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TEMA

På Remeo är en fikastund i trädgården möjlig
även om du är bunden till respirator

Think
different
• I Västerås öppnas en lättakut helt utan sjuksköterskor
• På Framtidens Vårdavdelning är läkarsekreterare
med på ronden och parvården avskaffad
• I Norge vänder en sjukhuschef upp och ner på allt

• Han heter Per Bleikelia och har ställt alla
begrepp på huvudet till de anställdas förtjusning. Så fort de hör hans namn ler de brett
som horisontlinjen.
Läs varför på sidorna 6-8

• I det här numret ger vi exempel på
annorlunda lösningar. Bra, mindre bra, en
del bisarra. Eller? Vad tycker du?
Debattera på vår hemsida:
www.sjukhuslakaren.se
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Sp ntanitet
Vitaros® – den första krämen för topikal
behandling av erektil dysfunktion1,2

(alprostadil kräm)

1

SNABBVERKANDE (5 – 30 MIN)

NÄR DET BEHÖVS

1

DÄR DET BEHÖVS

1

Enkel topikal applicering med innovativ kombination av alprostadil och DDAIP
Verkningsmekanism: Alprostadil är kemiskt identiskt med prostaglandin E1, vars effekter innefattar vasodilatation av blodkärl
i den erektila vävnaden vilket sammantaget framkallar styvhet i penis. DDAIP förbättrar alprostadils epitelgenomtränglighet.
Dynamiken i epitelbarriären ändras temporärt genom öppnade av de täta förbindelserna mellan cellerna. Detta medger att
läkemedlet snabbt absorberas genom huden1– 2.
Visad effekt i ﬂera patientgrupper. Förbättringar liknande de som gällde alla patienter observerades generellt inom subpopulationerna (diabetes-, hjärt-, prostatektomi- och hypertonipatienter samt patienter vars tidigare Viagrabehandling misslyckats)1.

Om ni har frågor eller önskar mer information kontakta oss på info.sverige@sandoz.com
Vitaros produktresumé www.fass.se Varningar och
försiktighet: Om förlängd erektion >4 timmar (priapism) uppträder, skall patienten omedelbart söka
läkare. Om priapism inte omedelbart behandlas,
kan resultatet bli skada på penisvävnaden och
permanent förlust av potensen. Innehavare av godkännande för försäljning: Sandoz A/S. Datum för
översyn av produktresumén: 2014-09-04.
Referenser: 1) Becher E. et al. 2004 Expert Opin.
Läkemedelsbehandling; 5 (3) :623-632.
2) Vitaros® produktresumé 2014.

Vitaros® är ett registrerat varumärke av NexMed International Limited.

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

1505338783 14756 FWD

Förkortad förskrivningsinformation, för fullständig information se Vitaros produktresumé:
www.fass.se
Vitaros (alprostadil) 3 mg/g kräm ATC-kod
G04BE01. (Rx/F särskilda villkor reglerar subventionen). Varje engångsapplikator innehåller 300
mikrogram alprostadil i 100 mg kräm (3 mg/g).
Läkemedelsform: Kräm. Terapeutiska indikationer:
Behandling av män ≥18 års ålder med erektil dysfunktion, vilket är oförmåga att uppnå eller bibehålla en erektion som är tillräcklig för en tillfredsställande sexuell funktion. Kontraindikationer: Se
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I brist på
nytänkande

F

örra året kunde vi rapportera om en sommar som
aldrig tog slut, och då var
det inte värmen vi pratade
om, utan vårdplatsläget.
Och precis som förväntat
för de flesta av oss är en ny sommar på
ingång, men konstigt nog verkar den
komma som en överraskning för sjukvårdens beslutsfattare.
Vi ser de sedvanliga larmrapporterna
om brist på sjuksköterskor, IVA-platser
och vårdplatser. Akutlösningar där personalen kan välja bort semester har åter på
sina håll kommit upp som förslag till
lösning.
Vi ser också andra mer kreativa förslag
på lösningar som att låta personalen på
akutmottagningen i Lund ringa 112 när
läget blir ohållbart. Det vi tyvärr inte ser
är en utveckling mot en sjukvård baserad
på patienternas behov av såväl medicinska insatser som kontinuitet.
Varför ser det ut som det gör i
Sverige, när OECD-statistiken visar att
vi ligger högt i antal av såväl läkare som
sjuksköterskor och barnmorskor? Något
som fått många kängor är New Public
Management och många väntar nu på det
styrsystem som ska ge oss möjlighet att
åter bedriva en etiskt försvarbar sjukvård
där de medicinska behoven får styra.
Jag tror vi måste börja tänka om. Jag
tror tyvärr inte att ett styrsystem kan
vara den enskilda lösning som skapar en
fantastisk sjukvård. Det jag tror på är att
vi måste få göra det vi som kår är bra på,
att leverera bra sjukvård, men också att
få leda vården och dess utveckling.
Vi måste vara delaktiga i planeringen
av morgondagens sjukvård – men det

Låt oss börja med
att ge patienten
en ansvarig läkare
betyder inte att vi ska sitta som gisslan i
en uppsjö förbättringsarbeten vi inte tror
på – utan vi bör få vara med och sätta
agendan.
Vi måste också få tid att vara med och
skapa de förbättringar som behövs för att
möta morgondagens behov, det kan vi
inte behöva göra vid sidan om på fritiden.
Vi bör som kår kräva att få vara professionella och att få förutsättningarna
att oavsett styrmodell eller belöningssystem få driva en sjukvård som utgår
från patienternas behov, såväl medicinska
som behov av kontinuitet och trygghet.
I detta nummer kan du läsa om Per
Bleikelia, den norska sjukhusdirektören
som kallar sig tillrättaläggare och menar
att sjukvården måste organiseras efter
mötet mellan läkare och patient.
Här vill jag utmana svenska
sjukhuschefer och den politiska ledningen att följa efter och våga låta oss
som kan sjukvård vara med och
skapa en välfungerande och hållbar
sjukvård.
Kanske våra ministrar Gabriel
Wikström och Ardalan Shekarabi vill
ta täten och göra ett studiebesök på
Ringerike sjukhus?
Att behovet av förändring finns
visades tydligt av en artikel i DN om
Åke som träffat 66 läkare på ett års tid.
Det är uppenbart att vi måste tänka
nytt för att vända skutan, men kanske

ibland också fånga upp det gamla – om
det fungerade. I detta nummer rapporterar vi också om framtidens vårdavdelning, som delvis innebär att gå tillbaka
till det som faktiskt varit det basala och
viktiga, att vårda patienten.
Patienterna, och framför allt de
kroniskt sjuka, efterfrågar kontinuitet
och att veta vem man ska höra av sig till.
Det har på senare år funnits en övertro på
teamet – och det har ersatt patientens
rätt till en namngiven ansvarig läkare.
Läkarförbundet har under året arbetat
med en utredning kring begreppet PAL,
patientansvarig läkare. Utredningen
visar tydligt att liksom patienterna
önskar vill vi läkare få stå för kontinuitet
och att vi som kår är beredda att ta det
ansvaret.
Innan det är dags för ledighet för oss
lovar vi i Sjukhusläkarna att göra vad vi
kan, bland annat i Almedalen, för att vi
som profession ska få ett större inflytande
i sjukvården, så att varje patient som så
behöver ska kunna få en namngiven
ansvarig läkare och insatser i rätt tid
baserat på de medicinska behoven.

ELIN KARLSSON
Andre vice ordförande
i Sjukhusläkarna
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Sjukhusläkarn
Finns det plats för professionerna
bland politiker och tjänstemän

juli

Plats: Wisby Strand Congress
& Event, Donnersgatan 2,
Ala/Greenroom.

Moderator
Elin Karlsson
Andre vice ordförande
i Sjukhusläkarna och
ledamot i Läkarförbundets förbundsstyrelse.

Är det dags för politikerna att kliva
tillbaka från detaljregleringen och visa
större tillit till professionernas sakkunskap? Och vad ska professionerna göra
för att tillsammans nå detta mål?

Medverkande

Sineva Ribeiro,
ordförande i
Vårdförbundet.

Hans Karlsson,
chef för vård och
omsorg, SKL.

Inge-Bert
Täljedal,
Professionsförbundet.

Marina Tuutma,
Distriktsläkarföreningen.

Stefan Jutterdal,
ordförande
Fysioterapeuterna.

Patrick Vigren,
verksamhetschef
för Neurologen,
Linköpings
universitetssjukhus.

Karin Båtelson,
ordförande
i Sjukhusläkarna.
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Evenemang:
Seminarium
Arrangör:
Sjukhusläkarna

Illsutration: Myran

1

kl 08:30 - 09:45

na i Almedalen
Hur kan väntetiderna
i vården kortas?

1

juli

kl 10:30 - 11:45
Plats: Wisby Strand Congress
& Event, Donnersgatan 2,
Lye/Lounge

Evenemang:
Seminarium
Arrangör:
Sjukhusläkarna

Moderator
Karin Båtelson
Ordförande i
Sjukhusläkarna och
vice ordförande
i Läkarförbundet.

Agneta Karlsson,
statssekreterare hos
sjukvårdsminister
Gabriel Wikström.

Johan Hjertqvist,
VD för Health
Consumer Powerhouse.

Inger Ros,
ordförande, Riksförbundet HjärtLung.

Soffia
Gudbjörnsdottir,
registerhållare,
Diabetesregistret.

Mef Nilbert,
onkolog och chef
för Regionalt Cancercentrum syd

Calle Waller,
vice ordförande,
Prostatacancerförbundet.

Harald Grönqvist,
samordnare för
tillgänglighet i
vården på SKL

Illsutration: Myran

Medverkande

Internationella jämförelser visar att svensk sjukvård halkar efter
på grund av långa väntetider.
Samtidigt har Sverige Europas bästa diabetesvård och det pågår
ett strukturerat arbete för att korta väntetiderna i cancervården.
Seminariet vill belysa problem och möjligheter kring vårdens
väntetider.
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ges ut av Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund,
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sjukvårdspolitiska frågor.
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organiserar 40 procent av Läkarförbundets
medlemmar. Vi organiserar alla specialister
på sjukhus, samt professorer, docenter och
högskolelektorer vid universiteten.
Riskera inte att bli utan
Sjukhusläkaren – anmäl din
nya adress när du flyttar!
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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Per Bleik
SJUKHUSLÄKARENS

FÖRSTAPRIS
t Per Bleikelia får
Sjukhusläkarens
förstapris och det stora
”Think different-päronet” för sin annorlunda ledarstil.
Han har bevisat att det går att skapa kvalitet och
vända förlust till vinst om man vågar låta proffsen
vara proffs.

Han vägrar kalla sig
sjukhusdirektör.
Tvåfaldigt prisbelönte Per
Bleikelia, högste chef på
Ringerike sjukhus i Norge, bär
stolt titeln ”Ansvarig
tillrättaläggare” och råder alla
sjukhusledare att våga resa sig
upp, lämna kontorsstolen och bistå
i stället för att kontrollera sin
verksamhet.

I detta nummer
t – Min titel sänder ut en signal om att jag har ett
Ledaren ................................................3
Sjukhusläkaren i Almedalen .................4-5
Ledarskap .........................................6-8
Medicinsk rehab ...........10-13 och 26-33
Framtidens vårdavdelning ..............14-16
Lättakut utan sjuksköterskor ..........17-18
Arbetslösa får jobb i vården i Skåne.......19
Väntetiderna och cancervården .......20-22
Krönikan | Karin Båtelson......................23
Vad orsakar väntetider i vården? ......24-25
Ryggmärgsskadevård.....................26-28
Aktuellt på webben ..............................34

annat sätt att se på mitt ledarskap. Jag leder ”upside
down”. Mina hjälpare på sjukhuset är de som går i
vitt – läkarna och sjuksköterskorna. Och min
uppgift är att tillrättalägga verksamheten för att
möjliggöra för dem att få till det goda mötet mellan
läkare och patient.
Det går snabbt när han pratar – inte bara för att
han gör det på norska – Per Bleikelia brinner för det
han gör och det råder inga tvivel om den entusiasm
han känner inför den filosofi han utövar på jobbet om
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Det var när Per Bleikelia själv blev allvarligt sjuk som h
re som låter lösningen på problemen utveckla sig blan

www.sjukhuslakaren.se

elia
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Sjukhusdirektören ”Ansvarig
tillrättaläggare” som älskas
av alla för sin unika ledarstil

han insåg vad som verkligen är viktigt inom vården. ”Jag gick från att vara en ledare med stor tilltro till ekonomistyrning som ”alltid skulle ha rätt” till att bli en ledad dem som känner verksamheten bäst”. Här håller han om ”hjälparen i vitt”, sjuksköterskan Hilde M Tangen, på akutmottagningen. Foto: Anette Marcelle Hallquist.
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dagarna. Och denna filosofi har inte bara
gett honom pris som ”Årets Sjukhusdirektör” och ”Lageforeningens ledarpris”
i Norge – den har också på knappt tre år
vänt en ekonomiskt obalans till ett överskott för Ringerike sjukhus.
– Läkarna ute i verksamheten var
väldigt hungriga på det här – att få lov
att delta. Och det här är människor som
är betydligt mer intelligenta än jag är,
det är jag den förste att skriva under på.
Om de inte får vara med i processen blir
de irriterade i stället för engagerade.
Varför ska vi utsätta dem för en diktatur?
Direkt när vi uppnådde ett överskott i
verksamheten gick jag ut till dem och
ställde frågan – vad vill ni att vi ska investera i och använda de här pengarna till?
Det tror jag är helt rätt väg att gå.
De flesta av en sjukhusdirektörs
traditionella arbetsuppgifter har Per
Bleikelia delegerat ut till avdelningsläkarna ute i verksamheten –
ytterligare ett led i hans strävan efter
att fullständigt vända upp och ner på
den hierarkiska ledarmodellen.
– De är de som har förståelsen för verksamheten och kan se helheten och därför
har jag gett dem fullmakt och mitt fulla
förtroende. Ingen har svikit det hittills.
När man leder från toppen leder man
en administration – inte ett sjukhus,
betonar Per Bleikelia. Men det tar lite
tid att bygga en kultur där ekonomen
på sjukhuset inser att hen inte har
någon annan roll än att se till så att de
som jobbar där ute får optimala förutsättningar att göra sitt jobb, berättar
han. Men det är just så han vill ha det.
– Det är generellt sett för mycket
uppmärksamhet kring ekonomin på ett
sjukhus. Jag vill att fokus ska ligga på
vården och behandlingarna. Många
chefer kommunicerar bara ut budskap
om vilka verksamheter de måste dra ner
på nästa år. Jag vill prata om vad vi ska

