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Sp ntanitet
Vitaros® – den första krämen för topikal
behandling av erektil dysfunktion1,2

(alprostadil kräm)
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SNABBVERKANDE (5 – 30 MIN)

NÄR DET BEHÖVS
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DÄR DET BEHÖVS

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
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

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.
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– Tillgången till
specialistläkare är
ett gemensamt ansvar

S

verige har bland det högsta
antalet läkare per invånare i
Europa. Trots detta har vi en
välkänd dålig tillgänglighet
och läkarbrist på många
ställen. Hur kommer det sig

egentligen?
Några av anledningarna är att läkare
utför mycket arbetsuppgifter som andra
yrkesgrupper, exempelvis undersköterskor och medicinska sekreterare, kan göra
och att bättre IT-stöd skulle skapa bättre
effektivitet. Men det viktiga för en bra
vård är både att vi gör rätt saker och att
vi gör saker rätt.
Många olika omständigheter påverkar
hur lång tid det tar för en läkare att bli
färdig specialist, andra omständigheter
hur många specialister som utbildas och
hur många som behövs.
Sjukhusläkarna strävar efter en jämlik
vård med kontinuitet och kompetens,
patientmedverkan och god resursanvändning. Att se till att patienter i Sverige
har rätt tillgång på erfarna specialister är
en del i detta.
Vi behöver en bättre översikt över
landet om vilka kompetenser vi behöver
på kort och lång sikt. Specialitetsföreningarna måste hjälpa till med sin
kunskap om hur det ser ut och också vart
just deras specialitet är på väg. Den
medicinska utvecklingen går rasande fort
och vissa specialiteter förutspår ett ökat
behov framöver medan andra snarast det
omvända.
De lokala klinikerna eller landstingen
kan inte tillåtas utbilda bara för eget
behov eller utifrån aktuell ekonomisk
situation. Handledning och kollegor på
plats är avgörande för om det ska bli
några alls och om man vill vara kvar sen.
En bra och välbemannad klinik inom en
bristspecialitet måste kanske utbilda

fler eftersom fler vill söka sig dit och få
en bra utbildning. Dessa kan sen i sin tur
bygga upp nya bra utbildningsmiljöer.
De kliniker, som trots att man har
behov, inte lyckas behålla utbildade
kollegor måste redovisa detta, exempelvis i öppna jämförelser, och om det är
åtgärdbart förändra situationen.
Sjukvårdsminister Wikström har
uttalat att staten måste ta ett större
ansvar för vården och att den framtida
kompetensförsörjningen är en av de stora
utmaningarna.
I Sjukhusläkarna diskuterar vi om
riktade statsbidrag för vissa bristspecialiteter kan vara ett sätt framåt för enstaka
specialiteter, exempelvis för rehabiliteringsmedicin eller patologi. Den klinik
som har utbildat en kollega med statsbidrag kommer att vilja ha den personen
kvar, och om inte så kommer det finnas
fullt med villiga andra som kommer
uppskatta en färdig specialist. Det är ju
en skänk från ovan!
Ställtiden för en nyfärdig specialist
från start av grundutbildning via AT och
ST är minimum tolv år. Med väntetider
för AT och ST, eventuella studieuppehåll
och barnledigheter rör det sig om betydligt längre tid. Genomför man dessutom
en forskarutbildning och avhandlingsarbete är det ytterligare cirka fem år.
Och efter denna tid är man nyfärsk
specialist utan den kompetens och erfarenhet som en senior kollega besitter. I
vissa specialiteter innebär inte uppnådd
specialistkompetens ens att man är
bakjourskompetent, utan för det krävs
ytterligare erfarenhet och kompetensutveckling.
Sjukhusläkare blir allt mer subspecialiserade och behöver följa utvecklingen,
men för många måste även bredden
finnas. Vi måste alltså ha tid och resurser

”Landstingen
kan inte tillåtas
att utbilda
bara för eget behov,
eller utifrån aktuell
ekonomisk situation”
för fortbildning, reflektion och eftertanke, och att kunna mötas interdisciplinärt.
Det viktiga för en bra vård är alltså
inte antalet doktorer i stort. Vi måste
också se till att kunna utbilda rätt antal
specialister i rätt specialiteter och se till
att de vill arbeta på de arbetsplatser där
de behövs.
***
När denna ledare skrivs så ser vi flyktingströmmar som vi inte sett dess like
av sedan andra världskriget. Ett bidrag
till Läkare utan gränser kan vara ett sätt
att hjälpa till. Sjukhusläkarna har skänkt
25.000 kronor.

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA
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Tidningen
Sjukhusläkaren

www.sjukhuslakaren.se

I detta
nummer:

ges ut av Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, med drygt
18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och sjukvårdspolitiska
frågor.
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SJUKHUSLÄKAREN INTE
BARA EN PAPPERSTIDNING
AKTUELLT I NÄTTIDNINGEN
t Flyktingkatastrofen
Bilden på 3-årige Aylan som drunknade i Medelhavet
träffade kirurgen Elin Blomqvist rakt i hjärtat under
jourpasset på Lycksele lasarett. En vecka senare har
över 700 personer gått med i hennes event ”Skänk en
jour” på Facebook.
• Läs mer på webben.

NÄTTIDNINGEN

MOBILEN

t I nättidningen hittar du allt som finns i papperstidningen och mycket, mycket mer.
Nättidningen uppdateras dagligen. I nättidningen kan
du också söka bland över 1 000 gamla artiklar och
läsa och skriva ut tidigare nummer av papperstidningen som pdf. Här kan du också debattera och ta
del av webb-TV, poddradio-inslag och lyssna till Henrik
Widegrens sjuka sånger.

t Läs Sjukhusläkaren var du
än befinner dig, utan dator
eller iPad, i mobilen i ett nytt
läsvänligt format – speciellt
anpassat för mobiltelefoner.

t Rapporter från sommaren som gått
På Sahlgrenska universitetssjukhuset har det varit den
värsta sommaren hittills, enligt företrädare för Vårdförbundet och Kommunal.
Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande för Göteborgs
sjukhusläkarförening instämmer.
– Vi har haft förfärligt långa väntetider för
strålbehandling, upp mot tio veckor ibland. Botande
behandling som ska ges inom två veckor har dragit ut
till sex, sju veckor och cancrarna har vuxit till sig. Vi
har skrivit flera avvikelserapporter.
I Helsingborg har akuten varit en ”vårdavdelning”
för att slippa viten.
På vuxenakuten på Karolinska i Huddinge har
beteckningen katastrof använts. • Läs mer på webben.

