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Forskningsstipendium
Epilepsi 2011
GlaxoSmithKlines Forskningsstipendium Epilepsi
instiftades 1997. Stipendiet syftar till att främja klinisk
forskning inom epilepsiområdet. Det skall företrädesvis
tilldelas yngre forskare som är i behov av ekonomiskt
stöd för sin forskning.
Stipendiet skall göra det möjligt för en doktorand
att på heltid kunna koncentrera sig på ett forskningsprojekt som led i ett avhandlingsarbete.
Stipendiet utgår år 2011 med 150 000 kronor.
Ansökan skall innehålla:
s 0ROJEKTBESKRIVNING MED BAKGRUND FRÌGESTÊLLNING
metoder och klinisk betydelse
s !RBETSPLAN
s 2EDOGÚRELSE FÚR SÚKTAERHÌLLNA ANSLAG FÚR PROJEKTET
s #6
s 9TTRANDE AV HANDLEDARE
!NSÚKNINGSHANDLINGAR KAN HÊMTAS VIA 'LAXO3MITH+LINES
hemsida www.glaxosmithkline.se
!NSÚKAN SÊNDES I  EXEMPLAR FÚRE  APRIL  TILL
0ROFESSOR 4ORBJÚRN 4OMSON
Karolinska universitetssjukhuset
Neurologiska kliniken 171 76 Stockholm
I stipendiekommittén ingår:
0ROFESSOR 4ORBJÚRN 4OMSON
Neurologiska kliniken, Karolinska universitetssjukhuset ,Stockholm

0ROFESSOR 2OLAND &LINK
!VDELNINGEN FÚR KLINISK NEUROFYSIOLOGI !KADEMISKA 3JUKHUSET 5PPSALA

0ROFESSOR 0AUL 5VEBRANT
Barnmedicinska kliniken, Drottning Silvias Barnsjukhus, Göteborg

Med. dr. Lennart Nathell
(EAD 3CIENTIlC !FFAIRS 'LAXO3MITH+LINE !"

Stipendiekommitténs beslut meddelas skriftligt
SENAST  JUNI 
9TTERLIGARE INFORMATION KAN LÊMNAS AV
-ED DR ,ENNART .ATHELL 'LAXO3MITH+LINE !"
TELEFON    

3%%0) &EB

Epilepsistipendium 2009
GlaxoSmithKlines Forskningsstipendium Epilepsi
2009 tilldelades Olafur Sveinsson, Neurologiska
kliniken, Karolinska Universitetssjukhuset för sitt
forskningsprojekt ”Mortalitet vid epilepsi hos
vuxna med tonvikt på plötslig död och suicid”.

SE Stipendannonse 2011 indd 1
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Därför får du Sjukhusläkaren
Tidningen
Sjukhusläkaren
ges ut av Sjukhusläkarföreningen, som
är den största yrkesföreningen inom
Sveriges läkarförbund, med drygt
17.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårdspolitiska frågor.
SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN
organiserar hälften av
Läkarförbundets medlemmar.
Vi organiserar alla specialister på
sjukhus samt professorer, docenter och
högskolelektorer vid universiteten.
Riskera inte att bli utan
Sjukhusläkaren – anmäl din
nya adress när du flyttar!
Enklast gör du det genom att skicka
ett e-mail till: medlem@slf.se
Du kan också skicka ett vanligt brev
med din nya adress till
Medlemsadministrationen,
Box 5610, 114 86 Stockholm
eller ringa Läkarförbundets
medlemsregister. Tel: 08-790 35 70.
Fax: 08-790 33 25
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Sjukhusläkarens
redaktionskommitté

Sjukhusläkarens redaktionskommitté:
Thomas Zilling, ansvarig utgivare, kirurg.
Karin Båtelson, klinisk neurofysiolog.
Christer Bark, journalist.

Vi vill skapa debatt, opinion
och belysa sjukhusläkarnas frågor
Sjukhusläkarens reportrar
Christer Bark
▼ Har varit chefredaktör för tidningen Sjukhusläkaren sedan 2001.
Arbetade under många på dagstidningen Arbetet till och från som
reporter, förstasidesredigerare, redaktionssekreterare och nattchef.
Startade nätportalen Ditt Österlen och har i journalistiska nätverk
frilansat åt en rad tidningar och tidskrifter.

Eva Nordin
▼ Eva Nordin är sedan 15 år frilansande journalist
Under många år arbetade hon som Dagens Medicins korrespondent i
Göteborg. Har frilansat för Göteborgs Posten, Psykologtidningen,
Femina, Må Bra, Tara och en rad andra tidningar och tidskrifter.
I dag fast frilans för Sjukhusläkaren, men skriver även reportage för
olika tidningar och tidskrifter med inriktning mot medicin och psykologi.

Anna-Lena Bengtsson
▼ Anna-Lena Bengtsson är frilansande journalist sedan 2006. Var
med och startade Dagens Medicin 1994, där hon arbetade både som
reporter och redaktör till 2006. Hon har arbetat på en rad tidningar,
bland annat Norrköpings-Tidningar, Skånska Dagbladet, KatrineholmsKuriren och Veckans Affärer. Hon har även varit redaktör för en regeringsutredning på Socialstyrelsen.

▼ I detta nummer medverkar även Helene Thornblad, Sjukhusläkarens webbredaktör.
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Ökat politikerstyre, fel
väg för svensk sjukvård
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

I skrivande stund jobbar Sjukhusläkarföreningen med att planera symposiet
som skall inleda vårt årsmöte den 14:e
april i Stockholm. Årets tema är
”Bättre sjukvård utan landsting?”
▼ När det gäller sjukvårdsorganisation gäller det att ta
lärdom från vår omvärld, exempelvis från Norge där
fylkena (landstingen) inte längre är huvudmän för
sjukvården, eller Holland som har ett helt försäkringsfinansierat sjukvårdssystem.
Vi behöver inte heller gå till andra sidan Atlanden
för att hitta nytänkande. Det räcker att resa över
Öresundsbron till grannlandet Danmark där sjukvården
just nu genomgår en omvälvande förändring med storregioner och en vårdgaranti som driver på en privat
sjukvårdssektor.
Trenden inom svensk sjukvård har däremot
varit att makten förskjutits från professionen till olika politiska aktörer.
Vi som har varit med några år har upplevt hur den
ena ledningsreformen avlöst den andra. Det har varit
cheföverläkarreformen, PAL (patientansvarigläkarereformen), till dagens system med beslutande verksamhetschefer. Ett system som på sina håll nu är i
gungning då makten förs över till verksamhetsområdeschefer.
Från att chefen tidigare var en av de mest erfarna
kollegorna, inom sitt verksamhetsområde, har vi idag
en förskjutning av makten till några få toppolitiker
och ledande tjänstemän som alltmer griper in och styr
vården. En process jag kunnat studera på nära håll,
såväl i Region Skåne som i den nybildade Region
Halland.
Mats Eriksson, moderaternas starke man i Halland,
kan illustrera detta väl genom sitt uttalande i Hallands
Nyheter:
– Det är vi politiker som ska fatta besluten, specia-
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Sjukvård ska inte drivas
som en processindustri
listsjukvården i Halland skall inte ledas av klinikerna,
dess chefer eller läkare, de måste underordna sig de
större sammanhangen.
Men vad är de större sammanhangen? Av tradition
har chefskapet i svensk sjukvård kännetecknats av en
”meritokrati”. För den enskilde läkaren med chefsambitioner gick karriären vid sidan om klinisk kompetens oftast via vetenskaplig och administrativ meritering. Framförallt inom opererande specialiteter
redovisades kliniska material och det fanns en tävlan
mellan kliniker och sjukhus som skapade en sund
konkurrens.
I dagsläget försöker man istället organisera
fram duglighet genom modeordet ”samordning” och tidigare konkurrensinstrument
har till stor del satts ur spel.
Multisjuka kommer i kläm
Politiker och administratörer försöker nu organisera
vården som en processindustri. Men sjukvård lämpar
sig dåligt för processindustritänkande. Det fungerar
visserligen för enskilda diagnoser, men dåligt för multisjuka äldre.
För dessa fanns det utrymme i forna tiders vård
med ett decentraliserat chef/ledarskap, till skillnad
från dagens system som stundtals för tanken till feodalismen.
Ett exempel på detta är beslutsordningen för
Hallands sjukhus (består av sjukhusen i Halmstad,
Kungsbacka, Falkenberg och Varberg).
Sjukhuset med dess fyra utbudspunkter har tre
chefsnivåer; sjukhuschef, verksamhetsområdeschefer
(liknar en divisionschef, men har lagstadgat ansvar
som verksamhetschef) och första-linjenchefer där
läkarchefer ingår.
I den upprättade beslutsordningen om 62 punkter
beslutar sjukhuschefen själv i 25. Verksamhetsområdescheferna i 28. Annan chef i sex och slutligen
återstår för läkarcheferna tre punkter; arbetsmiljö,
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miljö samt kvalitetssystem och ledningssystem enligt
ISO 9001, ISO 14001 och ISO 27001.
För att dokumentet skall bli tydligt så markeras
med streckmarkering att möjlighet till delegering i
övriga frågor till läkarchef ej föreligger.
I praktiken innebär detta att det enda läkarcheferna
har rätt att besluta om är var blomman skall stå på
mottagningen. Resterande beslut tillfaller sjukhuschef
och verksamhetsområdeschefer.
I denna nya feodala beslutsordning kommer
flertalet beslut kring verksamheten att fattas
av personer som inte äger sakkunskap om
det de är satta att fatta beslut kring.
För att komma till rätta med detta och för att kunna
genomdriva impopulära beslut kopplas gärna konsulter in i bilden.
Inte nog med detta så drivs den nya ordningen på
av nya aktörer utöver de tidigare i form av regering,
departement och i viss mån SKL (Sveriges Kommuner
och Landsting).
Ett dylikt nätverk är Hälso- och sjukvårdsdirektör-

Sjukhusläkaren 1/2011

nätverket (HSD) som beställer nationella indikationer
för olika diagnosgrupper. Inte sällan där detta redan
finns i professionens regi genom våra specialitetsföreningar.
Sjukhusläkarna fortsätter att driva frågan om professionens chefskap. Ett chefskap som skall vara
reellt, lagstadgat och kopplat till kunskap, kompetens
och verksamhetens behov. Något som skall gagna
våra patienter och inte bara några få feodalherrar.

Thomas Zilling,
tillförordnad
ordförande
i Sjukhusläkarföreningen

Viktigaste
mötesplatsen
för eHälsa
• Patientsäkerhet kontra integritet
• Vårdvalet – var det så här vi ville ha det
• Självdiagnostik via nätet – hot eller möjlighet
• Varningsinformation – fungerar den i praktiken
Socialstyrelsen, SKL, Datainspektionen, Läkarförbundet är på plats.
Debattera och påverka din framtid tillsammans med dina kollegor.

Anmäl dig nu till Vitalis 5–7 april 2011
på Svenska Mässan Göteborg. www.vitalis.nu

412 94 Göteborg. Tel: 031-708 80 00. Fax: 031-16 03 30. Besöksadress: Mässans Gata/Korsvägen. www.svenskamassan.se E-post:infomaster@svenskamassan.se
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Stockholm går före
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Flera landsting öppnar nu möjligheter
för specialister att etablera sig inom
den offentliga finansieringen. I Stockholms läns landsting utökar man det
fria vårdvalet inom flera specialistområden. Först ut blir ögonsjukvården.
▼ När lagen om valfrihet, LOV, infördes blev det den
1 januari 2010 tvingande för alla landsting och
regioner att införa valfrihetssystem i primärvården.
Det vanligaste vårdvalsuppdraget är ett så kallat allmänmedicinskt uppdrag som omfattar vårdcentral,
och i vissa fall även barnhälsovård samt mödrahälsovård.
Endast tre landsting planerar för flera fristående
vårdvalsuppdrag utöver vårdcentral. Det är Stockholm, Uppsala och Skåne.
I framförallt Stockholm har man valt att
inkludera ett flertal specialistområden i
vårdvalsuppdraget, som exempelvis förlossningsvård, katarakt- samt höft- och knäledsoperationer. Nu tar man ytterligare ett
kliv och utökar med fler specialistområden.
Först på tur är ögonsjukvården som
beräknas starta den 1 oktober (se fakta).
Därefter följer ytterligare en ström av specialistområden som ska ingå i det fria vårdvalet.
Många obesvarade frågor
Det återstår fortfarande många frågor att besvara, dels
om avgränsningar, dels om ersättningssystem.
Gunnar Welander är ordförande för Sveriges Privatläkarförening:
– Ska allt som görs på sjukhus kunna göras i
öppenvården, eller bara vissa delar? Var lägger man i
så fall gränssnitten inom respektive specialitet? I
Stockholm lade man ut ett vårdval för att fota ögonbottnar, det är ett sätt att trasa sönder vården och göra
den fragmentariserad. Dessutom kan ingen livnära sig
på att endast fota ögonbottnar, säger Gunnar
Welander.
6

Han ser också stora utmaningar när det gäller att
utveckla ersättningssystem för den öppna specialistvården.
– Primärvården är väldigt
enhetlig och där kan man
utgå ifrån kapitation, men
det fungerar inte i öppen
specialistvård. Betalar
man för åtgärder så görs
det för mycket, och har
man fasta ersättningar så
görs det för lite. Det är
väldigt svåra frågor att
lösa, säger Gunnar
Welander (bilden).
Tjänstemännen i Stockholm arbetar febrilt med att
ta fram en fungerande ersättningsmodell för de
kommande etableringarna.
– Vi tittar nu på olika kostnadskontrollmodeller,
men det är inget som är klart ännu. Skulle det så småningom visa sig att vi får negativa konsekvenser av
det system vi etablerar, till exempel att kostnaderna
skenar, så har vi alltid möjlighet att gå in och göra förändringar i regelboken, säger Anita Cronholm,
enhetschef vid avdelningen för somatisk specialistvård vid Hälso- och sjukvårdens förvaltning i
Stockholms läns landsting.
Intresset för vårdval inom
specialistvården är stort
Intresset för vårdval inom specialistvård är stort,
menar hon.
– Vi upplever att vårdgivarna tycker att vårdval är
en både enklare och smidigare form när det gäller att
etablera sig. Man slipper delta i upphandlingar där
man som vårdgivare ställs mot andra.
I det här systemet får alla som uppfyller
auktorisationskraven en möjlighet att starta
verksamhet.
– Avtalen som är på cirka tre år löper på så länge
man inte säger upp det och så länge man uppfyller de
krav som ställs, säger Anita Cronholm.
Regelbok avgör vilka krav som ställs
Varje landsting har en uppdragsbeskrivning som i
detalj redogör för de krav som ställs för att få starta
verksamhet inom det fria vårdvalet, den så kallade
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re med fritt vårdval
Stort intresse för vårdval
inom specialistvården
regelboken för auktorisation.
I april ska regelboken för ögonsjukvård tas
upp i Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Kraven är högt ställda.
Förutom att vara specialist inom ögonsjukdomar ska man bland annat ha arbetat
minst tre år inom ögonsjukvård efter specialistkompetens för att få vara medicinskt
ansvarig. Övriga läkare inom verksamheten
måste också vara specialister.
– Vi diskuterar för närvarande hur utbildningsuppdraget ska se ut när vård flyttar ut från sjukhusen,
säger Anita Cronholm.
När det gäller själva uppdraget handlar det om ett
basuppdrag med möjlighet till tilläggsuppdrag.
I basuppdraget ingår diagnostik, behandling och
uppföljning av sjukdomar som inte kräver särskild
kompetens (subspecialisiering) och utrustning. Mottagningen ska kunna ta emot nybesök, akutbesök,
remisser och återbesök i enlighet med de nationella
riktlinjerna. Krav finns också att varje mottagning ska
kunna uppfylla vårdgarantin.
Björn Zackrisson är affärsområdeschef för
hälso- och sjukvård inom Praktikertjänst.
Han tror att cirka 25 procent av den vård
som idag bedrivs på landets sjukhus
kommer att flyttas ut från sjukhusen till specialiserad öppenvård inom en tioårsperiod.
– Vi välkomnar utvecklingen. Det behövs en
struktur som uppmuntrar entreprenörsanda. Vi är jättepositiva till att det skapas alternativt till den nationella taxan och att man öppnar för en mångfald av
utförare. I dag är medelåldern på medlemmarna inom
Sveriges privatläkarförening 61 år, och 40 procent av
våra ägare är 60 år och äldre, säger Björn Zackrisson.
Skulle vilja ha nationell lagstiftning
Inom ramen för LOV finns många möjligheter för
landstingen att vidareutveckla sina vårdvalsystem,
menar han. Men än så länge är det upp till regionerna
och landstingen om de vill utvidga vårdvalsuppdraget
till att omfatta även öppen specialistvård. Det är synd
– Norr om Dalälven är det ingen stor tradi-

tion att satsa på en mångfald av utförare,
man värnar hellre om den egna verksamheten framför att uppmuntra flera olika
utförare. Och det gagnar knappast patienterna, säger Björn Zackrisson.
”Risk med system som
är politiskt känsliga”
Det finns också en risk med system som är politiskt
känsliga, menar han. För att våga göra tunga investeringar krävs långa åtaganden och stabila system.
Eftersom landstingen själva avgör om de vill inkludera
öppen specialistvård i uppdraget, kan ett maktskifte
innebära att valfrihetssystemet rivs upp.
– Det skapar osäkerhet. I Dalarna och Jämtland var
man tydliga med att vårdvalet inom primärvården
skulle rivas upp om det blev maktskifte. Sedan fick vi
en nationellt tvingande lagstiftning vilket gör att valfrihetssystemet inom primärvården ligger fast. Men när
det gäller specialistvården är det många landsting som
inte vill konkurrensutsätta den offentliga utförarverksamheten.

Fortsättning nästa uppslag >>

Fakta | Vårdvalet i Stockholm
Under 2011 och 2012 kommer vårdval att
införas även inom följande specialiteter:
▼ Ögonsjukvård, öron-näsa-hals, gynekologi, dermatologi, allergologi, reumatologi, hörselutprovning.
Vårdval diskuteras även inom fot- och ryggkirurgi,
obesitas, rehabilitering med sjukgymnastik, psykiatri
och palliativ vård.
Sedan tidigare finns vårdval inom följande
områden:
Allmäntandvård för barn, tandreglering för barn,
husläkarverksamhet med hemsjukvård, BVC, MVC,
fotsjukvård, logopedi, läkarinsatser i särskilda
boenden, höft- och knäledsplastik, kataraktoperationer, förlossningsvård, ögonbottenfotografering,
vaccination, specialiserad tandvård, specialiserad
rehabilitering, ultraljudsundersökningar för gravida.
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– Treårsavtal är alldeles för kort. Att satsa
exempelvis på ögonsjukvård kräver dyra
investeringar och långa avskrivningstider,
säger Björn Zackrisson.
Små kan få hjälp av stora
Praktikertjänst får många förfrågningar från intresserade som vill veta mer om villkoren för att driva egen
verksamhet när det blir möjligt.
– Blir kraven för högt ställda kan vi stödja
och hjälpa småskaliga företagare som
kanske inte har möjlighet till stora investeringar. Trenden går mot sammanhållna vårdprocesser och det är ej längre hållbart att en
enskild internmedicinare, gynekolog eller
kirurg startar ett läkarhus i miniatyr. I dag
krävs en närhet till primärvården och en
samverkan kring vårdkedjan där specialistvården är en viktig länk, säger Björn
Zackrisson.
På sikt skulle han önska en professionalisering av

www.sjukhuslakaren.se

landstinget som beställare.
– Vi skulle önska att man separerar landstingets
dubbla roller som beställare och utförare och istället
låter vårdgivare konkurrera om att få utföra hälso- och
sjukvård med långsiktiga och förutsägbara spelregler.
Nyligen infördes begränsningar i valet av BB för
blivande föräldrar i Stockholm. Sedan vårdval förlossning infördes 2009 har vissa kliniker blivit så populära
att det saknats platser, medan det på andra kliniker
funnits lediga sängar. Nu har sjukvårdslandstingsrådet
Filippa Reinfeldt (M) vänt sig till tjänstemännen och
bett dem skruva åt reglerna.
Kommer detta att påverka andra vårdvalsuppdrag?
– Förlossningsvården är ju speciell och det ställs
krav på ett snabbt och akut omhändertagande. Så är
det ju inte riktigt inom andra områden. Behöver man
söka specialistvård för ögon eller öronproblem, så är
valet av utförare inte lika känsligt som när man väljer
förlossningsklinik.
Eva Nordin

Rätt val till rätt patient
Fyra gånger minskad risk för blödning i hela magtarmkanalen
med Celebra jämfört med diklofenak SR 75 mg plus omeprazol 20 mg1
Celebra är ett läkemedel godkänt för symptomlindring vid behandling av artros, reumatoid artrit och
pelvos-pondylit.2
Celebra ger effektiv och varaktig lindring av smärta och inﬂammation samt har gastrointestinala fördelar
jämfört med oselektiva NSAID3 (naproxen, diklofenak, ibuprofen och loxoprofen).
Celebra är den mest dokumenterade COX-2 hämmaren – kliniska data från ﬂer än 27 000 patienter ﬁnns
rapporterade.2,4
Celebra ingår i läkemedelsförmånenerna endast för patienter som har hög risk för blödningar och för
patienter med hög risk för gastrointestinala biverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller
tidigare magsår.
För mer information samt aktuella prisuppgifter se www.fass.se
Celebra® (celecoxib) Rx. (F.) M01AH01. Kapslar. Indikation: Symptomlindring vid behandling av artros eller reumatoid artrit och pelvospondylit. Beslut om att förskriva en selektiv COX-2-hämmare
ska baseras på en individuell bedömning av patientens samtliga riskfaktorer. Varningar och försiktighet: Celebra är kontraindicerat för patienter med: kronisk hjärtsvikt (NYHA II-IV) och patienter
med etablerad ischemisk hjärtsjukdom, perifer kärlsjukdom och/eller cerebrovaskulär sjukdom. Samtidig användning av celecoxib och ett NSAID ska undvikas. Användes med försiktighet till
patienter med GI-sjukdom såsom ulcerationer och gastrointestinal blödning i anamnesen eller som är eller misstänks vara långsamma CYP2C9-metaboliserare. Kortast möjliga behandlingstid och
lägsta effektiva dygnsdos bör eftersträvas. Förpackningar: Kapslar 100 mg: 20 st, 100 st. Kapslar 200 mg: 10 st, 20 st, 100 st Begränsningar: Celebra ingår i läkemedelsförmånerna endast för
patienter som har hög risk för blödningar och för patienter med hög risk för gastrointestinala biverkningar, till exempel på grund av hög ålder eller tidigare magsår. Datum för senaste översyn
av produktresumén: 2010-11-18 För mer information samt förpackningar och prisuppgifter se www.fass.se. CEL110221PSE03
Referenser: 1. Chan FK, Lanas A, Scheiman J et al. Celecoxib versus Omeprazole and Diclofenac in Patients with Osteoarthritis and Rheumatoid Arthritis: A Randomized Trial Comparing a
Composite Outcome across the Entire GI Tract (The CONDOR Trial). Lancet 2010; 376: 9736,173-179. 2. www.fass.se 3. Moore RA, Derry S, Phillips CJ, McQuay HJ. Nonsteroidal antiinﬂammatory drugs (NSAIDs), cyxlooxygenase-2 selective inhibitors (coxibs) and gastrointestinal harm: review of clinical trials and clinical practice. BMC Musculoskelet Disord. 2006 Oct 20;7:79
4. White WB, West CR, Borer JS, Gorelick PB, Lavange L, Pan SX, Weiner E, Verburg KM. Risk of cardiovascular events in patients receiving celecoxib: a meta-analysis of randomized clinical trials.
Am J Cardiol. 2007 Jan 1;99(1):91-8.