”När man leder
från toppen
leder man en
administration
– inte ett sjukhus”
satsa på och vad vi ska få till för de här
pengarna vi tillsammans har att röra oss
med.
Varje morgon inleder Per Bleikelia
med att gå runt hela sjukhuset och hälsa
på samtliga anställda.
– Så att de vet att jag finns här, säger
han, som om det vore det mest självklara i världen.
Därefter har han sitt dagliga möte
med de två ledarna som förutom honom
själv utger hela den stab han har valt att
ha tätt omkring sig i det dagliga
arbetet – den ena med ansvar för den
medicinska verksamheten och den andra
med ansvar för den kirurgiska.
– En gång i månaden går vi igenom
ekonomin. Då börjar vi alltid med det
viktigaste först – kvalitetssiffrorna. Jag
vill skapa en kultur där vi pratar om patienter med varandra – inte pengar. Jag vill
bidra till en entusiasm hos medarbetarna
och investera pengarna i det som ökar
effektiviteten och bidrar till en bättre
arbetsmiljö. Läkarna är den viktigaste

www.sjukhuslakaren.se

förutsättningen för att det här ska lyckas.
Men det var när han själv skulle
opereras och drabbades av komplikationer i form av akut lungemboli med en
lång konvalescens som följd som hans
förståelse för det som verkligen är
viktigt inom vården djupnade, berättar
Per Bleikelia.
– Någon sjukhusdirektör fanns
aldrig i mina tankar då – det var min
läkare jag ville träffa och jag möttes av
en oerhörd professionalitet. Där och då
förstod jag på riktigt att hela sjukhusverksamheten måste planläggas utifrån
det mötet – även om jag hade haft den
typen av tankar länge.
Vilket är ditt främsta råd till
andra sjukhusledare?
– Det blir väldigt mycket mer och
bättre saker gjorda om man vågar lämna
kontorsstolen. Ändringarna i en organisation ska ske inifrån – inte från en
ledning utan inblick. Jag har gått från
att vara en ledare med stor tilltro till
ekonomistyrning som ”alltid skulle ha
rätt” till att bli en ledare som låter lösningen på problemen utveckla sig bland
dem som känner verksamheten bäst.
Det värsta som finns är att ge sina
anställda munkavel.
Vad har du för planer med ditt
ledarskap framöver?
– Det är ju begränsat hur mycket
man kan förnya sig – men jag försöker
hela tiden omvärdera mitt sätt att tänka.
Jag skulle gärna vilja göra ännu fler
överföringar av beslutsfattandet till den
yttersta nivån – det vill säga läkarna ute
i verksamheten. Jag vill forma en kultur
där alla är med. När jag ser ett papper
ligga och skräpa på golvet ringer jag
inte städpersonalen och ber dem komma
och plocka upp det – jag tar det själv till
närmaste papperskorg.
Malin Lindgren

Jon Helle i Norges Läkarförbund: Vi hoppas att fler väljer att göra som Per Bleikelia
Han sätter diagnostik och behandling
i första rummet och lyssnar in de
anställdas behov. Därför fick Per
Bleikelia – som första icke-läkare
någonsin – norska Läkarföreningens
ledarskapspris i fjol.
– Vi gjorde ett undantag och tilldelade
8

honom priset. Han utmärkte sig så pass
mycket, säger Jon Helle som är ordförande för norska Överläkarföreningen och
vice ordförande i Norges Läkarförbund.
Per Bleikelia har lång erfarenhet i
ledande ställning på Hälsodepartementen i Norge och känner därför sjuk-

husvärlden väl både från insidan och
utsidan, berättar Jon Helle.
– När han då väljer att leda ett
sjukhus på det vis han gör med en så god
dialog med de anställda blir det något
man lägger märke till. Vi hoppas att fler
väljer att göra samma sak.
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KRIS PÅ AKUTEN I LUND

Akutläkare uppmanade att
ringa 112 för att få ambulans
I ett utskick från förvaltningsledningen på Skånes
universitetssjukhus uppmanades läkarna att ringa larmnumret 112 när resurserna
på akuten i Lund inte räcker
till i sommar – bisarrt tycker
läkare som jobbar där regelbundet.
t – Det är ju helt sjukt att man ska

ringa 112 från en akutmottagning! Det
är ett nummer som allmänheten ringer
när man är hemma och då säger de ”åk
till akutmottagningen”. Ringa dit när
man jobbar på akutmottagningen – det
är helt bisarrt, säger en av läkarna, som
vi vill vara anonym.
Det är många kollegor som har
reagerat på utskicket, menar han, men
på grund av rädsla för repressalier från
ledningen väljer många att hålla frustrationen inom sig.
Arbetssituationen och patientsäkerheten inför sommaren känns på det hela
taget väldigt osäker, menar läkaren.
Framför allt om det skulle komma flera
larm på en gång.
– Bara senast jag jobbade så hade vi
en person med anafylaktisk chock som
gick själv in på mottagningen och
segnade ner på golvet. Det händer jätteofta att folk traskar in här på akuten
med en svår sjukdom – de är vana vid
att vi kan hantera det. Men hade det
varit sommar och det hade kommit en
svårt sjuk patient till i samma veva hade
jag varit upptagen. Frågan är hur 112
ska kunna lösa det.
Maria Ohlson Andersson som är

Läkare:
”Det är helt
bisarrt”
verksamhetschef på akutmottagningen i
Lund säger till Sjukhusläkaren att formuleringen om larmnumret 112 i
utskicket är olycklig.
– Det har varit en jättelång process
det här med hur vi ska klara situationen
under sommaren eftersom vi saknar
sjuksköterskor på larm.
Hur tror du att uppmaningen till
läkarna att ringa 112 påverkar medborgarna förtroende för sjukvården?
– Det är klart att det inte är
optimalt. Men när det gäller patientsäkerheten har vi satt in fler resurser för
att ta hand om patienterna i Malmö.
Det hade ju varit ännu sämre att inte ha
en akutmottagning alls. Vi försöker göra
det bästa i en omöjlig situation där vi
saknar så många sjuksköterskor.
Kan du förstå att läkarna har
reagerat?
– Ja, det är klart att jag kan förstå
det. Processen har varit väldigt mycket
fram och tillbaka och väldigt snabb.
Problemen att bemanna akuten på Universitetssjuhuset i Lund har pågått under
en lång rad år. Och löftena till de anställda
och Arbetsmiljöverket att åtgärda problemen har varit många från sjukhusledningen. Löften som aldrig kunnat infriats.
Så den 3 juni tvingades sjukhuschefen
Jan Eriksson att skriva på beslutet att
begränsa verksamheten på vuxenakuten
i Lund nattetid mellan kl 21.00 - 08.00
från den 22 juni till den 16 augusti.
Alla ambulanser ska då dirigeras
direkt till Malmö förutom de med hjärt-

infarkt, stroke eller höftfraktur. De
kommer, precis som idag, att tas om
hand i Lund via så kallade direktspår
utan att först omhändertas på akutmottagningen.
Kirurgjouren och den medicinska
jourlinjen flyttas till Malmö.
Patienter som själva tar sig till akutmottagningen kommer att triageras av
distriktssköterska. En akutläkare, en
distriktsläkare och en ortoped kommer
tillsammans med stöd av husbundna
jourer såsom medicinens och kirurgens
husjour att ta hand patienter som söker
själva.
Patienter med svikt i vitala parametrar kommer att tas hand om akutläkare
tillsammans med sjukhusets interna
larmteam och vid behov läggas in i
Lund.
De patienter inom medicinområdet
som klassas som prioritet 3-4 och har
behov av direktinläggning får handläggas av medicinens husjour.
Sjukhusläkaren har förgäves sökt
sjukhuschefen Jan Eriksson för en
kommentar.
Malin Lindgren
Fotnot: Efter att Sjukhusläkaren uppmärksammade
direktivet till läkarna om att ringa 112 i vår nättidning, och det blivit omrapporterat i dagstidningar,
radio och TV, har det nu ändrats till att endast
omfatta det interna larmnumret 50 000. Däremot
ligger samtliga neddragningar på akuten fast.

Så tycker
läsarna
på webben
Läs mer på sidan 34 >>>
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PÅ REMEO BÖRJAR VÄGEN TILLBAKA SEKUND ETT

Med en batteritid på tre timmar tillåter de små portabla respiratorerna på Remeo både fikastunder i solen och långa promenader i omgivningarna för
patienter som kanske annars skulle skickas mellan den ena intensivvårdavdelningen efter den andra.
Foto: Stefan Nilsson

”Jag trodde nästan inte det var sant
när de kopplade loss slangarna
och körde ut mig här första gången”

H

– Det saknas en vårdnivå för
de allra sköraste patienterna!
Frustrationen under ett av
många jourpass fick narkosläkaren Kajsa Giesecke att ta
initiativet till rehabkliniken
Remeo – en klinik i gränslandet mellan IVA och en vanlig
vårdavdelning – där även
patienter i behov av avancerat
andningsstöd kan få kvalificerad hjälp tillbaka till livet.
10

an är bunden till en
respirator men
befinner sig ändå på en
prunkande innergård
och kan känna den
friska utomhusluften
strömma ner i lungorna.
För KOL-patienten Peter Edhart har haft
tur – han är en av de 80 patienter i behov av
kvalificerat andningsstöd som hittills har
fått möjligheten att bli remitterade till
Remeo – en rehabklinik där han med teknikens hjälp och med full uppbackning från
sjukgymnaster, IVA-sjuksköterskor, fysioterapeuter, IVA-läkare, arbetsterapeuter och
undersköterskor kan återhämta sig från sin
dubbelsidiga lunginflammation. Och även
sticka emellan med en kopp kaffe eller två
bland blommande rhododendronbuskar.
– Man trodde nästan inte det var sant när
de kopplade loss slangarna och körde ut mig

här första gången, säger han när han beskriver hur han efter åtta veckor på en MIVAavdelning rullades ut i solskenet på Remeos
innergård.
Och det var just med sköra IVA-patienter som Peter Edhart i åtanke som verksamhetschefen Kajsa Giesecke ringde det där
första samtalet till Aga Linde – som driver
flera rehabiliteringskliniker utomlands för
respiratorpatienter i behov av långtidsvård.
– Precis som säkert många andra narkosläkare hade jag känt en frustration över hur
intensivvårdspatienter tenderar att skickas
runt för att det helt enkelt saknas en
vårdnivå – den jag numera kallar för ”slow
medicine”. Först sa de nej på Aga Linde.
Men då beskrev jag hur vårdförloppet kan
se ut för de här patienterna i Sverige. Det
värsta fallet vi har haft här på Remeo hade
Fortsättning nästa uppslag >>>
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haft sju olika vårdtillfällen inom loppet
av två månader. Och då ändrade Aga
Linde sig. Det blev startskottet för
Nordens första Remeoklinik i Stockholm. Tillsammans med två sjuksköterskor som följde med henne från den
gamla arbetsplatsen byggde Kajsa
Giesecke upp kliniken från grunden. I
början fanns många osäkerhetsmoment,
berättar hon. Avtal med landstingen
saknades och det var svårt att förutse
mottagandet bland kollegorna.
– Det är en utmaning att få ut det
här – många har inte en aning om att vi
finns. Men vi har hunnit vårda 80 patienter nu och vi har fantastiska medicinska resultat där vi har utvecklat flera
sätt att få patienterna ur sina respiratorer. Vi hoppas kunna utveckla konceptet
mer och bli världsledande på det här
området, säger hon.
Och det finns mycket pengar att
spara på god rehabilitering av de svårast
sjuka. Det intygar Anna Cedborg, överläkare och läkarchef på Remeo. Hon
visar runt på kliniken och förevisar delar
av den tekniska apparatur och de träningsredskap man använder sig av.
– Redan inom ett år kan man lyckas
nå plus minus noll kostnadsmässigt
genom vård av patienterna här hos oss.
Varje år efter det blir kostnaden för samhället lägre. Men när man ser den första
räkningen för vården här kanske man
baxnar.
Och just det här är ett av de stora
problemen när det gäller just rehabiliteringsvåden i Sverige, menar Anna
Cedborg. För räkningen för rehabili-

WEBB-TV

Vill du veta mer om rehabkliniken
Remeo? På vår webb
www.sjukhuslakaren.se finns ett tvinslag där du möter patienten Peter,
läkarchefen Anna Cedborg och verksamhetschefen Kajsa Giesecke.
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Det är ofta det enkla, vardagliga sakerna som
patienterna behöver träna på – som att sitta
på sängkanten.

tering betalas inte sällan av landstinget – medan pengarna i slutändan
sparas in i kommunerna.
– Man måste lyfta blicken och se det
här ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Det är en av våra stora utmaningar.
Att visa det här tydligt i siffror och presentera det för landstingspolitikerna.
Förr hade de här patienterna varit det vi
ibland talar om som ”paket”. Men här
ges de massor av förutsättningar för att
överbrygga hindren och ta sig tillbaka
till livet.
Anna Cederborg berättar om en man
med ryggmärgsskador som kom till
Remeo för en tid sedan. Han hade
bedömts ha behov av respirator resten av
livet. Men med hjälp av massor med
träning kunde han bli av med trachen –
och till och med stå upp. När det var
dags att åka hem hade mannen planer på
att driva vidare sitt företag.
– Det är det vi måste prata mer om.
Vad det innebär för honom – och för
samhället.
Anna Cedborg öppnar dörren till
gymnastiksalen där sjukgymnasterna
och fysioterapeuterna håller till. En
enkel höj- och sänkbar brits med tillhörande lift står placerad mitt i rummet.
Bredvid – en eldriven motionscykel.
– Det är i det här rummet magin
sker! Det kanske ser enkelt ut – men det
är framför allt de här enkla sakerna våra
patienter behöver öva på. Att sitta och
balansera på sängkanten. Att resa sig
och sätta sig ner igen. Hos oss har de

www.sjukhuslakaren.se

möjlighet att göra allt det här trots att
de är i behov av respirator eller utökad
övervakning. Vi hanterar situationen om
de plötsligt skulle bli kritiskt sjuka
igen.
Och målen med rehabiliteringen
på Remeo är höga, berättar Anna
Cederborg. Om patienten jobbade
eller gick till skolan innan insjuknandet är det dit personen ska tillbaka.
– Från dag ett så ses vi hela teamet.
Det här är teamwork, samarbete – ingen
enmansshow. Patienten är i centrum.
Unikt för oss är att vi tar emot alla
möjliga diagnoser. Allt från brännskadade till ryggmärgsskadade, neurologiskt skadade, patienter med större
infektioner eller de som har varit med
om ett trauma. Vi får ofta frågan från
läkarkollegor vilka diagnoser vi egentligen vårdar här – men det enkla svaret är
alla! Så länge de har behov av avancerad
andningshjälp eller utökad övervakning.
Vården på Remeo handlar mycket
om att normalisera tillvaron kring patienten så att kroppen kan börja ta emot
rehabiliteringen, berättar Anna Cederborg och beskriver denna normalisering
som en fyrklöver bestående av nattsömn,
bad/dusch, utomshusmiljö och att åter
få sitta i en lunchmatsal vid ett bord.
– Sekunden man är redo att lämna
miljön på en IVA-avdelning så ska
man göra det. Där ska du ligga när du
svävar mellan liv och död. Grannens
hjärtstopp kommer alltid att prioriteras före din väg tillbaka till livet.
Remisserna kommer i dagsläget
framför allt från Storstockholm och
andra närliggande landsting. Men
enstaka patienter har remitterats hit
från mer avlägsna län – och till och med
från utlandet.
– Nej säger vi sällan till någon, även
om vi är noga med att poängtera att vi
inte är någon palliativ enhet utan en
rehabiliteringsklinik. Men vi sviker inte
en patient som ändå hamnar i livets
slutskede, vilket naturligtvis händer i
bland när man arbetar med en så pass
skör patientgrupp.
Malin Lindgren