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

WWW.AKADEMISKA.SE/ARBETA

LANDSTINGET I UPPSALA LÄN
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Brist på 1000-t
Det visar Sjukhusläkarnas enkät till 50
MEN SKILLNADERNA ÄR STORA

Vissa specialiteter har
överskott – andra
överlever bara tack vare
läkare från utlandet
och äldre entusiaster
n I två nummer kommer Sjukhusläkaren

att granska bristen på specialistläkare.
n Hur stor är den? Vad beror den på?
Hur drabbar den patienter och
sjukvårdsanställda?
Men framförallt:
Vad behöver göras för framtiden?
• I det här numret
intervjuar vi läkare inom
olika specialiteter runt om
i landet.
Vi intervjuar också patienten Hugo Lindberg, vars
tumör fick sprida sig fritt

under 6 månader på grund
av brist på urologer.
• I nästa nummer
granskar vi vad landstingen, SKL och staten gör
för att säkra tillgången på
specialister.
• Sidorna 7-33 >>>

DELTA I DEBATTEN

Säg din mening på sjukhusläkaren.se
t En stor fråga är om staten måste ingripa eller om det

är bättre att staten håller sig utanför.
Här går meningarna isär.
Vad tycker du?
Delta i debatten i vår nya nättidning om hur Sverige
ska komma tillrätta med specialistbristen.
6
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tals specialister
specialitetsföreningar

Sjukhusläkarnas enkät gick ut till
50 specialitetsföreningar. 38 svarade.
Enkätsvaren ger ett grovt mått på specialistbristen.
Vissa föreningar har beräknat bristen genom att
ange vakanta tjänster, andra har även vägt in exempelvis vårdbehov och ökade krav på specialiteten.
Här är korta sammandrag av svaren.

Så här är läget
för de olika
specialiteterna
Akutsjukvård
Svensk förening för akutsjukvård, SWESEM,
har cirka 250 medlemmar.
Saknas 800 akutläkare.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen vara 600 akutläkare.
Även om 10 år beräknas det råda brist.
• 2012 fanns 61 specialister enligt Socialstyrelsens statistik och idag finns cirka 250 STläkare inom specialiteten.
Förslag till åtgärder: Föreningen vill ha en
långsiktig plan för hur många akutläkare som
kommer att behövas. Arbetar för att ta fram
regionala plattformar för utbildning där flera
sjukhus samverkar.
Föreningen svarar att det finns för få STtjänster och att ett problem är att det saknas
utbildningsprogram och specialistkompetenta
handledare för ST-läkare, eftersom det är en ny
specialitet.

Allergisjukdomar
Svensk specialitetsförening för
allergisjukdomar har cirka 75 medlemmar.
Saknas 50 allergologer.
Framtidsprognos: Brist på 35 om fem år.
Problem: Föreningen har försökt göra en
kartläggning, men kan inte uppge något säkert
resultat över hur många läkare som just nu utbildar
sig till allergologer. Specialiteten är en tilläggsspecialitet vilket gör att fler läkare kan bli allergispecialist, men utbildningstiden blir lång, vilket
försvårar rekrytering.

Fortsättning sidan 17 >>>
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PATOLOGI

Den stora
flaskhalsen
n Hur kunde sjukvårdens beslutsfattare glömma bort specialiteten som är

en grundbult för många i sjukvården, inte minst för cancervården?
n Sjukhusläkaren har talat med Jayant Shetye, patolog från Indien, Otto
Ljungberg och Unne Stenram, 78 respektive 88 år, som gör stora insatser
för patologin i Lund och erfarne patologen Bertil Lundskog som får kämpa
hårt i en vardag med ständig personalbrist.

”Svensk patologi har
hamnat i ett moment 22”

D

2010 ingick Jayant Shetye i det team som
belönades med Guldskalpellen efter att
statistik visat att västmanlänningar som
insjuknar i ändtarmscancer fick den bästa
behandlingen i hela Sverige.

8

en svenska patologin befinner sig i
något av ett
moment 22. Det
menar Jayant
Shetye, patolog från
Indien som stannade i landet efter
avslutad avhandling på Karolinska. I
dag är han en av många utländska patologer som ser till att hålla den svenska
vården i rullning.
Jönköping, Lund, Umeå,
Falun,Västerås – listan på svenska
lasarett vars patologiavdelningar har
fått en hjälpande hand av Jayant Shetye
de senaste 20 åren kan göras lång.
– Jag var redan färdig patolog i

Indien och kom till professor Håkan
Mellstedt på Radiumhemmet för att
göra min avhandling och efter det blev
jag kvar. Jag har inte ångrat mitt val att
bli patolog en enda dag. Men det finns
ett stort problem i Sverige i dag med
unga läkare som inte är intresserade av
patologin som specialitet.
Bristen på patientkontakt – eller
snarare myten om bristande patientkontakt – tror han är en av de avgörande anledningarna till detta.
– Trots att man kanske inte har så
mycket fysisk kontakt med patienter så
är man väldigt involverad i vården av
dem. Jag får stor yrkesmässig tillfredsställelse av att hjälpa till och göra

Grafik:
Christer
Bark

vården för patienten optimal
i min ände av kedjan.
Men den aspekten av patologin blir sällan belyst, menar Jayant
Shetye och där anser han att patologerna själva har en del av ansvaret.
– Det finns fortfarande många patologer som tycker att det är de kliniska
läkarnas uppgift att fundera över patientens behandling. Men de måste inse att
det är de själva som laddar pistolen som
läkarna ute på klinikerna senare avfyrar
som botemedel.

Äldre hinner inte
lära upp de yngre idag
Men för att kunna delta aktivt i patientens vård måste patologen veta mycket
om olika behandlingsalternativ – och det
är lättare sagt än gjort under rådande
omständigheter, menar Jayant Shetye
och beskriver en situation där äldre
erfarna patologer har så fullt upp med
alla prover som ska analyseras att de har
svårt att hinna lära upp de yngre. Och
samtidigt anser många yngre patologer
att de äldre patologernas kunskap om
själva sjukdomarna och moderna behandlingalternativ brister.
– Det har blivit ett slags moment
22. Man måste börja från grunden
och utbilda underläkarna ordentligt
och bygga därifrån. I dag har de svårt
att lära sig det de ska eftersom de
undervisas av en mix av biologer,
unga patologer och så ett stänk
erfarna patologer ovanpå det.
Även på själva läkarutbildningen i
Sverige verkar patologin ha hamnat allt
mer på undantag, menar Jayant Shetye.
Förr uppfattade han det som att det var
betydligt fler veckors studier än idag. I
Indien däremot, läste han patologi från
och till under en 15 månadersperiod
under sin grundutbildning till läkare.

– Här i
Sverige
behandlar man
patologi som en
andra klassens specialitet och det smittar av sig
på studenterna. Man gör
helt enkelt inte patologin
rättvisa på bara några veckor.
Det handlar om ett medicinskt teamarbete, en interaktion mellan läkaren ute
på kliniken och patologen på laboratoriet, menar Jayant Shetye.
– Om behandlingen inte biter på
patienten måste patologen få feedback,
möjlighet att sätta sig på nytt framför
sitt mikroskop, fundera på orsaken och få
chansen att föreslå ett nytt alternativ.
Hela det här samarbetet måste studenterna få en chans att förstå betydelsen av.
Och det tar längre tid än bara några
veckor.
Malin Lindgren