Pfizer AB 191 90 Sollentuna
Telefon 08-550 520 00 www.pfizer.se
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Flera landsting i startgroparna
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Flera landsting vill införa vårdval för
den specialiserade vården och förberedelserna är i full gång. I Halland
väljer man dock att gå en annan väg
än Stockholm har gjort.
▼ Landstinget i Östergötland införde vårdval för
obesitaskirurgi i mars 2010. Och nu förbereder flera
andra landsting att utöka vårdvalet.
Landstinget i Uppsala län utreder inom vilka
områden som vårdval ska införas i den specialiserade
öppenvården.
– Vi arbetar nu med att ta fram ett inriktningsbeslut
som vi ska presentera för politikerna under våren
2011, säger Niklas Rommel, tillförordnad hälso- och
sjukvårdsdirektör i Uppsala.
Landstinget Kronoberg förbereder vårdval inom
basal hörselrehabilitering. Och i Halland diskuterar
man som bäst vilken modell för specialistvården som
man ska välja. Från nästa årsskifte ska patienterna i
Halland, efter remiss från husläkare, fritt få välja var
de vill få sin specialistvård. Politiker kallar det utvidgade vårdvalet för ”Vårdval Plus”.
– Halland var tidigt ute med vårdval, redan innan
det var reglerat i lag. Nu arbetar vi vidare med att
utveckla vårdvalet som hittills i huvudsak avsett primärvård. Vi vill erbjuda patienterna en ännu bättre
och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård, säger Lars
Kolmodin, utvecklare vid avdelningen för hälso- och
sjukvårdsanalys och strategi, Region Halland.
Politikerna i Halland har uttryckt en
ambition att införa vårdval för den öppna
specialiserade vården 2012. Ett uppdrag har
nu givits till tjänstemännen att ge förslag på
en sådan modell. Det finns ännu inga beslut
på om det blir ett breddinförande eller en
pilotverksamhet inom någon eller några
specialiteter, eller inom vilka specialiteter
det i så fall skulle gälla.
I juni beräknas ett inriktningsbeslut att tas, och i
september förväntas fullmäktige att fatta beslut om
modellen som helhet.
Till skillnad från Stockholm kommer Halland sannolikt att välja en annan väg.
– Ja, våra tankegångar skiljer sig från hur Stockholm valt att lägga upp det. Där gör patienterna flera

olika vårdval och väljer olika delar som exempelvis
förlossning, BVC och MVC. Vi vill snarare att patienterna har en dörr in till vårdenheten, och att man där
får råd och stöd att komma till den öppna specialiserade vården, säger Lars Kolmodin.
Olika finansieringsmodeller är tänkbara. En är att
pengarna för den öppna specialiserade vården fördelas
till vårdenheter (primärvården) som blir kostnadsansvariga för den specialistvård som erbjuds patienterna.
– Vårdenheterna måste därmed överväga vilka
åtgärder inom den öppna hälso- och sjukvården som
bäst gagnar patienterna, säger Lars Kolmodin.
Men finns det inte en risk för underbehandling, att
man på grund av kostnadsskäl inte skickar patienterna vidare?
– Jo, den risken finns förstås, men vi tror att man
löser detta genom en tät samverkan och att det finns
en gemensam vilja att se till patienternas bästa. Riktigt
vart vi landar vet vi inte ännu. Kanske startar vi med
en pilotmodell och i så fall startar vi sannolikt inom
det eller de områden där vi har tillgänglighetsproblem, säger Lars Kolmodin
I Region Skåne finns en stark drivkraft och
ambition att flytta ut delar av specialistvården till vårdenheterna i primärvården.
– Det har varit lite trögt, men nu börjar det ta fart
och i dag anställer primärvården specialister som
exempelvis gynekologer, psykiater och lungmedicinare. Vi har byggt in i vårt system att stimulera denna
utveckling, det ska vara lönsamt att ta ansvar för invånarnas behov av öppenvård, även för specialiserad
öppenvård. Om man exempelvis sköter 70 procent av
befolkningens öppenvårdskontakter så höjs ersättningen med 12, 5 procent under 2011, säger Magnus
Kåregård, medicinsk rådgivare inom Hälsoval Skåne.
Det finns en tydligt uttalad politisk ambition i
Region Skåne att utvidga vårdvalet.
– Vi tittar bland annat på Stockholmsmodellen. Det
handlar om fyra till fem specialistområden som vi
tittar på. Det kanske mest uppenbara är områden där
vi har problem med tillgängligheten. Men det dröjer
sannolikt ett halvår innan vi har fattat beslut om vilka
specialiteter som ska ingå och hur modellen ska
utformas, säger Magnus Kåregård.
En av utmaningarna är att konstruera ett ersättningssystem som inte blir kostnadsdrivande.
– Vi vill helst styra mot resultat och kvalitet och vi
ser gärna att etableringarna i den specialiserade
öppenvården är en mångfald av team, snarare än
enskilda yrkesutövare, säger Magnus Kåregård.
Eva Nordin
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”Landstinget har byggt in
Crister Öhlund positiv
till förändringarna,
men vill ha bort
underliga begränsningar
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Inom ramen för LOV, Lagen om valfrihetssystem, öppnas nu möjligheter för
specialister inom ögon, öron-näsahals, dermatologi, reumatologi, allergologi och gynekologi att starta
privata mottagningar i Stockholms
läns landsting.
▼ Crister Öhlund är specialist i öron-näsa-halssjukdomar och arbetar sedan 20 år som privatläkare med
egen praktik på Kungsholmen.
I Stockholms läns landsting finns cirka 500 verksamma privatläkare som ansvarar för en stor del av
den öppna specialistvården. Privata gynekologer samt
öron-näsa-halsspecialister står för 80 respektive 75
procent av alla öppenvårdsbesök.
– Vi välkomnar utvecklingen. Jag tycker att
det är bra att man satsar på mångfald och
öppnar upp för olika specialister att starta
egna verksamheter i öppenvården.
Dessutom är medelåldern runt 61 år bland
våra privatpraktiker. Det behövs en förnyelse, säger Crister Öhlund, ordförande för
Stockholms privatläkarförening samt ordförande för Stockholms privata öronläkares
förening.
När Stockholm nu inför ett utvidgat vårdval för ett
flertal specialistområden, påverkas inte Crister
Öhlunds verksamhet särskilt mycket. Han kan fortsätta att arbeta utifrån lagen om läkarvårdsersättning
(LOL), också kallad nationella taxan. Utöver LOL har

Fortsättning nästa uppslag >>
10

Crister Öhlund vill ha bort en del onödiga hinder: Ett hinder för små företag är exempel
veckan.
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in hinder för småföretag”

exempelvis kravet på tillgänglighet som säger att mottagningen ska vara öppen mellan 08 - 17.00 och då ska läkaren vara där varje dag och minst 30 timmar under
Foto: Johanna Henriksson
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privatläkarna även kunnat sluta särskilda vårdavtal
med landstinget för att få utföra vissa åtgärder eller
åtaganden.
– Jag har redan ett vårdavtal med landstinget och
så länge som taxan finns kvar kan jag fortsätta att
arbeta som vanligt. Den stora förändringen blir ju för
sjukhuskollegor med anställning som vill in i det nya
systemet och starta en öppenvårdsmottagning, säger
Crister Öhlund.
Genom att söka auktorisation kan exempelvis en
sjukhusspecialist inom ögonsjukvård få rätt att bedriva
öppen specialistsjukvård från och med i höst. I
princip kan alla som söker auktorisation och uppfyller
fastställda krav och regler få rätten att etablera sig.
Därmed går man ifrån krångliga upphandlingsförfaranden som innebär att läkare konkurrerar med
varandra enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling.
– När man väl inom vårdvalet har blivit auktoriserad sluter man ett avtal med landstinget. Och då ska
man förbinda sig att följa de regler som finns i de så
kallade regelböckerna. Det finns en allmän och en
specifik regelbok för respektive specialistområde.
Hinder inbyggda för småföretag
Crister Öhlund är dock orolig för att de mindre företagen kommer att få svårt att leva upp till landstingets
krav och detaljstyrning. I Stockholms läns landsting
har man uttalat en vilja att i första hand sluta avtal
med stora entreprenörer.
– Ett hinder för små företag är exempelvis kravet
på tillgänglighet som säger att mottagningen ska vara
öppen mellan 08 -17.00 och då ska läkaren vara där
varje dag och minst 30 timmar under veckan. Om
man behöver gå ifrån mottagningen så finns särskilda
samverkansregler.
– Jag kan till exempel inte be en kollega
arbeta en eftermiddag åt mig för att jag
behöver göra ett viktigt ärende. Den flexibiliteten tillåter inte landstinget.
Vi vill att samverkan med kollegor ska vara möjlig
oavsett om man behöver gå ifrån för ett tandläkarbesök eller rycka ut och hjälpa gamla föräldrar. Det
enda som är intressant för patienten borde ju vara att
det finns en välfungerande vård och vårdform, säger
Crister Öhlund.
Vårdgarantin skapar
orimliga konsekvenser
Ett annat hinder som han ser, är landstingets krav på
att varje vårdgivare ska uppfylla vårdgarantin. Kravet
kan leda till orimliga konsekvenser, menar han.
– Låt säga att du har en populär och fulltecknad specialistläkarmottagning i öppenvården. På grund av ett högt patienttryck kan
du inte ta emot alla remisser och skulle då
behöva skicka dem vidare till en kollega.
12
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Många som är verksamma på den nationella taxan kommer att vilja
stanna kvar på den, menar Crister Öhlund. Utformningen av ersättningen i vårdvalssystemet för specialister är fortfarande för oklar och
bristfällig.

Men det tillåter inte regelboken som säger
att du måste ta emot remisserna själv. Och
kan du inte klara vårdgarantin så får du inte
heller vara med i vårdvalet. Den här regeln
slår väldigt fel, säger Crister Öhlund.
Specialistbristen underskattas
En annan fråga som kräver svar är varifrån alla specialister ska rekryteras? Det råder brist på specialister,
inte minst inom reumatologi som är ett av de
områden som ska flytta ut från sjukhus.
Det här frågan har man inte riktigt tagit på allvar,
menar Crister Öhlund.
Det har tidigare inte varit möjligt för privatpraktiker
som arbetar på nationella taxan att överlåta sin verksamhet, men från den 1 april 2010 då rätten till ersättningsetablering infördes kan man som privatpraktiker
sälja sin mottagning vidare. Undantagna blev allmänläkare verksamma på den nationella taxan som förväntades övergå till vårdvalssystem. Ersättningsetablering har dock inte skett i så stor omfattning.
Ersättningsvillkoren för osäkra
– Vilken kollega vill göra stora investeringar på en
osäker marknad? Vad ska gälla om två eller fem år?
Och kommer den nationella taxan att finnas kvar?
Dessutom övervägs ytterligare ett annat system
LOVE, Lagen om vårdgivaretablering. Det är det fjärde
och avslutande delbetänkandet i utredningen Patientens rätt i vården. LOVE handlar om ett förslag att
införa ett nytt system för etablering av vårdgivare med
offentlig finansiering inom den öppna specialistvården.
Lagförslaget har mött starkt motstånd och tunga
remissinstanser har mer eller mindre sågat förslaget.
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Om LOVE införs upphör lagen om läkarvårdsersättning. Vad som händer med de läkare som går på
nationella taxan är inte klart. Det är också högst
osäkert vad som händer med verksamheter som
omfattas av LOV om LOVE införs.
Medan LOVE är ett nationellt system, är LOV
ett landstingssystem som innebär att landstingen själva kan utforma sina modeller
(vilket man också gjort inom primärvården).
Det innebär att sjukvårdshuvudmännen ges stort
utrymme att utforma reglerna kring etablering.
Följden blir att den specialiserade öppenvården
kommer att se olika ut i olika landsting och regioner.
Medan patienter i Stockholm från och med i höst
har ett fritt vårdval till ögonläkare, saknas den möjligheten helt i flera andra landsting.
LOV frivilligt för landstingen
LOVE blir tvingande
LOV innebär att landstingen själva får välja
om de vill inkludera specialister i det fria
vårdvalet. Än så länge är det få som har visat
en sådan vilja. I förslaget om LOVE blir det
dock tvingande för landstingen och regionerna att införa en etableringsrätt för specialister i öppenvård. I LOVE föreslår man
också att det ska finnas en auktorisationsmyndighet som ska bestämma
minimala ersättningsnivåer för olika
insatser i sjukvården.
– Om LOVE införs måste alla som auktoriserats av
myndigheten erbjudas möjlighet att bedriva vård. Men
i förslaget har landstingen besynnerligt nog vetorätt
och kan säga nej till vård om man anser att den inte
behövs.
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Härmed utlyses
Hjärt-Lungfondens

Stora
Forskningsanslag
till banbrytande
svensk hjärt- och
lungforskning.
Hjärt-Lungfonden samlar in pengar för
att finansiera forskning med syfte att besegra hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna.
Den verksamheten har idag starkare stöd
från svenska folket än någonsin tidigare.
Tack vare generösa gåvor från enskilda,
företag och Postkodlotteriet, kommer
Hjärt-Lungfonden därför, för fjärde året
i rad, att dela ut

ett 3-årigt forskningsanslag om 15
miljoner kronor till någon forskare
eller forskargrupp verksam i Sverige.
Inom forskningsområdet hjärt-lungsjukdomar är Hjärt-Lungfondens Stora
Forskningsanslag det största i Sverige.

LOV innebär mångfald
av samma sort
I LOV fastslår landstinget specifika regler och alla
som uppfyller dem kan erbjuda vård var som helst
inom landstinget. Men man kan inte vara frifräsare
och komma med egna förslag om hur verksamheten
ska vara upplagd för att passa den egna verksamheten, patienterna eller det geografiska området du
verkar inom. Det handlar om en mångfald av samma
sak, säger Crister Öhlund.
Han är högst tveksam till att man går vidare med
LOVE, sannolikt försöker nog de landsting som vill
satsa på en kraftig ökad öppen specialistvård att göra
det inom ramen för LOV, menar han.

Bedömningsgrund En internationell bedömningsgrupp granskar samtliga ansökningar
och vid utvärderingen beaktas särskilt
originalitet och sannolik klinisk betydelse.

Fotnot: För mer info om vårdval för specialistläkarvård:
www.uppdragsguiden.sll.se

TILLSAMMANS BESEGRAR
VI H JÄRTS JUKDOM

Eva Nordin

Ansökningsförfarande Mer information om
detta forskningsanslag hittar du på
www.hjart-lungfonden.se. Ansökningar
lämnas in 7 februari till 18 mars 2011.
Ytterligare upplysningar Kontakta HjärtLungfondens forskningssupport på tel
08-566 24 220 eller Staffan Josephson
08-566 24 216.

pg 90 91 92-7 www.hjart-lungfonden.se
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Specialister i Finland
får rätt att behandla
privatpatienter på sjukhus
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Cirka en tredjedel av Finlands 17 000
yrkesverksamma läkare har en privat
mottagning vid sidan av sitt arbete på
sjukhus eller på en hälsocentral.
En ny lag gör det nu möjligt för specialistläkare att använda sjukhusets
lokaler och övrig vårdpersonal för att
ta emot privatpatienter.
▼ Under förra året gjordes en utredning som visade
att väntetiderna i vården ökat och att det särskilt i
glesbygdsregioner fanns stora problem med att
uppfylla vårdgarantin.
Den 14 december antog den finska riksdagen en ny lag för att stimulera sjukhusläkare
att driva egen verksamhet efter arbetstid i
sjukhusets lokaler. Huvudsyftet med
reformen är att klara av den gällande vårdgarantin.
– Det finns ett stort intresse. På Universitetssjukhuset i Helsingfors arbetar cirka 2700 läkare, ungefär 60
procent av dem har verksamhet vid privata läkarstationer. Dessa läkarstationer ägs i allt större utsträckning av utländska investerare. Många upplever att de
inte längre har ett lika stort inflytande över sin arbetssituation. Därför söker man ett alternativ till de privata
läkarstationerna, säger Lasse Lehtonen, förvaltningsöverläkare vid Universitetssjukhuset i Helsingfors.
I Finland har det länge varit möjligt att ha sin
huvudsyssla på sjukhus och sedan en privat praktik
som bisyssla utanför sjukhus, antingen en egen mottagning eller på en privat läkarcentral. Den nya lagen
har fått många positiva reaktioner. Genom att bilda ett
privat bolag kan sjukhus sluta avtal med läkare som
14

önskar driva privat mottagning i sjukhusets lokaler
efter arbetstid. Det privata sjukhusbolaget fakturerar
för hyra och andra resurser som läkaren behöver för
sin verksamhet.
Inte förrän vid nästa årsskifte, den 1 januari 2012,
räknar man med att de första privata verksamheterna
på sjukhus ska starta. Lagen antogs som en tidsbegränsad bestämmelse till och med april 2104. Man ser
reformen som en försöksverksamhet som först ska
utvärderas.
Men egentligen är det en ”nygammal” möjlighet.
Även tidigare kunde exempelvis en läkare på ett regionsjukhus praktisera privat i sjukhusets lokaler, men
den möjligheten förbjöds i början på 1990-talet då
man reformerade hälso- och sjukvården i Finland.
– Det är väldigt vanligt att man som sjukhusläkare
arbetar som privatpraktiker, mer än hälften av läkarna
på Universitetssjukhuset i Helsingfors arbetar privat.
De populäraste mottagningarna är inom ögon, gynekologi, öron-näsa-hals och vissa kirurgiska specialiteter som ortopedi och plastikkirurgi. Dessa specialiteter kan ta hand om patienterna minsta lika bra som
mottagningarna på sjukhus, säger Hans Ramsay, överläkare vid kliniken för öron- näsa-halssjukdomar vid
Universitetssjukhuset i Helsingfors.
Det finns olika varianter för hur mycket
man förbinder sig att arbeta på sjukhuset.
Vissa är heltidsanställda och extraknäcker
privat på sin fritid. Andra har 20 eller 50
procents anställning på sjukhus och arbetar
övrig tid på sin privatpraktik.
Sedan 30 år har Hans Ramsay en privat öron-näsahalsmottagning på en läkarstation som ligger cirka tre
kilometer från sjukhuset. Varje tisdag eftermiddag
klockan 16.00 lämnar han sjukhuset för att arbeta ett
par timmar på sin mottagning. Sin huvudsyssla har han
dock på universitetssjukhuset där han är heltidsanställd.
– Förutom att kunna tjäna lite extra, vill jag ge patienterna möjlighet att kunna välja den specialistläkare
Fortsättning nästa uppslag >>
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Att som i Sverige begränsa möjligheten till bisyssla i lag, skulle antagligen starta en mindre revolution i Finland, tror öron-näsa-halsspecialisten Hans
Ramsay.
Foto: Katri Lehtola
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som de vill gå till. Den möjligheten finns inte på sjukhuset, säger Hans Ramsay.
Det finns några få specialistläkare som har mottagning varje kväll efter ordinarie arbetstid, men de är få,
menar Hans Ramsay.
Av 17 000 yrkesverksamma läkare i Finland arbetar
cirka 1 900 heltid som privatläkare. Cirka 5 000 specialistläkare arbetar dels på sjukhus, dels privat. Men det
rör sig om förhållandevis få timmar; arbetstiden i privat
verksamhet är i medeltal cirka fem timmar i veckan.
Att som i Sverige begränsa möjligheten till
bisyssla i lag, skulle antagligen starta en
mindre revolution i Finland, tror Hans
Ramsay.
– Dessutom skulle sannolikt vårt sjukvårdssystem
rasa ihop eftersom privatverksamheten utgör en så
stor andel. Den här effektiviteten som vi får genom att
ta tillvara två system, skulle gå förlorad.
Men uppstår inte lojalitetsproblem när läkare
arbetar dels privat, dels i offentlig sektor?
– Visst, det finns en sådan risk att man utnyttjar sin
sjukhustjänst och skriver remisser till sin privata läkarmottagning. Men jag skulle vilja påstå att det är ett mindre
problem, jag har hittills inte hört att någon blivit dömd
för att ha missbrukat systemet, säger Hans Ramsay.

kare. Ersättningarna baseras på en särskild grundtaxa.
– Det finns inga regler för hur mycket man
får ta betalt. Det varierar mellan 50 och 150
euro, beroende på vilken specialist man går
till och hur populär han eller hon är.
– Hos en öronläkare kan det kosta mellan 60 - 70
euro, men om du går till en neurolog eller ögonläkare
som gör mer avancerade undersökningar kan det
kosta över 100 euro, säger Hans Ramsay.
Patienterna får tillbaka cirka 60 procent av den taxa
som Folkpensionsanstalten fastställt.
– Men trots att de fasta kostnaderna har stigit har
nivån på taxorna inte ökat de senaste åren. Så patienterna får betala en ganska stor andel av kostnaden för
privat vård, säger Hans Ramsay.

Inget remisstvång
till privata specialister
Patienter i Finland kan söka till privata specialistläkare
utan remiss. Men de får bära en del av kostnaden
själva. Genom Folkpensionsanstalten får patienterna
tillbaka en del av kostnaden för besök hos privatlä-

Diskussion om landsting som i Sverige
I Finland diskuterar man nu en modell som liknar den
Sverige har med landsting. Diskussionen kommer
säkert att bli ett tema inför nästa riksdagsval, säger
Hans Ramsay.

Krångligt finansieringssystem i Finland
Finland har ett krångligt finansieringssystem, menar
han.
– Sjukhusverksamheten och hälsocentralerna finansieras av kommunerna, privatläkarverksamheten
finansieras av Folkpensionsanstalten och av patientavgifter. Sedan finansieras en del av privata försäkringsbolag. Vi har många olika finansieringskanaler som
gör att man flyttar kostnader mellan olika instanser.