Läs mer om medicinsk rehabilitering på
sidorna 26-33 >>>

I det här rummet sker magin!
Med full uppbackning av sjukgymnaster, fysioterapeuter, iva-sjuksköterskor och ivaläkare kan även respiratorbundna patienter ta de första stegen tillbaka till livet.
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SAHLGRENSKA

Parvården
avskaffad
Läkarsekreterare
med på ronden
NU TAR FRAMTIDENS VÅRDAVDELNING FORM
Hur minskar vi sjukvårdspersonalens administrativa
börda? Hur gör vi de dagliga
ronderna smidigare? Och
hur ska arbetsfördelningen
se ut för att alla ska trivas
och räcka till?
t På ”Framtidens vårdavdelning” på

Sahlgrenska testar man sig fram till nya
vinnande koncept.
Det ser ut som vilken nyrenoverad
vårdavdelning som helst. Gröna väggar
med blommig bård. En patient som
kämpar på med mobiliseringen längs
korridorens blanka sjukhusgolv. Sjuksköterskor mitt i en överlämning och en
grönklädd överläkare som väntar på att
det när som helst ringer i fickan från
operationssalen där han snart ska infinna
sig.
Men något är ändå annorlunda – för
här, på ”Framtidens vårdavdelning”, är
det inte självklart att morgondagens
14

rond går till på precis samma sätt som i
dag. Det här är avdelningen där nya
metoder ska testas och etableras – för att
sedan kunna komma hela sjukhusorganisationen till del.
– Indirekt är det ju sjuksköterskebristen som är anledningen till att vi
startade det här projektet, säger Yvonne
Berger som är projektledare för ”Framtidens vårdavdelning”. Varför stannar inte
sjuksköterskorna kvar? Vad är det vi
behöver göra för att de ska känna att
arbetet är stimulerande, attraherande
och kul? Sahlgrenska universitetssjukhuset är en så pass stor organisation att
vi behöver ha en sådan här avdelning
med lite friare tyglar för att kunna vara
innovativa och testa olika saker.
– Kanske är det så att sjuksköterskebristen inte finns egentligen? inflikar
Göran Kurlberg som är överläkare på
avdelningen. Vi jobbar bara fel. I bland
är det mer personal än patienter på
avdelningarna, men ändå upplever man
det som stressigt.
Framtidens vårdavdelning, som är en
kolorektalavdelning, men kunde ha varit
i stort sett vilken kirurgisk eller medi-

cinsk vårdavdelning som helst, har än så
länge bara varit igång ett halvår. Men
man har redan identifierat ett flertal tidstjuvar och onödiga arbetsmoment.
– Den traditionella parvården har vi
till exempel helt gått i från. Den bygger
på att sjuksköterskorna ska göra allt
kring patienten tillsammans med
undersköterskorna och det skapar
mycket stress. Både för sjuksköterskan
som ständigt måste springa ifrån för att
tala med anhöriga, ringa kommunen
eller plocka fram mediciner. Men också
för undersköterskan, som får stå och
vänta under tiden, säger Yvonne Berger.
Därför är det undersköterskorna som
nu helt och hållet står för patienternas
allmänna dagliga omvårdnad på avdelningen. En av dem har fått titeln
”Avdelningsvärdinna” med patienternas
mat och transporter i fokus.
Men även sättet att ronda har föränd-

– Kanske är
det så att
sjuksköterskebristen
inte finns
rats på ett sätt som Göran Kurlberg tror
att många läkare skulle uppleva som en
klar förbättring av arbetssituationen.
– Sjuksköterskorna har delat upp
arbetsuppgifterna mellan sig så jag rondar
alla 14 patienter med en och samma sjuksköterska. Nu behöver jag inte springa och
leta upp fyra sjuksköterskor en efter en
varje dag för att kunna gå runt till alla
patienter. Det underlättar enormt.
Även dubbeldokumentationen läkare
och sjuksköterskor emellan har man gjort
sitt bästa för att komma åt. Under veckans
båda större ronder finns en medicinsk
sekreterare med och sköter all dokumenta-

tion i en gemensam rondanteckning för de
båda yrkeskategorierna.
– Innan hade vi ronden och sedan gick
sjuksköterskan till sin dator och skrev och
läkaren dikterade på sitt håll. Väldigt
mycket av det som skrevs var samma sak.
Vårt mål är att minska ner den sammanlagda administrationen för både sjuksköterskor och läkare med 50 procent.
Man vinner väldigt mycket på att lämna
dessa enorma romaner bakom sig, säger
Yvonne Berger.
– Och att sjuksköterskornas dokumentation minskar är något som underlättar
även för oss läkare, säger Göran Kurlberg.
Jag är nog inte den enda som har tyckt att
sjuksköterskornas dokumentation haft en
tendens att svämma över. Sedan hittade
man inte det som faktiskt var viktigt i
anteckningarna när det var dags för

Läkarna är än så länge den
yrkeskategori som arbetar
minst annorlunda på ”Framtidens vårdavdelning”, enligt
Göran Kurlberg.
Sjuksköterskorna däremot
har delat upp arbetsuppgifterna mellan sig så att en
och samma sjuksköterska
till exempel rondar alla 14
patienter.

Fortsättning nästa uppslag >>>
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utskrivning. Kan patienten klara sig
själv i hemmet? Det visste ibland
varken jag eller sjuksköterskan.
Att sekreterarna integreras mer i
ronder och övrigt patientarbete gör
också att de får en mer naturlig
relation till läkarna och sjuksköterskorna, menar Yvonne Berger. Innan
fick de bara ett diktat i öronen, men
nu är de på plats och hör hur diskussionerna går. De kan direkt prioritera den där remissen som det var
bråttom med och skjuta på arbetsuppgifter av mindre brådskande
karaktär.
Just nu hoppas Göran Kurlberg
mycket på att avdelningen även ska
kunna få fram ett digitalt rondverktyg
som ironiskt nog påminner om det
”man hade förr” – med tydliga staplar
och diagram över patientens temperatur
och vätskebalans.
– Vi skulle kunna ha
det framme på en iPad
under ronden och snabbt
få en överblick över patientens status, säger han.
Men när det gäller
just nya idéer som
involverar IT har
”Framtidens vårdavdelning” stött på
patrull. Organisationen på VGR-IT
saknar helt personer som har möjlighet
att jobba med den typ av snabba puckar
som projektet hade behövt, berättar
Yvonne Berger.
– Det handlar inte om ovilja, utan
deras organisation är uppbyggda på ett
annat sätt. De jobbar i långa processer
där vi kanske pratar tre år från idé till
resultat.
Men några tre år varken kan eller vill
man vänta för att få till stånd verktyg
som underlättar arbetet på ”Framtidens
vårdavdelning”. Därför har man legat på
ihärdigt för att få till stånd en förändring på IT-avdelningen.
– Vi har ju möjlighet och resurser till
att knacka på och ligga på i sådana här
frågor till skillnad från en vanlig vårdavdelning. Det ingår i vårt koncept. Så
sedan en månad tillbaka har de faktiskt
tillsatt en projektledare som ska hålla i
ett annat projekt som vi har initierat; en
inmatningsfunktion som undersköterskorna ska använda när de matar in pati-

”IT
hänger
inte med
i tempot”
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På ”Framtidens vårdavdelning” finns flera
yrkeskategorier som inte vanligtvis återfinns
på en vårdavdelning. Apotekaren Agneta Dorup
är en av dem. Hon hjälper bland annat personalen att arbeta fram välfungerande nya rutiner
kring läkemedel och ser till så att alla förhåller
sig rätt till Socialstyrelsens regelverk.

Projektledaren Yvonne Berger fokuserar
mycket på att försöka minska dokumentationen för läkarna och sjuksköterskorna och där
har Kristofer Karlemark som är medicinsk
sekreterare en viktig roll. Just nu testar de att
alltid ha med en sekreterare på ronden som
sköter all dokumentation i en gemensam
rondanteckning – både för sjuksköterskor
och läkare.

enternas vitala parametrar som blodtryck och temperatur varenda morgon.
Så fort värdet är inmatat dyker de upp i
journalen så att läkarna och sjuksköterskorna har det i tid till ronden, säger
Yvonne Berger.
Inmatningsfunktionen utvecklades
direkt i samarbete med Siemens som
ligger bakom journalsystemet Melior

www.sjukhuslakaren.se

och var färdig redan i december. Men
själva driftsättningen måste skötas av
VGR-IT. Tills den processen är i hamn
får undersköterskorna vänta med att
använda den nya tekniken och i stället
skriva upp värdena i sina block i fickan
och mata in dem i journalsystemet
manuellt när de får tid över som på
vilken vårdavdelning som helst.
Läkarna på ”Framtidens vårdavdelning” är de som jobbar ”minst annorlunda” enligt Göran Kurlberg. Trots det
har han stött på ett visst motstånd från
kollegorna att komma ner och jobba på
”Framtidens vårdavdelning”.
– Jag hade gärna sett ett större
samarbete med andra kliniker till
exempel onkologen men jag upplever
att det finns ett motstånd inom kåren
att förändra sina rutiner. Det kan säkert
ha att göra med att det här med organisation, management och ledarskap utgör
en så pass liten del av vår utbildning.
Det finns en slags inovationsobenägenhet när det kommer till andra saker än
det medicinska. Men också att upplevelsen från läkarhåll ofta är att man informeras för sent och inte inkluderas i processen – och det skapar irritation.
Själv var han också skeptiskt till en
början och ställde en rad obekväma
frågor till Yvonne Berger på det där
första informationsmötet om ”Framtidens vårdavdelning” i maj förra året,
berättar han.
– Sedan frågade hon om vi inte skulle
ta en lunch. Under det samtalet slog det
mig att vi verkligen behöver effektivisera och att vi läkare behöver vara en del
i den processen. Vi behöver ta fram en
annan vårdarbetesmodell och för mig
som har varit med ett tag påminner det
vi gör här på ”Framtidens vårdavdelning” mycket om det man gjorde förr.
– Men vi har bara varit igång ett
halvår och befinner oss bara i början av
förändringsarbetet, säger Yvonne
Berger. Det här med att ställa om sitt
arbetssätt är något som måste få ta tid.
Traditionellt tänker vi i händer och
fötter men det går snart inte längre för
så många vårdanställda finns inte.
Ändrar vi inte själva arbetssättet och
effektiviserar verksamheten så räcker
inte resurserna till.
Malin Lindgren
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Västerås öppnar lättakut
helt utan sjuksköterskor
Till sommaren slår en lättakutavdelning helt utan
sjuksköterskor upp portarna
i Västerås.
t – En paniklösning – där läkarna får
stå för patienternas injektioner, säger
Kenneth Lindahl som är kirurg och
facklig företrädare på sjukhuset i
Västerås.
Då 25 av akutens 60 sjuksköterskor
sa upp sig under våren på grund av
arbetssituationen på akutmottagningen
i Västerås kom idén från läkarhåll om

att starta en ”lättakut” för att ändå
kunna ge ortens akut sjuka en god vård
under sommarmånaderna.
– Det är många av de vana sjuksköterskorna som slutar så det är akut kris
vi talar om här. Därför kommer den nya
mottagningen att bemannas endast av
undersköterskor och läkare. Men mottagningen kommer inte att kallas
lättakut utan Team 3 för att det ska vara
ett mer neutralt ord.
En sorteringssköterska – eller frontnurse – kommer att avgöra om patienterna som söker sig till akuten i Västerås
i sommar hör hemma på den vanliga
akuten eller i stället ska skickas en

trappa upp – till Team 3 i en lokal som
friställts för ändamålet efter att ha
fungerat som evakueringsavdelning vid
ombyggnad av barnakuten. Där
kommer tre undersköterskor tillsammans med en speciell lots, troligtvis
undersköterska eller receptarie, att ta
hand om patienterna i väntan på
läkarundersökning.
– Det är patienter med lättare
åkommor som till exempel mindre
brännskador, urinvägsinfektion,
njursten, lättare sårskador, buksmärtor
under längre tid och lättare fallolyckor
Fortsättning nästa uppslag >>>
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som kommer att sorteras hit, säger
Kenneth Lindahl. I allvarliga fall där
det kan bli tal om inläggning kommer
patienterna att sorteras till den vanliga
stora akuten och få träffa sjuksköterskor
och läkare där precis som vanligt.
Men uppe på Team 3 kommer
kirurger och ortopeder som kan tänka
sig att stanna kvar efter ordinarie arbetstid att samsas sida vid sida - med något
skiftande öppettider.
– Kirurgdelen av Team 3 kommer att
öppna kl 11.00 både vardagar och
helger och stänga klockan 23.00.
Ortopeden öppnar vid lunchtid och
har öppet till 19.00 på helgen och 21.00
på vardagarna. Det kommer att vara en
specialist i kirurgi samt en underläkare
under utbildning som tar emot kirurgipatienterna och så en ortoped som
sköter sin del.
Eftersom sjuksköterskor helt saknas
på mottagningen kommer vissa sjuksköterskeuppgifter som injektioner och
infusioner att utföras av läkarna som har
ett enklare läkemedelsförråd att tillgå.
Om större behov av sjuksköterskeassistans skulle uppstå kommer en sjuksköterska att hämtas från den ordinarie
akutmottagningen.
– Passen kvällstid kommer att
vara frivilliga från läkarnas sida. De
som är i tjänst under sommaren
kommer att kunna skriva upp sig på ett
tvättstugeschema och enligt förslaget är
det kvalificerad övertid plus 200 kronor
extra i timmen som gäller för de som
hoppar in. Så det är bättre än en jourersättning. Och det behövs nog för att
locka läkarna att avstå från sin ledighet
när ordinarie arbetsdag är över, säger

18

Kenneth Lindahl.
Men med denna sommarlösning
finns en rejäl baksida, menar han. Flera
av läkarna kommer inte att följa arbetstidslagen eftersom det är betalning i
pengar och inte komputtag som gäller
vid inhopp på lättakuten.
– Det måste man hantera på något
sätt. Men att läkarna skulle ta ut sin
arbetade tid i komp fungerar inte för då
skulle det drabba försörjningen på
övriga sjukhuset vid senare tillfälle i
stället.
KENNETH LINDAHL