”Många patologer
inser inte att det är
de själva som laddar
pistolen som läkarna
ute på klinikerna
avfyrar som
botemedel”.
9
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”Hade vi inte haft våra
kollegor från Ryssland,
Iran, Lettland, Ungern,
Irak och från Kina hade
inte det här sjukhuset
fungerat”
När kollegor måste arbeta
för två – då kan fel lätt
begås – hur erfarna och
kompetenta de än är. Därför
är svårigheten att besätta
specialistjänsterna inom
patologin väldigt oroande
menar Bertil Lundskog som
själv fastande för specialiteten av en ren slump.
t – Jag började inte med medicin så
tidigt utan läste andra saker först –
humaniora och annat. Och jag jobbade
som vårdbiträde och mentalskötare. Det
var på den tiden som man tog in studenter med andra yrken på läkarutbildningen – det gjorde man på 70-talet.
Man kan inte generalisera kring mitt
exempel, men på den tiden var laboratorieläkare inte heller speciellt populärt.
Men en professor i Umeå tyckte att jag
skulle komma hit och till allas stora förvåning gjorde jag det och det slutade
med att jag blev patolog och har jobbat
med det sedan 1988.
Bertil Lundskog beskriver miljön på
patologen i Umeå som väldigt främmande vid den tiden. Hård jargong,
märkliga personer, strikt hierarki och en
på alla sätt väldigt patriarkal miljö.
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– Men det där har ju mjukats upp
betydligt med tiden och situationen är
klart förbättrad inom hela läkarkåren.
Det har skett en samhällsutveckling
som har haft stor betydelse. Men redan
då fanns det andra, positiva saker som
uppvägde det där. Arbetet var väldigt
självständigt och det gjorde att jag trots
allt passade in. Man slapp också jourer,
något som är en stor fördel inom patologin tycker jag. Att inte behöva utsättas
för kvällsarbete är väldigt bra för oss
som inte mår bra av det.
Tillvaron som patolog är även väldigt
varierad, menar Bertil Lundskog och
beskriver hur han genom åren har
hanterat biopsier från alla tänkbara
organ – allt från åkommor i huden till
tumörer i mag- tarmkanalen.
Men det är också en specialitet i väldigt
förändring. I framtiden kommer kraven
vara stora på att man måste behärska ett
område så till den grad att man inte bör
syssla med mer än ett eller kanske två
områden, tror Bertil Lundskog.
– Om man hårdrar det så är till
exempel bröstpatologi eller hudpatologin som jag själv sysslar med för närvarande ett väldigt specialiserat område.
Egentligen borde det finnas en särskild
hudpatolog som bara sysslade med det,
men så kommer det troligtvis inte att
vara på grund av bristen.
Och bristen på kollegor märks på
flera sätt, menar Bertil Lundskog och
tillägger att den är ännu mer uttalad i

norra Sverige där han arbetar. Svårigheter att besätta tjänster gör det svårt att
hinna diskutera med kollegor och få den
uppbackning och det stöd man behöver
i sin yrkesroll. Åtminstone en annan
kollega inom samma subspecialitet hade
varit önskvärt att ha bredvid sig.
– Många prover kan inte vänta
länge – patienterna behöver besked.
Och det här med ny digital teknik där
man kan konsultera kollegor på andra
håll i världen – det funkar kanske i
teorin – men det kräver samtidigt en
omställningsperiod med en tid och
resurser som inte finns. Under de 45
minuter till en timme det tar att
kontakta till exempel USA eller Barcelona och vara uppkopplad hade jag
kunnat hantera 20-30 andra prover. Då
krävs det att någon annan tar hand om
de proverna och vad gör vi när den
personen saknas? Det som framstår som
väldigt lovande är inte alltid så lätt i
praktiken. I framtiden kanske det går
att övervinna, men jag kan inte se det i
det här perspektivet.
Varför tror du att bristen på patologer är så pass stor just i Sverige?
– Dels tror jag att det finns en medi-

Bertil Lundskog
menar att man måste
reducera antalet patologkliniker i landet
och koncentrera patologerna till ett fåtal
laboratorier för att
upprätthålla en hög
kompetens.
Foto:
Malin Grönborg

cinsk tradition i Sverige som är väldigt
patientnära. Man vill ha respons i sitt
arbete. Från patienter eller kollegor. Det
finns visserligen patologer som arbetar
på cytologmottagningar där man har
patientkontakt, men många har inte det
och det är naturligtvis en brist. Det blir
ett väldigt teoretiskt perspektiv. Några
får kanske bara respons på sitt arbete när
de blir anmälda eller när man får
negativ feedback från kollegor.
– Sedan hade vi ju ett antal uppmärksammade rättsmedicinska skandaler på 80-talet som jag tror avskräckte
en del personer under många år.
– En annan bidragande orsak kan
kanske vara att beslutsfattarna länge
inte har känt till bristen på patologer många har kanske trott att vi har
resurser. Men nu när vi börjar prata om
vårdkedjor på ett annat sätt har man
börjat förstå det här. Nu framkommer
det var akilleshälarna ligger.
Vad behöver göras för att öka
antalet patologer anser du?
– Man får nog acceptera för patienternas skull och för diagnostikens
kvalitet att man måste reducera antalet
patologkliniker i landet och koncentrera

patologerna till ett fåtal laboratorier för
att upprätthålla en hög kompetens. På
grund av vår glesa befolkning och våra
stora geografiska avstånd. Det behövs
också utbildning och kvalitetskontroller
av det man gör. Även om man är specialist och överläkare så behöver man göra
kunskapstester med jämna mellanrum.
Jag tror det är rätt. Men för att göra det
måste man få tid att fortbilda sig och
det finns väldigt lite tid till det.
– Ytterligare ett område är att man
överlåter en viss del av arbetet till
personer som inte är kliniska patologer.
Till exempel biomedicinska analytiker.
Att de skär ut eller gör andra saker
medan vi får nya uppgifter.
Hur drabbas patienterna av bristen
på patologer i dagsläget anser du?
– Det finns beskrivningar av följande
karaktär: Erfarna kompetenta kollegor
som arbetar för två eller i värsta fall tre
för att försöka upprätthålla en verksamhet på sitt sjukhus. Det leder till felaktiga diagnoser. Fall som har ventilerats i
pressen. Att patienter inte får den
behandling som de borde ha fått. Jag
har också ställt tvivelaktiga diagnoser
och det är väldigt otrevligt men det

finns olika typer av fel. Till exempel de
som begås för att det helt enkelt var för
svårt, för att det inte fanns en mer kompetent kollega tillgänglig som kunde
göra bedömningen. Det är sådant man
kommer i håg och som sätter sina spår.
Men det finns även de fel som gör mig
upprörd. Där felaktiga diagnoser har
ställts på grund av rent slarv. Men allt
bör regleras genom kunskapsutveckling – inget blir bättre av en juridisk
aspekt på det – då vågar snart ingen
säga någonting om någonting. Då vill
ingen bli patolog och svaren blir
oprecisa och svårtolkade. Det ska vara
rimliga krav. En fin balansgång.
Vad tror du om framtiden?
– En sak kan jag säga och det kan
behöva sägas många gånger i det samhällsklimat vi har i dag – hade vi inte
haft våra utländska kollegor så hade inte
det här laboratoriet fungerat! Här har
jag kollegor från Ryssland, Iran,
Lettland, Ungern, Irak och från Kina.
Utan dessa kollegor hade det här sjukhuset inte fungerat och det är en viktig
aspekt för framtiden.
Malin Lindgren
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Till Otto Ljungberg, 78 år, är kön lå

88-årige Unne Stenram känner att han har
mycket kvar att ge som patolog inom sin
smala nisch och har inga planer på att sluta.
Här tillsammans med arbetskamraten
Catharina Cramnert, biomedicinsk analytiker.
Foto: André de Loisted