Eva Nordin

Fakta | Så fungerar sjukvården i Finland
Precis som övriga skandinaviska länder har Finland
offentlig sjukvård, men jämfört med andra EUländer lägger Finland mindre pengar på hälso- och
sjukvård.
▼ Finland är indelat i flera hundra kommuner som har
ansvaret för hälso- och sjukvården.
Primärvården omfattas av hälsocentraler och bygger
på ett husläkarsystem. Väldigt få av kommunerna har
dock råd att erbjuda de sjukvårdstjänster som lagen
kräver; få kommuner har råd med ett eget sjukhus och
hälsocentraler tvingas stänga på grund av bristen på
pengar.
Enskilda kommuner kan gå samman med andra för att
samverka kring hälso- och sjukvårdstjänster. Finland har
en myriad av sjukvårdsdistrikt (21) som omfattas av flera
kommuner.
Endast de invånare som är registrerade i distriktet
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tillåts använda sjukvårdstjänsterna där. Vid akuta situationer har man rätt till akutsjukvård, men direkt efter
utskrivning från intensivvården måste personen förflyttas
till sitt eget sjukvårdsdistrikt, oavsett om det ligger 80 mil
från sjukhuset.
Man strävar dock till större valfrihet inom vården i
Finland. Från början av maj i år träder en ny hälsovårdslag
i kraft. Den ger mer valfrihet åt patienterna inom primärvården. Man vill också öka valfriheten inom specialistsjukvården.
En vanlig kritik som framförs mot det finska hälso- och
sjukvårdssystemet är att det är ojämlikt; tillgänglighet
och kvalitet anses variera beroende på var man bor,
betalningsförmåga och vem som tillhandahåller vården.
En allmän uppfattning är också att den som anlitar
offentliga tjänster inte får lika bra vård som de som
uppsöker privat vård.
Eva Nordin
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Ny politisk majoritet har stramat
åt möjligheterna till delad tjänst i Norge
Sedan 2005, då Stoltenberg och norska Arbetarpartiet tog över, har de regionala hälsoföretagen
varit ytterst restriktiva med att sluta driftsavtal
med sjukhusspecialister som gör det möjligt att
arbeta deltid i privat sektor.
▼ I Norge ansvarar 448 kommuner för primärvården,
medan staten har det fulla ansvaret för finansiering
och drift av sjukhusvården. Organisatoriskt svarar
dock fyra sjukhuskoncerner, regionala hälsoföretag,
för driften av den offentliga sjukhusvården. Koncernerna styrs av styrelser som utses av staten.
– För några år sedan var det vanligt att kombinera en
heltidstjänst på sjukhus med 20 procent deltid i privat
vård, men från 2005 har de regionala hälsoföretagen inte
önskat den kombinationen eftersom man ser det som
konkurrerande verksamheter. Man har sagt att man inte
vill ha samma utveckling som i Finland, säger Synnøve

Bratlie, ordförande för Praktiserende Spesialisters
Forening, PSL.
– Det har gjort att många specialistläkare som hade
en sådan kombinationstjänst tröttnade på de ökade
kraven som hälsoföretagen krävde ställde och avvecklade därför sin privata verksamhet.
Det är synd menar Synnøve Bratlie som tycker att
antalet privata etableringar är alldeles för få.
– Det är de regionala hälsoföretagen, som också
äger sjukhusen, som bestämmer om du som specialistläkare kan kombinera tjänsterna. I exempelvis
Nordnorge med gles befolkning, har det regionala
hälsoföretagen bestämt att det är möjligt att arbeta
halvtid på sjukhus och halvtid i privat verksamhet,
men det finns tyvärr ytterst få sådana tjänster, säger
Synnøve Bratlie.
Eva Nordin

Karin Stang Volden tog chansen att starta eget
Efter många år som specialistläkare vid Haukelands universitetssjukhus i
Bergen, sa Karin Stang Volden
(bilden) upp sin tjänst för att
arbeta som privatpraktiker. Efter
drygt ett år med privat mottagning sökte hon sig tillbaka till
universitetssjukhuset och fick en
20-procentig anställning.
▼ Karin Stang Volden är specialistläkare i invärtesmedicin och lungmedicin. Efter fyra år som
överläkare vid Haukelands universitetssjukhus
längtade hon efter nya utmaningar och såg sin
chans då en privat läkarmottagning skulle säljas.
– Jag såg en möjlighet att arbeta på ett annat sätt
än vad som är möjligt på ett sjukhus. Etableringen
låg i ett specialistcenter med en tvärvetenskaplig
miljö. Jag kände också flera av läkarna sedan
tidigare, bland annat en lungspecialist som jag
tidigare samarbetat med, säger Karin Stang Volden.
Karin såg flera fördelar med att driva näringsverksamhet; förutom att kunna få ett större inflytande över sin
arbetssituation och vardag, såg hon också en större möjlighet att etablera en närmare kontakt med sina patienter.
– Det finns både fördelar och nackdelar med
att arbeta privat. Arbetets omfattning blir smalare
än på sjukhuset. Jag gör inte längre lika avancerade utredningar som tidigare, som exempelvis
cancerutredningar. Diagnosspektrat är mer

begränsat, säger Karin Stang Volden.
Efter drygt ett år som privatläkare tog hon
kontakt med sin tidigare kollega, avdelningsläkaren på universitetssjukhuset, samt med ansvarig
kontaktperson på den ”regionala helseforetakene”. Karin Stang Volden ville gärna ha en fot
kvar på sjukhuset och en nära kontakt med sina
sjukhuskollegor för att bättre kunna följa forsknings- och utvecklingsfrågor.
– De ställde sig positiva till min förfrågan och
jag fick en deltidstjänst på 20 procent.
Det skulle dock visa sig vara mycket svårare än
Karin hade tänkt att hitta en vikarie som kunde
hoppa in och arbeta en dag i veckan på hennes
privata mottagning.
– Det är också dyrt att låta mottagningen vara
stängd en dag i veckan. Jag har vänt mig till lungavdelningen på Haukeland, men där uppger man
att det inte finns någon med intresse. Det kan
dock vara så att viljan från sjukhusets sida inte är
så stor. Men framöver kanske det kan bli ett större
samarbete då ST-läkare får möjlighet att under sex
månader tjänstgöra på en privat läkarmottagning,
säger Karin Stang Volden.
Trots en del svårigheter är hon tacksam för
möjligheten att kunna kombinera privat verksamhet med tjänsten på sjukhuset.
Hon har ett gott samarbete med specialistklinikerna och sjukhuset hänvisar patienter efter utskrivning till Karins mottagning för vidare uppföljning.
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Han fick rätt av Region
Skåne att arbeta både på
sjukhuset och i egen regi
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Flytta ut den öppna specialistvården
från sjukhus och ge specialistläkare
möjligheter att arbeta både i landstinget och privat. Det menar specialistläkaren Moddy Schain. Han lyckades
sluta ett vårdavtal med Region Skåne
som tillåter delad tjänst.
▼ Efter drygt 30 år som specialist i urologi ville
Moddy Schain testa nya idéer och arbetsformer. När
landstinget sa nej till hans förslag valde han att gå sin
egen väg.
– Jag var sektionschef för
urologin i nordöstra Skåne,
Kristianstad och Hässleholm
och ville utveckla effektivare
arbetsformer, jobba i mindre
grupper och pröva nya
koncept. Men landstinget sa
nej. Och då bestämde jag mig
för att se om jag kunde få möjlighet att kombinera en öppenvårdsverksamhet med min
operativa verksamhet på sjukhuset, säger Moddy Schain
(bilden).
Det var lättare sagt än gjort.
Han fick kämpa hårt innan han
lyckades övertyga politiker och
tjänstemän; han skrev brev, tog
personliga kontakter och argumenterade väl om vinsterna med delad tjänst. Den 1
augusti 2000 fick han till slut ett treårigt vårdavtal med
Region Skåne.
– Det är en extremt kort tid med tanke på
alla investeringar man behöver göra. Det
kostar cirka en halv till en miljon att starta
18

en öppenvårdsverksamhet och då vill man
ju gärna veta att man får fortsätta. Men jag
tog ändå steget, och det har jag inte ångrat
idag.
Tillsammans med en specialistsjuksköterska hyrde
han in sig på Kristianstadskliniken, en privat läkarmottagning som bestod av fyra allmänläkare, en
ortoped, hudläkare och barnläkare.
Det första vårdavtalet som slöts innebar att Moddy
Schain kunde arbeta 60 procent privat och 40 procent
i landstinget. Han behöll sin överläkartjänst på
Centralsjukhuset i Kristianstad och två dagar i veckan
var han inne och opererade.
Vårdavtalet förlängdes och övergick så småningom
till ett femårigt avtal.
– Man upptäckte väl med tiden att detta var en bra
och effektiv verksamhet. Jag fick en hel del remisser
från vårdcentraler och privata vårdgivare eftersom jag
hade kortare väntetid än sjukhusets urologmottagning.
Han möttes av såväl positiva som negativa reaktioner.
Vissa kollegor på sjukhuset var nyfikna och ville
veta mer om hur han arbetade och hur han hade gjort
för att få ett vårdavtal. Andra blev irriterade och
menade att Moddy Schain nu skulle ”plocka russinen
ur kakan” och tjäna stora pengar på att behandla de
lätta patienterna i öppenvården.
– Men om man läser verksamhetsrapporterna så
kan man se att jag gör exakt samma sak som man gör
på sjukhuset. Men mycket effektivare och med
kortare väntetider, större tillgänglighet och bättre kontinuitet, säger Moddy Schain.
I det senaste vårdavtalet som löper ut 2013 arbetar
han mer på sin privata mottagning och mindre på sjukhuset. Han har också valt att vara ledig en dag i veckan.
Varje år tar han emot 2 500 patientbesök, vilket är
några hundra färre än sjukhusets urologmottagning.
Samtidigt är han ensam urolog medan sjukhuset har
fyra tjänstgörande urologer.

Fortsättning nästa uppslag >>
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– Det är viktigt att ha kontakt med sjukhuset, inte minst för de kollegiala kontakterna, konferensverksamheten och möjligheterna att bolla idéer och ta
del av kunskapsutvecklingen, menar Moddy Schain.
Foto: OLof Abrahamsson

– De har ju även annan verksamhet så det är
kanske svårt att jämföra. Men jag törs ändå
säga att jag kan jobba mer effektivt till en
mycket lägre kostnad.
– Kostnaden ligger på cirka 1 000 kr per patientbesök, på sjukhuset är den nog den dubbla. Jag har billi-

gare lokalhyra och kan också delegera mycket till min
specialistsjuksköterska som sköter 90 procent av alla
telefonsamtal från patienterna. Jag har mycket mer tid
för mina patienter och slipper onödig administration,
Fortsättning nästa uppslag >>
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säger Moddy Schain.
Vinsterna är stora, menar han. Flera specialistområden
som exempelvis gynekologi, ortopedi och öron skulle
mycket väl kunna flytta ut från sjukhusens öppenvårdsmottagningar och bedrivas inom öppen specialistvård.
Extremt dyrt för samhället att
alltid använda sjukhusets resurser
– Det blir extremt dyrt för samhället att använda sjukhusens resurser till
öppenvård som mycket
bättre kan göras utanför
sjukhus. Jag har väldigt
svårt att förstå det
motstånd som finns till
delade tjänster. Man kan
mycket väl utveckla
former som gör att intressekonflikter inte behöver
uppstå, säger Moddy
Schain (bilden).
För något år sedan
uppstod heta diskussioner i Region Skåne då
flera privatpraktiker ville
sälja sina mottagningar.
Fundamentalistiska bisyssleregler
– Många sjukhusläkare var intresserade av att köpa.
En kvinnlig gynekolog som ville köpa en privatmottagning hade som önskemål att få ha kvar en fot i
landstinget och jobba kvar på sjukhuset en dag i
veckan. Hon fick nej och blev hänvisad till lagen om
offentlig anställning, vilket ger landstinget möjlighet
att förbjuda bisyssla.
– Självklart borde man ha gett henne rätt att arbeta
en dag i veckan på sjukhuset. Alla hade vunnit på det,
speciellt eftersom hon var den ende gynekologen
som opererar kvinnlig inkontinens. Sedan är det
förstås viktigt att utforma systemet så att patienterna
inte ska tvingas betala mer för att få vård och behandling hos en privat vårdgivare, säger Moddy Schain.

Fakta | Rätt till egen näringsverksamhet
▼Enligt Lagen om rätt till ledighet för att bedriva
näringsverksamhet (1997:1293) har en arbetstagare rätt till hel ledighet från sitt arbete under högst
sex månader för att själv eller genom juridisk
person bedriva näringsverksamhet.
Arbetstagarens verksamhet får dock inte konkurrera med arbetsgivarens verksamhet. Ledigheten
får inte heller innebära väsentlig olägenhet för
arbetsgivarens verksamhet.

www.sjukhuslakaren.se

I dag är det inte möjligt i något landsting att
ha en privat etablering och samtidigt arbeta
deltid inom landstinget. Men egentligen ser
Moddy Schain inga stora skillnader mellan
den arbetsform han har med vårdavtal, och
att vara privatpraktiker på den nationella
taxan. Det borde vara möjligt inom bägge
formerna att få möjlighet till delad tjänst,
menar han.
– Förr tänkte jag att det kanske hade varit bättre
med en privat etablering, fördelen är ju att jag inte
hade behövt bekymra mig för tidsbegränsade vårdavtal. Men då hade jag också varit bunden vid de regler
som gäller för privata etableringar.
Ser flera fördelar med vårdavtal istället
för ersättning enligt nationella taxan
Moddy Schain ser flera fördelar med vårdavtal som
ger möjligheter till förhandlingar. Med goda argument
har han till exempel lyckats övertyga tjänstemännen
att kunna ta betalt för två åtgärder vid samma patientbesök, vilket egentligen inte är tillåtet.
– När jag får en remisspatient kan jag göra
flera åtgärder samtidigt. Men enligt nationella taxan som ligger till grund för min
verksamhet, så får man endast ersättning
för en åtgärd. Nu kan jag debitera för två
åtgärder, tack vare att jag kunnat förhandla
med landstinget, säger Moddy Schain.
Om två år löper hans senaste vårdavtal ut, och då
har han uppnått pensionsålder. Vad som då händer
vet han inte riktigt. Han kan inte sälja sin öppenvårdsmottagning, och sannolikt får han ej förlängt vårdavtal
med tanke på sin ålder.
– Jag har pratat med landstinget, men jag får inga
tydliga besked. Jag tror i och för sig att man kommer
att behålla urologi i öppenvården eftersom det är brist
på urologer. För min egen del har jag från den 1 juli i
år valt att hyra in mig hos Capio Citykliniker. De har
nog större möjlighet att upphandla ett nytt vårdavtal i
urologi, vilket förhoppningsvis gör att jag kan arbeta
kvar på deltid även efter pensionen.
Moddy Schain är glad över att han vid 52 års ålder
vågade ta klivet ut i privat öppenvård, trots motstånd
och hinder.
– Det har varit och är väldigt roligt att ha tid
för patienterna och att få utöva läkarrollen
utan en massa onödig byråkrati och administration. Det är också meningsfullt att
kunna styra över sin vardag och ha kontroll
över sin verksamhet och arbetssituation.
Men det krävs förstås att man är drivande
och road av att arbeta som egen företagare,
säger Moddy Schain.
Eva Nordin

20

Sjukhuslakaren_nr1_2011.qxd

www.sjukhuslakaren.se

11-02-28

11.23

Sida 21

Sjukhusspecialister i öppenvården

Sjukhusläkaren 1/2011

Många vill ha en ny lag, men
Socialdepartementet villrådigt
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

I Toivo Heinsoos utredning
”Patientens rätt i vården” föreslås i
ett delbetänkande att det ska vara
möjligt att arbeta både i landstinget
och privat. Nu väntar många med
spänning på lagförslaget.
▼ I utredningens slutbetänkande ”Regler för etablering av vårdgivare- förslag för att öka
mångfald och integration i specialiserad öppenvård” (SOU 2009:84) finns ett förslag på ett nytt
system som reglerar förutsättningarna för privata
vårdgivares rätt att med offentlig ersättning
etablera sig och verka i landstingets öppna hälsooch sjukvård, utanför primärvården.
Utredningen innehåller också ett förslag som
skulle göra det möjligt för specialistläkare att
kunna kombinera en tjänst inom landstinget
med privat verksamhet.
Utredaren Toivo Heinsoo vill inte närmare
kommentera själva utredningen som är överlämnad till socialdepartementet för fortsatt beredning.
Sedan januari i år är Toivo Heinsoo tillförordnad landstingsdirektör i Stockholms läns landsting. Han tror att
frågan om delad tjänst kommer att bli
aktuell i takt med att man stimulerar
till en kraftigt ökad öppen specialistvård.
Under 2011 och 2012 kommer ett flertal specialistområden i Stockholm att ingå i det fria
vårdvalet inom ramen för LOV.
– I takt med att vårdvalet utvidgas och efterfrågan på specialister ökar aktualiseras också
diskussionen om bisyssla.
I dag omfattas läkare som arbetar inom landstinget av lagen om offentlig anställning
(1994:260). Landstinget har möjlighet att
förbjuda bisyssla (extraknäck) med stöd av

lagen eller med stöd av gällande kollektivavtal.
I många andra länder är det dock vanligt att
sjukhusläkare jobbar extra och driver privata
öppenvårdsmottagningar vid sidan av sin tjänst
på sjukhuset.
– Vi får se utvecklingen an, diskussionen är
levande. Men fortfarande är den rådande synen
att man som läkare inte ska ha uppdrag för
landstinget och privat sektor samtidigt, eftersom
det finns risk för intressekonflikter. Men om man
kan hitta en fungerande form så finns det egentligen inga principiella hinder anser jag. Man ska
akta sig för att låsa sig fast vid en rådande
struktur, det uppmuntrar inte till en innovativ
utveckling, säger Toivo Heinsoo.
Många undrar nu vad som ska hända med
förslagen i utredningen Patientens rätt. Remissinsatserna har sagt sitt och kritiken är stark.
På Socialdepartementet kan man inte lämna
några besked om när lagförslaget ska läggas fram.
– De tunga remissinstanserna var väldigt
negativa och då måste vi ju ta till oss kritiken
och fundera från vårt håll. Det krävs en del tankearbete innan vi kan gå vidare. Frågan är om vi
ska tillsätta ny utredning, ta förslaget som det är
och gå emot remissinstanserna, vilket inte är
sannolikt, eller gå en tredje väg, säger Henrik
Moberg, departementsekreterare på socialdepartementet.
Det finns ett stort intresse för utredningen och många ringer och undrar
när ett lagförslag ska läggas fram.
– Utredningen är högt prioriterad. De grundläggande målen i den är att öka valfriheten i
vården och stärka patientens ställning. Den
målsättningen vill vi arbeta vidare med, men
sedan är ju frågan hur vi ska ta oss an förslagen.
Vi vill vi se om det finns en väg för att gå framåt.
Men vi har fortfarande inte satt ned foten och
kan inte heller lämna besked om när vi ska vara
klara, säger Henrik Moberg.

Eva Nordin
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”Obegripligt att ett så dåligt sys
Sjukhusläkaren lät
läkarstudenter testa
ett av sjukvårdens
mest använda
journalsystem
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Men så här dumt kan det bara inte
vara… nej det gick inte … nu
försvann allting!” Frustrationen är stor
när fyra läkarstudenter tar sig an en
testpatient i journalsystemet Take
Care. Slutomdömet är hårt: ”Det är
obegripligt att så här dåliga system
fortfarande används på 2000-talet”.
▼ Läkarstudenterna, som alla går tredje terminen på
Karolinska Institutets läkarprogram, har bjudits in för
att med en ung generations datorvana och fräscha
ögon prova på journalsystemet Take Care. Platsen är
ett litet administrativt utrymme på BIVA på Astrid
Lindgrens barnsjukhus. Den äldste av studenterna,
42-åriga Magnus Bergkvist, noterar snabbt att
dataskärmarna är täckta av ett tjockt lager av damm,
som obarmhärtigt avslöjas när januarisolen silar in i
rummet.
– De här lokalerna får vårdpersonalen städa själva.
Det fungerar sådär, kommenterar Mikael Rolfs, överläkare i anestesi och intensivvård och dagens testledare.
Studenternas förväntningar på journalsystemet är
höga. Flera nämner att det måste gå att föra över
information mellan sjukhus och landsting. ”Det ska
vara snabbt och effektivt”, tycker yngsta deltagaren
Dunia Al-Hashimi, 20. ”Så lättanvänt att alla klarar av
det”, säger Alex Lindberg, 25. Christine Takami
Lageborn, 31, hoppas att systemet ska vara smidigt,

Fortsättning nästa uppslag >>
22

Dunia Al-Hashimi och Christine Takami försöker frustrerat komma på hur de ska göra e
att hitta en logisk plats.
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system används på 2000-talet”

ka göra en daganteckning i Take Care. De är inte ensamma om problemet. Till vardags skrivs daganteckningar in i olika delar av systemet, just för att det är så svårt
Foto: Johanna Henriksson
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Nej, men nu har vi bara fått en förpackning…
det måste gå… det kan inte vara så här dumt…”

Det borde vara en självklarhet att läkaren har alla relevanta uppgifter
framför sig på skärmen vid mötet med patienten, säger Mikael Rolfs.

tidsbesparande och samtidigt patientsäkert. Magnus
Bergkvist har inte lika stora förhoppningar. Han har
sett läkare på vårdcentral sitta och krångla med
datorn.
Mikael Rolfs gör en kort beskrivning av Take Care,
det journalsystem som nu används i hela Stockholms
läns landsting, trots att länsrätten slagit fast att upphandlingen genomförts i strid mot lagen om offentlig
upphandling.
– Take Care har i de flesta jämförelser ansetts vara
det minst dåliga journalsystemet i Sverige, säger han
och introducerar dagens patientfall ur träningsdatabasen, en äldre man med biljud på lungorna.
Dagens övning är inte helt olik den situation
många läkare hamnar i när de kommer nya till en
arbetsplats och ska börja jobba i journalsystemet utan
att ha utbildats i det.
Studenterna letar, klickar,
öppnar dokument och suckar
Först ska studenterna hitta kontaktuppgifter till
närmast anhörig, vilket snabbt klaras av. Men i nästa
moment, att skriva en daganteckning, blir det
totalstopp. Det verkar inte finnas något logiskt ställe
att skriva in texten på. Studenterna letar, klickar,
öppnar dokument och suckar.
Christine och Dunia hittar efter en stund en
gammal anteckning, som de efter lite tvekan bestämmer sig för att radera texten i och spara som sin egen.
Dunia pekar frustrerat på skärmen: ”Men det här är ju
en klassisk symbol för redigering. Varför fungerar det
inte?”
24

Nästa uppgift är att skriva en remiss om lungröntgen. Det verkar först gå bra, men så händer något och
remissen försvinner: ”Vart tog den vägen?”
Mikael Rolfs lotsar vidare och ger remissvaret
muntligt: förtätning i lungorna. Nu ska studenterna hitta
rapporten från kemlabb om trenden för infektionsvärdet och sedan skriva ut läkemedel, Claforan intravenöst,
2 gram x 3 gånger per dag i 10 dagar och dessutom
hostmedicin, 10 ml Cocillana max 3 gånger om dagen.
Trots att Christine och Dunia vann tid på att hitta
en genväg med daganteckningen, börjar de halka
efter Alex och Magnus. Mikael Rolfs noterar en typisk
skillnad mellan kvinnligt och manligt. Medan tjejerna
ambitiöst försöker fylla i varje tom ruta, lämnar
killarna blankt, går vidare till nästa steg och litar på att
systemet ska säga ifrån om något saknas.
Men oavsett tidigare tempo tar det stopp vid läkemedelsordinationen. Det verkar helt omöjligt att få allt
att stämma: ”Nej men nu har vi bara fått en förpackning… det måste gå… det kan inte vara så här
dumt…” Till slut måste Mikael Rolfs hjälpa till och så
ser det äntligen rätt ut – fram till nästa steg, där läkemedlet plötsligt fått ett annat namn. Ett ögonblick av
förtvivlan inträder innan studenterna inser att
systemet automatiskt bytt till generika.
Enklare att hämta ICD-koden på webben
än att hitta den i journalsystemet
Övningen börjar gå mot sitt slut, men först ska ett
läkarutlåtande om närståendepenning skrivas till försäkringskassan. Det visar sig att sjukdomens ICD-kod
ska skrivas in. Koderna döljer sig någonstans i djupet
av Take Care, men är så omöjliga att komma åt att
Mikael Rolfs ger dem rådet att istället hämta informationen från webbplatsen icd.nu.
Studenternas slutomdömen
Mer än en timme efter övningens start sitter alla sedan
ner med en kopp kaffe i handen och ett stort behov
av att prata av sig.
”Det var svårt att hitta utan en sök-funktion.”
”Otroligt små ikoner, liten och ’gryllig’ text.
Svårläst.”
”Det var inte intuitivt alls, det bröt mot den intuitiva
logiken.”
”Det är ingen arbetande läkare som gjort den här
programvaran – och inte världens bästa programmerare heller.”
”Jag kan inte fatta att vi är i 2000-talet och journalsystemen fortfarande är så dåliga.”
”Är det lättare att fylla i papper än att använda
datorn, då är det fel på systemet.”
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Magnus Bergkvist och Alex Lindberg letar febrilt i systemet. "Varför inte ha en clueline med informaton om dokumentet som poppar upp när man för
pekaren över?" funderar Magnus Bergkvist, frustrerad över att behöva öppna alla dokument för att se vad de innehåller.

”Om det här är det minst dåliga systemet, hur är då
de andra?”
Verkligheten mycket värre
Mikael Rolfs fyller på med exempel;
Om narkosläkare på Karolinska som måste
arbeta i 15-20 system och moduler för att
göra sitt jobb. Till slut går det knappt att
komma ihåg i vilken del av systemet informationen finns.
Om mikrobiologiska labbsvar i pdf:er, som
måste öppnas en i taget för att kontrollera
om något svar är positivt.
Om patienter som ser läkaren sitta vid
datorn och förutsätter att han eller hon har
alla relevanta uppgifter framför sig på
skärmen, och därför inte berättar vad
läkaren behöver få veta.
Ställda inför utsikterna att själva behöva arbeta med
ett dagens journalsystem i framtiden är studenterna
angelägna om att försöka förändra.
– Vem är det som bestämmer att det ska vara så här?
Politikerna? De borde gå ut och se vad de som jobbar
med systemet tycker om det, säger Dunia Al-Hashimi.

Mikael Rolfs berättar om upphandlingsenheter som
bundit upp sig till en leverantör och att landstingen
inte lyckats enas om ett gemensamt system.
Det finns fungerande system utomlands
– I Sverige har vi omkring 14 olika journalsystem som täcker större delen av Sverige.
Det kan jämföras med Kaiser Permanente i
Kalifornien, som har ett journalsystem för
10 miljoner patienter. Det är ett system som
är helt integrerat och sorterar ut den information som är vital för varje läkares inloggning. Loggar jag in som narkosläkare kan jag
direkt se tidigare narkosvarningar. Om jag
däremot loggar in som intensivvårdsläkare
får jag helt annan vital information.
Christine Takami Lageborn utvecklar sina tankar:
– Det är frustrerande att höra att det finns fungerande system i andra länder som vi inte får tillgång
till. Det måste vara bättre för samhällsekonomin om
man kan frigöra mer tid för läkararbetet, och
dessutom är det inte patientsäkert att få stresspåslag
av att arbeta med journalsystemet.
Helene Thornblad
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Ska Sverige bli känt som
landet som inte kom förbi
ADB-kursen på 70-talet?