”Vi kommer att
bryta mot
arbetstidslagen
och nagga etiken
att sjukast
ska få bäst vård
i kanten”
Även etiken riskerar att naggas i
kanten av den nya lösningen, menar
Kenneth Lindahl. Plötsligt är det patienterna med minst behov som kommer
att få snabbast hjälp – och det av de
mest erfarna läkarna.
– De akut sjuka får vänta längre och
får inte ta del av samma kompetens. Det
är ju tvärt emot det förhållningssätt som
brukar råda. Varje enskild läkare kanske
inte kommer att ställas inför det här
dilemmat på plats, men det är ett övervägande man måste göra i förväg. Är
detta verkligen rätt prioritering?
Men blir inte den här lösningen
även väldigt dyr för landstinget i
slutändan?
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– Jo, verkligen. Men det här är en
situation man har försatt sig i genom en
dåligt personalpolitik och en total tondövhet inför vad som kommer att hända
när sjuksköterskorna inte vill vara kvar.
Det rinner ut pengar på helt fel saker
som hyrsjuksköterskor och i det här
fallet även på doktorerna som får höga
ersättningar när de går in och täcker
upp. Vi inom facket har sett det här
komma länge.
Vad händer efter sommaren?
– Då är tanken att lättakuten ska bli
en mer permanent avdelning, men som i
stället ska bemannas av distriktsläkare,
sjuksköterskor och undersköterskor. Det
har varit på gång länge men visade sig
bli för dyrt att upphandla så nu ska
landstinget lösa det internt. Förhoppningen är att när den planerade primärvårdsakuten startar så kommer belastningen på sjukhusets akutmottagning
att minska vilket förhoppningsvis leder
till en förbättrad arbetssituation för
samtliga personalgrupper på akutmottagningen
Hur påverkar det förbättringsoch utvecklingsarbetet i Västmanland när läkare gör sjuksköterskeuppgifter på en lättakutavdelning?
– Det påverkas nog väldigt lite.
Team 3 ät ju en nödlösning nu under
den kommande sommaren då väldigt
lite arbete läggs ner på just förbättringsarbete. Men situationen kan självklart ändras om man önskar förlänga
perioden med Team 3.

Malin Lindgren

www.sjukhuslakaren.se

TEMA | THINK DIFFERENT

Sjukhusläkaren 4/2015

Region Skåne tar in
arbetslösa ungdomar
direkt från gatan sommartid
Genom att ta in arbetslösa
ungdomar som avlastar
undersköterskorna gör
Region Skåne ett försök att
omfördela arbetsuppgifterna
och förändra bemanningsmixen på avdelningarna i
sjuksköterskebristens spår.
t – Det har på sätt

och vis blivit ett
slags återinförande
av vårdbiträdet,
säger Gudrun
Berggren som är
HR-chef på SUS i
Malmö och Lund –
ett av de sjukhus där ungdomsmedarbetare har prövats inom Region Skåne.
Hon beskriver ungdomsmedarbetarnas roll som en hjälpande hand med
bara precis de arbetsuppgifter som inte
är direkt kopplade till vården.
Det kan handla om att tvätta sängar,
ordna frukost till patienterna, sköta
enklare administration, gå och hämta
ett glas vatten, eller springa med prover

till laboratoriet. Sådant som även den
utan minsta vårdutbildning kan klara.
– De fungerar som ett slags servicemedarbetare som avlastar undersköterskorna så att de i sin tur kan avlasta
sjuksköterskorna och som i förlängningen kan leda till en omfördelning av
arbetsuppgifter och en förändring av
bemanningsmixen när det är en så stor
brist på sjuksköterskor som det är i dag.
Det blir ett slags smörjmedel för vården,
säger Gudrun Berggren.
Men det var som ett politiskt
initierat arbetsmarknadsprojekt det hela
började för två år sedan, berättar hon.
Tanken var att mellan 300-400 arbetslösa ungdomar skulle tas emot ute i
verksamheterna varje år. Där skulle de få
anställning med specialavtal under fyra
månader för att få struktur på sina liv
och kunna skaffa sig referenser och
arbetslivserfarenhet.
– Men då har vi samtidigt sett att de
har varit väldigt uppskattade och
behövda ute i vården och hur de har
kunnat minska stressen för den ordinarie personalen. Det är klart att vi har
haft några enstaka ungdomsmedarbetare
som absolut inte har fungerat och då har
vi fått avbryta anställningen, men de
allra flesta har klarat det här jättebra.
Så för sjukhusens del har det varit

långt ifrån en uppoffring att ta emot
ungdomarna, menar Gudrun Berggren.
I stället har man sett hur stort behovet
av en annan avlastande yrkeskategori är
ute på avdelningarna. Och som arbetsgivare hoppas man även att ungdomarna
ska inspireras till att satsa på en
framtida karriär inom vården genom att
få prova på hur det är att vara anställd
ute i verksamheten.
– I sommar har vi även valt att
vidareutveckla det här och ge några av
ungdomarna jobb som patientstöd och
då framför allt de som håller på att
vidareutbilda sig inom något vårdyrke
som till exempel undersköterska, sjuksköterska eller läkare. Vi ser det både
som en avlastning och som ett sätt att
bygga en relation till dem inför
kommande anställningar.
Och framöver tittar man på olika
koncept kring hur man skulle kunna
införa servicemedarbetare som ett permanent inslag inom region Skåne,
berättar Gudrun Berggren.
– Vi ser att det är lyckat och att det
funkar. Kanske är en ny yrkesgrupp som
arbetar med vårdnära service på väg in i
vården.

Malin Lindgren

Läkare är Du livet ut!
Som senior läkare är du välkommen som medlem i SÄL – Sveriges
Äldre Läkare – en delförening inom Sveriges läkarförbund.
SÄL är en fackligt, medicinskt och kulturellt aktiv förening både för
Dig som fortsätter att yrkesarbeta och för Dig som slutat vara yrkesverksam.
Besök oss på www.slf.se/sal
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Nu ska Sverige följa
Med »standardiserade vårdförlopp« hoppas staten och
landstingen på en mer jämlik och tillgänglig cancervård
med kortare tider av oviss oro för patienterna, mindre kostsamma utredningsprocedurer och ökade chanser att bota
cancern. Det handlar om logistik, nytänkande och ett par
miljarder kronor.
t Mef Nilbert är onkolog och chef för
Regionalt Cancercentrum syd. Hon
säger att cancersatsningen inte är ett
projekt.
– Det här är ett förändrat synsätt som
vi kommer att bära med oss.

Den som fått en remiss för utredning
av en misstänkt prostatacancer får ofta
vänta länge på att behandling kan
inledas om farhågorna visar sig vara
verkliga. I Borås var medianväntetiden
97 dagar 2013 för intermediär- och

högriskprostatacancer. Och det var ändå
det bästa sjukhuset.
Längst väntetid hade universitetssjukhuset i Örebro med en medianväntetid på 283 dagar.
Även om intermediär- och högriskprostatacancer skiljer ut sig, både för de
långa väntetiderna och den stora variationen över landet, är problemen med
omotiverat långdragna utredningstider
stora för de flesta cancerdiagnoser.
Mef Nilbert påpekar att det inte
alltid är så stor skillnad mellan landstingen/regionerna utan skillnaderna
ligger på sjukhusnivå.
– Det hänger ofta på om enskilda

Utbildning i
jämställdhet och
förbättringsarbete
Leda och styra för hållbar jämställdhet
är en grundläggande utbildning i jämställdhetsintegrering
och förbättringsarbete. Utbildningen vänder sig till politiker och chefer, samt personer som arbetar med uppföljning,
kvalitet och verksamhetsutveckling.
Målet är att deltagarna ska få kunskap för att leda och
styra mot hållbar jämställdhet inom sina verksamhetsområden.

Höstens utbildningar
Inriktning

Datum

Anmäl senast

Räddningstjänst

8–9 september

30 juni

Barn och utbildning

15–16 september

13 augusti

Samhällsplanering

30 sept–1 okt

2 september

Hälso- och sjukvård

6–7 oktober

3 september

Kultur och fritid

13–14 oktober

15 september

Social omsorg

20–21 oktober

22 september

För mer information och anmälan:
www.skl.se/jamstalldhet
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Danmarks exempel
magsäckscancer, prostatacancer samt
cancer i urinblåsa och urinvägar.
– De standardiserade vårdförloppen
ska bli ryggraden i framtidens vårdprogram och just de här fem diagnoserna
hade nya vårdprogram

Miljardsatsning
för att införa
standardiserade
vårdförlopp
starka läkare har drivit och fått en bra
process kring ”sin” diagnos. Men det
finns inte starka läkare kring alla
diagnoser på alla sjukhus. Därför blir
det splittrat.
Nu satsar alltså staten nästan en halv
miljard kronor om året i fyra år på att
korta väntetiderna och minska de regionala skillnaderna. Vägen dit går via standardiserade vårdförlopp för de olika cancerdiagnoserna, det betyder strukturerade
planer över vad som ska ingå i en utredningen och hur lång tid det får ta från väl
grundad misstanke till inledd behandling.
Mef Nilbert ingår i en expertgrupp
som under hösten 2014 tagit fram standardiserade vårdförlopp för fem cancerdiagnosgrupper. Hon tar urinblåsecancer som exempel. Varje år diagnostiseras
2 400 nya fall med blåscancer i Sverige,
av dem dör 600 personer årligen som en
direkt följd av cancersjukdomen.
– Patienter som är över 40 år med
synligt blod i urinen ska utredas som en
möjlig urinblåsecancer.

”Vi ska inte göra mer, utan bara
packa samman processerna”
Mef Nilbert säger patienterna förstås
skulle kunna ha till exempel njursten eller
någon skada i urinvägarna. De kommer
också att få en snabb utredning, men går
sedan ur förloppet.
– Vi ska egentligen inte göra mer än vi
gör idag – bara packa samman processen,
samordna insatserna och göra flera saker
på samma gång.
De som inte har cancer blir möjligtvis överutredda, men kommer också

Börjar från scratch

MEF NILBERT:

”Ett patologisvar som idag
kan ta nästan tre veckor
ska man kunna få på
fyra dagar.”
snabbt ur systemet. Och i många fall
har de symtom som ändå måste
åtgärdas.
Men hon poängterar att en av tre
män som är över 50 år med synligt blod
i urinen kommer att ha blåscancer.
– Och då ska de få en bedömning av
urolog inom en vecka och få undersökningen av blåsan gjord inom max 14
dagar.
Från behandlingsbeslut till behandling får det sedan max ta 9–15 dagar,
beroende på vilken behandling som krävs.
Modellen med standardiserade vårdförlopp är inspirerad av de danska ”pakkeforløben” som tydligt kortat väntetiderna i dansk cancervård.
I Danmark finns 32 förlopp. I Norge
implementerar man i höst de sista, så att
man har 28 förlopp på plats. Hittills har
den svenska guppen utarbetat standardiserade vårdförlopp för blodcancer,
huvud- och halscancer, matstrups- och

Mef Nilbert säger att man inte alls tagit
hänsyn till hur det ser ut idag, utan
istället frågat sig vad som är rimligt. Ett
patologisvar som idag kan ta ett par
eller nästan tre veckor ska man kunna få
på fyra dagar och svar på en datortomografiundersökning ska gå ännu fortare.
– Man måste hinna granska bilderna
för att kunna ge ett säkert svar. Men
sedan är det inte meningsfullt att dröja
längre. Och att planera en patient för
operation ska inte behöva ta mer än
ungefär en vecka, säger Mef Nilbert.

Kan krävas taskshifting
Men hon inser också att det är en stor
utmaning att få ner ställtiderna och
säger att man måste fundera på möjligheterna till taskshifting. Kanske kan
sjuksköterskor eller biomedicinska analytiker få utökade arbetsuppgifter, eller
så går det att göra samordningsvinster.
– Detta är ett stort logistikarbete.
Men alla de patologiremisser vi har idag
ska ändå svaras på, så vi har främst en
puckel vi ska ta hand om.
Tanken är att ytterligare 10–13 diagnoser, bland annat lungcancer, bröstcancer, och tarmcancer, ska få standardiserade vårdförlopp redan inför 2016.

Överväldigande resultat
– Resultaten från Danmark och Norge
är så överväldigande positiva att vi inte
kan låta bli. I längden kommer vi att
spara resurser. Det här kommer att bli
mer effektivt. Framför allt kommer det
att bli bättre för patienterna.
Mef Nilbert säger att besparingarna
kommer att ligga i att långa och
Fortsättning nästa uppslag >>>
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omständliga utredningsförlopp försvinner. När man väl ska starta en behandling idag så upptäcker man till exempel
inte helt sällan att datortomografiundersökningen redan är en månad
gammal, då måste den göras om och en
underökning har gjorts helt i onödan.
– Vi är så fostrade i att tänka att först
så gör jag A och sedan väntar jag på
svaret, sedan gör jag B och väntar på
svaret. Men här behöver man tänka i ett
paket av A, B och C på samma gång.
Att strama upp utredningsförloppen
är också viktigt ur ett patientperspektiv.
Att gå och vänta på allvarliga besked är
ångestfyllt för de flesta. Man vet att man
kanske har cancer, men vet inte när
behandlingen kan starta. Men tiden när
patienten är under utredning är inte
enbart emotionellt kostsam, den driver
också upp ekonomiska kostnader.
– Patienterna ringer, hör av sig,
undrar vad som händer, försöker boka
om och snabba på det hela.
Enligt Mef Nilbert är både patienter
och professioner nöjda i de länder som
infört modellen med standardiserade
vårdförlopp,
och att
många av
hennes
svenska
kolleger ser
fram emot
att det
äntligen ska
hända något även här. Trots det säger
hon att det också finns en skepsis. Det
finns de som hävdar att det alltid måste
vara viktigare att göra rätt än snabbt.
– Men vi ska inte göra sämre
undersökningar för att vi ska göra
dem snabbt. Det här handlar mer om
att våga förändra sin logistik. Hög
kvalitet i cancervården ska bevaras.
Det finns också de som argumenterar
att de första cancercellerna kanske har
växt i flera år vid en nyupptäckt cancer
och då kan det väl inte vara så viktigt
med någon vecka hit eller dit. Men Mef
Nilbert säger att det nu finns data som
tydligt visar att det finns ett
diagnostiskt tidsfönster där veckor kan
påverka chansen att bli frisk.
– Speciellt vid huvud-halscancer är
det helt vedertaget och det finns bra

