett bolagiseras. Uppdraget till styrelsen var bland
annat att förbättra tillgängligheten till
vården och se till att få en positiv
ekonomi.
Och det uppdraget menar Stefan
Sallerfors att han och styrelsen lyckades
med. Enheter som enligt honom tänkte
”på ett gammalmodigt vis” analyserades
och förbättrades. Väntetiderna på en
hörapparat gick från 24 månader till
mellan 4 och 6 veckor tack vare bättre
logistik, berättar han. Och tack vare
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införandet av operationskoordinatorer
ökade antalet operationer inom ortopedin med 15 procent.
– Någon tyckte till och med att vi
gjorde för mycket. I en kostnadsfinansierad verksamhet tycker man ju på sätt
och vis att det är bra att saker tar tid.
Men vi såg det inte så. Vi hade ju inte
plockat in de här människorna från
gatan. De fanns ju där i kön. Och de
skulle ju komma i morgon annars.

Inköp av MR-kamera
avslöjade kulturskillnaden
Men det var inte enda gången som kulturkrockar uppstod gentemot den politiska världen, berättar Stefan Sallerfors,
som inte hymlar med att det även finns
vissa svårigheter med att driva just
sjukhus i bolagsform.
– När ägaren inte alltid begriper vad
du sysslar med kan det vara svårt med
till exempel investeringar. För politiker
blir investeringar direkt en kostnad. Vi
kan ta vårt inköp av en MR-kamera som
exempel. Jag gjorde ett case kring det
och drog det för min styrelse. De från
näringslivet reagerade med ”varför ska
vi bara köpa en”, men politikerna tyckte
snarare ”men vi har inte pengar till en”.
”Men om vi gör så här många undersökningar sparar vi ju faktiskt pengar i den
här ändan”, förklarade jag. Men vi hade
så olika synsätt på det här med vad
pengar är för något.
Stefan Sallerfors tar upp ytterligare
ett exempel där pengafrågan ställdes på
sin spets. Det var när han tittade på sin
första resultatrapport och definierade
”läkemedelskostnader” som en av de
största posterna. Men eftersom vi äter en
hel del läkemedel förebyggande – till
exempel blodtrycksänkande för att förhindra en framtida hjärtinfarkt –
handlar det samtidigt om en investering
som samhället gör för framtiden, menar
han. Något som inte alltid är så lätt att
förklara för bolagets ägare.
– Där har vi det helt klart svårare i
offentliga bolag än i privata bolag. Man
är en form av hybrid eftersom man har
en politisk ägare. Politikerna har sin
egen agenda och kanske inte alltid är
insatta i bolagets behov eller regelverk.
Där delar jag Kenneth Svanbergs åsikt

(se tidigare artikel på sidorna 28-29) om
att politikerna bör sitta i en styrelse
ovanför. Annars blir de sin egen arbetsgivare. Har de distans till sina uppdrag
och förmåga att fatta beslut för bolagets
bästa kan det fungera hur bra som helst
men annars kan det lätt bli problem.
Men den ekonomiska styrningen i ett
bolagiserat sjukhus som gör det möjligt
att ställa kostanden i relation till resultaten är en fördel som med råge överträffar nackdelarna, menar Stefan Sallerfors. Till skillnad från verksamheter som
drivs i förvaltningsform där man bara
lägger en kostnadsbudget.
– Det handlar om att fråga sig vad
man levererar för de här pengarna. I
bolaget finns både resultaträkning och
balansräkning. En av de viktigaste
sakerna jag gjorde var att gå runt och
prata med alla om tid – eftersom min
uppfattning är att tid är pengar överallt.
Stefan Sallerfors möttes då bland
annat av en psykiatriker som inte tyckte
att man kunde se på hans verksamhet på
det sättet.
– Jo, men jag vet att ni kostar något
per timme, sa jag då. Om ni inte skapar
mer värde för patienten än vad ni
kostar – då är det inte bra. Det kunde de
förstå efter ett tag. Och här har vi en
viktig skillnad mellan bolagstänk och
förvaltningstänk.
Men trots att produktiviteten på
sjukhuset ökade och mer vård producerades till samma kostnad, valde politikerna att avbolagisera Helsingborgs
lasarett i samband med att en ny
politisk majoritet tillsattes några år
senare.