Sjukhusläkaren
har träffat
pensionärerna som
gör stora insatser
på ålderns höst
De är 78 respektive 88 år
gamla – men fortsätter
oförtrutet sin forskning och
sitt arbete med att lära upp
framtidens patologer.
t Sjukhusläkaren har träffat Otto
Ljungberg och Unne Stenram – två specialister från den äldre generationen –
som fortsätter att stå stadigt i en specialitet i gungning.
– En stor del av dagen går åt till att STläkarna kommer med sina fall och vill diskutera dem med mig. Jag har ju hunnit se
ganska mycket under de här 50 åren så jag
kan lösa en hel del av de diagnostiska
problem som hade tagit betydligt längre
tid att hitta svar på om de skulle slå i fackböckerna. Sedan kan de successivt bli
självgående och det är givetvis väldigt tillfredsställande för mig att se.
Orden är Otto Ljungbergs. Sina 78 år
till trots är han fortfarande anställd av
Region Skåne på 75 procent och anlitas
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78-årige Otto Ljungberg är anställd av Region Skåne på 75 procent och fyller en viktig funktion
som handledare för nya blivande specialister på Patologen i Malmö.
Foto: André de Loisted.

flitigt som handledare för nya, blivande
specialister på Patologen i Malmö.
Förutom glädjen i att kunna vara till
nytta och lära upp framtidens patologer
inom en för tillfället så hårt pressad specialitet – är det spänningen i yrket som håller
honom kvar, berättar Otto Ljungberg.
– Redan som medicine kandidat fick
jag tilldelat mig ett riktigt knepigt
obduktionsfall med en egendomlig thyroideatumör kombinerad med tumörer i
binjuremärgen. Den tumören var inte
beskriven då och i samma veva dök det
upp ett liknande preparat från en
levande patient. Det slutade med att jag
upptäckte en helt ny tumörtyp, ett
syndrom som förekommer i vissa
släkter. Det var orsaken till att jag
fastnade för patologin och blev kvar.
Och spänningen i ett knepigt fall och
glädjen över att lyckas lösa det är fortfarande en av mina främsta drivkrafter.
Som äldre generationens patolog har
Otto Ljungberg upplevt hur patologin
har gått från att vara en populär och välfungerande specialitet – där möjligheten att få ”gå en termin” på Patologen i

Malmö var något som stod högt i kurs
bland studenterna – till att ha blivit en
specialitet i kris. Och en viktig orsak
till den krisen fick han uppleva på nära
håll, berättar han.
– Det var på 90-talet när landstingen
hade stora ekonomiska bekymmer. Jag
var verksamhetschef i Kristianstad då
och såg hur man drog ner budgeten
först med fem procent och sedan med
sex procent. Vi tvingades ta bort de FVblock som var avsedda för de som skulle
bli specialister och det gjorde man även
på andra håll i landet. Svackan efter det
stålbadet har levt vidare inom patologin
eftersom bristen som uppstod aldrig
blev kompenserad.
Men nu är äntligen nya ST-läkare på
ingång och för att de inte ska stå utan
erfarna kollegor att luta sig mot är det
viktigt att några stannar kvar även efter
pensionsåldern och lär upp dem, menar
Otto Ljungberg. Och några tankar på
att sluta har han inte i dagsläget.
– Jag förlänger ett år i taget för man
vet ju aldrig. Rätt var det är kanske man
blir sjuk. Det är en oerhört sårbar verk-

ång för att få råd

Ungefär hälften av sin arbetstid ägnar Otto
Ljungberg åt att handleda ST-läkare. Här
ger han Maja Haskå och Martin Lindström
råd. Andra halvan viger han åt den kliniska
verksamheten.

samhet som det är nu. Men i takt med
att vi lär upp fler ser framtiden allt
ljusare ut. Det är en av våra viktigaste
uppgifter som erfarna patologer – att
föra kunskapen vidare till de yngre.

Utan Unne Stenram hade
verksamheten lagts ner
En som har slutat arbeta kliniskt men
som så sent som för några år sedan fick
namnge en nyupptäckt sjukdom efter
hängiven forskning på området är 88årige Unne Stenram. Utan honom hade
diagnosen Oralt facialt digitalt syndrom
typ Stenram inte kunnat ställas.
– Det jag sysslar med i Lund hade
lagts ner helt och hållet om jag hade
slutat – det är en sak som är säker, säger
han och syftar på sin roll som ansvarig för
elektronmikroskopi av cilier från luftvägarna vid patologen på medicinska
fakulteten i Lund. En verksamhet som
varit nedläggningshotad många gånger
Verksamhetschefen:
– Patologerna över 67 år
har stor betydelse för oss
t På Patologen i Skåne arbetar just
nu fem timanställda specialister över
67 år, de flesta på deltid.
– De pensionerade patologerna som
fortsätter vara aktiva har väldigt stor
betydelse för oss. De är oerhört
värdefulla i kraft av sin erfarenhet och
kompetens. De fungerar väldigt
mycket som handledare och mentorer
åt de yngre kollegorna, säger Gunilla
Bodelsson, som är verksamhetschef.

På dörrkarmen in till Otto Ljungbergs kontor har ST-läkarna skojat och satt upp ett kölappsystem.

av ekonomiska skäl, berättar Unne
Stenram och tillägger att det bland annat
är därför han har valt att forska och arbeta
utan ersättning de senaste 20 åren.
– Vi är några av de främsta i Norden
inom det här området och det är för att
jag väljer att fortsätta. Totalt tar vi hand
om omkring 80 preparat varje år och de
skickas hit från de flesta lasaretten söder
om Stockholm samt från Norrland. En
medicinsk analytiker klarar av det mesta
tillsammans med en av de anställda
läkarna, men när något särskilt egendomligt dyker upp kontaktar de mig.
Varje vardag cyklar 88-årige Unne
Stenram från hemmet i östra delarna av
Lund ner till arbetsplatsen i centrum.
Förutom att bedriva forskning bakom
sitt elektronmikroskop fungerar han som
bakjour och hjälper till att analysera
särskilt svårtolkade prover inom den
smala nisch som har blivit hans – cilier
från luftvägarna, berättar han. Och senast
i höstas deltog han i en läkarkongress i
Paris tack vare anslag från Kungliga
Fysiografiska sällskapet i Lund.
– Jag har inga problem att följa med
i litteraturen när det gäller nya rön
inom mitt område – tvärtom tror jag att

jag har mer tid och intresse för det än
många av mina yngre kollegor på grund
av den höga arbetsbelastningen de har,
säger Unne Stenram när frågan om hans
höga ålder kommer på tal.
– Men det är klart att twitter och
sånt där sysslar jag inte med. Sociala
medier klarar jag mig utan. Men rent
tekniskt klarar jag mig bra på arbetsplatsen – jag jobbar på här precis som
före pensionen.
Och de vetenskapliga artiklarna signerade Stenram fortsätter att publiceras
i tidskrifter världen över. Den senaste i
december förra året, berättar han.
– Sedan jag fyllde 68 år har jag fått
75 vetenskapliga artiklar publicerade.
Vad hade det inneburit för patienterna om du inte hade fortsatt jobba?
– Ingen vet vad som hade hänt om
vår verksamhet hade lagts ner. Det
närmaste avancerade laboratoriet som
utför den här typen av analyser ligger i
Tyskland så då hade kollegorna fått
vända sig dit. Eller låta bli att ta de här
proverna överhuvudtaget. Ofta handlar
det om barn som utreds för medfödda
sjukdomar av genetisk typ.
Malin Lindgren
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Danmark agerade
Svenska beslutsfattare
utredde och gjorde ingenting

t Det är en av anledningarna till att vi i
dag bara har hälften så många patologer
per invånare som övriga länder i
Norden, menar Mats Ehinger, vice ordförande i Svensk förening för patologi.
– I Danmark vet jag att man har lagt
stora resurser från statens sida – man
identifierade det här med att tiden från
första kontakt med sjukvården till
behandling var för lång redan för 10 år
sedan och investerade då mycket pengar
i cancersjukvården. Man gjorde så
kallade ”pakkeforlöp” där man identifierade hur lång tid olika moment tar
och påvisade flaskhalsarna.