Online-inmatning
av vårdnära data ska
visa vilka effekter de
standardiserade
vårdförloppen får
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ALMEDALEN
Mef Nilbert kommer att delta i
Sjukhusläkarnas seminarium
”Hur kan väntetiderna i vården
kortas?” i Almedalen den 1 juli.
Då kommer bland annat den nya
cancerstrategin att diskuteras.
Seminariet äger rum kl 10:30-11:45 på
Wisby Strand Congress & Event,
Donnersgatan 2, Lye/lounge.

evidens, men också från till exempel
lungcancer, malignt melanom och
högrisk-prostatacancer, säger hon.
Även om det nya arbetssättet förväntas bli billigare på sikt krävs det till att
börja med ett par miljarder kronor extra
från staten, till exempel för att förstärka
patologi och bild- och funktionsmedicin.
– Vi behöver också koordinatörer och
en utökad kontaktssjuksköterskefunktion. En av de stora flaskhalsarna är för
låg operationskapacitet.
Mef Nilbert säger också att extraresurser behövs för att våga sänka nyttjandegraden vid enheterna.
– Idag är vi så produktionsstyrda i
vården och kör ofta mot 100 procents
utnyttjande. Med ett ökat flöde blir det
direkt stopp, med flaskhalsar och väntetider. Vi måste våga prata om nyttjandegrader som ligger på 80-90 procent. I
någon mening kommer det att kosta för
då kommer vi att ha tomma tider. Men
då kan personalen göra andra saker.
Det är frivilligt för
landstingen/regionerna att delta i
arbetet med cancerstrategin, men
alla har valt att hänga med.
Redan i mars lämnade alla in en
handlingsplan till regeringen med
beskrivning av hur de standardiserade
vårdförloppen ska kunna införas. I och
med det har också den första utbetalningen gjorts.
Kraven för att få del av pengarna var
att det skulle finnas en plan över hur
man involverar primärvården. Man
skulle också kunna beskriva i detalj
vilka åtgärder som krävs för att införa de
standardiserade vårdförloppen och hur
det ska gå till att implementera dem.
– Den nya regeringen har inte velat ha
en prestationsbaserad ersättning utan
betalar ut pengarna som stimulansmedel.
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Varje landsting/region får själv avgöra på
vilket sätt man arbetar. Jag kan tycka att
det är lite elegant att det är så.
Samtidigt väntar en uppföljning där
landsting/regioner ska redovisa hur de
arbetat och vad som hänt. I november
ska den första redovisningen av arbetet
ske, sedan kommer nya pengar.
Socialstyrelsen har tagit fram koder
för att kunna följa upp vilken effekt de
standardiserade vårdförloppen får för
såväl tillgänglighet som kvalitet.
– Man kan delvis följa det i våra kvalitetsregister, men den stora uppföljningen sker via de vårdadministrativa
systemen, där har man en direkt onlineinmatning av data.
Mef Nilbert berättar att det precis
kommit data från Danmark som visar
att för patienter som handläggs enligt
standardvårdförloppen så blir utredningstiderna i snitt två veckor kortare.
Det är ungefär som man förväntade sig
och det är bra, säger Mef Nilbert. Men
för dem som inte hade typiska symtom
eller vars diagnos inte omfattas av standardiserade vårdförlopp så blir utredningstiden faktiskt några dagar längre.
– Detta måste vi ha fokus på. Blir det
sämre för någon cancerdiagnos är det inte
förenligt med jämlik vård. Det bästa vore
att få in så många patienter som möjligt i
de standardiserade förloppen.
Även om det gäller mycket stora förändringar i både logistik och attityd är
Mef Nilbert övertygad om att det går
att göra cancervården både mer tillgänglig och mer rättvis över landet.
Mef Nilbert tror att detta sätt att se
på en utredning av en misstänkt diagnos
också skulle kunna översättas även till
områden som inte handlar om cancer.
Men det första steget säger hon är att
lyfta frågan. I Danmark kunde förändringar ses redan innan man hade satt
absolut startdatum, just för att man
började fokusera på saken.
– Vi borde se skillnader under 2016,
annars har vi inte lyckats!
Sara Gunnarsdotter

Fotnot: Standardiserade vårdförlopp för de
första fem cancerdiagnoserna finns
tillgängliga på cancercentrum.se
http://www.cancercentrum.se/sv/
Utvecklingsuppdrag/Varje-dag-raknas/
Standardiserade-vardforlopp2/
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Sverige behöver en nationell väntetidslista
som visar både väntetider och vårdresultat

I

ngen tjänar på långa vårdtider
för en patient med känd eller
misstänkt cancerdiagnos. Det
blir inte billigare för att man
senarelägger en åtgärd som
ändå ska göras. Oftast blir det
dyrare. En utredning eller röntgen
måste göras om, en cancer har spritt sig
mer. Då pratar vi alltså strikt ekonomi
och inte alls medmänsklighet eller värdighet.
Att cancervården dessutom ser olika
ut i olika landsting och erbjuds med
väldigt stora variationer i väntetid är
oacceptabelt. Att långa väntetider för
åtgärder som ändå ska göras fördyrar och
försämrar kvaliteten gäller inte bara för
cancer utan för alla typer av vård. Skillnader i kvalitet och väntetider måste därför
redovisas öppet och på ett tydligt sätt
En väl uppdaterad nationell väntetidslista kopplat till kvalitet kan pressa
vården framåt. All utveckling mår bra
av öppenhet både för patienter för att
göra aktiva val och för vården för att se
vad man måste utveckla och förbättra.
Att den information om väntetider som finns idag bara ska
användas för landstingspolitiker och
tjänstemän är feltänk. Det kan
istället bli ett utmärkt verktyg för att
driva vården framåt om uppgifterna
är lätt tillgängliga, uppdaterade och
så fullständiga som möjligt och även
kopplade till kvalitetsmått.
I Sverige har vi internationellt bra
siffror sett till medicinska resultat. Kompetensen och utrustningen finns alltså. Vi
har urdåliga siffror sett till tillgänglighet
och väntetider. Det som saknas är rätt
incitament, samordning, ledarskap och
att medarbetare är delaktiga i helheten.
När det gäller cancervården har vi i
Sjukhusläkarna diskuterat ett system
liknande det danska med fasta tider för
cancerutredningar och behandlingar
över hela landet. Sedan införandet har
det revolutionerat vården för dessa patienter i Danmark.
Men det finns ett motstånd bland

många läkare här hemma mot att införa
fasta tvingande tidsgränser för vissa diagnoser. Man pekar på de nackdelar med
undanträngningseffekter och överutnyttjande av utredningar som kömiljarden orsakade. Man är rädd att andra
patientgrupper med andra men lika allvarliga diagnoser ska få stå tillbaka för
de diagnoser som är tvingande.
Man ser också på de faktiska förhållandena på den egna arbetsplatsen,
dvs att man redan går på knäna och
kämpar för att göra sitt bästa, och att
fasta tidsgränser inte skulle trolla fram
mer resurser eller kompetens utan bara
förvärra pressen. Man vill också avvakta
resultatet av de regionala cancercentra
innan vi tar nästa steg.
Regionala cancercentra och standardiserade vårdförlopp ska med hjälp av
statliga stimulansbidrag ge de önskade
förbättringarna för vissa cancerdiagnoser
även om inte tidsgränserna är tvingande
på samma sätt som i Danmark. Arbetet
är lovande och man kan se vissa förbättringar för de diagnoser som ingår. Problemet är att de ännu är få och att man
måste arbeta med flaskhalsarna.
Försök med coacher för cancerpatienter görs också. Dessa kan förstås vara ett
bra stöd för patienten men det är naturligtvis bara sjukvården själv som kan ta
ansvar för utredning och behandling och
att saker och ting hänger samman
utifrån patientens behov.
Att en coach på ett ställe kortar vårdtiden från fullständigt orimlig till bara
orimlig visar just på att det i vården
flaskhalsar måste bort och helheten
måste planeras.
Att ett annat försöksställe istället
fick längre väntetider är ju sannolikt
inte coachernas fel utan visar just
samma sak dvs att vården inte fungerade
då man fick läkarbrist. Då har ju förstås
inte en coach någon chans.
Det bästa är att vården får göra det
rätt från början utifrån patientens förutsättningar. Fasta tidsgränser och standardiserade vårdförlopp kanske visst

trollar fram resurser.
Stimulansmedel kan behövas i
uppstart av en förändringsprocess
och det är bra att staten delar ut
detta utan krav på detaljerad återkoppling.
Flaskhalsarna som måste åtgärdas för
just cancer är exempelvis patologi och
röntgenkapacitet, men också mer sammansatta resurser som brist på vårdplatser, sjuksköterskor, onkologer och
operationstider.
Vi behöver alltså fler vårdgivare som
förstår hur man bygger upp stabila
arbetsplatser där medarbetare trivs och
känner att de trots begränsade resurser
får verka utifrån professionella ställningstaganden och patientens bästa.
Vi behöver styrsystem som premierar
målen och kvaliteten och inte enstaka
delar. Med kvalitetsmått avses inte bara
operationsutfall utan även till exempel
om fortbildning av personal har skett.
Kanske även mått som grad av fastanställda och anställningstid kan vara
faktorer.
Man måste på något sätt redovisa de
arbetsplatser som inte har en bra förklaring varför deras enheter avfolkas,
varför forskningen raseras eller varför
väntetiderna är orimligt långa.
Vi måste också få stopp på de läkare
och andra medarbetare som inte är uppdaterade. Vi måste också premiera när
det går bra, uppmärksamma de arbetsplatser som lyckas.
Standardiserade vårdförlopp som ska
följas i varje
enskilt fall ger
fokus på organisation, styrning och
medarbetarskap
och är ett bra sätt
att komma framåt
i första skedet.
En nationell
väntetidslista
kopplat till
KARIN BÅTELSON
kvalitet är ytterliORDFÖRANDE
gare ett.
I SJUKHUSLÄKARNA
23

Sjukhusläkaren 4/2015

TEMA | THINK DIFFERENT

www.sjukhuslakaren.se

Han vill att nya regeringen s
Trots kömiljard efter kömiljard väntar
många svenska patienter. På besökstid, på
operationstid, på att inleda behandling.

JOHAN
HJERTQVIST

”De långa
väntetiderna har
inget med pengar
eller antal
läkare att göra.
Det handlar om
politik och en
rådande kultur”
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t Sjukvårdsanalytikern Johan Hjertqvist
tror att lösningen ligger i tydligare krav på
landstingen, fungerande ersättningssystem
och professionellt management.
Johan Hjertqvist är vd för Health
Consumer Powerhouse, ett företag som
jämför prestationerna i europeiska sjukvårdssystem, men också inom Sverige. Han säger
att det är den trånga portgången som är det
stora bekymret i den svenska sjukvården:
– När man väl ligger på operationsbordet
kan man vara hyggligt optimistisk om
utgången, men Sverige har tillgänglighetsproblem, man får vänta alldeles för lång tid.
Han menar att förklaringen inte har med
pengar, antal läkare, eller annan vårdpersonal att göra, utan handlar om politik och
om kultur.
– Det är inte alls självklart att patienten
snabbt och efter eget val ska kunna träffa
doktorn eller få en behandling för sådant
som man i många andra länder knappast har
någon väntetid för alls.

Bedrövligt ineffektivt
Johan Hjertqvist tycker att det borde gå att
konstruera ersättningssystem som premierar
tillgänglighet.
– Vi har fortfarande en bedrövlig nivå för
effektivitet/produktivitet i primärvården.
Det måste ju vara lönsamt för en vårdcentral
eller motsvarande att ha god tillgänglighet.
Johan Hjertqvist tycker att det är dags
för både ministrar och landstingspolitiker
att se sig som medborgarnas företrädare i
sina beslut och inte som ombud för
sjukvårdsapparaten.
Han säger att svenska
landsting/regioner kännetecknas av att
ledningarna inte har förtroende för professionerna på vårdenheterna.
– Man skulle vilja ha mer oberoende,
kraftfullt och professionellt management

som inte behövde lyssna till tillfälliga politiska signaler.
Men patienterna behöver också kunna
rösta med fötterna; jämföra, välja och välja
bort vårdenheter för att få mer snurr på tillgängligheten.
I maj motionerade Sjukhusläkarna och
Svenska Privatläkarföreningen om att
Sveriges Läkarförbund ska verka för att den
nationella väntelistan utvecklas, byggs ut
och kopplas till kvalitetsmått.
Johan Hjertqvist tycker att det var en
utmärkt motion, han säger att webbplatsen,
som egentligen heter Väntetider i vården
och drivs av SKL, borde fungera som hjälp
för patienter att navigera i vården
Men Helene Ellström, handläggare på
SKL menar att Väntetider i Vården aldrig
har haft det syftet.
– Syftet är att illustrera hur vårdgarantin
fungerar. Webbplatsen riktar sig framförallt
till landstingspolitiker och tjänstemän inom
hälso- och sjukvården.
Uppgiften att upplysa patienterna om
väntetider ligger på landstingen själva.
– Det visar än en gång att man inte har
fokus på användarna/patienterna utan detta
är till för administratörer, suckar Johan
Hjertqvist.
Han menar att det är få landsting som
aktivt stödjer att patienter söker vård i ett
annat landsting, och om man verkligen ska
leva upp till bestämmelsen i nya patientlagen 9 kap, 1 § om patienternas möjlighet att
fritt välja utförare av offentligt finansierad
öppen vård så måste det finnas möjlighet att
jämföra väntetider men också kvalitet.
– Den grundläggande inställningen nu
är att inte skicka iväg sina egna pengar till
ett annat landsting.
Det är en av anledningar till att patienterna stå kvar och köar, om man får tro
Johan Hjertqvist.

Staten bör ställa högre krav
Han menar att det borde vara fullt möjligt
för statsmakterna att ställa krav på landstingen att tillhandahålla uppgifter till ett
nationellt informationssystem där männi-
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slutar med mutorna till SKL
skor från norr till söder kan se hur tillgänglig sjukvården är och vilka enheter
som är mest tillförlitliga.
Sådan konsumentinformation
finns enligt Johan Hjertqvist i till
exempel Danmark, Nederländerna
och Storbritannien.
– Att man inte gör detta utan
ständigt skrapar med foten och säger att
man för en dialog med SKL, det tycker
jag är underligt. Och det låter inte som
om den nya regeringen kommer att
sätta ner foten mer eftertryckligt heller.
De dialoger och överenskommelser, till exempel kömiljarderna, som
kommit till mellan SKL och staten
ger Johan Hjertqvist inte mycket för.
Han kallar dem för statliga mutor.
– Ja, man ger landstingen miljarder
för att göra det som de egentligen borde

”Landstingen bör klara
jobbet utan att staten
skrapar med foten och
delar ut stödmiljarder”
göra. Det är ju stora pengar som gått till
landstingen under åren och vi tycker att
man borde kunna kräva att landstingen
gör detta ändå. Det ska de inte behövas
extra pengar för det.
Nu är nya miljarder på väg i form av
den tvååriga satsningen på en mer
jämlik och tillgänglig cancervård (Se
artikeln sidan 20). Tanken är att med
»standardiserade vårdförlopp« för olika
cancerdiagnoser korta tiderna från misstanke till behandling.
– Oavsett om modellen i sig är

relevant så anpassar sig verksamheterna
vanligtvis sig snabbt för att uppfylla
kriterierna i sådan här ansatser, säger
Johan Hjertqvist.
Och för att detta inte ska bli ett i
raden av kortlivade projekt måste satsningen läggas upp på ett sätt som går
att utvärdera för oberoende granskare,
menar han och tillägger att det generellt
måste vara möjligt att korta köerna och
förbättra tillgängligheten även i svensk
sjukvård.
– Det är ju en självklarhet. Annars
skulle Sverige vara unikt i världen.
ALMEDALEN

Sara Gunnarsdotter

Fotnot: Den 1 juli deltar Johan Hjertqvist i
Sjukhusläkarnas seminarium i Almedalen
under rubriken ”Hur kan väntetiderna i vården
kortas?”.