– Vi lades ned av ideologiska
skäl, inte för att det var dåligt
– Det kändes tråkigt att inte få fullfölja.
Vi var lovade fem år men fick bara tre.
Och vi fick inte sluta för att det inte var
bra utan man la ner av ideologiska skäl.
Trots att vi ökade fötroendet för sjukhusledningen drastiskt. När vi började låg
det på 6-7 procent bland de anställda
och när vi slutade hade det passerat 70
procent. Hade vi fått några år till att visa
ända ner på golvet vad det innebär att
driva sjukhus som bolag hade siffrorna
säkert förbättrats ytterligare.
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Kan man bolagisera ett hur stort
sjukhus som helst?
– Det tror jag att man kan, men då i
koncernbildning med flera bolag. Man
får då ut mer av verksamheten. Det
finns en uppfattning att universitetssjukhus inte kan vara bolag för att det
krockar med utbildnings- och forskningsuppdragen, men St Eriks sjukhus i
Stockholm är universitetsjukhus inom
ögonsjukvård och det har fungerat bra.
Jag kan tycka att det ofta är ett för litet
fokus på resultat och leverans inom
akademin i Sverige om man jämför med
hur det fungerar utomlands.
Borde alla sjukhus drivas som
bolag?
– Jag tycker alltid att man att man
ska överväga vilken driftsform ett
sjukhus ska drivas i. Hur stor är verksamheten? Hur kontrolleras den bäst?
Bolagsdrift är inget självändamål utan
ett sätt att styra och leda. Det ska vara
ett aktivt övervägande. I Stockholms
läns landsting har man både sjukhus
som bolag, men också sjukhus som
under ”bolagsliknande former” men det
blir väldigt diffust. Jag tycker att man
ska definiera verksamheterna väldigt
tydligt om det ska fungera bra.
Finns det generellt för många
politiker och tjänstemän inom landstingen?
– Vi är för dåliga på att mäta leveransen av sådana här funktioner. I Region
Skåne la man ihop tre landsting – men
behöll alla de politiska mandaten. Man
drog inte heller ner speciellt mycket på
de administrativa funktionerna och de
har inte tydliga uppdrag med tydliga
mål, utan de växer på sina egna mandat.
Samma problem finns inom alla landsting. Man staplar funktioner i organisationerna ovanpå varandra.
– Men politikerna är oerhört viktiga
genom att de representerar allmänheten
på ett demokratiskt sätt. Den funktionen är jätteviktig eftersom det är så vi
har valt att leva i vårt samhälle. Ömsesidig respekt mellan ägare och verksamhet är A och O och att vi visar förståelse
för varandras regelsystem.

Malin Lindgren
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Missnöje med ledarskapet största orsaken
till att läkare slutar sin tjänst i Norrbotten
Drygt hälften av alla läkare
som slutat sin tjänst i Norrbotten under de senaste fem
åren gjorde det på grund av
missnöje med ledarskapet.
t Det visar en enkätundersökning gjord
av Sjukhusläkarna i Norrbotten.
Undersökningen visar också att 81
procent av dem som slutade inte fick
något avslutningssamtal.
I enkäten ställdes frågan vad som
skulle fått läkaren att stanna kvar.
Så här svarade några av läkarna:
Ett mirakel! En fungerande organisation. En ledning som inte behandlar en
föraktfullt och nonchalant. Inget. Ny
chef. Ett fungerande sjukhus. Ett
öppnare diskussionsklimat. Bättre
utvecklingsmöjligheter och arbetsmiljö.
Ökad bemanning. Rättvis aktiv
sektionschef. Lyhördhet. Att avtalet jag
hade med chefen hade följts.
Anna-Karin Stridsman, ordförande
för Sjukhusläkarna i Norrbotten, kan
förstå den bitterhet som avspeglas i flera

Anna-Karin Stridsman: Det är alarmerande
att så många som varannan som slutar gör
det på grund av missnöje med ledningen.

av svaren.
– Man har satsat på Norrbottens läns
landsting i kanske 10-15 år, först som
AT eller ST och sedan som specialist.
Men om det inte fungerar med ledningen så bryr sig ingen, man blir inte
ens kallad till ett avslutningssamtal.
Hon menar att det stora missnöjet
med ledarskapet är alarmerande för

Norrbottens sjukvård som är i stort
behov av läkare och borde göra allt för
att behålla dem man har.
Den 1 april hölls ett möte med
landstingsledningen som enligt AnnaKarin Stridsman tog resultatet av
enkäten på allvar och höll med om att
det är oacceptabelt att så få får ett
avslutningssamtal.
En liknande enkätundersökning
har gjorts av Sjukhusläkarna i
Halland, som även den visar
missnöje med ledarskapet.
Katarina von Bothmer-Östling, ordförande för Sjukhusläkarna i Halmstad:
– De öppna kommentarerna i vår
enkätundersökning visar frustration
över det sätt som ledningen är organiserad i Region Halland. Man tycker att
cheferna är för långt från verksamheten
och man känner sig inte lyssnad på.
Även i Halland har Sjukhusläkarna
träffat ledningen och diskuterat missnöjet bland läkarkåren.
Katarina von Bothmer-Östling:
– Det var ett bra möte där jag tycker
att man visade förståelse för den kritik
som framkom i enkäten.