Signering på 2000-talet, modell Sverige…

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Jag har jobbat i flera av de ledande
journalsystemen inom svensk
sjukvård.
Melior, VAS, BMS, SysCross, Cosmic
och TakeCare har passerat framför mig
med mer eller mindre hårresande
insikter om farligheterna och svagheterna i respektive system.
26

Varför gör inte datorn
på jobbet som
alla andra datorer?
▼ Äldre kollegor eller annan vårdpersonal har visat
mig alla möjliga säkra, och osäkra, genvägar för att
alls hitta information som är relevant för just den
kliniska situation man står inför.
Att trycka två gånger på ”Esc”-knappen följt av
”ctrl” och ”b” för att komma ur varningsrutor som inte
innehåller begriplig text, till att sätta träspateln på
enterknappen och tynga ner den med en colaburk för
att signera igenom hela listan och när den är tom

Sjukhuslakaren_nr1_2011.qxd

www.sjukhuslakaren.se

11-02-28

11.25

Sida 27

Krönikan | Journalsystem

automatiskt bli utloggad så ingen som kommer efter
ser vem som varit där, men colaburken får de ju
förstås…
Jag, liksom troligen många fler med mig, har en
tillit till min dator, när jag trycker på knapparna och
får meddelanden så vet jag att det blir rätt: Microsoft
har uppfostrat mig till att uppfatta datorn som en försiktig varelse som, när jag gör något ologiskt eller
ignorerar viktiga meddelande, omedelbart säger ifrån
att det inte hänger ihop.
Varför gör inte datorn på jobbet samma sak? Och
ännu värre, varför gör den det i Excel och Word, men
inte i TakeCare och Melior?
När man nu försöker lösa detta blir det inte genom
att förnya och tydliggöra, utan genom att ytterligare
hänga på konstiga bildvyer fullständigt nedsölade
med små rutor och ännu mindre text där det till slut
blir så att man i ren panik trycker enter och vad än
rutan säger skriver jag x,y eller z i den för att komma
vidare.
Nationella lösningar
långt ifrån nationella
Olika nationella lösningar som skulle kunna säkra och
snabba på vården av patienter genom att samla informationen på ett ställe snubblar ju över att det inte går
att koppla in dem på ett vettigt sätt, utan då ska man
länka sig iväg till helt andra domäner med läskopior,
oklara instruktioner och otydlig uppdatering.
Redan idag finns system (till exempel på
Kaiser Permanente i Kalifornien och Intermountain Healthcare runt Salt Lake City)
där jag som narkosläkare loggar in mig och
konfigurerar hur jag vill se informationen
och i vilken ordning. Jag anger själv vad
som är prioriterat och vad jag kan tänka mig
att leta efter vid behov och så vidare.
Om jag dagen efter ska jobba som intensivvårdsläkare så kan jag lägga upp en profil
för det med.
Vi vadar fram i
värdelös information
Idag vadar jag fram i onödig, icke-relevant, osorterad
information. Jag kan med möda filtrera vissa funktioner men vet då inte om det ligger slamkrypare inlagda
i filtret eller ej.
Mycket information ligger i andra system som jag
aktivt måste logga in mig i för att sedan upptäcka
antingen en liten guldgruva eller allt som oftast ingenting.
Informationen kan dessutom stå i direkt strid med
varandra, allergi i ena systemet finns inte i det andra.
Sövningar ser ut som kaosteori på en scannad narkoskurva, men är registrerad som utan anmärkning i operationssystemet. Vilket ska jag lita på?
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Den största faran med dagens vårdsystem är att
patienten lever i samma värld som mig utanför sjukhuset, datorn är klok och berättar det man behöver
veta, alltså behöver man inte upprepa sig. Och var jag
in på vårdcentralen och angav att jag fått hjärtstillestånd av medicin B så vet nog datorn på sjukhuset att
berätta det med.
Att ta sjukhistoria idag är frustrerande, först måste
jag övertyga mina patienter om att datorn inte är mer
än en glorifierad, illafungerande, skrivmaskin, och
sedan börja från början igen.
Som beteendevetarna i Linköping trummade in i
skallen på oss från första dag på grundutbildningen,
öppna frågor :” Varför har du kommit hit idag?” ”Har
du sökt för detta tidigare, och vad fick du då för
råd/behandling?”
Att vi valde TakeCare för vårt reportage är ingen
slump, det är det som på många ställen uppfattas just
som minst dåligt. Frågan är bara hur länge vi har råd
med att försöka trimma och uppdatera system som
borde gå ur tiden och lämna rum för nya.
Vårdhuvudmännen måste börja om, med
moderna journalsystem som utgångspunkt,
och genom grundlig användarmedverkan
(”betatester”) utveckla dessa nya system.
Då skulle vi kunna byta ut dagens dödsdömda
system till en ny generation journalsystem som utnyttjar allt det som gör datorer till fantastiska arbetsredskap, intuitiva gränssnitt, grafiska presentationer, individanpassade fönster och länkningar, allt med en hög
säkerhetsnivå som gör att viss information inte KAN
ignoreras i vissa situationer men inte dyker upp
överallt utan relevans.
Detta är inget område där vi ska kasta sten på
varandra eller säga ”vad var det vi sa”, utan acceptera
att system, datavana och sätt att arbeta i en it-miljö
förändras över tiden.
Det som var bra för 20 år sedan är inte funktionellt
i dagens samhälle.
Till och med Microsoft har övergett heliga kor, fått
konkurrens och vågat följa med tiden. Internationellt
har man gått vidare till nästa generations system.
Ska Sverige verkligen bli känt som det land där vi
inte kom förbi ADB-kursen på 70-talet?

Mikael Rolfs,
styrelseledamot i
Sjukhusläkarföreningen
och ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och
medicinteknik.
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Läkartjänster dras in i Norrland
för att finansiera dyrt läkemedel
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Höga kostnader för läkemedlet
Lucentis hotar att leda till hårda
besparingar i ögonsjukvården i Norrbotten, med 25-procentig neddragning
av den redan reducerade överläkarbemanningen.
▼ Hårdast drabbas Piteå och Gällivare, med en halvering av antalet läkartjänster.
Ögonklinikerna vid Piteå Älvdals sjukhus och Gällivare sjukhus drabbas hårt av besparingskraven, som
innebär en halvering av antalet läkartjänster.
Lucentis är ett effektivt men dyrt läkemedel mot
åldersförändringar i gula fläcken (våt makuladegeneration). Den ekonomiska bördan är tung för de kliniker
som själva måste bära läkemedelskostnaderna.
I Norrbotten gick fem miljoner, 10 procent av
ögonsjukvårdens sammanlagda budget för 2010, till
att bekosta Lucentis. Och andelen beräknas stiga i takt
med att indikationerna vidgas. Från och med 2011 är
läkemedlet även godkänt för diabetespatienter med
förändringar i gula fläcken.
– Det leder till helt orimliga konsekvenser när kostnaden för läkemedlet måste bäras av kliniken.
Besparingskraven innebär att totalt 40 procent av
ögonläkartjänsterna dras in. Det kommer att leda till
att en patientgrupp prioriteras på bekostnad av andra
och skapa en helt omöjlig arbetssituation, säger AnnaKarin Stridsman (bilden), överläkare och skyddsombud vid ögonkliniken i Piteå.
Risk för läkarflykt
För några år sedan fanns 20 tjänster för ögonspecialister i Norrbotten. Alla tjänster har inte varit besatta på
grund av läkarbrist, vilket har inneburit en hårt
ansträngd arbetssituation. Som ett led i finansieringen
av Lucentis har fyra överläkartjänster i Sunderbyn
redan dragits in. Årets besparingar innebär att antalet
tjänster halveras i Piteå och Gällivare från fyra till två
på varje mottagning. Neddragningar sker även på
sjuksköterskesidan.
– Sommaren 2010 gjorde vi i Ögonsjukvården Norrbotten en arbetsmiljöanmälan på grund av den

orimliga arbetsbördan. Vi befarar att ytterligare neddragningar kommer att leda till en läkarflykt från länet,
säger Anna-Karin Stridsman.
Ögonspecialister behövs i öppen vård
Nyheten om neddragningarna av läkartjänster presenterades strax innan landstinget publicerade en
utredning om sjukvården i länet år 2020. Utredningen
föreslår att akutsjukvården centraliseras till två sjukhus
i länet, Gällivare och Sunderbyn, och att de andra
sjukhusen görs om till närsjukhus. Anna-Karin Stridsman menar att dessa resonemang nu används som ett
argument för besparingar i ögonsjukvården.
– Politikerna borde se mindre konventionellt på
sjukvården och inse att det behövs specialister i
öppenvården. På ögonkliniken i Piteå tar vi emot
10 000 patienter per år i en välfungerande verksamhet. Besparingarna hotar att slå sönder en mycket
kostnadseffektiv mottagning, som är helt oberoende
av sjukhusets slutenvårdsresurser.
Förebild i landstinget
Samtidigt med neddragningen av antalet tjänster diskuteras andra förändringar inom ögonsjukvården,
med satellitmottagningar i Luleå och Kiruna.
– Gällivare ögonklinik kommer ha svårt att klara av
sitt åtagande när antalet läkartjänster halveras, och i
det läget är det helt verklighetsfrånvänt att planera för
en mottagning i Kiruna.
– Ögonsjukvården i Norrbotten har haft en välfungerande verksamhet som har lyfts fram som en
förebild i landstinget och även nationellt har delar av
vårt arbetssätt uppmärksammats. Nu hotar man att
rasera detta som vi åstadkommit. Och alla vet att det
går oerhört fort att rasera men åratal att bygga upp.
Öppet brev
Personalen vid ögonklinikerna i Piteå och Gällivare
har protesterat mot de planerade neddragningarna i
ett öppet brev till landstingsdirektören, landstingsstyrelsen och divisionschefen för ögonsjukvården.
– Indragningen av läkartjänsterna framgår inte av
verksamhetsområdesplanen. I och med att politikerna
inte har tagit del av underlaget är det viktigt för oss att de
får upp ögonen för hur besparingarna kommer att slå.
Läs mer på www.sjukhuslakaren. se

Helene Thornblad
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Sjukhusläkaren följer upp
rasismanklagelserna mot
IVA på Södertälje sjukhus
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

I förra numret avslöjade Sjukhusläkaren att rasismanklagelserna mot de
anställda på IVA på Södertälje sjukhus
var grundlösa.
I det här numret kan vi avslöja hur
Janne Josefsson klippte och klistrade
ihop sin skandalvinkel. (Se sidan 34)
▼ Våra artiklar väckte stor uppmärksamhet i media. I
Dagens Nyheter skrev ledarskribenten Hanne Kjöller
att hon kände sig förfärad både över att hon blivit så
grundlurad, men också över hur flata tjänstemän och
populistiska politiker struntat i vad som är sant för att
framstå som handlingskraftiga.
Sveriges Radios Medierna följde upp Sjukhusläkarens artiklar i två program den 8 januari och 15
januari i år. Lyssna gärna på dem på nätet.
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö har nu
kommit med ett bemötande. Se sidan 32-33. I det
påstår de att det skulle förekommit ett 20-tal fall där
invandrare ska ha fått sämre vård av anställda på IVA
på Södertälje sjukhus.
Sjukhusläkaren har under flera veckors tid bett
dem sända över en lista på fallen och vad de ska ha
handlat om. Vi har inte fått några svar.
I sitt bemötande nämner Janne Josefsson och Axel
Gordh Humlesjö endast två påstådda incidenter där
invandrare ska ha behandlats sämre.
När vi ber dem precisera omständigheterna kring ett
av de två fallen visar det sig att de menar att händelsen
ska ha rapporterats till ledningen två månader innan
den ägde rum. Se sidan 44.
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö skriver i sitt
bemötande att ingen i ledningen har velat tala med dem.
Men Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö
hade kunnat få en motbild. Direkt efter det första programmet mailade läkaren Lona Layous, från Syrien,
som hade en provtjänstgöring på IVA ett protestbev
till SVT Debatt. Hon var chockad över den osanna
bilden. Ingen journalist hörde av sig. Se sidan 30.

Hälften av läkarkåren på IVA var, då som nu,
invandrare. Inte en enda av dem fick en chans att
svara på de allvarliga anklagelserna i något av SVT
Debatts program. Lona Layous var en av dem som
inte kom till tals.
Istället valde Janne Josefsson att ytterligare en gång
fylla studioläktaren med politiker som aldrig satt sin fot
på kliniken och inte hade en susning om någonting.
Resultatet blev ännu en lynchningsföreställning.
En av politikerna var vänsterpartiets landstingspolitiker, Birgitta Sevefjord, som nu två år efteråt beklagar
om det är så att hon kränkt någon. Till Sveriges
Radios Medierna sade hon för en tid sedan: ”Det blev
som ett spel, en teater, som man plötsligt deltog i och
som man själv inte kunde styra över”. Se sidan 41.
En av dem som ställde sig i första ledet för att
fördöma klinikledningen var landstingsrådet Birgitta
Rydberg. Hon påstod att klinikledningen behandlat
undersköterskan Peter Magnusson, som kommit med
rasismanklagelserna, som en kriminell tjallare. Sjukhusläkaren har intervjuat henne nu två år efteråt. Trots
att justitiekanslern slagit fast motsatsen uttrycker hon
ingen ånger och har fortfarande inte brytt sig om att ta
reda på vad som var sant. Se sidan 48.
Vi har också intervjuat mediaprofessorn Jesper
Strömbäck, (Se sidan 42) som menar att media i
dagens värld har ett oerhört stort ansvar att ge en
korrekt totalbild. Kanske något för public serviceföretaget SVT:s ledning att begrunda, speciellt med tanke
på SVT Debatts ansvariga utgivare Mette Fribergs uttalande på nätsiten Second Opinion:
– Vi spelar aldrig upp saker som har gått korrekt
till. Vår uppgift är att publicera missförhållanden.
Christer Bark
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– Jag blev alldeles bestört
över de osanna anklagelserna
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Lona Layous är narkosläkare från
Syrien och gjorde sin provtjänstgöring
på Södertälje sjukhus då anklagelserna
om intensivvårdsavdelningens
påstådda rasistiska kultur, haglade
som mest. Direkt efter SVTs program
Debatt, mejlade Lona Layous ett
protestbrev till SVT. Ingen journalist
hörde av sig.
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Vi erbjuder ett stimulerande och
utvecklande arbete i en omväxlande
miljö där du ges möjlighet till såväl
personlig som professionell utveckling.

Läs mer påZZZSUR[LPDVH
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Lona Layous från Syrien
skrev till SVT Debatt
direkt efter första
programmet, men ingen
journalist hörde av sig
▼ Lona Layous blev både bestört och upprörd när
hon såg SVTs debattprogram som stämplade Södertälje sjukhus som rasistiskt.
– Jag blev chockad och kände inte alls igen
mig i den beskrivning som gavs. Bilden som
målades upp var inte sann. Jag är utländsk
läkare och varken jag, mina kollegor eller
patienter har blivit utsatta för rasistisk
behandling, säger Lona Layous.
Direkt efter programmet skickade hon ett mejl till
redaktionen för Debatt på SVT. Hon skriver:
”Jag är en narkosläkare från Syrien och jag har
gjort min provtjänstgöring i Södertälje sjukhus. Det var
synd att höra om rasistisk särbehandling av utländska
patienter på anestesikliniken där jag blev bemött med
så mycket vänlighet av både kollegor och annan
personal. Jag upplevde ingen särbehandling av
utländska patienter i kliniken, vilket annars skulle
vara lätt att märka på ett sjukhus där en stor del av
patienterna är utlänningar. Att en undersköterska har
betett sig på fel sätt får inte tolkas som om det är en
rasistisk kultur som råder bland de anställda”.
– Det var märkligt att inte en enda journalist
ifrågasatte den bild som spreds, ingen
undersökte om anklagelserna stämde. Och
jag fick heller inget svar från SVT efter att
jag skickat mitt mejl. Det hade varit så
enkelt att ringa och fråga oss och undersöka
påståendena närmare.
– Det var hemskt att uppleva hur den här debatten
påverkade oss som arbetade på sjukhuset. Stämningen blev tryckt, många var besvikna och jätteledsna. IVA-personalen upplevde att de fick en rasiststämpel som var omöjlig att tvätta bort, säger Lona
Layous.
Det finns stora skillnader mellan att vara läkare i
Syrien jämfört med i Sverige, tycker hon. Här arbetar
man i större utsträckning gränsöverskridande och i
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– Innan anklagelserna kom hade vi en jättetrevlig stämning på sjukhuset och det fanns ett gott samarbetsklimat. Ungefär hälften av de som arbetade
på sjukhuset (kliniken) vid den här tiden kom från länder utanför Sverige.
Foto: Johanna Henriksson

team. Men det finns en mycket större rädsla i kommunikationen mellan de anställda, menar Lona Layous.
– Man är mycket rakare i Syrien, här är man mycket
mer rädd att framföra sin kritik direkt.
Lona Layous är utbildad specialistläkare i anestesi i
Syrien och kom till Sverige 2006. Efter studier i
svenska för akademiker, började hon på Södertälje
sjukhus i mars 2008.
– Jag ville till Sverige av sociala skäl, delar av min
familj finns här. Jag såg också en chans att få arbeta i
ett modernt sjukvårdssystem och utveckla mig vidare i
mitt yrke som läkare, säger Lona Layous.
Att komma som utländska läkare till ett nytt land,
med ett nytt språk, ny kultur och andra rutiner och
arbetssätt än hemlandets, var svårt.
Efter godkänt språkprov slussades hon successivt
in i arbetet på anestesikliniken.
– De var väldigt vana att hjälpa utländska läkare
och jag blev väl omhändertagen. Jag fick mycket
feedback och det motiverade mig att fortsätta. Jag har
pratat mycket med mina kollegor som kommer från
Kurdistan, Latinamerika, Syrien och andra länder. Och
vi är alla väldigt positiva över den introduktion vi fick

i Södertälje, säger Lona Layous.
I dag gör hon en förkortad specialisttjänstgöring på
S:t Görans sjukhus för att erhålla svensk specialistlegitimation. Hon räknar med att vara legitimerad specialist i början av 2013.
Den bild som Lona Layous ger, bekräftas av Jelena
Paegle, specialistläkare i anestesi från Lettland. Hon
kom till Södertälje sjukhus 2002.
– Vi var ett flertal läkare som slussades in i det
svenska sjukvårdssystemet, och vi fick en mycket
smidig och mjuk start. När vi fick ta del om skriverierna om rasism på Södertälje sjukhus reagerade vi
både med förvåning och ilska.
Jag och två kollegor skrev till Länstidningen och även till SVT för att protestera
mot den generaliserande bild som vi
upplevde var grovt överdriven. Det var
väldigt starka ord som sades utan att någon
egentligen försökte hitta sanningen bakom
alla överdrifter. Ingen ställde en fråga till
oss utländska läkare.
EvaNordin
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”Anmärkningsvärt att
Sjukhusläkaren inte
hört av sig till oss förrän nu”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Det är högst anmärkningsvärt att vi
först en månad efter Sjukhusläkarens
publicering om Södertälje sjukhus får
chans att bemöta de anklagelser som
presenteras av tidningen. Alla journalister vet att bemötanden från den
anklagande parten är grundläggande
för den granskande journalistiken.
Först nu har alltså Christer Bark hört
av sig till oss för att få vår syn på
historien.
▼ För över två år sedan hörde flera medarbetare från
intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus av sig
till oss. De berättade om en kränkande rasistisk
jargong, om patienter med invandrarbakgrund som
farit illa och om chefer som inte tog frågan på allvar.
Talade med ett 20-tal medarbetare
Vi undersökte anklagelserna mot sjukhuset genom att
prata med ett 20-tal medarbetare på avdelningen och
med hjälp av tre källor som framträdde med namn,
och två andra källor som ville vara anonyma framkom
en bild av en avdelning med uppenbara attitydproblem som gick ut över patienterna. Flera av våra
källor hade dessutom tagit upp problemet med sina
chefer utan att någon åtgärd presenteras. Därför valde
vi att publicera deras berättelse.
Det är viktigt att påpeka att undersköterskan Peter
Magnusson som fått en framträdande roll i media efter
vår publicering inte var den enda källan. Vår publicering byggde alltså huvudsakligen på ytterligare 4
källor.
Idag hävdar Södertälje sjukhus och tidningen Sjuk32

husläkaren att allt var en lögn.
Det fanns aldrig problem med rasism på intensivvårdsavdelningen på Södertälje sjukhus och några
patienter hade aldrig drabbats av kränkande behandling eller vanvård. Problemet är bara att denna bild
helt bygger på interna utredningar utförda av kollegor
till de kritiserade parterna, vars oberoende starkt kan
ifrågasättas eftersom sjukhuset naturligtvis vill rentvå
sig själv.
Dessutom har till och med sjukhusets egna attitydundersökning kommit fram till att det förekommit
oacceptabelt rasistiskt språkbruk på avdelningen men
istället för att ta tag i problemen som uppenbarligen
finns, hävdar sjukhuset att rasismen på IVA inte är
värre än någon annanstans i samhället, som om det
vore en ursäktande faktor.
Christer Bark undrar nu vilka incidenter
som ägt rum där patienter med invandrarbakgrund skulle ha fått sämre vård. Enligt
våra källor rörde det sig om ett 20-tal fall där
behandlingen av patienter med invandrarbakgrund starkt kunde ifrågasättas.
Ett allvarligt fall handlade om en arabisktalande
man som uppvisade stora smärtor utan att någon
åtgärd vidtogs från ansvarig sjuksköterska med motiveringen ”jag pratar inte arabiska, jag vette fan vad
han vill”. Senare uppdagades det att mannen haft en
inre blödning i buken men när jourhavande läkare
frågade om mannen haft ont under natten svarade
sjuksköterskan nej.
Ett annat fall handlade om en man med romsk
härkomst där tjänstgörande sjuksköterska medvetet
underlät att utföra åtgärder när hans andning kraftigt
försvagades.
Två källor hävdar att mannens liv riskerades på
grund av behandlingen.
Flera av källorna berättade också om incidenter där
IVA-medarbetare skällt ut och kränkt patienter med
invandrarbakgrund inför deras anhöriga. Utöver detta
hävdade alltså fem källor samstämmigt att rasistisk
språkbruk frekvent yttrades i fikarum och korridorer.
Enligt samstämmiga källor togs fallet med den
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arabiske och romske mannen upp med chefer på
sjukhuset. Dessutom tog flera medarbetare återkommande upp språkbruk i fikarum och inför patienter
med sina överordnade.
De chefer som fick vetskap om att det fanns
problem på IVA var chefsjuksköterska Louise
Claesson, medcinskt ansvarig Mikael Fjällid, tf chefsjuksköterska Sevim Yousef, gruppchefen för skiftet
Ullrika Lyvik och verksamhetschefen Kajsa Gisecke.
Cheferna vägrade tala med oss
Men enligt våra källor vidtog inga av dessa chefer
några åtgärder. Istället skyllde de på ”personliga konflikter” på avdelningen. Vi försökte naturligtvis prata
med cheferna och höra deras version av händelserna
men alla vägrade prata med oss och hänvisade istället
systematiskt till informationschefen.
Nu har det gått två år sedan Debatt publicerade
IVA-medarbetarnas berättelse. Två av källorna jobbar
inte kvar på avdelningen längre eftersom de tyckte att
attitydproblemen var så stora. Att Sjukhuset och tidningen Sjukhusläkaren idag hävdar att hela historien
var en bluff utan att någon extern utredningen ens är
genomförd är uppseendeväckande.
Är det verkligen seriöst att den anklagande parten
utreder sig själv och sen avskriver alla anklagelser?
Att Södertälje sjukhus dessutom smutskastat
undersköterskan Peter Magnusson ända upp i Arbetsdomstolen och hävdat att det är han själv och inte
avdelningen som har stora problem är fullkomligt
oanständigt. Vem i offentlig sektor kommer i framtiden våga utnyttja sin meddelarfrihet och vända sig till
media när de ser hur Södertälje sjukhus agerat?