Beställar- och utförarmodellen avskaffad
– men nämnderna och politikerna blev fler
Landstinget i Uppsala län
avskaffar beställar- utförarmodellen för hälso- och
sjukvården. Men i stället för
en politiskt bantad organisation sväller nu såväl antalet
nämnder som politiker.
t I landstinget i Uppsala har politikerna

beslutat att avskaffa hälso- och
sjukvårdsstyrelsen, som fungerade som
beställare, och produktionsstyrelsen, som
fungerade som utförare. Det berättade
Sjukhusläkaren helt kort om i förra
numret (nr 3/2015).
Istället för att separera beställare och
utförare låter man skiljelinjen nu gå
mellan olika vårdnivåer. För det ändamålet

Vivianne Macdisi

inrättas en sjukhusstyrelse med ansvar för
bland annat vårdproduktion, utbildning
och forskning vid Akademiska sjukhuset
och Lasarettet i Enköping. Dessutom ska
en vårdnämnd ansvara för bland annat primärvård, närvård, habilitering och
tandvård. En fastighets-, teknik och servicenämnd konstrueras också.
Men trots att landstingsstyrelsen

därmed utökas från 15 till 19 ledamöter
så förnekar det socialdemokratiska landstingsrådet Vivianne Macdisi att den nya
organisationen är en utökning av det
politiska mandatet.
– Nej, det som blir större är tekniknämnden, den har inte funnits tidigare.
Annars är det samma storlek på sjukhusstyrelsen och vårdnämnden som
tidigare hälso- och sjukvårdsstyrelsen
och produktionsstyrelse.
Landstingsstyrelsen ska också få ett
samlat utskott för FoU och övergripande
hälso- och sjukvårdsfrågor.
– Forskning, utveckling och utbildning är helt avgörande frågor för att klara
morgondagens hälso- och sjukvård. Då
kan man inte köra FoU-frågorna i ett
eget spår, säger Vivianne Macdisi.
Sara Gunnarsdotter
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DE ÄR KONKURRENTER – MEN BÅDE CLAES HULTLING OCH WOLFRAM ANTEPOHL VILL

”Vården alltför utspridd
Ryggmärgsskadade patienter skulle få större möjligheter till
bästa möjliga rehabilitering om vården centraliserades till några
få enheter i Sverige. Det anser några av landets ledande experter
på rehabiliteringsmedicin och ryggmärgsskadevård. Nu ligger
bollen hos Socialstyrelsen. I december ska beslut fattas.
t I mars gick Socialstyrelsen ut med en
förfrågan om vilka diagnosområden eller
åtgärder som borde lyftas upp till rikssjukvård. Frågan gick ut ovanligt brett;
till såväl professionsföreträdare och vissa
myndigheter som patient- och intresseorganisationer. När tiden gick ut i maj
hade ryggmärgsskadevården flest nomineringar.
Varje år får mellan 100 och150
personer i Sverige en ryggmärgsskada
efter ett trauma. Till det kommer nästan
lika många ryggmärgsskador utan traumatiskt ursprung.
Idag finns spinalenheter för akut
ryggmärgsskadevård på sex platser runt
om i Sverige. Tanken är att den ofta
mycket långa rehabiliteringsfasen ska
inledas där, för att sedan fortsätta på mer
lokala, inte lika specialiserade enheter.
Wolfram
Antepohl
(bilden) är
verksamhetschef på rehabiliteringsmedicinska kliniken
i Linköping.
Kliniskt jobbar
han i huvudsak
med ryggmärgsskadade patienter. Han är en av dem
som nominerat ryggmärgsskadevården,
men påpekar noga att det är diagnosgruppen som nominerats och inte Linköping.
Wolfram Antepohl säger att uppgifter
från kvalitetsregister visar att primär rehabilitering sker på många fler ställen än de
sex spinalenheterna och att majoriteten av
de behandlande klinikerna har färre än
fem ryggmärgsskadade patienter per år.
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– Patienter blir kvar på små enheter.
Ibland vill ett landsting inte betala för
att skicka iväg sina patienter, ibland
saknas platser på spinalenheten.
Claes Hultling som är vd för stiftelsen Spinalis, vars huvudmål är att främja
forskning och behandlingsutveckling
inom ryggmärgsskadeområdet, fyller på:
– Det är parodiskt och patetiskt
att ryggmärgsskadade vårdas i Falun,
Sundsvall, Östersund, Karlstad,
Skövde, Växjö, Uddevalla, you name
it! Det blir inget substrat kvar!
Även Claes Hultling har nominerat
ryggmärgsskadevården för rikssjukvård.
– Man har inte förstått hur kostnadseffektivt det är med professionell
rehabilitering, både samhällsekonomiskt och för de här personernas
människovärde.
Båda är överens om att patienterna
kommer i kläm av den utspridda ryggmärgsskadevården och Wolfram
Antepohl påpekar också att spridningen
av patienter gör det svårt även för de
större enheterna att nå upp till de
volymer som krävs för att upprätthålla
en högkvalitativ vård.
Förutom att antalet patienter är litet
säger Wolfram Antepohl att ryggmärgsskador är speciella eftersom »den
vanliga« diagnostiken inte alltid går att
tillämpa på patientgruppen.
– En normal individ med en urinvägsinfektion får sveda när den kissar. En
ryggmärgsskadad patient känner ingenting och kan inte heller tömma urinblåsan på ett normalt sätt. Patienterna får
autonom dysreflexi: blodtryck och hjärtfrekvens spårar ur för att hjärnan inte
lägre kan kontrollera dem.

MISSA INTE VÅR

PODDRADIO
t Lyssna på en längre intervju
med Claes Hultling på
www.Sjukhusläkaren.se.
Om hur Spinalisstiftelsen
föddes ur en flock
spargrisar i Globen,
om oviljan att söva patienter i
Lindesberg och om att inte ge
upp sin själ bara för att man
brutit nacken.

Wolfram Antepohl säger att det är
avgörande att man kan identifiera och
hantera sådana symtom, annars hamnar
patienten lätt i ett livshotande tillstånd.
Han exemplifierar också med
trycksår som är en vanlig komplikation
för ryggmärgsskadade patienter. En
ryggmärgsskadad patient känner inte av
när hen har legat eller suttit för länge i
samma ställning.
– Inom 20 minuter kan det bli ett
trycksår om man inte har adekvat
kunskap om hur man ska lägga en ryggmärgsskadad patient.
Ytterligare ett argument för att
högspecialiserad vård krävs för ryggmärgsskadade patienter är att fler överlever mycket längre idag än tidigare.
Claes Hultling säger att det
innebär att fler sekundära och
tertiära besvär och symtom tillkommer allteftersom.
– Om man då är i Härnösand eller
Karlshamn så är chansen att identifiera och förstå vad som händer
extremt begränsad.
Wolfram Antepohl säger att diskussionen om eventuell centralisering
av just ryggmärgsskadevården har
pågått länge i olika omgångar utan att
man kommit någon vart. Men han
menar att det är annorlunda nu.
Bland annat pekar han på den utredning som pågår om den högspecialiserade vården. SBU:s förra chef, Måns
Rosen, som leder utredningen har redan
presenterat underlag som talar för cen-
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CENTRALISERA RYGGMÄRGSSKADEVÅRDEN

för patienternas bästa”

Claes Hultling, VD för stiftelsen Spinalis, tycker att det räcker med en riksenhet för
ryggmärgsskaderehabilitering, men tror att det är politiskt omöjligt.

tralisering av högspecialiserad vård.
– För att kunna utföra en åtgärd
skickligt och effektivt så måste man
göra minst 30 stycken per år på individnivå och gärna 100 per år på kliniknivå,
säger Wolfram Antepohl.
Han påpekar visserligen att Måns
Roséns material i första hand utgår från
kirurgiska interventioner, men menar
att det även inom ryggmärgsskadevården finns liknande evidens.

– Kanske i ännu högre utsträckning
för att det inte enbart bygger på individuell kompetens utan komplexa team
för komplexa patienter.
Parallellt med centraliseringsprocessen arbetar Claes Hultling för att ett
kompetenscentrum för ryggmärgsskador ska bildas som ett samarbete
mellan Karolinska institutet (KI) och
Stockholm läns landsting (SLL) som
redan ha sju kompetenscentrum inom

andra specialområden. De två huvudmännen är positiva och Clas Hultling
hoppas att verksamheten kan komma
igång redan 2016. Han tror dessutom
att underlaget som lett fram till den
processen kan blir avgörande även för
Socialstyrelsens beslut.
Om Socialstyrelsen säger nej till att
centralisera ryggmärgsskadevården så
fortsätter ändå uppbyggnaden av ett
kompetenscentrum i SLL. Och Claes
Hultling menar att det i praktiken i så
fall skulle bli ett riksomfattande
centrum eftersom patientlagen ger
patienterna möjlighet att söka öppenvård över hela landet.
Både han och Wolfram Antepohl tror
emellertid att Socialstyrelsen kommer
att välja ut ryggmärsskadevården att bli
rikssjukvård. Därefter ska myndigheten
sedan fatta beslut om var vården ska
bedrivas och om det ska vara ett eller
fler ställen.
Claes Hultling tycker egentligen att
det skulle räcka med en riksenhet för
ryggmärgsskaderehabilitering. Men han
tror att Socialstyrelsen av politiska skäl
kommer att föreslå att det blir två.
Däremot tror han inte att någon hänsyn
kommer att tas till var i Sverige de två
enheterna ligger.
– Socialstyrelsen skiter fullständigt i
om det tar en timme och 20 minuter att
flyga eller om det tar 40 minuter. Det
enda som räknas är content. Kunskap
och innehåll.
Han säger att barnhjärtkirurgi, med
cirka 10–15 operationer varje år, bedrivs
som rikssjukvård i Lund och Göteborg
och att ingen skulle komma på tanken
att operera barn i Uppsala, Örebro eller
någon annan stans. Men han säger också
att bedömningskriterierna är enklare.
– Dött barn eller levande barn.
Claes Hultling menar att de diffusa
bedömningskriterierna har gjort att
rehabilitering av ryggmärgsskadade
patienter kan bli brickor i politiska spel
Fortsättning nästa uppslag >>>
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om pengar och arbetsmarknad. Det kan
kosta många hundratusen att skicka
iväg en patient som brutit nacken i Lindesberg till en spinalenhet.
– Och avdelningsföreståndaren blir
jätteglad när hon får in Johan 23 år som
har vurpat med sin motorcykel, för alla
Johans kompisar som bor i Lindesberg
kommer till avdelningen varje dag. De
har med sig pizza och läsk och de sitter
och hänger och spelar tv-spel i dagrummet. Det livar upp stämning, vilket
spiller över på personalen. Men vad man
glömmer då är Johan 23 år, själv.
Wolfram Antepohl har en period
själv arbetat i Tyskland på ett rehabiliteringssjukhus för ryggmärgsskadade.
– Vi hade 20 miljoner människor i
upptagningsområdet, men de 20 miljonerna bodde på samma yta som vi här i
sydöstra sjukvårdsregionen med en
miljon människor. Så där fanns fortfarande geografisk närhet trots att de hade
så många människor.
Oavsett om man bestämmer sig för

en, två eller tre platser för ryggmärgsskaderehabilitering så säger han att man
måste skapa en infrastruktur med bland
annat transportmöjligheter som gör det
möjligt för patienterna att komma dit
oavsett bostadsort.
– Man kanske måste skapa en telemedicinsk struktur för att samarbeta med
lokala aktörer, till exempel för att
planera bostadsanpassning eller utbilda
personliga assistenter som ändå måste
rekryteras på hemmaplan.
Både Wolfram Antepohl och Claes
Hultling har haft stort stöd från
sjukvårds- och landstingsledningarna
för sina nomineringar men båda
förnekar att det skulle finnas någon
konkurrens mellan deras enheter.
– Det kommer i ett senare skede,
skrattar Wolfram Antepohl och fortsätter:
– Nu handlar det om diagnosen. Men
visst, just nu har jag ett ganska gott
självförtroende, men jag vet också att det
kan betyda att jag måste flytta på mig
om vi inte får det, och om jag vill fort-
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sätta att jobba med ryggmärgsskadevård.
Katharina Stibrant Sunnerhagen,
professor i rehabiliteringsmedicin,
håller med om att ryggmärgsskadevården skulle vinna på att centraliseras,
kanske till några få platser i Sverige.
Men hon menar att det också finns
andra diagnosgrupper som skulle
gynnas av om vården koncentrerades till
ännu färre enheter. I Norge har man till
exempel centraliserat vården av patienter med »locked in-syndrom« som har
en skada högt upp i hjärnstammen. De
kan inte andas själva och enbart röra på
ögonen för att kommunicera
– Här i Sverige vet vi inte ens hur
många de är. Det är svårt och det blir
ineffektivt. Personalen vet inte hur man
ska hantera dem eller vilka möjligheter
som finns. Patienterna känner sig
väldigt ensamma.
Katharina Stibrant Sunnerhagen tror
också att poliomottagningarna skulle
bli bättre om de koncentrerades till färre
platser.
– Det står inte ens om det i böckerna.
Eftersom man började poliovaccinationerna på 1950-talet så har man glömt bort
att det finns. Men vi har ju rätt många
som fortfarande lever med det och människor från andra länder kommer med polio.
Katharina Stibrant Sunnerhagen tror
inte att patienterna har något problem
med att åka uppemot
30-40 mil extra om det
behövs.
– De kommer inte
ofta, men det är mycket
värt att få komma till
ett ställe där folk vet
vad polio handlar om.
Wolfram Antepohl
tycker också att det finns
anledning att fundera på
om fler områden in rehabiliteringsmedicin borde centraliseras. Och han tror att
ett positivt beslut för ryggmärgsskadevården på sikt skulle kunna innebära större
möjligheter för profilering inom flera
områden.
– I slutändan skulle fler enheter och
fler patienter kunna vara vinnare i det
här.