Sverige tar efter Danmark,
men utan att öka resurserna
Den danska modellen har man börjat ta
efter från svensk sida med standardiserade vårdförlopp. Lovvärt – men tyvärr
flera år för sent, menar Mats Ehinger.
Och till skillnad från den danska
satsningen har den svenska inte innehållit någon upprustning av patologklinikerna och ökning av antalet specialisttjänster i den omfattning det
skulle behövas, berättar han.
– Här har det varit mycket snack om
digital patologi som ska lösa alla
problem. Men problemet är att det
alltid kommer att krävas en patolog som
bedömer cancerpreparaten, oavsett om
de digitaliserats för presentation på en
bildskärm, eller om de presenteras på
traditionellt sett i ett mikroskop. Än så
länge är vi långt från digitalisering i den
14

Foto: Malin Lindgren

– I Danmark insåg man
redan för tio år sedan att
resurser måste satsas på
patologin – men i Sverige
gjordes i stort sett ingenting
under samma tidsperiod.

Mats Ehinger: ”Här har det varit mycket snack om digital
patologi som ska lösa alla problem...Jag jobbar på en
avdelning som skulle digitaliseras, men dataavdelningen
klarar inte av det – vi hade helt enkelt inte datakapacitet nog.
mening att en dator kan ersätta en
patolog för bedömning av proverna –
till skillnad från vad många verkar tro.
Jag jobbar på en avdelning som skulle
digitaliseras men dataavdelningen
klarar inte av det – vi hade helt enkelt
inte datakapacitet nog.
Att allmänheten inte har klart för sig
att det är patologerna som bär upp
sjukvården genom att diagnostisera
bland annat cancer på levande patienter
tror han också är en bidragande orsak
till problemen att rekrytera nya patologer.
– Man förväxlar oss ofta med rättsmedicinare men obduktioner är en
väldigt liten del av vår verksamhet. Det
kan göra att man drar sig för denna
inriktningen och det är möjligt att det
inte har synliggjorts under utbildningen. Det är obduktionen och mötet
med den döda patienterna som dröjer

sig kvar. Man glömmer bort vad som är
huvuduppgifterna.
Men först och främst är patologins
framtid en politisk fråga, menar Mats
Ehinger. Det handlar om att ledande
politikerna måste få upp förståelsen för
de problem som finns och ta tag i
frågan.
– Det här handlar om sjukvårdpolitik
i stor utsträckning. En utredning
gjordes för några år sedan och den synliggjorde verkligen problemen som
finns – men sedan har det inte hänt
något. Det har blivit en pappersprodukt.
I Danmark däremot,
har Sundhedstyrelsen
stor förståelse för att
svarstiderna inom patologin är en viktig
bricka i utredningsförloppet, berättar Eva
Löbner Lund (bilden)

på Dansk Patologiselskab.
– De har stort fokus på att patologiavdelningarna har de resurser de behöver för att upprätthålla svarstiderna, säger hon, men tillägger
samtidigt att det finns en viss brist på patologer
även i Danmark. Framför allt på sjukhus långt
från universitetsorterna.

Malmö Arena 22 oktober
oktober,, 2015

Kraven på patologisvaren ökar
– Vi upplever ett ökat antal prover och ökade
krav på patologisvaren med till exempel
molekylära analyser. Samtidigt har vi stora pensionsavgångar på ingång.
Samma fenomen har Cecilie Alfsen, patolog
och aktiv i Norsk patologiförening upplevt.
– Även vi har en allvarlig brist på patologer,
men situationen i Norge är inte lika dramatisk
som den i Sverige, säger hon. Det här är ett
fenomen i hela Norden men varför Sverige har
det värst vet jag inte.
I Norge har man flera gånger gått in aktivt
för att rekrytera patologer från utlandet
eftersom man inte har en chans att rekrytera
med eget folk, berättar Cecilie Alfsen.
– De senaste tio åren har vi investerat mycket
i att öka antalet överläkare och på grund av
bristen på färdiga patologer i landet har flera
avdelningar gått in aktivt för att rekrytera från
andra länder. Där jag jobbar har vi en mycket
internationell miljö med en chef som är från
Kina och flera andra medarbetare med bakgrund
från Ryssland, Schweiz, Bulgarien, Indien och
England. På sikt kan rekrytering från utlandet
vara problematisk då många tenderar att flytta
hem efter några år men inledningsvis har vi haft
turen att få stabil arbetskraft från andra länder.
Och Mats Ehinger på Svensk Förening för
patologi är trots allt positiv inför framtiden.
Han tycker sig ha sett ett trendbrott i antalet
sökande till de utlysta tjänsterna – åtminstone i
den södra del av landet där han själv arbetar.

..
.
..
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En tvärprofessionell utbildningsdag kring
etik, mångfald och jämlikhet med fokus på
diskrimineringslagen.
ST-Kurs för delmål a2 enligt SOSFS 2015:8.
Teater Teamus – Ett härligt liv
Pär Johansson – I huvudet på en normalstörd
Claes Schmidt/Sara Lund
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– Staten och SKL
måste utarbeta en plan
– Fler och fler upptäcker att det här är en spännande specialitet med utmärkta löner och det är
glädjande. Men tyvärr har vi inte möjlighet att
ta emot alla när vi har så få specialister att de är
ständigt överhopade. Därför måste fler resurser
till från politiskt håll. Men jag har tyckt mig
ana en gryende medvetenhet hos många att det
är ett problem. Och det är en bra början. Men
nu behöver staten och SKL sätta sig ner och
utarbeta en plan för hur en förändring ska kunna
åstadkommas. Hur många vi behöver ta in och
hur vi ska göra för att utbilda dem.

ANMÄLAN
ANMÄLAN

www
www.likarätt.nu
.likarätt.nu

Ett Region Skåne-arrangemang
under ledning av Ola Björgell,
Jonas Ålebring och Karin Andersson.
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Bristen på urologer innebar att
Hugo Lindbergs allvarliga tumör
fick sprida sig fritt under 6 månader

Ny läkare varje gång – och
ingen av dem gjorde något
åt de stigande PSA-värdena.
Bristen på urologer på
Centralsjukhuset i Kristianstad fördröjde Hugo Lindbergs behandling med ett
halvår menar hans anhöriga.
t – Varje gång vi var på kontroll på
urologmottagningen träffade vi en ny
läkare och varje gång tyckte den
personen att vi bara skulle vänta ytterligare tre månader och sedan ta ett nytt
PSA-värde. Trots att det bara steg och
steg. Min stora frustration så här i efterhand när Hugo sitter här med metastaser i skelettet är att de hade kunnat
bespara oss det där halvåret, säger
hustrun Marita Johansson.
Fram till våren 2014 när medicinen
bet på Hugo Lindbergs konstaterade
prostatacancer och värdena såg bra ut
fungerade allt som det skulle på mottagningen, berättar hon.
Men när PSA-värdena plötsligt
började vända uppåt och läget försämrades blev bristen på personal på urologmottagningen i Kristianstad snabbt
kännbara för paret.