Sjukhusläkaren 1/2011

Medicinkliniken, Danderyds Sjukhus AB, söker

Enhetschef/
överläkare
till Endokrinenheten
Endokrinenheten omfattar öppenvård,
dagvård och akut slutenvård. I arbetet ingår
även bakjoursarbete akutmottagning
och undervisning av bl a läkarstuderande.
Som enhetschef är du direkt underställd
verksamhetschefen och tjänsten utgör idag
20% av en heltidstjänst. Resterande delen
av tjänsten arbetar du kliniskt.
Chefsuppdraget innebär ett medicinskt
lednings- och utvecklingsansvar. Vidare har du
personalansvar för specialistkompetenta läkare
med tillhörande budget och ekonomiansvar.
Enheten leds tillsammans med chefsjuksköterska.
Du ingår i klinikledningsgruppen.
Vi söker dig som har specialistkompetens
i allmän internmedicin och endokrinologi.
Forskarutbildning är meriterande.
Vi värdesätter goda ledaregenskaper i form
av drivkraft och kommunikativ förmåga
samt intresse för forskning och utveckling.
Läs mer på www.ds.se/jobb eller kontakta
överläkare/docent Gun Jörneskog 08-655 68 16 eller
personalkonsult Caroline di Paolo 08-655 67 26.

Axel Gordh Humlesjö
– dåvarande medarbetare
i SVT Debatt.

Janne Josefsson
– tidigare programledare för
SVT Debatt.

Läs Sjukhusläkarens
svar på sidan 44
33
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De klippte och klistrade utt
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– För första gången kan vi ikväll tror
jag faktiskt dokumentera från ett
internt möte hur en arbetsgivare som
utåt sett säger att det är bra att de
anställda vågar säga vad det tycker
och tänker, hur de i verkligheten
behandlar en anställd som gick till
media och slog larm.
▼ Så inledde Janne Joesfsson SVT Debatt-sändningen
den 26 februari 2009. Men blev Peter Magnusson
utsatt för en repressiv klinikledning?
Nu kan Sjukhusläkaren som första tidning, för
första gången, dokumentera hur Janne Josefsson
behandlar sitt källmaterial.
Det har blivit möjligt tack vare att Peter Magnusson
tvingades lämna in sina hemliga inspelningar till justitikekanslern som bevismaterial när den folkpartistiske
landstingspolitikern Mikael Trolin anmälde klinikledningen för brott mot yttrandefriheten.
Sjukhusläkaren har jämfört vad som sades i de två

1. 11. 01.

Du har inte förstått att hon grät den
här flickan och du har inte förstått
att de här två uppever att de har
utpekats som rasister i media.

▼ Uttalandet föregås av att Kajsa Giesecke är bekymrad över Peter
Magnussons berättelse under mötet när han säger att han kört ut
en annan undersköterska från salen med orden: ”Gå ut! Jag tar
över. Jag tycker inte att vi gör ett bra jobb längre. Jag tycker inte
att vi ska bedriva hat här, vi ska bedriva vård”.
Undersköterskan, som hade en annan version, hittades gråtande
av chefsfsjuksköterskan dagen därpå. Peter Magnusson menar att
han på ett vänligt sätt bett henne lämna salen och inte uttryckt sig
hårt på något sätt.
Han säger att han inte kan förstå att undersköterskan blev
ledsen, det var hon som skrek saker åt honom i korridoren. Peter
Magnusson menar att det var undersköterskan som var rosenrasande, men att det inte handlade om en konflikt. Han tycker inte att
undersköteskan skötte samtalet bra och säger att han är van att
man pratar ut.

1. 29. 30.

Hur ska jag kunna vara din chef
hädanefter? Hur ska jag kunna lita
på dig?

Så fick Janne Josefsson
fram bilden av
en repressiv ledning
debattprogrammen med vad som egentligen sades på
Peter Magnussons hemliga inspelningar.
Vår jämförelse visar att Janne Josefsson och Axel
Gordh Humlesjö, utesluter saker som sägs som inte
passar in och utan hämningar klipper och klistrar
uttalanden ur de mest skilda sammanhang för att få
ihop sin skandal och sitt ”scoop”.
Saker som sägs efter en och en halv timme i ett
sammanhang klipps ihop med uttalanden som görs
efter två timmar i ett annat sammanhang som följs av
påståenden som sägs efter 50 minuter i ett tredje sammanhang, osv, osv.
När Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö är klara
med sitt klipp- och klistrande, av ett nära två och en halv
timme långt möte, har de fått ihop en sekvens på tre
minuter och 40 sekunder med uttalanden från klinikledningen. Staplade på varandra ger de intryck av en ledning
som är skrämmande repressiv.
Och den fejkade sekvensen går hem bland politikerna
på läktarplats som sväljer historien med hull och hår och
inte är sena att tävla med varandra i fördömanden.
Men vår jämförelse visar att uttalanden, som sagts i
välmening och av oro för hur man ska lyckas med ett
framtida åtgärdsprogram och en försoning klipps ihop
med andra uttalanden, så att intrycket blir att ledningen inte försöker komma tillrätta med problemen
utan istället försöker skuldbelägga Peter Magnusson
för att han gått till media.
Här är ett exempel på hur det kunde låta i Janne
Josefssons och Axel Gordh Humlesjös tre minuter och
40 sekunder ihopklippta sekvens, när uttalanden från
olika sammanhang och tidpunkter klippts ihop:
…Kajsa Giesecke: Du har inte förstått att hon grät
den här flickan och du har inte förstått att de här två
uppever att de har utpekats som rasister i media. Jag är
förvånad att du inte förstår att du sårat så många, för det
har du. Du får bara acceptera att så är det Peter, att de
känner sig ledsna och sårade och känner sig kränkta
och att de liksom i hela Sverige har blottats som en
oerhört rasistisk grupp. Kan du sätta dig in i det?
Louise Claesson: Hur ska jag kunna vara din chef
hädanefter? Hur ska jag kunna lita på dig?….
Fortsättning nästa uppslag >>
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uttalanden utan hämningar
1. 57. 01.
Så lät det i verkligheten:…Jag är förvånad att du inte förstår…
Kajsa Giesecke: Vi måste göra någonting åt det här. Det är precis som du
säger. Det här är allvarligt och vi har en mängd människor. Jag har personligen kryssat, men jag är förvånad att inte du förstår att du sårat så
många, för det har du.
Peter Magnusson: Jag säger inte, jag har aldrig sagt att jag inte förstår.
Kajsa Giesecke: Men nu gör vi så här Peter att vi försöker att gå vidare och
det här är mitt förslag att göra på det här sättet. Jag kan inte se riktigt
någon annan väg att gå, för de vägar vi försökt när det gäller rent allmänt
att gå ut på kliniken och alla de system vi har för att fånga upp sådana här
saker har ju fallerat.

1. 33. 54.
Så här lät det i verkligheten...Du får bara acceptera att så är det Peter...
▼ Uttalandet görs under den del av mötet där Kajsa Giesecke tar på sig allt ansvar för allt som eventuellt gjorts
fel och försöker övertyga Peter Magnusson om att han ska arbeta sida vid sida med henne för att skapa en
åtgärdsplan. Något som helt förtigs av Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö i sändningen, trots att de
hämtar ett klipp ur den delen av samtalet. Senare i samma sekvens säger Kajsa Giesecke till Peter
Magnusson: Jag kommer inte att ge mig, innan du kan stå upp och säga att du tycker att vi åtgärdat det här.
Lyssna på sekvensen på www.sjukhuslakaren.se/9feburval.mp3
Kajsa Giesecke oroar sig dock för att Peter Magnusson inte inser att det finns en förtroendekris
mellan honom och hans kollegor efter att han anklagat dem för rasism i TV.
(1.33.20) Kajsa Giesecke:…det är klart att det är en
kritik av mig för jag skulle kanske också ha hanterat det här
på ett annat sätt, det är det du säger att jag borde ha agerat på ett annat sätt.
Peter Magnusson: Det har jag ingen uppfattning om. Om
du har gjort något fel.
Kajsa Giesecke: Men det är jag som är ansvarig. Det är
liksom jag som skulle gjort någonting. Det ligger helt på
mig. Jag visste om det här. (Incidenten med hyrsjuksköterskan. Se sid 40)
Peter Magnusson: Det min kritik började som, det är ju….
Kajsa Giesecke: Men om vi försöker vända det här nu. Vi
har ju en del problem nu Peter. Vi har en förtroendekris
mellan dig och dina kollegor.
Peter Magnusson: Jag har inte upplevt någon sådan, men
du säger det.

Kajsa Giesecke: Det finns, det finns, (1.33.54 ) du får
bara acceptera att så är det, att de känner sig ledsna och sårade och känner sig kränka och att de har i
hela Sverige blottats som en oerhört rasistisk grupp.
XX är lika drabbad som alla andra.
Peter Magnusson: Han är en av dem som säger att han
inte känner sig drabbad.
Kajsa Giesecke: Men han är ju det. Folk ringer ju till mig
och säger vilken rasistisk klinik du har och om de sedan
träffar xx så är ju han en av mina rasistiska läkare. Alla har
ju fått den här stämpeln. Det är ju så.
Peter Magnusson: Men hur ska vi gå tillväga då?
Kajsa Giesecke: Just precis, hur ska vi gå tillväga. Du
måste vara en del i det här och arbeta med oss i det här.
Och vi kommer på något sätt att lägga upp en plan...
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Med “rättegångsteckningar” på känt dagspressmaner som bakgrund till Axel Gordh Humlesjös speakerröst målas bilden upp av ett ensamt offer som
ställs mot “makten”. Sanningen var att ledningen oroade sig över att Peter Magnusson inte hade facket med sig som stöd. Av Peter Magnussons
inspelningar framgår också att ledningen tog honom på allvar och ville att han skulle arbeta med klinikledningen och utarbeta en åtgärdsplan för att ta
itu med de problem han hävdade fanns. Peter Magnusson berättar också på det första mötet på sjukhuset att han mottagits väl på jobbet när han
kom tillbaka efter att ha framträtt i SVT Debatt.

>> Fortsättning från föregående uppslag
Men Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö
nöjer sig inte med att bara klippa och klistra för att få
fram bilden av en aggressiv klinikledning.
I SVT Debatt den 26 februari framställs Peter Magnusson som ett ensamt offer som kämpar mot
”makten” i rättegångsliknande möten.
Så här lät det i sändningen:
Axel Gordh Humlesjö: – En vecka efter att Peter var
med i Debatt kallades han till samtalet som Kajsa
pratade om. Ensam på ena sidan satt Peter och på
andra sidan satt verksamhetschef Kajsa Giesecke, personalchef Ulrika Campbell, chefsjuksköterska Lousie
Claesson och överläkare Mikael Fjällid. Peter var rädd
att allt inte skulle gå rätt till och tog därför med sig en
bandspelare till mötet.
Sanningen var att samtalet, ett drygt två timmar
och 20 minuter långt möte den 9 februari, inleds med
att klinikledningen oroar sig för att Peter Magnusson
inte har facket med sig då han kommer.
Den medicinskt ledningsansvarige läkaren Mikael
Fjällid ställer frågan om den fackliga representanten
och Peter Magnusson svarar:
– Det är ju Kerstin, men jag sade att jag inte tyckte
att det behövdes i nuläget, om vi blir väldigt ovänner
så sade hon att då får jag väl ringa till henne då.
36

Mikael Fjällid: Så det var hon som var tänkt då.
Peter Magnusson: Ja.
Efter en stunds kallsnack mellan Mikael Fjällid och
Peter Magnusson om att Peter Magnusson tillbringat
tre dagar i Lofsdalen säger Louise Claesson som
anlänt till mötet: Ska inte facket vara med?
Peter Magnusson: Jag sade just det. De har ju
erbjudit sig, men jag sade att jag tyckte inte att det
behövdes i nuläget. Jag sade just till Micke (Mikael
Fjällid) om vi blir väldigt ovänner så får jag väl ringa
dom då.
Kajsa Giesecke: Det behöver vi väl inte bli, men du
bör ju ha dom som, vi bör ju ha dom som…(avbryts)
Louise Claesson: Fast dom är ju egenligen bara
tänkt som stöd Peter, inget annat.
Kajsa Giesecke: Ja, det är upp till dig om du vill ha
dom med.
Peter Magnusson: Ja, vill och vill, jag har inget
emot det, men jag kände bara att det inte riktigt
behövdes och dom sade att om det är något så ring.
Kajsa Giesecke: Okey.
Peter Magnusson: Då ringer jag om det är något.
Personalchefen: Det är helt upp till dig Peter.
Peter Magnusson: Dom frågade. Jag tycker väldigt
bra om Kerstin, det är inte det…
Och Janne Josefssons och Axel Gordh Humlesjös
mediala grepp med rättegångsliknande bilder och

Sjukhuslakaren_nr1_2011.qxd

www.sjukhuslakaren.se

11-02-28

12.07

Sida 37

Rasismanklagelserna mot Södertälje sjukhus | Del 2

beskrivningen av Peter Magnusson som ett ensamt
offer rädd att allting inte ska gå rätt till går hem direkt
bland politikerna på läktarplats i TV-studion.
När Janne Josefsson vänder sig till Birgitta Sevefjord,
landstingspolitiker för vänsterpartiet, och vill ha ett
snabbt uttalande svarar hon med rättegångsbilderna
ännu färska på näthinnan att mötet ”verkar ju mera
vara en rättegång än ett försök att komma tillrätta med
problem som man har inne på sjukhuset och också i
första hand att skydda de chefer som är delaktiga i de
rasistiska strömningar som finns inne på sjukhuset”.
Landstingsrådet Birgitta Rydbergs reaktion i studion
är också omedelbar. Hon säger att hon blir alldeles
förfärad av det som Peter Magnusson fått utstå och
menar att det är fullständigt oacceptabelt av ledare i
vården att behandla honom som en kriminell tjallare.
Eva Dannert, som sitter i sjukhusets styrelse, kräver
omedelbart att ledningen för IVA rannsakar sig själv.
Den 3 minuter och 40 sekunder långa anklagelseakten på storbildsskärm i studion har gett effekt.
Men hur sann är bilden?
I november slår JK fast att mötena skötts korrekt och
att läkarna agerat föredömligt. Så här skriver JK:
”Granskningen har visat att det inte funnits något syfte
från sjukhusledningens sida att vidta någon repressalie
eller någon annan otillåten åtgärd mot Peter Magnusson...Kajsa Giesecke klargjorde flera gånger att hon tog
uppgifterna på allvar och att Peter Magnusson hade rätt
att gå till media. Även Mikael Fjällid gav uttryck för att
denne hade rätt att uttala sig i medierna”.
…och så här lät det i P 1:s Medierna
I januari 2011 följer ”Medierna” i P1 upp Sjukhusläkarens avslöjande att rasismanklagelserna mot IVA varit
grundlösa.
Så här lät det då Martin Wicklin och Petter Ljunggren på Medierna frågade ut Axel Gordh Humlesjö:
Martin Wicklin: “Vi har lyssnat på två av de hemliga
inspelningar som Peter Magnusson gjort. Av de fem
timmar inspelat material framkommer till skillnad från i
snutten som spelades upp i Debatt att både verksamhetschefen och den medicinskt ledningsansvarige läkaren gång
på gång betonar att man tar hans uppgifter på allvar och
tror på honom och att man med hans hjälp vill gå vidare.
Petter Ljunggren: ”Jag har ju lyssnat på inspelningarna
och jag måste säga att bilden är ju som jag får att den
ansvarige verksamhetschefen vill ju inleda ett samarbete
med den anställde Peter Magnusson, hon är ju angelägen
om det...hon säger gång på gång att hon tar hans uppgifter på allvar. Nu måste vi göra någonting åt detta och de
har ett uppföljande möte sedan, innan er sändning, som
just av justitiekanslern bedöms som väldigt professionell
och där de är måna om hur han mår.
Axel Gordh Humlesjös svar på Petter Ljunggrens
fråga är att det handlar om vilken känsla man förmedlat till Peter Magnusson.
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I sändningen förtigs att Peter Magnusson erbjudits
att arbeta tillsamans med ledningen för att ta itu med
de problem han påstår finns.
Men Janne Josefsson och Axel Gordh
Humlesjö förtiger också att det hållits ytterligare ett möte mellan klinikledningen och
Peter Magnusson två dagar före sändningen.
(Se sidan 38).
Under det mötet har Peter Magnusson berättat att
han, under alla år, bara kunnat erinra sig fyra incidenter där invandrare ska ha behandlats sämre.
Under mötet, som han spelar in i hemlighet,
framgår också att han inte sagt något, ens muntligen
till någon på sjukhuset om någon av incidenterna,
förutom kontroversen kring den romske mannen.
Dessa viktiga fakta mörkar Janne Josefsson och Axel
Gordh Humlsejö. I stället påstår SVT Debatts reporter, Axel
Gordh Humlesjö, att Peter Magnusson ”larmat flera gånger
om vanvård innan han bestämde sig för att gå till media”.
Det blir lynchnings-TV
Tonen i program två blir minst lika hård och anklagande som under det första programmet, där Janne
Josefsson redan efter tio minuter utsåg sig själv till
domare och undrade om verksamhetschefen Kajsa
Giesecke ”levt totalt isolerad” när hon svarade att
inget rapporterats till klinikledningen.
Under sändningen vänder sig Janne Josefsson till
än den ene än den andre landstingspolitikern, som
inte har en aning om någonting i sakfrågan, och
kräver besked vad de ska göra åt ledningen.
Han nöjer sig inte med att sjukhusets styrelseledamot
Eva Dannert säger att ledningens handlande är oacceptabelt, utan frågar:
– Har du något mer att säga än att det är oacceptabelt?
Till socialministern Göran Hägglund säger han:
– Är det inte en stor skam att chefer i den offentliga
sektorn ska behöva sätta sig på skolbänken för att lära
sig grundlagen.
Och Göran Hägglund hakar på och svarar att det
förstås är bedrövligt.
Idag vet vi att Sveriges högsta rättsliga instans i de
här frågorna, JK, inte tyckte att ledningens agerande
var varken skamligt eller bedrövligt.
När Eva Dannert säger att man börjat arbeta med
invandrarfientlighet så säger Janne Josefsson “att det
verkar ju inte så när man hör det här”. Och när hon
fortsätter och menar att nu gäller det för sjukhusledningen att ha ork och engagemang, blir Janne Josefssons kommentar:
”De verkar ju ha engagemang och ork, frågan är
bara vad de använder den till.”
Men innan kvällens “lynchnings-TV” är över ska
tittarna ge sin dom, så Axel Gordh Humlesjö kompletterar den offentliga hängningen i studion med mail
från tittarna som kräver ledningens avgång.
Christer Bark
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Mötet som Janne
Josefsson förteg
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Den 24 februari 2009, två dagar före
SVT Debatts andra sändning hålls ett
möte på Södertälje sjukhus där Peter
Magnusson ger sin fulla redogörelse
för de incidenter där han menar att
invandrare ska ha särbehandlats.
▼ Det Peter Magnusson berättar på det här mötet med
klinikledningen är de enda konkreta anklagelser om
att invandrare ska ha fått sämre vård som kommit fram
mot de anställda på Södertälje sjukhus under alla år.
Under mötet kan han endast erinra sig fyra incidenter, under de år han arbetat på IVA. Men en av de
påstådda incidenterna handlar, enligt sjuksköterskan
som anklagas, om vården av en svensk patient.
Efter mötet, den 24 februari 2009, har Peter Magnusson aldrig berättat om fler fall och ingen annan
har under de två år som gått rapporterat någon ytterligare incident.
Mötet med klinikledningen den 24 februari är sammankallat för att Peter Magnusson ska berätta sin
historia så att han och klinikledningen utifrån den ska
kunna inleda ett åtgärdsprogram. Han spelar i hemlighet in det som sägs.
Förutom kontroversen med den romske mannen,
där det även finns en avvikelserapport mot Peter Magnusson, framgår det av inspelningen att han inte ens
muntligen rapporterat en enda händelse där invandrare har behandlats sämre till någon på sjukhuset.
I SVT Debatt som sänds den 26 februari, två
dagar senare, sägs ingenting om detta möte
och den hemliga inspelningen, som avslöjar
att Peter Magnusson inte slagit larm och
endast konkretiserat tre påstådda incidenter
där invandrare ska ha fått sämre vård.
Detta trots att Janne Josefsson, i ett telefonsamtal
38

till Sjukhusläkaren, svarat att han lyssnat även på den
hemliga inspelningen från mötet den 24 februari.
Detta rapporterar Peter Magnusson
på mötet den 24 februari

Incident

1

▼ En hjärtsjuk man ska ha inte ha fått tillräcklig
omvårdnad av sjuksköterskan (x)
Peter Magnusson inleder mötet med att berätta om
en incident 10 dagar efter kontroversen kring den
romske mannen (se fall fyra nästa uppslag) då han
återigen arbetade tillsammans med samma sjuksköterska.
Peter Magnusson framställer inte den påstådda incidenten som ett fall av särbehandling utan som en
händelse där sjuksköterskan (x) ville hämnas på
honom efter kontroversen med den romske mannen.
Enligt Peter Magnusson ska sjuksköterskan (x) inte
ha reagerat på ett larm och återigen vägrat att tala
med honom. Sjuksköterskan uppger att hon hade full
kontroll på situationen. Hon uppger också att patienten inte var invandrare utan en äldre man av svenskt
ursprung.
Peter Magnusson säger under mötet att han berättat
vad som hände under arbetspasset för chefsjuksköterskan Louise Claesson. Hon säger till Sjukhusläkaren
att han aldrig tagit upp incidenten med henne.
På mötet får Peter Magnusson frågan om han ska
skriva en rapport. Han svarar att han redan börjat
skriva, men det inkommer aldrig någon rapport.