”Många
diagnosgrupper
skulle gynnas
av att vården
centraliseras”

Sara Gunnarsdotter
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Skräddarsydd vård,
men bara för ett fåtal
I takt med att allt fler kan
räddas till livet efter en traumatisk hjärnskada, allt fler
unga drabbas av stroke, och
överlevnaden i cancer ökar,
så ökar också behovet av
rehabiliteringsmedicinska
insatser. Men de knappa
resurserna tvingar klinikerna
att avslå remisser.
t Katharina Stibrant Sunnerhagen är

professor i rehabiliteringsmedicin vid
Sahlgrenska akademin i Göteborg. Hon
säger att rehabiliteringsmedicin inte
bara är en medicinsk specialitet utan
också ett förhållningssätt och en filosofi.
– Vi behandlar inte ett organ, vi
behandlar personer.
Hon tycker att den övriga hälso- och
sjukvården i mycket präglas av en fixarmentalitet: »Vi fixar ditt blodtryck, din
diabetes eller opererar ditt knä«.
– För oss blir det så påtagligt att det
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Bra rehabilitering är som haute couture,
säger professor Katharina Stibrant Sunnerhagen, professor i rehabiliteringsmedicin.

som har hänt har förändrat livet för den
här personen. Den rehabiliteringsmedicinska vården är mycket personcentrerad.
Katharina Stibrant Sunnerhagen
säger att den rehabiliteringsmedicinska
vården måste förhålla sig till patienternas livserfarenheter, sociala sammanFortsättning nästa uppslag >>>

t Rehabiliteringsmedicin i Sverige
omfattar huvudsakligen neurologisk
rehabilitering och smärtrehabilitering.
Idag finns 438 läkare med
specialistbevis inom rehabiliteringsmedicin som är en specialitet inom
neuroblocket. Hur många av
rehabiliteringsmedicinarna som är
yrkesverksamma finns inga siffror på.
Rehabiliteringsmedicin är kunskap
om sjukdomsmodifierande och symtomlindrande behandlingar, men också
om andra sätt att minimera medfödda
eller förvärvade funktionsnedsättningar,
handikapp, nedsatt arbetsförmåga och
försämrad livskvalitet.
Rehabiliteringsmedicin har traditionellt riktat sig mot patienter i arbetsför ålder. En stor del av insatserna
handlar om återgång i ett arbetsliv.
Karin Rudling, ordförande i Svensk
Förening för Rehabiliteringsmedicin,
säger att det håller på att förändras,
delvis eftersom pensionsåldern flyttar
sig uppåt.
– Det blir mer och mer naturligt att
tänka i funktion istället för ålder.
Den rehabiliteringsmedicinska
patientgruppen växer därför, men
också för att fler till exempel överlever
en allvarlig traumatisk hjärnskada och
att överlevnaden i cancer ökar.

VIDARKLINIKEN
VIDAR
K LINI K EN

Rehabilitering

Vi har avtal med sex landsting och tar emot
patienter från hela Sverige för rehabilitering vid
cancerr, långvarig smärta, stressrelaterad psykisk
ohälsa och invärtesmedicinska sjukdomar.

Vii söker specialistläkar
V
specialistläkare
e
Vårt mål är att bli Sveriges bästa rehabiliteringsklinik. Är du specialistläkare och vill bidra med
kompetens och nya idéer?
Välkommen att höra av dig.

Kontakta oss för mer information
Remiss- och patientservice
Tel 08-551
08-5 509 07
E-post inskrivning@vidarkliniken.se
www.vidarkliniken.se/sjukhus

Personalavdelning
Tel 08-551 509 53
E-post arbete@vidarkliniken.se
www.vidarkliniken.se
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hang och eventuella andra sjukdomar
för att hjälpa dem tillbaka till ett liv
som fungerar. Hon liknar riktigt bra
rehabilitering vid haute couture.
– Två patienter kan ha samma typ av
förlamning, samma typ av skada, men
beroende på vem man är och var man
befinner sig i livet så har man ju olika
förväntningar. Rehabiliteringen måste
skräddarsys.
Men hon påpekar också att rehabilitering kräver ett aktivt samarbete med
patienten.
– Vi kan rehabilitera och guida på
vägen men vi kan inte göra jobbet utan
samverkan. Det gör att det blir väldigt
mycket mer pedagogiska och psykologiska inslag
än i många
andra delar
av sjukvården.
En svår
del av rehabiliteringen
är att
patienten hela tiden konfronteras med
att kroppen och själen inte fungerar som
man vill.
– Man kanske har svårt att gå, är
uttröttbar, har svårt att tänka eller har
smärtor. Det är knäckande och så måste
man ändå fortsätta träna hela tiden för
att åstadkomma en förändring.
Patientgruppen som behöver rehabiliteringsmedicinska insatser växer när
vårdtider på akutklinikerna blir kortare
och fler kan räddas efter allvarliga
trauman. Registreringarna i kvalitetsregister blir fler enligt Katharina
Stibrant Sunnerhagen.
– Och fler under 40 år får stroke nu
än för 15-20 år sedan, vi har fler patienter som överlever transplantationer och
de är mer sköra och har andra sjukdomar
också.
Katharina Stibrant Sunnerhagen
säger också att behandlingen av cancer
gått mycket framåt och att till exempel
patienter med hjärntumör kan överleva
flera år. Ofta med familj och barn.
– Då ska man inte gå till ett palliativt team utan man ska ha rehabilitering
för att komma tillbaka till ett bra liv.
Samtidigt sparas pengar och vårdplatser dras in.

”Ska man spara
pengar ska man
låta bli att skicka
ut ambulanserna”
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– Ska man spara pengar ska man låta
bli att skicka ut ambulanserna, säger
Katharina Stibrant Sunnerhagen skarp
och torrt.
Hon medger att det låter drastiskt,
men menar att så fort en ambulans
hämtar en patient så sätts en vårdkedja
igång.
– Och då måste man se till att det
finns en bra vårdkedjan med riktade
insatser så att folk har så låg beroendenivå som möjligt när de ska hem.
Katharina Stibrant Sunnerhagen talar
om den första förmågehöjande rehabiliteringen, som kan ske i öppenvård eller
slutenvård, liksom den bibehållande
rehabilitering som hon liknar vid att
komma in på rundsmörjning. För den
senare kan det finnas möjlighet att
komma till de få fristående rehabiliteringsenheterna på olika ställen i landet
men också utomlands.
Men resurserna räcker inte till för att
alla patienter ska få tillräcklig rehabilitering i akutfasen. Därför är det inte
ovanligt att patienter får söka till de
fristående enheterna för att göra sin förmågehöjande rehabilitering där.
– Det är ju aldrig för sent men det
kanske hade varit kostnadseffektivare
att starta direkt i samband med insjuknandet
Katharina Stibrant Sunnerhagen
säger att det varierar mycket mellan
landstingen; såväl mellan tillgängliga
resurser för specialiserad slutenvårds och
öppenvårdsrehabilitering, liksom hur
generös man är när det gäller att finansiera sökande till fristående enheter.
Många av de fristående
rehabiliteringsenheter som ligger utomlands och bland annat erbjuder så kallad
klimatvård har avtal med vissa
försäkringsbolag.
– Man får oftast mer hjälp om
man har råkat ut för en trafikolycka
än om man har fått samma skada på
grund av en sjukdom. Det tycker jag
är en stor orättvisa.
Katharina Stibrant Sunnerhagen
säger att även om det allmänna
försäkringsskyddet fungerar relativt bra
i Sverige så är det inte så mycket guldkanter. Det gäller också till exempel
hjälpmedel.
– Ryggmärgsskadade unga killar
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sitter i stora fina vans som de köpt med
försäkringspengar medan den med
polio, ryggmärgsbråck eller någon som
fått en ischemi kommer med en Renault
Kango som är mycket billigare.
Katharina Stibrant Sunnerhagen är
också överläkare på Rehabiliteringsmedicinska kliniken på Sahlgrenska
universitetssjukhuset. Hon säger att
kliniken avslår mellan 30 och 70
procent av remisserna.

”Etiskt dilemma
att vissa grupper
får rehabilitering
men inte andra”
– Inte för att vi inte skulle kunna göra
nytta. Vi får hårdprioritera. Och när vi
prioriterar bort så mycket slutar många
att skriva remisser. Så behovet är
egentligen ännu större.
Men hon påpekar också flera gånger
att den rehabiliteringsmedicinska
vården för dem som ”passerar nålsögat”
är bra.
– Vi gör ett kanonbra jobb och
patienterna är nöjda och får bra resultat.
Att så många behov inte kan tillgodoses skapar etiska dilemman. Katharina
Stibrant Sunnerhagen nämner till
exempel att ryggmärgsskadevården har
kommit överens med landstingen om att
patienterna ska ha livslång uppföljning.
– Det är jättebra, det har ökat deras
överlevnad och livskvalitet. Men andra
grupper inte har lyckats få det och då
finns det inte resurser.
Hon tar som exempel en ung kvinna
som fick en svår hjärnblödning under
graviditeten. Efter sjukhusvården på
rehabiliteringskliniken skrevs hon ut
till hemmet med personliga assistenter
för att kunna sköta sig själv och barnet.
Den fortsatta rehabiliteringen ska ske i
primärvården.
– Jag som erfaren rehabmedicinare har
inte sett många sådana patienter, men
primärvårdsdoktorn har ju inte sett
någon! Idag finns inte möjlighet att få
en retur in i den högspecialiserade vården
när det dyker upp problem efter hand.
Sara Gunnarsdotter
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Först med nya arbetsmetoder
– men sist när budgeten spikas
De rehabiliteringsmedicinska klinikerna är sedan länge
modernt kvalitetsackrediterade och arbetar i multidisciplinära team med patienten i centrum.
Trots det är det ofta de mer akuta delarna av sjukvården som
pockar på uppmärksamhet och pengar.
t Karin Rudling är ordförande för

Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin (SFRM). Hon säger att det
kommer mer och mer signaler från
akutsidan att man vill ha in
rehabiliteringsmedicinsk kompetens
tidigare i vårdkedjan.
– För att man ska vara lyckosam så
behöver hela processen finnas med från
början.
Men hon säger också att den akuta
sjukvården kräver så mycket, att brist på
tid och ork äventyrar vårdkedjans
yttersta delar.
– Även om sjukhusdirektören i
januari säger att det är jätteviktigt med
rehabiliteringsmedicin och att hela
vårdkedjan fungerar för våra patienter, så är risken stor att man i slutet av
året inte hunnit runt hela kedjan.
Karin Rudling menar att när ett nytt
budgetår kommer så börjar arbetet med
inventering och förstärkning återigen i
vårdkedjans första delar.
Hon tycker att vi alla ständigt behöver
påminnas om att akutsjukvårdskedjan
måste fungera från början till slut, att de
olika delarna inte står i motsats till
varandra utan utgör en helhet.
– Det gäller även den yttersta
svansen.
Men rehabiliteringsmedicin kämpar
lite i motvind.
I och med att specialiteten är ung har
inte forskning kommit lika långt på alla
områden, och man har inte alltid
evidens att presentera för att få de
resurser som verksamheten kräver.
Men Karin Rudling spår dock att
rehabilitering och rehabiliteringsmedicin

Att vara svansen
i vårdkedjan ett
ständigt problem
blir alltmer aktuellt.
– Vi är vana vid interdisciplinärt
teamarbete, värdebaserad vård och att
sätta patienten i centrum.
Hon säger att rehabiliteringsmedicin

erbjuder multidisciplinärt teamarbete
med holistiska mål och patienten i
centrum.
Men även om arbetssätten uppfattas
som moderna kan de rimma illa med traditionell naturvetenskaplig forskning.
– När det är helheten som är behandlingsmodellen så är det svårt att
beforska med naturvetenskapliga
metoder där man plockar ut delar, säger
Karin Rudling.
Hon vill framhålla SFRM:s mångåriga arbete med kvalitetsackreditering
av rehabiliteringsmedicinska kliniker.
– Det är inget som har kommit
uppifrån, vi har valt det själva. Och idag
har vi stöd av lagen som säger att alla
sjukhus ska ha kvalitetsledningssystem,
även om i princip inga har det.
Sara Gunnarsdotter
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Nästan alla
kliniker är
ackrediterade
t De rehabiliteringsmedicinska klinikerna
började arbeta med
externa granskare av
kvalitetsledningssystem
redan för 20 år sedan.
Lund var först ut
och numera är alla universitetskliniker utom
en och de flesta av de
större klinikerna
granskade och ackrediterade med hjälp av
CARF (Commission on
Accreditation of Rehabilitation Facilities),
som är en non-profit
organisation med internationella
ackrediteringsprogram.
– Vi har satsat på
ett strukturerat
kvalitetsarbete med
kvalitetsledningssystem
för att säkerställa att
åtminstone vår del av
vårdkedjan fungerar.

Rehabcenter Mösseberg,
Sfären, Treklöverhemmet

Rehab gör skillnad
ŶǀĂƌĚĂŐƐŽŵĨƵŶŐĞƌĂƌďćƩƌĞ͕ĚĞƚćƌŚƂŐƐƚĂ
ƂŶƐŬĂŶĨƂƌŵĊŶŐĂ͘KĐŚƌĞŚĂďŚŽƐŽƐƐŬĂŶŐƂƌĂ
ƐƚŽƌƐŬŝůůŶĂĚʹŝĚĞƚĚĂŐůŝŐĂůŝǀĞƚ͘sŝŚĂƌďůĂ͗
yůǇŵĨƂĚĞŵƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ
yŽŶŬŽůŽŐŝƐŬƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ
yŶĞƵƌŽůŽŐŝƐŬƌĞŚĂďŝůŝƚĞƌŝŶŐ
LäsŵĞƌƉĊǁǁǁ͘ďƌĂĐŬĞĚŝĂŬŽŶŝ͘ƐĞ
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BORÅS – PIONJÄRER INOM MEDICINSK REHABILITERING

”Vi vet vilken skillnad vi
kan göra och att leva
är mer än att överleva”
I Borås är rehabiliteringsmedicin en naturlig del av
slutenvården och finns till
för patienterna i ett så tidigt
skede som möjligt. Men hur
rehabiliteringsmedicin ska
organiseras har varit en fråga
för diskussion i över ett
halvt sekel.
t – Rehabilitering måste in redan på

akutmottagningen. Därför tror inte jag
att den ska ligga på fristående sjukhus,
säger Sara Degerman Carlsson, specialist i
rehabiliteringsmedicin och läkarchef vid
Neuro- och Rehabiliteringskliniken på
Södra Älvsborgs sjukhus (SÄS) i Borås.
Hon reflekterar kring en motion om
att belysa behovet av rehabiliteringssjukhus eller kliniker som Sjukhusläkarna och Svenska Privatläkarföreningen fick bifall för vid Läkarförbundets fullmäktige i maj. (Se sidoartikel nästa sida).
Och hon pekar på att diskussionen är
gammal. I en artikel i Läkartidningen
nr 19/1963, «Synpunkter på den medicinska rehabiliteringens organisation i
Sverige« resoneras om huruvida varje
specialitet ska bygga upp sin egen rehabilitering eller om den helt bör
anförtros åt specialister på området.
Författarna kommer fram till att det
är viktigt att beakta för- och nackdelarna i dessa principiellt olika ståndpunkter vid uppbygganden av en rehabiliteringsorganisation.
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Sara Degerman Carlsson säger att om inte
någon som förespråkar rehabilitering så
riskerar behoven att »försvinna«. Våra patientgrupper kan inte alltid tala för sin sak.