Ändlösa timmar
förgäves i en telefonkö
Marita Johansson beskriver vecka efter
vecka med ändlösa timmars kamp för
att försöka få tag i någon att diskutera
situationen med. Hur hon satt beredd
när telefontiden började, men ändå
16

aldrig kom fram till någon sköterska.
Hur hon kunde få besked om
stigande PSA-värden och löfte om att en
läkare skulle konsulteras, men aldrig
fick någon återkoppling. Hur ett halvår
förflöt och hur hon blev allt mer
desperat, men inte förstod hur hon
skulle kunna hjälpa sin sambo.

Väckarklocka när
revbenet spräcktes
I september månad var PSA-provet tre
gånger så högt som i mars och Hugo
Lindberg knäckte plötsligt ett av sina
revben.
– Då var det en klocka som ringde i
mitt huvud. För de hade sagt att sprider
det sig någonstans så är det oftast till
skelettet.
Och det var precis det som hade
hänt. Men inte förrän Marita Johansson
av misstag slog fel nummer och kom
fram till en helt annan avdelning fick
hon den specialisthjälp hon så länge
hade sökt.
– Då fanns det plötsligt en hjälpsam
själ i luren som gick och lämnade ett
meddelande på verksamhetschefens
bord. Och han visade sig vara en erfaren
specialist som såg oss och tog sig an
Hugos situation.
En remiss till Lund och en cytostatikabehandling senare är den spridda
prostatacancern tillfälligt i schack och
värdena ser bra ut. Men frustrationen
över att det tog så lång tid innan
behandlingen sattes in är stor.
– Det är klart att man funderar
mycket över hur länge han kommer att
klara sig nu. Och hur det hade kunnat
gå om vi hade fått hjälp direkt innan
cancern hade hunnit sprida sig till ske-

lettet. Men det är det såklart ingen som
kan svara på. Det kan man bara spekulera i.

Fick aldrig reda på att det
inte fanns några urologer
– Det var först förra året som vi begrep
att det inte fanns några läkare alls där på
mottagningen i Kristianstad. Det
verkade vara inhyrda stafettläkare
allihop. Och via den lokala prostatacancerföreningen förstod vi att vi inte var
ensamma om att ha drabbats av bristen
på urologer i Kristianstad. Det gör ju
saken ännu värre.
I dag mår 64-årige Hugo Lindberg
efter omständigheterna bra. Han har
bara varit hemma ett fåtal dagar från
jobbet på en tillverkningsindustri i nordöstra Skåne.
– Men det är som läkaren i Lund sa;
cancern kommer att börja leva igen. Det
betonade han och det tyckte jag var
proffsigt. Har man metastaser så har
man. I Lund har de varit väldigt
medvetna om problemen i Kristianstad.
De frågade oss vilken läkare vi hade haft
där och vi berättade hela historien om
hur chefen fick ordna remissen. Därför
har vi fortsatt att gå i Lund och den
möjligheten är vi väldigt glada för.
Malin Lindgren

I perioder fanns inte en enda urolog på urologmottagningen i Kristianstad – men det fick
Hugo Lindberg och Marita Johansson veta
först efter att prostatacancern hade spridit
sig.
Foto: Li Fernstedt

Läs sjukhusets kommentar
nästa uppslag >>>

>>> Så är läget för
de olika specialiteterna
Anestesi och intensivvård
Svensk förening för anestesi och intensivvård har cirka 1 500 medlemmar.
Saknar 250-300 specialister.
Framtidsprognos: Lika stor brist om
fem år.
Inom specialiteten finns idag cirka
600 ST-läkare.
Förslag till åtgärder: Framförhållning,
stabila arbetsplatser och fler läkare som
chefer.
• Läs mer på sidan 28.

Arbets- och miljömedicin
Svensk arbets- och miljömedicinsk
förening har cirka 150 medlemmar.
Brist idag. (Anger ingen siffra).
Framtidsprognos: Bristen kommer att
bestå på fem och tio års sikt.
Problem: För basspecialiteten ”Arbetsoch miljömedicin” är det just nu en skör
balans mellan pensionsavgångar och
färdiga ST. För specialister inom företagshälsovård är det mycket bekymmersamt på grund av pensionsavgångar på
50-60 specialister per år.
Förslag till åtgärder: Statliga medel som
resursförstärkning, bland annat för att
”bygga utbildning” på klinikerna för ett stort
antal läkare från företagshälsovården.

Hörsel och talrubbningar
Svensk medicinsk audiologisk förening
har cirka 85 medlemmar.
Saknar cirka 10 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen vara 20 specialister.
Problem: Verksamheten prioriteras inte.
Hörselsjukdomar är osynliga i verksamheten. På flera länsdelssjukhus saknas
formellt kompetent audiolog, vilket gör att
sjukvården inte ser problemet.
Förslag till åtgärder:
Göra landstingen uppmärksammade på
den stora volymen patienter med hörselhandikapp. Påverka så att fler audiologer
kan öppna privat mottagning.

Barnkirurgi
Ingen brist.
• Läs mer på sidan 27.

Barn- och
ungdomsmedicin
Svenska barnläkarföreningen har
drygt 2 000 medlemmar
Saknas 180 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen till 330 specialister.
Problem: Historik med rädsla att tillsätta
fasta ST-tjänster. Dålig planering av generationsskifte 40-talister. Perioder med
anställningsstopp. Alldeles för få block
inom barnöppenvården. Otydlig styrning.
Hård konkurrens från primärvården som
erbjuder kontorstid, inga jourer och högre
lön. Avsaknad av långsiktig plan för återrekrytering till subspecialiteter med brist.
Det saknas ST-block.
Förslag till åtgärder:
Långsiktighet och uthållighet. Satsa pengar
på dem som arbetar jour. Fler studierektorer för subspecialistutbildning. Mer
regionalt samarbete.

Fortsättning sidan 18 >>>
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>>> Kommentar till: ”Bristen på urologer gjorde att
Hugo Lindbergs tumör fick sprida sig fritt under 6 månader”

VERKSAMHETSCHEFEN:

”Patienten har inte fel,
vi har haft stora problem”
– Patienten har inte fel i sin
uppfattning. Vi har haft stora
problem med att rekrytera
urologer till Kristianstad,
säger Leif Haendler, själv
urolog och relativt nytillträdd verksamhetschef för
VO Kirurgi i Kristianstad.
t Han beskriver hur rekryteringssvå-

righeterna har fortgått under flera år och
hur det under långa perioder inte fanns
en enda urolog på plats. Och den
uppkomna situationen har många delförklaringar, menar han.

Omorganisationer gjorde
sjukhuset mindre attraktivt
– När jag började som verksamhetschef år
2014 var det här faktumet redan etablerat. Diverse lokala och regionala förändringar hade gjort arbetsplatsen mindre
attraktiv. Sedan tillkommer det här med
att nordöstra Skåne är en glesbyggd som

det inte är lika attraktivt att bosätta sig i
som områdena kring Lund och Malmö.
Den stora urologiska verksamheten
som har byggts upp i Malmö de senaste
åren – med forskningsmöjligheter och
robotkirurgi – lockar många specialister
att söka sig dit i stället, menar Leif
Haendler.