Incident

2

▼ En sjuksköterska (y) ska inte ha startat en dialysapparat i tid och dessutom ha uppträtt olämpligt mot anhöriga till en äldre döende kvinna
med invandrarbakgrund.
Jourhavande läkare och ansvarig för behandlingen
av den äldre döende kvinnan under natten är den
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Den 24 februari 2009, två dagar före SVT
Debatts andra sändning, framkom på ett möte
mellan Peter Magnusson och klinikledningen att
han, förutom kontroversen med den romske
mannen inte slagit larm om någon vanvård.
Peter Mgnusson, säger till Sjukhusläkaren, att
han inte på rak arm minns om han lämnade den
hemliga inspelningen som han gjorde under
mötet till SVT Debatt. Det måste han kolla i sina
anteckningar först.

medicinskt ledningsansvarige läkaren Mikael Fjällid.
Under arbetspasset säger Peter Magnusson ingenting till honom om att han oroat sig för att vården gått
orätt till. Han säger ingenting dagen därpå, ingenting
under veckan eller veckorna som följer. Han slår inte
larm, ens muntligt, till någon.
Det är först på mötet den 24 februari, en dryg
månad efter att Peter Magnusson framträtt i Janne
Josefssonledda SVT Debatt, som Mikael Fjällid som
ansvarig i klinikledningen får höra att det som hände
under just den natten, då han var jour, skulle vara en
av de fyra incidenter som Peter Magnusson menar har
varit vanvård av invandrare på IVA på Södertälje
sjukhus.
Detta trots att Peter Magnusson under mötet den 24
februari överröser Mikael Fjällid med beröm för hans
insatser och den empati han visat de anhöriga genom
att låta alla närvara på salen under natten.
Under mötet den 24 februari berättar Peter Magnusson för klinikledningen att han oroat sig för att dialysapparaten inte startades i tid av sjuksköterskan och
frågar sig:
– Dog hon i onödan?
En fråga som Peter Magnusson inte ställde till

läkaren Mikael Fjällid under natten då de arbetade tillsammans. Hade han gjort det hade han fått det
lugnande svaret: Nej. Dialys hade ingen betydelse i
det läget.
Sjukhusläkaren har frågat Mikael Fjällid om sjuksköterskans agerande under natten. Mikael Fjällid
säger att han inte märkte något ovanligt. Tvärtemot
menar han att sjuksköterskan gjorde ett ovanligt bra
jobb, något som vidimeras av tf chefsjuksköterskan
Sevim Yousef.
– Jag minns att det var berömmelse hela vägen från
personalen. När jag kom på morgonen hade de precis
börjat starta dialysapparaten, men man hade insett att
kvinnan var så pass sjuk så det fanns ingenting att
göra. Jag kommer ihåg att Mikael Fjällid sade till mig
att du måste verkligen berömma (y) för det jobb hon
gjort under natten, hon har verkligen kämpat.
När Peter Magnusson avslutat redogörelsen frågar
verksamhetschefen Kajsa Giesecke honom på den
hemliga inspelningen: ”Rapporterade du det här till
Louise”? (chefsjuksköterskan).
Peter Magnusson svarar: ”Nej”.
Fortsättning nästa uppslag >>
39
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Incident

12.08

3

▼ En arabisktalande man som bukopererats ska
ha uppvisat stora smärtor och haft en inre
blödning utan att någon åtgärd vidtagits.
När Peter Magnusson efterlyst mer omvårdnad ska
sjuksköterskan (y) ha sagt ”Nu pratar inte jag
arabiska”.
Sjuksköterskan har en annan version. På mötet den
24 februari säger Peter Magnusson, att han inte har de
medicinska kunskaperna, att han inte vet om patienten skulle haft smärtlindring, men menar att sjuksköterskan ändå borde haft bättre uppsikt.
Rapporterades inte till någon
När Peter Magnussons är klar med redogörelsen
frågar den medicinskt ledningsansvarige läkaren
Mikael Fjällid om han rapporterat händelsen:
– Peter, pratade du någonting med (y) (sjuksköterskan) om händelsen?
Peter Magnusson: – Nej. Det har jag inte gjort.
Mikael Fjällid: – Pratade du med någon annan?
Louise eller Sevim? (chefsjuksköterskan och tf chefsjuksköterskan)
Peter Magnusson: – Nej, det har jag inte gjort.
Mikael Fjällid: – Du pratade med (z) (sköterska)
om händelsen?
Peter Magnusson: – Nej, inte om den händelsen.
Mikael Fjällid: – Var det med någon du pratade?
Peter Magnusson: – Ja, med xx. (Inhyrd sköterska
från Sundsvall)

Incidenten med
hyrsjuksköterskan
I media har under två års tid även cirkulerat en händelse då en hyrsjuksköterska ska ha uttalat sig olämpligt och använt uttryck som taikon om anhöriga.
▼ Sjuksköterskans kommentarer rapporterades till chefsjuksköterskan Louise Claesson som reagerade omedelbart och redan dagen därpå kontaktade hyrbolaget och
meddelade att sköterskan inte var välkommen tillbaka.
Chefsjuksköterskans reaktion var till och med så
snabb att hon ett tag riskerade att själv stämmas för
förtal när den anklagade hyrsjuksköterskan bestred
påståeendena mot henne och läkaren Peter Lindberg
och undersköterskan Peter Magnusson dröjde med sina
rapporter.
I sin inlaga till justitiekanslern skriver läkaren Peter
Lindberg att han tycker att hyrsjuksköterskans uttalanden till honom och Peter Magnusson i korridoren var diskriminerande, men att hon agerade professionellt vid
direkt kontakt med patienten och att sköterskans
agerande emot de anhöriga under hela händelseförloppet enligt hans uppfattning var professionellt och klanderfritt.

Incident

www.sjukhuslakaren.se
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▼ En romsk man ska inte ha slemsugits av en
sjuksköterska (x).
Historien om att en sjuksköterska ska ha riskerat en
romsk mans liv genom att inte slemsuga honom på
grund av hans etniska ursprung har valsat runt oemotsagd i svensk press i två års tid och gör det fortfarande.
Detta trots att det gjorts en händelseanalys av vad
som skedde enligt den mall som Socialstyrelsens
rekommenderar och som är gängse patientsäkerhetsrutiner inom svensk sjukvård.
Det utsågs ett analysteam bestående av överläkaren Roger Bottinga från kvinnokliniken, hjärtsjuksköterskan Åsa Hedh från medicinkliniken och it-samordnaren, nuvarande controllern, Leif Lindholm. Alla
plockades ur den grupp som specialutbildats för att
göra händelseanalyser.
Övervakningskurvor och journaler gicks igenom
och alla inblandade undersköterskor, sjuksköterskor
och läkare intervjuades.
Slutsatsen blev att den romske mannens säkerhet
inte äventyrats på grund av ojämlik sjukvård. Detta
har aldrig berättats i svensk media. Istället upprepas
undersköterskan Peter Magnussons medicinska
bedömning och version kritiklöst gång på gång, trots
att det var en grannlaga uppgift att vid olika tidpunkter
under natten bedöma hur mycket patienten behövde
sugas. Patienten var toxikerad och hölls mer eller
mindre nedsövd med lugnande medel.
Sjuksköterskan som Peter Magnusson anklagar för
att ha vanvårdat patienten på grund av hans etniska
härkomst är en medicinskt erfaren sjuksköterska. Hon
har i sin tur anmält Peter Magnusson för att han inte
hållit patienten i sidoläge och även vägrat att lägga på
ett värmetäcke när patienten hade frossa. Detta har
heller aldrig berättats i media.
Sjuksköterskan säger till Sjukhusläkaren att slemsugning i det här fallet innebar en risk för laryngospasm
(struphuvudskramp).
Slutsatserna i händelseanalysen blev att analysteamet
rekommenderade internutbildning när det gäller sugning
av luftvägar, fria luftvägar, värmetäcke mot frossbrytningar, och kommunikationsövningar i vårdteamet.
Socialstyrelsen som haft ögonen på fallet har inte
bedömt att det funnits behov av ytterligare utredningar än den händelseanalys som gjorts.
När Peter Magnusson redogjort för dessa fyra
påstådda incidenter kan han inte erinra sig fler. Då
har det gått 1 timme och 11 minuter av mötet och
verksamhetschefen Kajsa Giesecke ställer frågan:
– Har du fler fall?
Peter Magnusson svarar: Inte som rör patientsäkerheten.
Christer Bark
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Landstingspolitiker: Det blev som
en teater där vi åkte med i ett drev
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Det blev som ett spel, en teater, som
man plötsligt deltog i och som man
själv inte kunde styra över”.
▼ I Sveriges Radios ”Medierna” berättar Birgitta Sevefjord, vänsterpartistisk landstingspolitiker i Stockholm,
idag två år efter rasistanklagelserna mot IVA på Södertälje sjukhus, hur det gick till då hon, tillsammans
med bland annat landstingsrådet Birgitta Rydberg,
nästan tävlade om att fördöma den rasistanklagade
IVA-kliniken och klinikledningen på Södertälje
sjukhus i SVT Debatt.
Trots att ingen av dem hade några som helst kunskaper.
I SVT Debatt var Birgitta Sevefjord mycket upprörd.
Idag är tonen en helt annan.
– Vi politiker är som andra människor, ibland åker

Sagt i debatten
Mette Friberg, ansvarig utgivare
på SVT Debatt på nätsiten Second Opinion:
▼ – Vi spelar aldrig upp saker som har gått
korrekt till.
Vår uppgift är att publicera missförhållanden. Sedan
är följderna av det här inget vi kan påverka. Att politikerna drar snabba växlar i direktsändning eller att sjukhusledningen väljer att avsätta chefer får stå för dem.
Ulrik Lindforss,
kirurg på Södertälje sjukhus
▼ Det är hög tid att be om ursäkt för det lidande
och skador man åsamkade verksamheten på
Södertälje sjukhus med sitt vettlösa agerande.
Som Sevefjord själv säger: ”Det är möjligt att det
är ett antal personer som fått lida och är oskyldiga”.
Bland de personerna befinner sig fd verksamhetschefen Kajsa Giesecke, fd personalchefen och ett
otal personer som hamnat i skottlinjen efter ett larm
om rasism som visade sig vara falskt.
Utöver detta har hela historien kostat Stockholms
Läns Landsting i runda slängar 10 miljoner kr. Som
jag och min kollega tidigare uttryckt det i en artikel i
Länstidningen för ett år sedan.
– Ställ era platser till förfogande!

man med i ett drev.
Till Mediernas reporter, Martin
Wicklin, säger hon:
– Det är möjligt att det är ett
antal personer på sjukhuset som
fått lida och är oskyldiga, att det
faktiskt inte var den omfattningen
av problemet som det framstod i
den här debatten.
I programmet ger hon en
beskrivning av att hon hetsades till
sina snabba omdömen.
På Martin Wicklins fråga om hon och de andra politikerna i studion inte kunde sagt: ”Det här låter fruktansvärt. Låt oss gå till botten med det först”, svarar hon.
– Det skulle vi absolut kunnat göra.
När Martin Wicklin frågar varför de inte gjorde det,
svarar hon:
– Det blir en stämning som påverkar en oerhört
mycket. Det är korta snabba svar, det kastas ut en
massa saker, man ska reagera omedelbart.
Martin Wicklin: Och man vill verka handlingskraftigt antar jag?
– Ja, och människor kräver ju också att man ska
kunna svara, det är ju faktiskt så, det är ju inte så att
människor tycker att det är jättebra när politiker säger
att det vet jag inte, jag har ingen aning om det.

AD-dom uppskjuten två gånger
Peter Magnusson har sedan två år tillbaka legat
i en arbetsrättslig tvist med arbetsgivaren.
▼ Tvisten handlar inte om det förekommit särbehandling av invandrare och en rasistisk kultur på
Södertälje sjukhus utan om arbetsgivaren agerat
riktigt enligt arbetsrätten då Peter Magnusson
omplacerades från IVA till geriatriken på grund av
samarbetsproblem.
Det har riktats kritik mot arbetsgivarens sätt att
hantera konflikten inte bara från Peter Magnussons
sida. Flera anställda menar bland annat att förra
verksamhetschefen Kajsa Giesecke, som fick gå,
blev ett bondeoffer i det drev som följde på
rasismanklagelserna.
Arbetsdomstolens domslut skulle meddelats den
2 februari, men har nu skjutits upp två gånger. Det
senaste beskedet är att dom ska falla den 9 mars.
Peter Magnusson har under tiden varit arbetsbefriad med full lön.

41

Sjukhuslakaren_nr1_2011.qxd

Sjukhusläkaren 1/2011

11-02-28

12.08

Sida 42

Rasismanklagelserna mot Södertälje sjukhus | Del 2

www.sjukhuslakaren.se

När något passar in i medielogikens
mönster av förenklingar och tillspetsningar
är det få som har ett intresse att ifrågasätta
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– Kapar man ner några timmars möte
till några soundbite och spetsar till,
förenklar, personifierar och polariserar
så fungerar det väldigt bra i medierna.
Det blir, som i det här fallet, det man
brukar kalla ”bra TV”, men glappet
mellan verkligheten och bilden av
verkligheten växer också proportionellt med förenklingarna.
▼ Vad som räknas i slutändan är inte verkligheten
utan det är bilden av verkligheten och när den väl har
etablerats så är det den man utgår från. Och det är där
det kan bli farligt.
Så säger Jesper Strömbäck, professor i journalistik
på Mittuniversitetet i Sundsvall till Sjukhusläkaren.
– Möjligen var det bra för SVT Debatt för de
lyckades fånga människors uppmärksamhet. Det är
hårdvaluta i ett infomationssystem där bristen på uppmärksamhet är en av de största utmaningarna för
medierna. (Programmet sågs av runt 650.000 tittare).
Polariseringen blir så stor
att kommunikationen bryter ihop
– Men slutresultatet blir, enligt Jesper Strömbäck, att människor får en bild av att det
finns ett problem som är större än det
faktiskt är.
– Det problem som finns blir svårare att lösa för att
kommunikationsklimatet försämras. Människor låser sig
i olika positioner. Polariseringen blir så stor att kommunikationen bryter samman. Några personer får gå.
Jesper Strömbäck menar att det vilar ett
stort ansvar hos journalistiken att ge rättvisande bilder, för även om gemene man i
enkätundersökningar säger sig misstro
medierna, så visar forskningen att när vi
konsumerar nyheter och debattprogram
utgår vi från att det som sägs i det stora hela
är korrekt.
Det gäller alla nyheter, det spelar ingen roll om det
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handlar om Södertälje sjukhus eller om det handlar
om Egypten. Det är därför de pressetiska reglerna
betonar vikten av att nyheterna är korrekta.
– Står ord mot ord så tenderar vi att tro på
den som anklagar utifrån talesättet, ingen
rök utan eld. Det är klart att de anklagade
förnekar.
Jesper Strömbäck drar en parallell mellan journalistiken och vetenskapen.
– Det finns två olika förhållningssätt. Det ena går ut
på att man ska försöka bekräfta, det andra går ut på
att man ska försöka förkasta påståenden.
Min uppfattning är att det svårt att bekräfta sanning
med stort s. Vad man kan göra är att försöka slå hål
på sanning med stort s.
I det här fallet; Har man sökt röster som
stödjer det Peter Magnusson säger, eller har
man sökt röster som inte stödjer det?
De som ska svara blir positionerade som
den dåliga sidan, som skurkarna, de anklagade och får väldigt svårt därmed att argumentera emot. Vad de än säger låter det som
undanflykter.
För en vanlig tittare som inte jobbar inom sjukvården blir det också väldigt svårt att förhålla sig till en del
av argumenten. Att det inte rapporterats i avvikelserapporter, låter som ett väldigt byråkratiskt moment. Om
man nu har pratat med folk så borde väl det räcka.
Det uppstod ju en symbios mellan politikerna
och journalisterna i SVT Debatt-studion för två år
sedan. Istället för att vara varandras motparter,
gick de hand i hand sina fördömanden och förstärkte varandras budskap. Vad är din kommentar till det?
– Ofta när något passar in i medielogikens mönster
av förenklingar och tillspetsningar så finns det få som
egentligen har ett intresse eller kraft att ifrågasätta den
vinkel som har satt sig. Journalisterma tycker att det är
en bra story och det finns olika debattörer som ser en
chans att driva sin politik. Då har man inget intresse
att ifrågasätta. Sedan har vi de politiker som känner av
trycket, eller tjänstemän för den delen som känner att
de inte har något annat val än att acceptera.
– Egentligen fungerar den politiska logiken på så
vis att om det kommer en anklagelse så ska den
utredas och när den utretts så ska man ta ställning till
hur problemet ska lösas, men i Sverige och andra
västdemokratier så betyder mediebilden så enormt
mycket idag att i sådana här situtationer går medielo-
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Jesper Strömbäck, professor i journalistik på Mittuniversitetet i Sundsvall, menar att det vilar ett stort ansvar hos journalistiken att ge en rättvisande
bild. Gemene man tror på det som sägs. Därför måste media vara ansvarstagande när man förenklar och polariserar, menar han. Gör man inte det är
risken stor att det kan etableras en bild av verkligheten som inte är verkligheten och det är då det kan bli farligt.

giken omedvetet före.
Inom forskningen brukar vi tala om en medialisering som är en process där medielogiken, att handla
snabbt, att synas och att framstå som handlingskraftig
får allt större makt och betydelse på bekostnad av den
politiska logiken.
Jesper Strömbäck: – Tydlighet, handlingskraft och synlighet är hårdvaluta i den politiska kommunikationen idag. Om en politiker hade gått ut i det här sammanhanget
och sagt att; Nej, vi måste undersöka de här
anklagelserna noggrannare, vi kan inte dra
några slutsatser ännu, då skulle den politikern framstå som handlingssvag.
Medierna har största ansvaret
Jesper Strömbäck menar att även om ansvaret är
delat, så tycker han att medierna har det största
ansvaret.
– Det är de som har kraften att bestämma vad som
är den dominerande vinkeln och vad som är den dominerande berättelsen. Sedan utnyttjar politikerna det,
men de skulle inte kunna göra det om det inte vore så
att medierna valt en väldigt tydlig skarp vinkling och
tydlig berättelse, som politikerna kan haka på.

Men det var ju uppenbart att politikerna inte
visste någonting i sakfrågan?
– Även om man inte vet några detaljer så får man
synlighet och framstår som handlingskraftig. Det är
två viktiga förklaringar. En tredje förklaring är att de
faktiskt kanske trodde att det var sant.
– Man kan ha bristande kritisk distans till rapporteringen, men det kan också vara så att budskapet överenstämmer med ens fördomar eller förutfattade
meningar. Det kan vara så att det passar in i den
agenda man driver. Är man övertygad om att det finns
en hög grad av rasism i samhället och det kommer en
etablerad reaktion som säger att så här har det varit
på Södertälje sjukhus, så är det väldigt lätt att tro på
det.
Jesper Strömbäck menar att ur ett pragmatiskt perspektiv så kanske politikerna i studion som kom med
snabba omdömen gjorde helt rätt i kampen om
väljarna och i kampen om mediauppmärksamhet.
– Det är sällan någon bestraffas politiskt för uttalanden i sådana här sammanhang. Hade de inte ställt
upp så hade de kanske framställts som att de inte tog
rasism och främlingsfientlighet på allvar.
Christer Bark
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– Be de anställda på IVA
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Janne Josefsson och Axel Gord
Humlesjö påstår i sitt bemötande att
det skulle ägt rum ett 20-tal incidenter
där invandrare fått sämre vård på IVA
på Södertälje sjukhus.
Under februari har vi under flera
veckors tid, första gången i ett mail
den 6 februari, bett dem sända oss en
lista över incidenterna och beskriva
vad som ska ha inträffat.
Vi har inte fått några svar.
▼ Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö kan i
sitt bemötande bara precisera två påstådda incidenter
där invandrare ska ha fått sämre vård.
Det är kontroversen kring den romske mannen och
en påstådd incident där en sjuksköterska inte skulle
vidtagit någon åtgärd då en arabisktalande man skulle
uppvisat stora smärtor.
I ett mail till Sjukhusläkaren hävdar Axel Gordh
Humlesjö först att incidenten med den arabisktalande
mannen rapporterats muntligen av två av deras
anonyma källor. I ett senare mail preciserar han sig
och skriver att även Peter Magnusson rapporterade
incidenten innan de gick i sändning. Det skulle, enligt
Axel Gordh Humlesjö, ha skett vid ett tillfälle då Peter
Magnusson försökt ta upp en helhetsbild av problemen på sjukhuset.
När Sjukhusläkaren ber Axel Gordh precisera sig
ytterligare får vi slutligen svaret att Peter Magnusson
rapporterat händelsen med den arabisktalande
mannen till chefsjuksköterskan Louise Claesson, vid
ett formellt möte med henne, den 1 december 2008.
Axel Gordh Humlesjös besked är överraskande. Peter Magnusson ska alltså ha rapporterat händelsen två månader innan den
inträffade.
På Peter Magnussons hemliga inspelning från
mötet den 24 februari uppger han själv att den
påstådda incidenten med den arbisktalande mannen
ägde rum den 27 januari 2009.
På inspelningen svarar han också detaljrikt
44

De hade noll källkoll
Janne Josefsson och Axel
Gordh Humlesjö hävdar att
incidenter rapporterats
innan de inträffat
att han INTE rapporterat händelsen till
någon på sjukhuset. Se sidan 40 – fall nr 3.
Sjukhusläkaren får heller inga klarlägganden från
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö om det är
Janne Josefsson själv som talat om Ku Klux Klanliknande möten på IVA.
När vi begär ut originalinspelningen av intervjun
med läkaren Peter Lindberg som dementerat att han
talat om Ku Klux Klan-liknande möten och till Sverigs
Radios ”Medierna” sagt att han aldrig hävdat att det
funnits någon rasistisk kultur på IVA så får vi svaret.
”Vi har inte kvar originalinspelningen två år efter
intervjun ägde rum”.
Nu vet vi också, efter Janne Josefssons och
Axel Gordh Humlesjös bemötande här i
Sjukhusläkaren, att de grundat sina anklagelser på endast 4-5 källor.
I bemötandet skriver de att två av deras anonyma
källor rapporterat om särbehandling och fem om
rasistiskt språkbruk, så det var tydigen inte ”hur
många som helst”, som Janne Josefsson sade i SVT
Debatt den 29 januari 2009, när han krävde snabba
svar från landstingsrådet Birgitta Rydberg.
På kliniken arbetade under den här perioden cirka
60 sköterskor och läkare.
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö uppger
att de talat med 20 personer. De övriga 15 som de
talade med bekräftade tydligen inte bilden av en
klinik med problem.
Nu vet vi också att en av källorna, Peter Lindberg,
aldrig menat att det förekommit en rasistisk kultur på
IVA. Att hans åsikter överdrevs.
Vi vet också att huvudkällan Peter Magnussons
anklagelser om att det förekommit särbehandling av
invandrare inte höll.
Vad de övriga källorna berättat får vi aldrig reda på
eftersom Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö
tydligen kastat originalinspelningarna.
I bemötandet framgår också att Janne Josefsson
och Axel Gordh Humlesjö aldrig kom till tals med en
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Ai Södertälje om ursäkt!
enda person i ledningen. Trots detta tvekade de inte
att gå hårt åt undersköterskor, sjuksköterskor och
läkare på kliniken och klinikledningen i de två SVT
Debatt-programmen den 29 januari 2009 och den 26
februari 2009.
Sjukhusläkaren har inför detta nummer ställt fyra
frågor till Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö med
anledning av deras påståenden i debattprogrammen:
Sjukhusläkarens frågor.
1. Kan ni precisera vilka incidenter ni idag känner
till där invandare fått sämre vård på intensiven i
Södertälje?
2. Kan ni precisera vilka incidenter ni kände till där
invandare skulle fått sämre vård på intensiven när ni
gick i sändning den 29 januari och den 26 februari
2009.
3. Kan ni precisera vilka incidenter, som Peter Magnusson hade rapporterat till klinikledningen innan ni
sände de två TV Debatt-programmen, där invandare
skulle fått sämre vård på intensiven. (Frågan avser inte
om han inkommit med skriftliga avvikelserapporter utan
om han på något sätt, exempelvis muntligt, slagit larm).
4. Kan ni precisera hur och med vilka ni kontrollerade att Peter Magnusson rapporterat de påstådda
incidenterna till ledningen där invandrare skulle fått
sämre vård.
Vi har fått ett och samma svar på frågorna 1-3: Incidenten med den romske mannen och den arabisktalande mannen.
Svaret på fråga fyra är att Janne Josefsson och Axel
Gordh Humlesjö inte kunnat kontrollera om Peter
Magnusson rapporterat eftersom ingen har velat tala
med dem.
Men i den första sändningen den 29 januari hade
de chansen då Kajsa Giesecke var med på länk. Då
svarade hon att ingen rapporterat något till henne,
ens muntligen. Ett besked som Janne Josefsson, i
stället för att ta på allvar och faktakolla till nästa
program, hånade henne för under sändningen och
undrade om hon ”levt isolerad”.
Föga överraskande ställde varken hon eller någon
annan upp i nästa inslag av “lynchnings-TV”.
Sjukhusläkaren har frågat Kajsa Giesecke om Janne
Josefsson och Axel Gordh Humlesjö konkret diskuterade anklagelserna mot hennes klinik med henne
innan det första programmet.
– Nej, jag visste bara att det handlade om rasism och
invandrarfientlighet i största allmänhet. Det var först i
sändningen jag fick reda på vad vi anklagades för.