Och dragkampen mellan principerna
pågår alltså fortfarande enligt Sara
Degerman Carlsson.
– Men i Borås har vi tradition och
anor. Vi har hela tiden varit en självklar
del av sjukhuset, säger hon och syftar på
Solhem, Sveriges första rehabiliteringsklinik, som startades av överläkaren
Gösta Eriksson i Borås 1958.
– Det var en framsynt invärtesmedicinare som förstod behovet av insatser
för dem som i allt högre grad överlevde
svår sjukdom och skada. Han blev också
föregångare till specialiteten.
Men under de fem år som Sara
Degerman Carlsson har varit chef vid
rehabiliteringskliniken i Borås, som
numera flyttat in på SÄS, har slutenvårdsplatserna minskat med en tredjedel.
– De är ständigt ifrågasatta.
Hon säger att det till exempel är svårt
att få förståelse för att en patient som kan
åka på permission inte kan skrivas ut.
– Om man är 25 år och med hjälp av

anhöriga kan komma hem under en helg
för att det är så viktigt för
rehabiliteringen, så har man fortfarande
ett behov av slutenvård och är i ett
aktivt träningsskede efter helgen.
Men Sara Degerman Carlsson säger
att sjukhuset tolkar det som en ledig
plats och belägger de luckor som blir
under permissionen. När patienten
kommer tillbaka så ligger plötsligt
någon annan i sängen.
Huvudmän och sjukhusledningar
som de senaste åren har dragit in vårdplatser inom rehabilitering har menat
att motsvarande resurser istället ska
tillföras primärvård och att geriatrisk
rehabilitering får bli ett kommunalt
ansvar, och att det skulle gå lika bra.
Sara Degerman Carlsson är skeptisk.
– Det finns väldigt mycket som
kallas för teamarbete och mycket som
kallas för rehabilitering.
Hon säger att inom rehabiliteringsmedicinen är inte läkaren någon som
dyker upp i teamet vid behov utan är
den som leder och utvecklar de interdisciplinära teamen. Det är också
läkaren som med stöd av de andra i
teamet bedömer och samordnar vad
patienten behöver.
På många ställen i landet är
rehabilitering uppdelad utifrån
diagnoser berättar Sara Degerman
Carlsson. Hon tycker det kan vara ett
problem då patienter efter trauma
till exempel kan ha både hjärnskada
och smärta.
– Borås är en av få kliniker i landet
som har en sammanhållen rehabenhet
som är knuten till behovet av teaminsats
istället för att vara diagnosbaserad.
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I Borås har man också
aktivt arbetat utifrån den
alltmer etablerade kunskapen
att tidiga insatser lönar sig.
– Vi har utvecklat
arbetssätt mot tidiga insatser
från olika teammedlemmar
och en vårdavdelning där vi
kan ta patienter direkt från
intensivvård med svåra
skador och behov av till
exempel andningsstöd.
Sara Degerman Carlsson
tror att det är lättare för
sjukhus- och regionledning
att då se klinikens insatser,
jämfört med enheter som
ligger helt skilda från
sjukhuset och intensivvården.
Den första kliniken i Borås
låg visserligen cirka 500
meter från sjukhuset, och
Sara Degerman Carlsson säger
att det för många patienter
var första kontakten med
tanken på att det finns ett liv
efter skadan också.

Framgångsfaktor
– Det som är framgångsrikt
för rehabiliteringen idag är
att vi har med oss det tänket.
Vi visar patienter och
anhöriga på möjligheten att
livet kan fortsätta, att det
finns redskap för det. Men vi
har försökt möta behovet av
kortare vårdtider och svårare
skador med att ta klivet in i
akutsjukvården.
Men inte ens i Borås är
allting lätt.
– Vi kämpar också med
vakanssituationen. Det är
oerhört svårt att rekrytera
specialister och jag har fått
kompensera med att anställa
fyra ST-läkare.
Sara Degerman Carlsson
säger att rehabiliteringsmedicin är en lågstatusspecialitet,
och att det är en förklaring
till att det saknas specialistkompetenta läkare att driva
och bevaka rehabiliteringens
plats inom sjukhusvärlden.
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– Det som kan vara en
fördel här i Borås är att det
har funnits personer som
burit hela tanken om att
rehabilitering är viktigt. Den
har inte lyckats dö ut här i
alla fall. Vi vet vilken
skillnad vi kan göra och att
leva är mer än att överleva.
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Har du en patient
i kronisk fas efter
stroke eller traumatisk hjärnskada?

Sara Gunnarsdotter

Sjukhusläkarna
vill stärka den
medicinska
rehabiliteringen
t I en motion till Läkarförbundets fullmäktigemöte 2105,
som antagits, har Sjukhusläkarna önskat att Läkarförbundet verkar för att belysa
behovet av rehabiliteringssjukhus eller kliniker.
Så här har Sjukhusläkarna
motiverat förslaget i motionen:
”Sjukvården är enormt
förändringsbenägen, stadd i
otrolig utveckling, har starkt
produktionsfokus och extremt
slimmad vård.
För akutsjukhusens del är
det av största vikt att hela
kedjan för patienten hänger
samman och att sjukhustiden
utnyttjas enbart för den del
som kräver akutsjukhusens
resurser. Vård i övrigt skall ges
där bäst förutsättningar finns
för att tillgodose patientens
behov.
Det gäller inte bara att
kommunerna ska ta ansvar för
sina patiente, liksom att det
finns en fungerande
primärvård, utan kräver också
att möjligheter till fullskalig
rehabilitering tillgodoses.
Under flera år har
rehabiliteringsvården
monterats ner.
Vi ser nu att rehabvården är
gravt underdimensionerad.
Vi ser också ett ökande
behov av rehabplatser inte
minst med tanke på en större
andel äldre i befolkningen.
Dessutom ökar både
kunskap och kompetens för
olika professioner inom
området.
Vi ser också en ökning av
ojämlik vård då vissa har råd
att betala för privat rehabilitering och andra inte”.

Du känner säkert redan till detta som ett tydligt och
ökande vetenskapligt underlag visar:
Fortsatt rehabilitering även i den kroniska fasen kan
Ú¡ƪ¤¡
har skett.
Resultaten från NeuroOptimas program i Spanien
och Sverige bekräftar det som denna forskning
visar. Vi har sedan starten 2003 haft mer än 400
deltagare och samtliga av dem har under våra
program uppnått tydliga förbättringar av bl.a.
balans, styrka och gångförmåga, även många år
¡¡ơǤ
Programmen leds av svenska läkare, fysioterapeuter
och logopeder som är specialiserade i neurorehabilitering. De äger rum i berikade miljöer vilka
har visat sig stimulera hjärnans plasticitet.
Dessa program utgör ett komplement till den
ơ¤ǡ 
våra program i Spanien kan få ersättning för vård
utomlands genom Försäkringskassan.
Ƥ¤¤¤
webbplats, www.neurooptima.com/se.
Vi tar gärna emot personal från sjukhusen för ett
givande erfarenhetsutbyte.
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Ny musikvideo
av Henrik Widegren

t Nyheten att läkarna på akuten i

Lund uppmanades av ledningen att
ringa 112 för att få ambulans har
framkallat kraftiga reaktioner.
Här är några av kommentaterna på
Sjukhusläkaren.se:

”

De mest sjuka kommer att transporteras till Malmö. Skallskador som
tidigare direkttriagerades (även från
Malmö) direkt till Lund kommer först
att köras till Malmö och inte till det
sjukhus (Lund) som har specialistkompetens att behandla dessa, dvs neurokirurgen.
Samma gäller barntrauma där
specialkompetensen finns i Lund.
Patient med hjärtstopp och pågående
hjärt och lungräddning kommer att få
minst 20 min extra körtid där varje
minut räknas. Dessutom måste de köras
tillbaka till Lund om det visar sig att de
behöver ballongvidgning eller hjärtkirurgi.
Nu stänger man intaget till det
sjukhus där resurserna finns. Bara på
grund av undermåligt ledarskap.

Vad gör man om man tycker att allt är tråkigt och
trist och fult? Går till psykologen? Äter antidepressiva? Nej, man gör det så klart vackrare! Så
kommer resten på köpet.
t Här är historien om den fula

regionen som blev vacker. Och sedan
ful igen.
Om ni vill lyssna på de flesta av
de sjuka sånger som blivit publicerade i Sjukhusläkaren, så finns nu
albumet Sjuka sånger på Spotify,

Följ Sjukhusläkaren
i mobilen på semestern!
Missa inte alla nyheter
och intressant debatt i
sommar!

”

Lars

”

Denna ”omöjliga situation” har
uppstått för att sjukhuschefen Jan
Eriksson och hans stab vägrat inse att
det behövdes andra åtgärder denna
sommaren än de han med ett nödrop
klarade förra sommaren med. Orsaken är
att det i stort sett varit sommarbemanning sedan dess.
Förfärligt att detta panikartade
beslut behövt tas i början av första
semestermånaden.
Eva Lenander

”

iTunes och som cd.
Tolv nyinspelade, glada och
blodiga låtar om livet på sjukhuset.
Sök på Sjuka sånger eller Henrik
Widegren. Och vill ni höra Sjuka
sånger live spelar Henrik på Lund
Comedy Festival 5 september.

Sjukh
u
älskar schefen so
m alla
Fler v
årdpla
tser st
ängs
Parvå
avska rden
ffad
Ny v
ideo
av W
idegre
n

t Vi jobbar på och just nu gör vi
om vår webbtidning så att du ska
kunna läsa Sjukhusläkaren i en ny
mobilvänlig design.
Så håll ögonen öppna!
Snart kommer Sjukhusläkarens
lättlästa mobilversion.
Hoppas vi ses!
Trevlig sommar!

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

SNILLEBLIXTAR
SNABBARE ÄN LJUSET

M

an behöver
inte vara
Einstein för
att se att
vården idag
inte styrs av
Einstein. Tur är väl det eftersom han
hade fullt upp med att kröka. Rum.
Och det finns som bekant inga
sådana lediga på sjukhus.
Men även för dom som inte är
Einsteins så är enigheten stor att
sjukhusen idag har vissa problem
vilket förstås inte får sägas, då
negativa påståenden undanbedes å
det starkaste, utan med dagens nyorwellska språkbruk så sägs att
sjukvården har ”vissa förbättringspotentialer”.
Med detta korrekta språkbruk
gäller då att på bästa Einstienvis
hitta vad som kan göras för att förbättringspotentialerna ska bli färre.
En sak är bytestider på operation.
Dessa anses på tok för långa och
sinkar den knivgalna glada läkarkåren och deras patienter från ett
effektiv flöde. Skillnaden anses stor
mot privata kliniker där det dagarna
igenom flyter på utan problem
medan personalen belönas med både
glada tillrop och bonusar. På sjukhusen belönas dagens snabbaste lag
med oftast ett fekalt ileus.
En annan potential som inte
kräver sin Einstein är att identifiera
de kirurger som opererar med en
stark kärlek till kirurgin men där
kärleken är obesvarad. Dessa individer identifieras med att deras operationer så oturligt sammanfaller med
slutet av naturalförloppet.
En annan sak för en Einstein är
att titta över är all tidsåtgång för att
skriva journaler. I dom kan man få

reda på de mest underliga ting man
inte hade en aning om att man ville
veta som tex att Bengt, 85, gillar
ballonger och att den 32-åriga lapgallan bor två trappor upp utan
hemtjänst. Detta skulle dock aldrig
en doktor skriva. Doktorer frågar
bara efter var man vill ligga
begravd.
Nej, det gör dom förstås inte. För
medan andra yrkesgrupper tänker
”Jag dokumenterar – alltså finns
jag” så tänker läkarna ”Jag är
doktor – jag finns ändå”.
Mycket i vården går ändå fort.
Patienterna blir utskrivna i en
rasande fart och många alldeles för
tidigt. Dom kan man trösta med att
de snart kommer in igen. Ett annat
tips man kan ge till den som känner
att blodet fortsatt droppar eller att
droppet fortfarande gör nytta är:
Ligg kvar och håll dig hårt fast i
sängen. Än så länge har ingen börjat
gå handgripligt tillväga.
Chefer i vården förväntas inte
veta vad vi gör och redovisar istället
sin målvision för värdegrundsarbete
för att all personal ska förstå vad de
gör. Det brukar vara att vi ska ge
den bästa vården. Ja, det omvända
vore ju tråkigt. Läkare kan tycka att
det känns lite obekvämt eftersom de
tidigare aldrig tvekat om varför de
går till jobbet. Än mindre om
varför de går därifrån.
En vaken sjukhusdirektör
noterade med stigande förvåning att
transplantationerna på sjukhuset
verkade ske hipp som happ och med
dålig framförhållning. Det blev ju
både dyrt och.....ja dyrt. En kirurg
föreslog lösningen att via Trafikverket ge råd till medborgare om
att börja köra ihjäl sig helgfria

vardagar, i början av veckan, vid god
bemanning.
Ja en del chefer är så utomordentligt läraktiga att de efter tre veckors
chefskurs är så administrativt lobotomerade att de sitter på sitt rum
och sågar itu toarullar för att få dom
att räcka längre.
Einsteins chaufför lär i alla fall
inte ha varit lobotomerad utan en en
begåvad karl men inte Einstein för
det var ju Einstein som var Einstein.
Efter många år i tjänst kunde han i
alla fall alla Einsteins föreläsningar
utantill.
Eftersom Einstein också kunde
dom utantill och var en skojig prick
så skojade dom till det en dag och
bestämde sig för att byta plats.
Einstein satte sig diskret längst
bak i salen och låtsades vara chaufför
medan chauffören gick fram och
låtsades vara Einstein. Allt gick
lysande felfritt ända tills en åhörare
kom på den för chauffören dåliga
iden att ställa en väldigt klurig fråga
out-of -the box som det heter nu för
tiden.
Chauffören kände sig tvungen att
svara:” Oj, nu får jag nog erkänna....
men så basala frågor brukar jag
lämna över till min chaufför. ”
Dr Snake