Administrativa beslut
bakom bristen på urologer
i Kristianstad
– Det är en bild som vi ser i hela
Sverige. Alla kirurger vill göra den
största kirurgin. Unga urologer söker
sig dit utvecklingsmöjligheterna finns.
Det är starka krafter i dag som man
måste ha med sig i centraliseringen. De
mentala avstånden i Skåne är väldigt
långa även om det egentligen inte är
många mil mellan sjukhusen.
Även Socialstyrelsens utredning som
ledde till att antalet basspecialiteter
minskade och urologin blev en grenspecialitet till kirurgin har bidragit till att
minska rekryteringsbasen för ett
sjukhus som CSK, anser Leif Haendler.
– Plötsligt tog det nio år att bli

urolog. Skillnaden märktes tydligt
redan i januari-februari efter att beslutet
om att återinföra urologin som basspecialitet var taget. Direkt fick jag förfrågningar om hur det såg ut med lediga STtjänster hos oss vilket gör att framtiden
ser betydligt ljusare ut för akutsjukvården i Kristianstad.
För utan urologi klarar man sig
inte på ett akutsjukhus, menar
Leif Haendler och berättar att
denna patientgrupp utgör hela
30 procent av patientflödet på
en kirurgakutmottagning.
– Därför blir det naturligtvis en
väldigt svår situation för oss när ingen
med adekvat utbildning har intresse av
att ta hand om dem. Men jag har redan
lyckats rekrytera specialister hit – visserligen inte fast anställda utan fristående konsulter – men vi har en bemanning av läkare som jobbar här regelbundet i alla fall. Det gör att vi åtminstone
har en ganska bra täckning av specialister för tillfället.

Malin Lindgren

>>> Så är läget för de olika specialiteterna:
Bild- och funktionsmedicin

Hud- och könssjukdomar

Svensk förening för bild- och funktionsmedicin har cirka 1 450 medlemmar.
Saknas 100 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen till 500 specialister, men balans
om tio år.
Problem: Brist på ST-tjänster.
Förslag till åtgärder: Planerar att införa riktlinjer inför remisser för att utföra fler adekvata
undersökningar och färre onödiga.

Svenska sällskapet för dermatologi och
venereologi har cirka 600 medlemmar.
Saknas cirka 50 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen till 75 specialister. Fortsatt brist
om tio år.
Problem: Många som går i pension. Flera som
utbildas är utländska doktorer som återvänder
till sina hemländer. Ökande incidens av hudcancer. För få ST-tjänster. Brist på handledare.

har cirka 140 medlemmar.
Saknas cirka 20 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen till 15 specialister. Fortsatt brist
om tio år.
Problem: Flera färdiga specialister som
behövs inom sjukvården har gått till
läkemedelsindustrin och statliga myndigheter.
Stora pensionsavgångar. För få ST-tjänster.
Förslag till åtgärder: Lyfta behovet av klinisk
farmakologi inom sjukvården och att kliniska
farmakologer inte kan ersättas av apotekare.

Klinisk farmakologi

Klinisk fysiologi

Svensk förening för klinisk farmakologi

Svensk förening för klinisk fysiologi har

Kardiologi
Ingen brist.
• Läs mer på sidan 26.
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SVENSK LUNGMEDICINSK FÖRENING:

”Den som ropar högst
får mest resurser”
I Uppsala finns ingen central
styrning av fördelningen av
ST-block. »Konstigt«,
tycker ordföranden i Svensk
Lungmedicinsk Förening,
som menar att resurserna då
tenderar att gå till dem som
ropar högst.

– Många har hoppat av för att det är
så tungt, både under ST men också som
färdiga specialister.
Det finns enligt Inger Dahlén gott
om alternativa vägar för lungspecialisterna; industrin, forskning, andra specialiteter och hemsjukvård.
– Det är inte svårt att hitta andra
jobb. Men få unga har velat söka sig till
specialiteten för arbetet på sjukhuset är
krävande, många patienter är mycket
svårt sjuka.

t Läkarförbundet har drygt 300 medlemmar som är specialister i lungmedicin. Svensk lungmedicinsk förening uppskattar att det finns ungefär 50 ST-läkare
men att bristen uppgår till det dubbla.
– Bristen kommer att bestå, för det
kommer ju jättestora pensionsavgångar.
Även om det kommer utländska läkare
som ett välkommet tillskott, tar det ju
också tid att få dem inkörda.
Det säger Inger
Dahlén (bilden), ordförande i Svensk lungmedicinsk förening och
sektionschef för lungoch allergisektionen vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala.
Hon berättar att den redan relativt
tuffa specialiteten på många håll
drabbats hårt av nedskärningar och att
de knappa resurserna i kombination
med brist på specialister har gjort
arbetet mödosamt.

Katastrofala anställningsstopp

cirka 340 medlemmar.
Saknas cirka 35 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen vara densamma och bestå om tio år.
Problem: För få ST-tjänster. Handledarbrist på
grund av den stora dagsbristen på specialister.
Endast 59 procent av de verksamma läkarna
inom specialiteten var specialister år 2013.
Förslag till åtgärder: Fler valbara alternativ i
grundutbildningen.

Geriatrik
Svensk geriatrisk förening
har cirka 540 medlemmar.
Saknas cirka 200 specialister.

Enligt Inger Dahlén var det väldigt
dåligt ställt med tillväxten av nya lungmedicinare för 10–12 år sedan.
På Akademiska sjukhuset var det
anställningsstopp, även där man
visste att pensionsavgångar väntade.
– Ett tag fanns inga ST-läkare i lungmedicin.
En hett debatterad fråga är en nationell styrning av ST-blocken för att få en
behovsstyrd fördelning av specialister.
Inger Dahlén är tveksam till tanken.
Hon säger att i Uppsala fungerar det
inte med samordning ens på sjukhusnivå.
– Nä, och än mindre på landstingsnivå.

Märkligt ointresse
Inger Dahlén tycker att det är konstigt
att det inte finns något intresse högre
upp i hierarkin för hur många nya specialister som utbildas.

Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen till cirka 300. Fortsatt brist om tio år.
• Läs mer på sidan 28.

Klinisk genetik
Svensk förening för medicinsk genetik
har cirka 110 medlemmar.
Saknas cirka 10 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen till cirka 20 specialister och
bristen väntas bestå även om tio år.
Problem: Utvecklingen inom genetik har gått
fort och rekryteringen till klinisk genetik ha inte
hängt med. För få ST-tjänster. Brist på handledare.