I sitt bemötande frågar Janne Josefsson och Axel
Gordh Humlesjö: Är det verkligen seriöst att den
anklagande parten utreder sig själv och sen avskriver
alla anklagelser?
Svaret är att när det gäller särbehandling av
invandrare har det inte funnits mycket att
utreda, trots Janne Josefssons och Axel Gordh
Humlesjös höga tonläge. (Se sidorna 38-40).
Sjuksköterskor och läkare på kliniken har hela tiden
hävdat att invandrare inte behandlas sämre på kliniken,
varken nu, varken då, som de uttryckte det till Sveriges
Radios ”Medierna”. Snarare att invandrare behandlas
bättre än på andra håll, eftersom 50 procent av läkarkåren är invandrare och förstår kultur och språk.
Den enda händelse som krävt en utredning är kontroversen kring den romske mannen där det gjordes
en ordentlig händelseanalys enligt Socialstyrelsens
rekommendationer, med ett utbildat analysteam från
andra kliniker. Till tidningen Journalisten har Axel
Gordh Humlesjö felaktigt hävdat att händelseanalysen
gjordes av den medicinskt ledningsansvarige läkaren,
Mikael Fjällid.
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö säger att
sjukhusets egen attitydundersökning kommit fram till
att det förekommit oacceptabelt rasistiskt språkbruk
på avdelningen.
Om de menar den SIFO-undersökning som gjordes
bland undersköterskor och sjuksköterskor på sjukhuset, läkarkåren tillfrågades aldrig, så svarade 96
procent ”inte alls” eller ”i ganska liten utsträckning”,
på frågan om det förekommer invandrarfientlighet
bland personalen på IVA.
Dagens Nyheters ledarskribent, Hanne Kjöller,
kommenterar siffrorna i en ledare med orden: ”I dessa
tider av SD-framgångar kan man fråga sig hur många
arbetsplatser som uppvisar så goda siffror”.
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö skriver i
sitt bemötande, utan att konkretisera sig, att en rad
chefer informerats men att det enligt deras källor inte
vidtogs några åtgärder.
Vi har i två nummer visat att så inte var fallet.
Janne Josefsson och Axel Gordh är förvånade över
att någon tycker annorlunda än dem och menar att
”sjukhuset och tidningen Sjukhusläkaren idag hävdar
att hela historien var en bluff är uppseendeväckande”.
Nu är det inte kanske främst Sjukhusläkaren, som
menar att verkligheten inte stämde överens med den
Ku Klux Klan-bild som Janne Josefsson och Axel
Fortsättning nästa uppslag >>
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Gordh Humlesjö målade upp. Sköterskorna och
läkarna på IVA har hela tiden sagt att det inte känt
igen någonting av de våldsamma anklagelserna.
Ett stort problem som bidrog till att knäcka
kliniken var dock, vilket vi skrev om i förra
numret, att sjukhusledningen enligt många
anställda svek klinikledningen och klinikens anställda när det stormade som värst.
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö inleder
sitt bemötande med att de tycker att det är anmärkningsvärt att jag inte kontaktade dem för en kommentar innan jag publicerade min egen oberoende undersökning om det förekommit särbehandling av invandrare på IVA på Södertälje sjukhus
Det är riktigt att jag i mina artiklar vid ett par tillfällen omnämnde deras agerande. Det ena var när det
gällde vem som påstått att det förekommit Ku Klux
Klan-liknande möten. Det andra tillfället var att jag
påstod att de i sin sändning förtigit att Peter Magnusson
erbjöds att arbeta sida vid sida med verksamhetschefen
Kajsa Giesecke för att ta itu med problemen.
Desto märkligare att de nu i sitt bemötande
inte med ett ord bemöter min kritik att de
förtigit viktiga uppgifter.
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö skriver
slutligen i sitt bemötande att Södertälje sjukhus smutskastat undersköterskan Peter Magnusson ända upp i
Arbetsdomstolen och frågar; Vem i offentlig sektor
kommer i framtiden att våga utnyttja sin meddelarfrihet?
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö blundar
helt för att det faktiskt visat sig att det förekommit
personliga konflikter mellan Peter Magnusson och
främst två sjuksköterskor. En av sjuksköterskorna
talade, enligt Peter Magnusson, inte med honom
under ett halvår och den andra sjuksköterskan uppger
att hon haft konflikter med Peter Magnusson.
Det finns också en avvikelsrapport skriven av en
dagsjuksköterska, som arbetade natt tillfälligt, mot Peter
Magnusson för en handling som han för verksamhetschefen medgivit och lovat att inte upprepa. Så skäl för
konflikter har funnits. Normalt sett löses de också. I tidningen Sjukhusläkaren har riktats stark kritik mot sjukhusledningen för det sätt de hanterat situtationen.
Att det sedan uppstått ytterligare samarbetssvårigheter
på kliniken efter de två debattprogrammen där de anställda
utmålats som rasister är tragiskt, men inte förvånande.
SVT Debatts andra sändning, som var en enda stor
lynchning av klinikledningen, innebar tyvärr också
den totala kommunikationskollapsen i det mediedrev
som blev följden, där även politiker tryckte på för att
huvuden skulle rulla.
Nu kanske inte Janne Josefsson och Axel Gordh
Humlesjö kommer att kunna få in medieprofessorn
Jesper Strömbäcks kloka ord om medias ansvar att ge
en korrekt totalbild i sina programupplägg, men ledningen på public serviceföretaget SVT bör definitivt ta
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Så långt med objektiviteten och den granskande journalistiken. Axel
Gordh Humlsjö gratulerar personen bakom det egna ”scoopet”

sig en tankeställare.
Janne Josefsson och Axel Gordh Humlesjö avslutar
sitt bemötande med stora värdeladdade ord, men som
reportrar åt public service bör de kanske förhålla sig
mindre känslosamma och mer objektiva.
Att, som Axel Gordh Humlesjö, twittra och gratulera
personen bakom det egna ”scoopet” till diverse priser,
är avslöjande och oroande. Det uppfyller inte kraven
på ett objektivt och granskande förhållningssätt för en
granskande reporter på public service-företaget SVT.
Slutligen: Sjukhusläkaren har under många år bevakat
ytttrandefriheten och meddelarfriheten. Vi är kanske
den tidning som skrivit mest i landet om de här
frågorna.
I vårt förra nummer, då vi granskade sanningshalten i rasismanklagelserna mot IVA på Södertälje
sjukhus, var vi först med nyheten att repressalieförbudet förstärks så att det går att utdöma straff på upp till
ett års fängelse för den som utövar repressalier.
I samma nummer delade vi också ut priset ”Årets
visslare” till två personer som gjort något för yttrandefriheten och demokratin inom sjukvården under året.
Det gör vi varje år. Förutom vår tidningsbevakning
har vi arrangerat seminarium om yttrandefrihet och
meddelarfrihet, med de främsta experterna i landet.
Vår läsekrets vet hur oersättliga vi tycker att visslare
är för demokratin. Samtidigt vet vi, som skrivit om de
här frågorna under många år, att det även förekommer fall där visslaren har fel eller har andra mindre
goda motiv...eller där visslarens larm blåses upp över
alla gränser av sensationslystna journalister.
Att med skandaljournalistik framställa en klinik
som rasistisk, gynnar inte möjligheterna för framtida
seriösa visslare att slå larm. Tvärtom.
Christer Bark
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VI HAR EN TRADITION NÄR DET GÄLLER SAMVERKAN SOM INTE
ÄR LIKA SJÄLVKLAR PÅ ANDRA STÄLLEN I VÄRLDEN.
KAJ STENLÖF forskningschef för gothia forum, en mötesplats för klinisk forskning

Samverkan och forskning är något jag brinner
för. Jag är medicinare i grunden, har studerat
endokrinologi och bedrivit egen forskning.
Under ett antal år arbetade jag även i USA
för att lära mig mer om klinisk forskning. De
senaste åren har jag varit engagerad i Gothia
Forum: en mötesplats och resurs för alla som
arbetar med klinisk forskning.
Gothia Forum är egentligen en fortsättning
på Västra Götalandsregionens tidigare framgångsrika historia med klinisk forskning. Det
är den region i Sverige som satsat mest på klinisk forskning i rena pengar per invånare.
För att kunna ta ytterligare ett steg i den här
utvecklingen lyssnade vi på alla aktörers synpunkter och önskningar. Vi kom gemensamt
fram till att det behövdes en fysisk kopplingspunkt, en funktion eller enhet som kunde sköta all samverkan mellan parterna rent
praktiskt. Det var i den andan som Gothia
Forum föddes.
Vi ser projektet som väldigt unikt eftersom
vi i samråd med regionen, sjukvården, akademin och ett ﬂertal vanligen konkurrerande
läkemedelsbolag på kort tid nådde en samsyn om vad som behövdes göras.
Jag brukar säga att vi gör det vi är bra på i
Sverige: samarbete. Vi har en tradition och en
erfarenhet när det gäller samverkan som inte är
lika självklar på många andra ställen i världen.
Det är något vi ska ta fasta på och utnyttja.
Min främsta lärdom om samverkan?
Att bästa sättet att lyckas är att se andra lyckas.
Det är en fantastisk lärdom.

”
4.

1.
2.
1. KAJ är en av länkarna i kedjan som gör det möjligt att utveckla läkemedel i Sverige.
En livsavgörande kedja – om vi vill behålla läkemedelsforskningen.

TILLSAMMANS ÄR BÄSTA MEDICINEN

5.
6.
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Landstingsrådet Birgitta Rydberg
som gick först i drevet har ännu inte
brytt sig om att ta reda på vad som var sant
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Landstingsrådet Birgitta Rydberg var
en av de politiker som ställde sig i
främsta ledet i drevet som knäckte IVA
på Södertälje sjukhus. I SVT Debatt
den 26 februari anklagade hon klinikledningen för att behandla Peter
Magnusson som en kriminell tjallare.
▼ Idag har det gått två år sedan hon i TV-studion tog
täten i att fördöma klinikledningen, men Birgitta
Rydberg har fortfarande inte tagit reda på om det
fanns någon sanning i påståendena att invandrare särbehandlats.
Hon har inte lyssnat på de hemliga inspelningar
som låg till grund för hennes hårda ord, trots att det
inte skulle ta henne längre tid än att åka fram och
tillbaka till SVT Debatt-studion.
– Det är inte min sak, det är
sjukhusledningens uppgift,
säger Birgitta Rydberg (bilden).
Enligt anställda på IVA
pressade Birgitta Rydberg sjukhuschefen hårt för att få klinikledningen avsatt.
Sjukhuschefen Mikael
Runsiö tillbakavisar de påståeendena och menar att sjukhuset höll politikerna utanför.
När det gäller om det förekommit särbehandling av
invandrare har Birgitta Rydberg inte begärt någon
återrapportering av sjukhuschefen Mikael Runsiö,
säger hon och han säger i sin tur till Sjukhusläkaren
att han inte återrapporterat till henne sin åsikt att det
visat sig att det inte förekommit någon särbehandling
av invandrare.
Birigtta Rydberg har under de två år som
gått aldrig besökt kliniken och har aldrig
talat med den klinikledning som hon
fördömde så hårt.
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– och nu kommer hon
med nya anklagelser
mot Södertälje sjukhus
Idag är tonen inte lika hård, men inte ångerfull,
och hon vill inte svara på frågan vad hon tycker att
klinikledningen gjorde för fel.
– Jag har ingen anledning att kommentera någonting
som gäller klinikledningen, jag har uppdraget att bevaka
att vi är tillräckligt bra på bemötande av patienter.
Birgitta Rydberg menar att det vore att gå vid sidan
av sjukhusdirektören om hon skaffade sig information
av de anställda på IVA.
När Sjukhusläkaren frågar vilka kontakter hon haft
med sjukhusdirektören Mikael Runsiö svarar Birgitta
Rydberg:
– Vi har haft kontakter, men jag har ingen anledning att närmare inför dig redovisa hur de kontakterna sett ut.
När Sjukhusläkaren frågar vad han och ledningen
rapporterat svarar Birgitta Rydberg:
– De har rapporterat till sin styrelse, dom är inte
rapporteringsskyldiga till mig.
Under intervjun undviker Birgitta Rydberg att ge
konkreta svar.
Hon uttrycker sig i allmänna ordalag och säger att
det inte är ett ovanligt problem att invandrargrupper
inte blir hörda och sedda, vilket i förlängningen kan
leda till att de inte får rätt behandling och att det är
viktigt att ha en värdegrund som är ett levande
dokument.
Nya anklagelser mot Södertälje sjukhus
När Sjukhusläkaren frågar henne om hon idag två år
senare anser att det förekom särbehandling av
invandrare på IVA svarar hon att hon vet att det finns
personer som upplevt sig illa bemötta.
När Sjukhusläkaren ber henne ge ett exempel på
ett enda fall där invandrare har särbehandlats svarar
hon:
– Det finns personer som upplevt att de blivit illa
bemötta, till exempel när man sökt akutmottagningen.
När Sjukhusläkaren påpekar att frågorna gällt IVA
svarar hon.
– Ja, nej jag har inte gått in i enskilda ärenden och
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tänker inte göra det. Jag har lämnat ett skriftligt svar till
dig och det är det svaret du får. (Se artikel här intill)
Verksamhetschefen, Annelie Lennberg, som är
ansvarig för akuten sedan ett år tillbaka är förvånad
över Birgitta Rydbergs påståenden.
– Vi har inte fått några signaler som handlat om att
folk blivit illa bemötta för att man är invandrare.
Birgitta Rydberg är välkommen att höra av sig till oss
om hon vet någonting som inte vi vet. Nuförtiden har
vi lappar som alla kan fylla i lätt och behändigt och
som folk faktiskt använder och vi har inte fått ett
enda sådant påpekande. Det finns inte heller några
signaler i våra incidensrapporter. De klagomål vi får
är de vanliga, att man får vänta för länge ibland.
I SVT Debatt sade Birgitta Rydberg att hon var förfärad
över vad Peter Magnusson fått utstå och att han blev
behandlad som en kriminell tjallare av klinikledningen.
Vill inte kommentera JK:s granskning
När Sjukhusläkaren frågar om hon tycker att JK, som
kommit fram till motsatsen, har fel, svarar Birgitta
Rydberg:
– Det är inte en fråga som jag har anledning att gå
in i, det är sjukhusledningens och sjukhusstyrelsens
sak att fortsätta.
– Peter Magnussons upplevelse av hur han blivit
bemött tycker jag ändå visar på att vi behöver bli
mycket bättre på att fånga upp när personal har upplevelser av att det inte är bra i vården. Han har haft en
del problem när han har försökt påtala problem.
Så det är Peter Magnussons upplevelse av mötet
som gör att du kan säga att klinikledningen behandlade honom som en tjallare?
– Jag vill inte gå i svaromål mer om det här, jag har
lämnat ett svar till dig skriftligt och det är det svaret
som är mitt.
I intervjun menar Birgitta Rydberg att hon sett till
att frågan om en värdegrund lyfts i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
– Det är viktigt att det inte är ett dokument som
står i en bokylla, utan att vi hela tiden har en levande
diskussion.
När Sjukhusläkaren frågar sjukhusdirektören,
Mikael Runsiö, om det saknades en värdegrund och
ett mångfaldsarbete innan stormen bröt ut den 29
januari 2009 svarar han att det redan innan han kom
till sjukhuset pågick ett mycket bra arbete när det
gällde värdegrund och mångfald.
– Man har alltid jobbat med de här frågorna och
det gjorde man även på intensivvårdsavdelningen och
anestesikliniken, mycket beroende på att sjukhusets
anställda och patienter ju till ganska stor omfattning
har en mångkulturell bakgrund.
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Birgitta Rydbergs skriftliga
svar på vårt öppna brev
I förra numret av Sjukhusläkaren ställde vi tre
frågor till Birgitta Rydberg i ett öppet brev. I
intervjun hänvisar hon till sitt skriftliga svar. Här
är frågorna och Birgitta Rydberg svar.
1. Varför tog du ställning innan fakta fanns på bordet?
2.Birgitta Rydberg, tror du på de utredningar som
gjorts som visar att det inte förekommit särbehandling
av invandrare på Södertälje sjukhus?
3. Tror du på personalen på IVA som säger att det
aldrig förekommit en rasistisk eller invandrarfientlig
kultur på IVA?
Birgitta Rydbergs svar
▼ Vården bygger på förtroende och respektfullt, likvärdigt
bemötande av alla patienter och anhöriga. Och efter den värdegrunden jobbar alla våra läkare och andra medarbetare,
varje dag.
Anklagelser om när så inte är fallet, som när det gäller
frågan om rasistiskt bemötande och ordbruk på Södertälje
sjukhus, måste givetvis tas på största allvar. De kan aldrig
sopas under mattan. Sjukhuset har agerat för att undersöka
såväl den påstådda situationen som hantera den uppkomna
situationen på arbetsplatsen på bästa sätt. Det är också
dess uppgift, som självständig verksamhet inom Stockholms
läns landsting. I sin granskning har sjukhusets ledning och
styrelse funnit enskilda fall av dylikt dåligt bemötande.
Som en av de ansvariga politikerna för landstingets
sjukvårdsverksamhet har jag också ett ansvar, mot såväl
medarbetarna som allmänheten. Jag tog del av all tillgänglig
information men något alternativ till att vara mycket tydlig
med att rasismanklagelser måste tas på allvar och utredas,
fanns aldrig för mig. Likaså var det viktigt att peka framåt:
oavsett vad som skett så måste såväl medarbetarna som
patienter och allmänhet få trygghet, lugn och arbetsro. Men
självklart blir en sådan här process oerhört omtumlande och
många känner sig utsatta. De olika versionerna av vad som
hänt är svåra att bedöma för alla utifrån.
Jag har aldrig haft för avsikt att ta ställning för eller emot
Södertälje sjukhus, dess medarbetare, eller deklarera vilken
version av händelserna som är den riktigaste. Jag har liksom
övriga landstingsledningen stöttat sjukhuset i dess viktiga
framåtsyftande arbete med arbetsmiljön och etik, som nu har
utökats. I den arbetsrättsliga sakfrågan välkomnar vi från
landstingets ledning en prövning av sjukhusets hantering som vi själva inte kan ha några åsikter om.
Jag beklagar att Sjukhusläkaren inte har lyckats komma i
kontakt med mig för att få svar på sina frågor, eller eventuellt
besked om att jag inte kan svara när det t.ex. rör den arbetsrättsliga tvisten. Jag är känd för att alltid svara och vara tillgänglig men naturligtvis kan misstag ha begåtts även av oss.
Slutligen kan jag konstatera att jag i denna känsliga fråga
av båda sidor har ansetts agera för mycket, eller för lite.
Kanske tyder det ändå på att jag någorlunda har försökt hålla
en balans.

Birgitta Rydberg,
Sjukvårdslandstingsråd (FP)

Christer Bark
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Geriatriken i Norrköping
testar helhetsansvar för äldre
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

En vård som ser till hela den äldre patientens särskilda behov, inte bara till enstaka
sjuktillfällen och som bildar ett
specialteam kring dessa behov: Det är en
dröm som Anne Ekdahl, geriatriker vid
Vrinnevisjukhuset i Norrköping är i färd
med att förverkliga.
▼ Med åtta miljoner kronor från regeringen har hon
byggt upp ett team vid den speciella äldremottagningen på Vrinnevisjukhuset och ligger nu i startgroparna
för att komma igång. Pengarna ska gå till att under tre
år testa och utvärdera en speciell modell av äldrevård
där teamet tar allt ansvar för patienterna och ser till att
de får den vård de behöver utan onödiga besök på
akuten och långa väntetider till specialister.
– Vi tar helt enkel över dirigentrollen i vården av de
äldre, förklarar hon.
Anne Ekdahl konstaterar att
den här vården på kort sikt är
mycket dyr. Det går åt tid för
vårdkonferenser, samtal och
planering. Bara patientsamtalet
räknar hon med ska ta ett par
timmar. Men samtidigt berättar
hon att ingen av patienterna i
det pilotprojekt som genomförts innan det verkliga projektet startat, hade rätt läkemedelslistor.
– Vi hoppas att vårt arbete
ska visa att vi avlastar akuten och
minskar behovet av sjukhusbesök. Vi tror att det här sättet att
arbeta inte bara är bättre för
patienten och anhöriga utan
också är lönsamt i längden, säger
hon.
Idag står patienter som är 75
år och äldre med läkemedelsbiverkningar för hela 20 procent
Mycket tid
av inläggningarna på sjukhus,
ägnas åt
något som är mycket kostsamt
patientsamtal.

50

Att se till hela patientens behov inte bara enstaka sjuktillfällen är grundtanken med proj

för samhället.
– Här finns mycket pengar och lidande att spara,
menar Anne Ekdahl.
Det finns en total politisk enighet i landstinget
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re

med projektet vid Vrinnevisjukhuset i Norrköping, berättar Anne Ekdahl.

bakom satsningen på de äldre patienterna.
– Men hade jag inte fått pengar från regeringen
hade jag inte haft möjlighet att genomföra projektet,
konstaterar hon.

Foto: Johan Heikensten

Efter att ha tröttnat rejält på den fragmentariska
vård som äldre och multisjuka får idag tog Anni Ekdahl,

Fortsättning nästa uppslag >>
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Anne Ekdahl är också aktiv för att påverka vården av äldre på Europeisk nivå. Hon representerar svensk geriatrik inom Europeiska Unionens
geriatriska medicinsällskap, EUGMS.

som till och med förra året var ordförande i Svensk Geriatrisk förening, kontakt med ordförandena för den
internmedicinska föreningen och för den allmänmedicinska föreningen som är de största aktörerna när det
gäller vården av äldre.
Tillsammans satte de sig ned och formulerade ett policydokument om hur man kan förbättra vården för de
äldre sjuka.
För att få reda på vad de äldre tyckte om policydokumentet vände de sig sedan till landets pensionärsföreningar.
– Först hörde vi ingenting, men sedan fick vi ta emot
många entusiastiska glädjeyttringar, berättar hon.
Gick ihop med pensionärsföreningarna
Så i somras gjorde man gemensam sak med pensionärsföreningarna och presenterade tillsammans med dem
ett gemensamt policydokument vid politikerveckan i
Almedalen. Det är utifrån detta arbete som det treåriga projektet vid Vrinnevisjukhuset utgår.
– Vi utgår från ett helhetsperspektiv i vårt arbete, i
vanliga fall kan vi bara åtgärda det som patienten sökt
för, berättar Anne Ekdahl.
Som exempel berättar hon om en patient som ofta
söker vård vid sjukhuset.
– Men det handlar egentligen inte om mannens sjukdomar utan om hustruns ångest som påverkar honom
och får honom att må dåligt. I den nya arbetsmodellen
kan jag kalla hustrun till mottagningen och genom att
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hjälpa henne också hjälpa mannen.
En missuppfattning bland många äldre är att
de är igenkända bland vårdpersonalen eftersom de ofta besöker sjukvården. Men så är
det inte, konstaterar Anne Ekdahl.
– Om de söker för ont i bröstet hamnar de hos en
kardiolog, nästa gång har de ramlat och kommer till en
ortoped. Vid ett tredje tillfälle misstänker man stroke
och de kommer till en neurolog. Men ingen har den
samlade överblicken, de finns bara som enstaka vårdtillfällen hos olika doktorer.
Jämförande studie
Två grupper av äldre patienter med 225 i vardera ska
jämföras mot varandra om två år. Den ena gruppen får
vård på det vanliga sättet och den andra gruppen ingår
i äldremottagningens specialprojekt.
– Vi kommer att titta på om det är några skillnader i
hur mycket vård de två grupperna har sökt, hur många
vårddagar och vårdtillfällen de har haft, skillnader i hur
många som flyttat till särskilt boende och hur många
som avlidit i de båda grupperna, berättar Anne Ekdahl.
Också livskvalitet, upplevelse av smärta och depression kommer att jämföras mellan de båda grupperna.
– Att få genomföra det här projektet känns oerhört
meningsfullt och tillfredsställande, säger Anne Ekdahl.
Anna-Lena Bengtsson
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Äldreexplosionen
ger fler multisjuka och dementa
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