Just nu på www.sjukhusläkaren.se
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förra numret av Sjukhusläkaren skrev vi att ITsystemet PER (Patientens
egen registrering) har
tagits fram av Reumatikerförbundet och Svensk
Reumatologisk Förening.
Rätt formulering ska
vara att det är Svensk Reumatologis kvalitetsregister
(SRQ) som utvecklat
systemet, i samverkan med
Reumatikerförbundet och
Svensk Reumatologisk
Förening.

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

SAGAN OM DEN
LILLA GUMMAN
Kapitel 7: Att fördriva tiden

Å

ldrandet har
börjat när håret
fortfarande är
mörkt på
sommaren.
Senare när det är
vitt även på vintern. Men det allra
säkraste är förstås när man föredrar
vitpeppar framför svartpeppar,
tänkte den lilla gumman som redan
gillat vitpeppar i många år.
Men att det skulle bli så här
trevligt att tillhöra köttberget
trodde jag aldrig brukade hon säga
till dottern som var läkare och för
det mesta ilsken och för övrigt satt
på ett annat berg, nämligen glasberget.
När man blir gammal måste
man verkligen ha något att göra
tänkte hon vidare. Annars går man
ju bara runt och letar efter saker
man just hade i handen. Eller saker
man tror man just hade i handen.
Eller saker man fortfarande håller i.
Man kan tillexempel gå och
handla och då måste det ta tre
timmar att köpa en liter mjölk.
Den lilla gumman brukade
också gå och handla och leta efter
lite olika varor och ibland finns de
och ibland inte. Då brukar jag säga
att affären leker good Coop och bad
Coop, fnissade den lilla gumman
som var från Göteborg.
Förr i världen var alla gamla på
banken vid lunchtid när alla som
jobbade hade tid att gå dit. Det var
ju så trevligt att se lite folk. Idag
kan man inte gå till banken längre
så den lilla gumman brukade

istället gå till akuten.
Där är så trevligt, fullt med liv
och rörelse tyckte hon. Och sen
larmrapporterna om att folk fick
liggsår och svalt ihjäl har man
infört saft och skorpvagn och pausgympa så bättre kan man inte ha
det. Den lilla gumman brukade
också hjälpa folk att läsa remisser
och visa dom rätt – det är lite
knöligt ibland med rollatorn men
skam den som ger sig.
Och visst är det härligt att vara
efterfrågad och sysselsatt, tänkte
den lilla gumman som idag satt
just på akuten och fyllde i sin
artonde enkät denna månaden och
fortsatte: Ja det är allt bra man har
enkäterna, man håller sig verkligen
alert.
Hon visste ju att den ilskna
dottern ansåg att ett bra sparbeting
för sjukvården vore att alla som
hade utvecklare, projekt och strateg
i sin yrkestitel skulle få sparken,
men det tyckte den lilla gumman
var lite hårt. Hon tyckte istället att
de skulle ha något att göra så därför
brukade hon fylla i lite olika på de
olika frågorna. Är maten god – ja.
Vad åt du – har inte fått någon mat.
Hon tyckte också om att trycka
på de färgade knapparna med gladgubbar och surgubbar i entrén så
hon brukade ta en sväng dit med
jämna mellanrum och trycka på lite
olika.
Nä, nu får det räcka för idag, sa
den lilla gumman och klistrade
igen dagens enkät. Jag har redan
berättat mer än jag vet.

Idag hade hon fått vänta länge
på sin tur och tänkte på hur man
gör för att inte reta sig på folk som
inte kommer... Man är inte där
själv.
Så hon reste sig och tog sin
rollator och gick ut till flexlinjen
som just kom. Jag har säkert ont i
hjärtat imorgon också tänkte hon,
och eftersom hon inte fick träffa en
doktor idag så kunde hon ju
komma tillbaka imorgon och äta
skorpor och trycka på fler gubbar.
Och man ska kanske vara lite
försiktig med enkäterna trots allt
och inte ska man klaga när man kan
gå hem tänkte den lilla gumman
och var på det hela nöjd med sin
dag. Och så fnissade hon...Varför
kasta ut barnet med badvattnet när
man kan kväva det i sin linda.
Dr Snake