En kraftig ökning av antalet 80-åringar
och äldre väntar de närmaste 20 åren.
Att klara trycket från allt fler dementa
och multisjuka patienter blir en utmaning för sjukvården.
▼ De närmaste åren kommer ökningen av 80-åringar och äldre att ske gradvis, men från och med
2020 sker en dramatisk ändring. Antalet dementa i
Sverige beräknas i dag till 150 000, 2020 stiger antalet till 170 000 och 2030 till 215 000.
Det berättar Anders
Wimo, allmänläkare och
adjungerad professor i
geriatrisk allmänmedicin
med hälsoekonomisk inriktning, vid Karolinska
Institutet med placering
vid institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap
och samhälle.
Han deltar i den tvärvetenskapliga forskningssatsningen Swedish Brain
Förebyggande vård kan
Power och deltog i Socialminska risken för demens
styrelsens arbete med
senare i livet, säger Anders
riktlinjer för demenssjukWimo.
domar.
Anders Wimo jobbar i primärvården i Nordanstigs kommun, norr om Hudiksvall sedan 1991.
I området bor 10 000 invånare som inte bara är
presumtiva patienter utan också en del i Anders
Wimos forskning som är inriktad på epidemiologiska och hälsoekonomiska aspekter på demenssjukdomar i synnerhet och i viss utsträckning på hela
gruppen äldre.
Hans forskning ingår i SNAC-studien, Swedish
National study on Ageing and Care, där äldre i
Nordanstig, Stockholm, Skåne och Blekinge studeras. Den hälsoekonomiska forskningen är inriktad
på metodutveckling för att analysera resursutnyttjande, kostnader och kostnadseffektivitet, speciellt
inom demensvården.
– Jag tror att min forskning gör att jag har ett

kritiskt förhållningssätt till nya behandlingsmetoder och läkemedel i mitt jobb som allmänläkare,
säger han.
Det kliniska arbetet ger samtidigt en daglig och
kontinuerlig insikt i åldrandet.
I sitt arbete som allmänläkare möter han hela
spektrat av åldrande och vissa patienter får han
följa under hela demensprocessen.
– Just nu utsätts pensionssystemet för hårda påfrestningar eftersom många går i pension. Men om
10 år kommer vi att se de verkligt stora effekterna
av att en större del av befolkningen är äldre, säger
han.
Förutom att åldersexplosionen ger fler dementa
i befolkningen ökar också andelen patienter med
mer eller mindre kroniska obotliga sjukdomar, åldersdiabetes, artros, hjärtsvikt och stroke.
Enligt en nyligen genomförd finsk epidemiologisk studie tyder mycket på att riskfaktorerna för
Alzheimer är desamma som för hjärt-kärlsjukdomar, till exempel högt blodtryck och höga blodfetter, berättar Anders Wimo.
– Det här innebär att sekundärprevention blir
viktig för sjukvården när det gäller att minska riskerna för demens senare i livet. Göteborgsstudierna visade tidigt att ett dåligt behandlat blodtryck i
medelåldern ökar risken för demens, konstaterar
han.
Idag utgör Alzheimer 60-70 procent av demenssjukdomarna, resten handlar i huvudsak om vaskulära störningar.
– Mycket tyder på att livsstilsfaktorer som bra
mat, motion och sociala nätverk i medelåldern påverkar möjligheten till en bra ålderdom, säger Anders Wimo.
En viktig uppgift för sjukvården, när allt fler insjuknar i demens, blir att ställa diagnos och hjälpa
patienterna till en dräglig tillvaro.
– Idag finns ingen medicin som kan stoppa demens. De läkemedel vi har minskar bara
symtomen, säger Anders Wimo.
Men en del forskning inom området är lovande
och upptäckten att nya nervceller bildas också i
hög ålder ger hopp för framtiden, både när det
gäller demenssjukdomar och Parkinsons sjukdom,
menar Anders Wimo.
Anna-Lena Bengtsson
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”Statens satsningar påverkar inte
utvecklingen – det behövs ett
geriatriskt forskningscentrum”
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

75 miljoner kronor under fem år till ett geriatriskt forskningscentrum. Det vill Gunnar
Akner, professor i geriatrik, att regeringen
satsar för att förbättra vården av äldre.
▼ Gunnar Akner är mycket kritisk till hur de stora statliga satsningarna på utveckling inom äldrevården har
använts.
Han menar att stimulansmedlen har gått till
ett mycket stort antal
avgränsade projekt med
bristfällig vetenskaplig
kompetens, utan
samordning.
– Det finns inga som
tyder på att dessa medel
påverkat utvecklingen
nämnvärt, vare sig när det
gäller ökade kunskaper
eller förbättrad infrastruktur. Resurserna kunde ha
använts på mycket bättre
Gunnar Akner vill se genomgripande
sätt säger han.
förändringar i vården av äldre.
Gunnar Akner manar
sina kollegor och medarbetare som arbetar inom äldrevård och äldreomsorg till
samling för att utveckla en bättre vård av de äldre patienterna.
– Det krävs genomgripande förändringar av
vården av äldre och multisjuka. Det är avgörande med en ordentlig satsning på ett geriatriskt forskningscentrum med inriktning på
att utveckla och förbättra metoder inom
äldrevård och äldreomsorg, utan politiska
pekpinnar, säger han.
Metodutvecklingen menar han behövs inom områden
som diagnostik, behandling, dokumentation, teamarbete, kompetensutveckling och vårdorganisation.
Gunnar Akner föreslår att kommuner och landsting
överlåter en stor del av utvecklingsarbetet till universitet och högskolor. På detta sätt menar han att man
skulle uppnå högre kompetens vid utredning och författande av rapporter. Det skulle också innebära ett
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närmande mellan universitet och högskolor som FoUmotor för utvecklings- och förbättringsarbetet inom
vården och omsorgen i landsting och kommuner.
Slöseri att varja landsting har
egna utvecklingsenheter
– Varför ska vartenda landsting ha utvecklingsenheter,
där man skriver rapporter som nästan aldrig granskas
och publiceras internationellt och som ofta saknar dokumenterat faktaunderlag, när vi på universitet och
högskolor har ett väl etablerat system med litteraturbakgrund, utredningsmetoder, resultatredovisning och
hänvisningar, säger han.
Att göra om primärvården och journalsystemet så att de fungerar bättre för äldre patienter med komplexa hälsoproblem tillhör de
områden som han skulle vilja satsa extra på.
– Primärvårdens organisation ser ut som den gör av
historiska skäl, inte för att den organiserats efter
behov, säger han.
Gunnar Akner vill se fler olika specialister i primärvården och hoppas att vårdvalet ska hjälpa till att bredda
utbudet av olika läkare.
Han är starkt kritisk till dagens
journalsystem som, enligt hans förmenande,
består av ett svåröverskådligt mischmasch
av uppgifter och saknar långsiktig tydlig
styrning mot definierade hälsomål.
– Dagens journaler innehåller ett stort antal anteckningar skrivna av olika professioner. Det gör att den
övergripande bilden av de enskilda patienternas
hälsoproblem och riskfaktorer och hur de utvecklas
över tid är mycket svår att få fram.
Fel personer har
utvecklat journalerna
Det här är något som han menar speciellt missgynnar
äldre patienter som har många besök i sjukvården.
– Orsaken till detta är att landstingen låtit informatiker, datologer och IT-tekniker med mycket begränsad
medicinsk kompetens ta över utvecklingen och ansvaret för hur journalerna ser ut, säger han.
– Att utveckla journalen till ett hälsoanalysinstrument
är en viktig del i förändringen av äldrevården. Detta
arbete kan med fördel utföras inom ett geriatriskt
forskningscentrum, säger Gunnar Akner.
Anna-Lena Bengtsson
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Kommunöverläkaren ska
ta ansvar för äldres vård
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fler vårdplatser, medicinsk kompetens
i äldrevården, en kommunöverläkare
med ett samlat ansvar för vården av
de äldre och ett ersättningssystem
som gynnar samarbetet mellan kommuner och landsting. Så vill Läkarförbundets nye ordförande Marie Wedin
förbättra vården för äldre, multisjuka
patienter.
▼ – Först och främst måste vi ha fler vårdplatser,
det gynnar de äldre. Därefter kommer kravet på
ökad medicinsk kompetens i äldrevården, säger
Marie Wedin.
Hon menar att de äldre på särskilt boende ska ha
en namngiven läkare eller ett vårdteam som är ansvariga för dem och som de äldre kan vända sig till.
Marie Wedin pekar på att Ädelreformen
som genomfördes i början av 1990talet, gav kommunerna ansvar för de
äldres hälso- och sjukvård, men inte för
att det ska finnas läkare i äldrevården.
Det här vill hon ändra på så att kommunerna får ansvar för att de äldre i
särskilt boende har en läkare eller en
vårdcentral som har ett övergripande
ansvar för dem.
Både Sjukhusläkarföreningen där Marie Wedin
tidigare var ordförande och Läkarförbundet vill
ha en kommunöverläkare som ansvarig för vården
av de äldre. En läkare som ser till att vården är
tillräckligt bra, på samma sätt som det finns skolöverläkare, som har ansvar för skolhälsovården.
– Kommunöverläkaren ska ha en övergripande
perspektiv och se till att det finns medicinsk kompetens, och primärvårdsläkartäckning för de äldre
i kommunen, förklarar Marie Wedin.
Den här läkaren ska inte själv arbeta
aktivt som läkare bland äldre. Kommunöverläkaren ska leda äldrevården och

vara talesperson för de äldre och sjuka
gentemot politiker och i samhället i övrigt.
Fungerande vårdkedjor bör
skrivas in i vårdvalskontrakten
Marie Wedin betonar vikten av fungerande vårdkedjor som överbrygger gapet mellan sjukhus och
äldrevård.
Hon vill att vårdvalet utvidgas och att det skrivs in
i vårdvalskontraktet att vårdkedjorna mellan kommuner och landsting måste fungera.
Varför inte ge
bättre betalt till
dem som vårdar
vårdprocesserna, föreslår
hon.
– Idag har vi en hel
massa påbörjade vårdprocesser som aldrig
avslutats. Äldre kommer in på akuten, vårdas några dagar och
skrivs sedan ut utan att
man vet att vården
följs upp av den komMarie Wedin vill ha en
munala äldreomsorkommunöverläkare i varje
gen, konstaterar Marie kommun.
Wedin.
Sjuka patienter ska inte behöva ta
ansvar för att vårdkedjan fungerar
Hon menar att primärvårdsläkaren som behandlande läkare ska vara den som klarar av att hänvisa sina patienter till specialister och följa upp
vårdkedjorna och se till att patienten får en bra
vård. Idag tvingas den äldre patienten själv ta ett
alltför stor ansvar .
– Här behöver kommunöverläkaren komma in
och styra upp vården och se till att den fungerar,
säger Marie Wedin.

Anna-Lena Bengtsson
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BONUSTEMA: Vård av äldre/multisjuka

Äldresamordnaren vill
ha fler läkare i äldrevården
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

– Läkare ska inte bara finnas med i slutänden, på
sjukhuset, när det gäller vården av äldre. Det
säger Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets
tidigare ordförande med regeringsuppdraget att
samordna vården av äldre.
▼ Regeringsuppdraget är fyraårigt och Eva Nilsson Bågenholm berättar att hon just nu försöker skaffa sig en
bild av hur vården av äldre ser ut i hela landet. Men
tydligt redan nu är att den förra förbundsordföranden
vill se fler läkare i vården av äldre, också i den kommunala verksamheten. Ett förslag till fördelningsplan av
de pengar som följer med uppdraget är hennes slutliga
uppdrag.

– Det pågår ju en mängd projekt, både som finansierats av staten, men också som drivs av kommuner och
landsting. Jag försöker skaffa mig en bild av vad som
pågår för att se vilka problem som äldre patienter med
många sjukdomar möter i sjukvården.
Som samordnare försöker hon också hitta både goda
och dåliga exempel på hur äldrevården kan fungera.
– Det handlar ju väldigt mycket om att hitta verksamheter där man lyckats överbrygga hinder, samordna
hemtjänst, hemsjukvård, primärvård och sjukhusvård,
säger hon.
Också läkemedel är en viktig del i äldrevården som Eva
Nilsson Bågenholm vill se över, informationen mellan den
kommunala äldrevården och sjukvården är ett annat.
Anna-Lena Bengtsson

TA KONTROLL
VID ALZHEIMERS
SJUKDOM

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

Aricept® (donepezil) Rx. F. N06DA02 Indikation: Symtomatisk behandling av mild till medelsvår Alzheimers sjukdom. Varningar och försiktighet: Aricept är kontraindicerat för patienter med känd överkänslighet mot donepezil, piperidinderivat eller ingående hjälpämnen. Försiktighet är påkallad vid behandling av patienter med supraventrikulära kardiella ledningsproblem, obstruktiv lungsjukdom eller svårt nedsatt leverfunktion Dosering, styrkor: 5 eller 10 mg en
gång dagligen. Aricept ﬁlmdragerad tablett 5 mg eller 10 mg: 28 st, 98 st (tryckpack Ff), 50 x 1 (endos för sjukhusbruk Ef), 100 st (burk Ff). Munsönderfallande tablett 5 mg eller 10 mg: 28 st, 98 st (blister Ff). Datum för senaste översyn
av produktresumén: 2009-06-15. För mer information samt förpackningar och prisuppgifter se www.fass.se. ARI101222PSE04
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Pengar till äldrevård finns, men de
hamnar inte där de gör mest nytta
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Det finns egentligen inget som hindrar politiker och ledande chefspersoner att organisera om vården av
äldre. Det som krävs är nytänkande
och samarbete över gränserna för att
vi ska få en konsument- och
kundstyrd organisation, konstaterar
Ulla Gurner, utredare av äldrevård.
▼ Hon konstaterar att finns gott om pengar kring
den enskilde multisjuka, det visar bland annat en
studie från Gävle. Men de hamnar inte alltid där
de gör mest nytta, menar hon.
– Pengar som nu hamnar på akuten och i den
dyra slutenvården skulle kunna göra bättre nytta
för individen och för samhället om de styrdes till
att ta hand om vården utanför sjukhuset, säger Ulla Gurner.
Hon är utredare
vid Stiftelsen Äldrecentrum. Under 10
år har hon arbetat
med en modell för
kvalitativa uppföljningar av hur vård
och omsorg av äldre,
multisjuka patienter,
Mer pengar bör gå till vården
fungerar. Hon har
utanför sjukhusen, anser Ulla
beskrivit verkligheGurner.
ten utifrån gruppens behov och problem i strukturmässigt olika områden.
För tillfället deltar hon i SKLs projekt ”Bättre liv
för äldre sjuka”. Inom ramen för detta projekt
kartläggs också hur vård och omsorg fungerar för
äldre, multisjuka.
Hon konstaterar att väl fungerande
tidsbegränsade projekt som visar hur
vård och omsorg för äldre skulle kunna

fungera bättre, ofta läggs ned när projektpengarna försvinner och allt återgår till det gamla vanliga.
Äldrevården saknar verksamheter som utgår
från, och tar ansvar för, individens samlade behov
konstaterar Ulla Gurner.
Hon är kritisk till hur primärvården fungerat för äldre med många sjukdomar
och problem.
Primärvården rycker ut på händelser.
Lite tid ägnas åt förebyggande vård och
samverkan med andra vårdgivare och
den kommunala omsorgen, konstaterar
hon.
I dag får multisjuka träffa många olika läkare
och distriktssköterskor. Hembesök av läkare är
extremt sällsynt medan distriktssköterskornas
besök är mer vanliga. Trots det blir endast ett
fåtal äldre patienter inskrivna som hemsjukvårdspatienter.
Ulla Gurner beskriver kommunens hemtjänst
som hårt insatsstyrd med många olika vårdbiträden som kommer hem till den äldre. Hon betonar
att det är vanligt att anhöriga ger omfattande
stöd inte minst som administratörer och samordnare av vård- och omsorgskontakter.
Den stora mängden läkemedel som skrivs ut till
gruppen äldre patienter, i medeltal tio olika, kräver läkare som tar ansvar för att följa, värdera och
ompröva läkemedelsförskrivning och följsamhet. I
detta arbete behövs stöd av apotekare och dem
som finns närmast den äldre.
Det hjälper inte med matlådor hem till de äldre
om de inte äter upp maten. För att hitta fungerande lösningar kring läkemedel, nutrition, munhälsa och funktionsträning krävs tid för reflekion
och samarbete, säger hon.
Ulla Gurner betonar också att äldre, multisjuka
har rätt att göra val i vården precis som alla
andra.
Deras behov finns idag separerade i ett vårdval
på landstingssidan och i ett kundval på kommunsidan, säger Ullla Gurner.

Anna-Lena Bengtsson
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Debatt

www.sjukhuslakaren.se

Därför är det bra att införa
en ”fyratimmarsregel” på akuten
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

I senaste numret av ”Sjukhusläkaren” (6/2010) kan vi läsa flera
inlägg där företrädare för akutsjukvården ”tackar nej” till införandet av en ”fyratimmarsregel” på
akuten.
▼ Man varnar bland annat för att detta skulle
leda till ”kreativ bokföring” och att ”friska läggs
in och sjuka blir kvar på akuten”. Någon av de
intervjuade betonar ”vi behöver mer resurser –
inte fler lagar”.
Jag har stor förståelse för de framförda synpunkterna men vill varna för risken att man
”kastar ut barnet med badvattnet” om enbart
negativa synpunkter får dominera debatten.
Efter många år i akutsjukvården – både som
hårt arbetande kirurgjour och därefter ansvarig
verksamhetschef – är det min uppfattning att
akutsjukvården alltför länge befunnit sig på
sjukhusets bakgård (i vissa fall bokstavligen…).
Många gånger har man fått en känsla av att
”ingen bryr sig”.
Väntetidsgarantin sätter
akutsjukvården i fokus
Tack vare den nuvarande debatten och förslaget
om ”väntetidsgaranti” på akuten har akutsjukvården äntligen hamnat i fokus.
Bristande arbetsmiljö och alltför knappa
resurser blir nu uppenbara för dem som tidigare
blundat. Självklart blir inte allt bra bara för att
regeringen ”stiftar en lag” eller inför en
”garanti”, men frågan kommer upp på allas
agenda vilket vanligtvis också leder till åtgärder
– vare sig det handlar om resurser (nya eller
omfördelade) eller ändrade arbetssätt.
Akutmottagningen måste bli en angelägenhet för HELA sjukhuset – men för
att detta ska bli en verklighet måste
tydliga krav ställas på sjukhusen att
förbättra och förändra sin verksamhet.
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Men leder då inte dessa krav till ”kreativ bokföring” och att vi ”lägger in friska patienter istället
för dem som behöver våra få vårdplatser”?
Jag tror inte det – det är istället min erfarenhet att väldigt få medarbetare inom vården är
beredda att tumma på det medicinska innehållet
för att ”sjukhuset” ska kunna visa upp fina
siffror.
Tvärtom tror jag att många inom verksamheten kommer att peka på missförhållanden och
kanske en oriktig resursfördelning med hjälp av
framtagna tillgänglighetssiffror vilket i sin tur
leder till åtgärder som resulterar i bättre tillgänglighet och bättre kvalitet i akutsjukvården.
Risk att kvaliteten hotas?
Finns det då inte en risk att kvaliteten blir eftersatt när väntetidsgarantier eller motsvarande
införs? Jo, kanske – men det finns idag också
många starka krafter (på alla nivåer i vården)
som motverkar en sådan utveckling. Inom flera
områden ser vi en positiv ”glidning” från ekonomistyrning till resultat- och kvalitetsstyrning. Jag
tänker t.ex. på den ökande betydelsen av
”öppna jämförelser”, nationella riktlinjer och
nationella kvalitetsregister. Den nya patientsäkerhetslagen är också ett uttryck för att det ytterst är
och ska vara medicinsk kvalitet som räknas.
– Utnyttja tillfället!
Således, motarbeta inte ett införande
av ”väntetidsgaranti” (eller motsvarande) inom akutsjukvården. Utnyttja
istället tillfället till att förbättra den
sedan decennier eftersatta akutsjukvården i vårt land.
Kanske är jag naiv – men det är min tro (och
min förhoppning) att alla parter ytterst sett har
som mål att alla patienter med akuta sjukdomar
och skador, i rimlig tid, ska få den högkvalitativa
vård som man har rätt till.
Det är på tiden att akutsjukvården placeras överst på
dagordningen! Nu är vi nästan
där!
Sven Oredsson, medicinsk
rådgivare, Region Skåne
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Glädjande nyheter:
Sjukvården går som tåget!!

3%%0) &EB

Att finansiera sjukvården efter ett
ökande antal äldre är både dyrt och
besvärligt. Eftersom det enda politiskt
säkra sättet att förhindra åldrande är
att låta folk dö så är det är ingen
uppenbart framkomlig politik.

3:52

▼ Trots det är ingen villig att betala för det
hotande framtidscenariot, varför frågan helt
sonika döljs på sinnrika sätt av beslutsfattare på
olika nivåer.
En väg tycks vara att ta bort alla vårdplatser. Då
dör ju folk hemma istället. Ofta funna i vardagsrummet efter ett par veckor, så uppsvullna att dom
som till slut bryter sig in tror att de är en fåtölj.
Gamla människor är ju dessutom, även när de
lever, besvärliga i största allmänhet. De retar upp
sig på allt som händer i omvärlden och den värsta
katastrof som kan hända dom är att sitta i drag.
I alla lägen säger de precis vad de tycker eller så
snarkar dom. För tionde gången firar de sin sista
jul. Ger man dom en present är den vänligaste
frågan man kan få om man har kvittot kvar. Och
om inte, funderar de på vem de ska ge bort den till.
Denna åldriga art som alltså har begåvats med
den olyckliga kombinationen att ha både hjärna och
rösträtt är förstås ett stort hot mot hela vårt samhälle.
Trots greppet med att ta bort vårdplatser blir
akutmottagningarna av och till lika fulla som
Egypten var av gräshoppor eller mer modernt
uttryckt, som Tahrirtorget. De äldre som ligger
där är ju oftast levande och envisas därför med
att få både vätskebrist och liggsår om de får
vänta lika länge som alla andra, vilket är irriterande och ser illa ut i statistiken.
För att lösa detta har man därför hittat på olika
”snabbspår” in på vårdavdelning för att snabbt få
rent på akuten. Informationsavdelningarna har
haft fullt upp med att hitta på skojiga namn för
att maskera den verkliga avsikten och dessutom
pigga upp både anhöriga och anställda.
Kommer man in med en färsk stroke så blir
det snabb inläggning via den sk Hjärnvägen. För
uttalad blodbrist blir det istället Järnvägen. Här
har man dock protesterat eftersom namnet
uppges ge en känsla av att man inte ska komma

nånstans alls.
För ett lårbensbrott gäller Höftleden. Och för
den som bara är lite otäckt gammal sådär i
största allmänhet så finns Ålderstigen.
Men sen har det varit svårare att komma
vidare och informationsavdelningarna kämpar
nu med att kläcka nya fräscha idéer. För diabeteskoma…. Socker-röret? Akut depression…Tårkanalen? För de som somnat med cigarett i läsfåtöljen…Ihjälb-rännan?
Väl inne är de gamla också många och från ett
sjukhus rapporterades nyligen att personal
tvingats förse patienter med kastrullock och
skedar för att vid behov kunna kalla på hjälp där
de låg instoppade i skrymslen och vrår. Uppgiften dementerades förstås omedelbart och det
begriper ju vem som helst att personalen aldrig
skulle dela ut kastrullocken utan kastrullerna,
som man kan kissa i direkt.
Däremot finns en misstanke om att den bräckliga generationen inte alls är så bräcklig i verkligheten. En till synes skör liten dam kom in till
sjukhuset för en envis andnöd som inte gett med
sig trots flera veckors örtintag och ångkok.
Vid ankomsten till sjukhuset visade det sig att
hennes lungor var oskuldsfullt vita vilket är bra
på obduktion men inte på röntgen. Röntgenläkaren, som alltid rädd om sin fina avdelningsstatistik med 100 procent överlevnad, satte vid
åsynen av bilderna förskräckt på patienten en
syrgasmask och larmade akutteamet för borttransport.
Strax därefter var den lilla damen omgiven av
andfådda intensivister som oroligt lutade sig över
henne övertygade om att hon i vilken sekund
som helst skulle vara i behov av omedelbar återupplivning.
Den lilla damen som faktiskt inte kände sig
speciellt sjuk och framförallt inte på något sätt
sämre än före röntgen, svarade förundrat på
deras bekymrade frågor,
bakom den brusande
ansiktsmasken uppskruvad
till maxflöde med ren
syrgas:
– Jo tack, jag mår bra,
men här blåser så….
Dr Snake
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Sjukhusläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm
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Prolia® (denosumab) Rx, F 60 mg injektionsvätska, lösning i
förfylld spruta. ATC-kod: M05BX04. Indikation: Behandling
av osteoporos hos postmenopausala kvinnor som löper ökad
risk för frakturer. Prolia® minskar signifikant risken för
vertebrala och icke-vertebrala frakturer samt höftfrakturer.
Varje förfylld spruta innehåller 60 mg denosumab i 1 ml
lösning (60 mg/ml). Denosumab är en human monoklonal
IgG2-antikropp producerad i en cellinje från däggdjur (CHO)
med rekombinant DNA-teknik. För fullständing information
vid förskrivning, produktresumé och aktuella priser, se
www.fass.se. Prolia® är subventionerat för behandling av
osteoporos hos postmenopausala kvinnor som löper ökad
risk för frakturer där behandling med alendronsyra inte
bedöms som lämplig. Datum för översyn av produktresumén
20 september 2010. Amgen AB, Box 706, 169 27 Solna.
08-695 11 00. www.amgen.se. GlaxoSmithKline, Box 516,
169 29 Solna. 08-638 93 00. www.glaxosmithkline.se

PROLIA INGÅR NU I HÖGKOSTNADSSKYDDET
®

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