– Det är de enskilda enheterna
som hela tiden får se över sin egen
utbildning och det är konkurrens
om resurserna med andra specialiteter. På sjukhusnivå är det ingen som
lyssnar till att lungmedicinarna har
en större brist än kardiologerna till
exempel.
Men under de senaste sex åren har det
lossnat i alla fall i Uppsala, så nu har
enheten vid Akademiska sjukhuset 8-9
ST-läkare. Bakom vändningen ligger ett
enträget arbete att få gehör för en bättre
läkarbudget och ett tydligt fokus på
arbetsmiljö.
– Jag försöker vara lyhörd. Se till att
medarbetarna inte sitter kvar på kvällarna, att de kan påverka sitt eget
schema och antalet patienter, att försöka
fördela arbetsuppgifterna lite mer jämt.
Hon nämner också bra handledning,
internutbildning, multidisciplinära
konferenser, uppmuntran till forskning
och kvalitetsprojekt, god och kollegial
stämning. Många unga läkare är intresserade av de allt mer avancerade undersökningar som lungmedicinare utför.
Inger Dahlén påpekar att om man
ska locka till sig fler ST-läkare måste
förbättringen av arbetssituationen gälla
även specialisterna.
– De måste vara tillfreds. Man kan
inte ha några utslitna specialister och
tro att det går att göra det jättebra för
ST-läkarna.
Sara Gunnarsdotter

Handkirurgi
Svensk handkirurgisk förening
har cirka 150 medlemmar.
Saknas cirka 20 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas
bristen var lika stor och bestå om tio år.
Problem: Flera specialister har de senaste
åren övergått till privata enheter där man inte
tar hand om komplicerade fall och inte heller
har någon jourverksamhet. Dålig ekonomi på
sjukhusen begränsar möjligheten att utlysa STtjänster.

Fortsättning sidan 21 >>>
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FORTSATT KRIS,
MEN PÅ VÄG ATT VÄNDA FÖR GERIATRIKEN?

Här är ST-läkarna övertygade trots alla domedagsprofetior

”Geriatrik är framtiden
Geriatriska patienter finns
inom nästan alla specialiteter utom barn-, säger
ST-läkaren Melker Lövenhoff. Han och kollegan Erik
Lind har valt att satsa på en
bred specialitet med framtiden för sig – geriatriken.
t – Man kan göra väldigt stor skillnad.
Patienterna kan komma in som vrak och
skrivas ut med jättebra resultat.
Det säger Erik Lind som gör ST i
geriatrik i Norrköping. För honom var
geriatriken till att börja med en slump
då han vikarierade i Nyköping direkt
efter grundutbildningen. Han trivdes
men det var först när han var legitimerad och vikarierade på akuten i Norrköping som han fattade sitt beslut.
– Då kom jag i kontakt med geriatriken här, många på akutmottagningen är
ju gamla.
Erik Lind uppskattar geriatriken för
att den kräver att man ser hela människan i hennes sammanhang och så
fordrar den en del uppfinningsrikedom.
– Det finns inte alltid enkla lösningar.
ST-kollegan Melker Löwenhoff håller
med:
– De flesta inom sjukvården är gamla
och de flesta gamla som är på sjukhuset
har många olika sjukdomar, då inser
man ganska snabbt att det blir väldigt
brett, man måste kunna mycket om
många olika saker.
Melker Löwenhoff hade arbetat en
del inom äldrevården redan innan
grundutbildningen och tyckte att det
var både trevligt och intressant, han
sökte sitt första vikariat före AT på geri-
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Både Erik Lind, till vänster, och Melker Löwenhoff uppskattar geriatrikens helhetssyn på
patienten och möjligheten att arbeta i team
med andra professioner.
– Alla har sina områden, man får ett bättre
helhetsgrepp än om man sitter själv.

atriken i sin hemstad Norrköping där
han fick ett fantastisk bra mottagande.
– De var intresserade och tyckte att
det var roligt att jag var där. Det var kul
att gå till jobbet.
Redan innan han sedan började sin
AT hade han bestämt sig för att specialisera sig inom geriatriken.
Erik Lind tycker det är roligt att
Östergötland satsar på geriatrik, som är
väldigt eftersatt i många delar av landet.
– Ja, jag är väldigt imponerad av att
klinikledningen orkar köra så hårt och
driva så mycket.
Båda beräknas vara färdiga specialister om tre år och båda är helt nöjda med
sitt yrkesval.
– Jag trivs bra här och har svårt att
tänka mig att man skulle kunna få ett
bättre jobb någon annanstans, säger
Erik Lind.
Även Melker Löwenhoff är helt nöjd
och håller med Erik Lind om att den
åldrande befolkningen kommer att
kräva att man satsar mer och mer på
geriatrik.
– Geriatrik har varit väldigt bortglömt i Sverige. De senaste åren har
man börjat öppna ögonen, både inom
sjukvården och forskningen. Jag är helt

säker på att geriatrik är framtidens specialitet.
Sara Gunnarsdotter

Läs mer om kliniken på nästa uppslag >>>
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imponerad av att klinikledningen
orkar köra så hårt och driva så mycket”.
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>>> Så är läget för
de olika specialiteterna:
Hematologi
Svensk förening för hematologi
har cirka 240 medlemmar.
Ingen brist.

Infektionsmedicin

ns specialitet”

Svenska infektionsläkarföreningen
har cirka 670 medlemmar.
Saknas cirka 60 specialister.
Framtidsprognos: Bristen väntas vara lika stor
om fem och tio år.
Problem: Stora pensionsavgångar,
men rekryteringen till specialiteten är god.

Internmedicin
Svensk internmedicinsk förening
har cirka 1 700 medlemmar.
Saknas cirka 200 specialister.
Framtidsprognos: Bristen väntas vara lika stor
om fem och tio år.
Problem: För få sökande till ST-tjänster.

Kirurgi
Svensk kirurgisk förening
har cirka 1 700 medlemmar.
Brist idag (Ingen siffra angiven).
Framtidsprognos: Balans om 5-10 år.

Lungsjukdomar
Svensk lungmedicinsk förening
har cirka 420 medlemmar.
Saknas cirka 100 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år väntas bristen
vara 50 specialister och bestå om tio år.
Problem: För få ST-tjänster och för få sökande till
tjänsterna. Brist på handledare. Dåligt rykte på
grund av underbemanning och tuff arbetssituation.
Neddragningar av vårdplatser har slagit hårt.
Förslag till åtgärder: Rimlig arbetsbörda och
variation på arbetsuppgifterna.
• Läs mer på sidan 19.

Klinisk bakteriologi
och virologi
Svensk förening för klinisk mikrobiologi har
cirka 300 medlemmar (Cirka 150 läkare).
Saknas cirka 20 specialister i klinisk
mikrobiologi.
Framtidsprognos: Om fem år väntas bristen
vara 50 specialister och bestå om tio år.
Problem: För få ST-tjänster. Brist på handledare.
Förslag till åtgärder: Tydliggöra nyttan med
läkare inom klinisk mikrobiologi.

Neurokirurgi
Svensk neurokirurgisk förening
har cirka 130 medlemmar.
Ingen brist.

Neurologi
ST-läkaren Melker Löwenhoff stormrivs på geriatriska kliniken i Norrköping där Ann Westöö är
verksamhetschef. För honom har geriatrik varit det självklara valet redan innan han gjorde sin AT.
Melker Löwenhoff är övertygad om att specialiteten har stora framtidsmöjligheter både inom
sjukvården och forskningen
Foto: Niclas Sandberg.

Svenska neurologföreningen
har cirka 350 medlemmar.
Saknas cirka 100 neurologer.
Framtidsprognos: Bristen väntas vara lika stor
om fem och tio år.
Problem: Oerhört snabb utveckling med nya
terapier inom neuroområdet gör att behovet av neurologspecialister och subspecialister ökar.
Förslag till åtgärder: Satsa på uppbyggande av
stabila neuroenheter på alla medelstora svenska
sjukhus med minst 4-6 specialister samt ständigt
minst 2-3 ST-tjänster. Fortsättning sidan 27 >>>
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Geriatriska kliniken
i Norrköping en
treårig framgångssaga
Aktivt ledarskap, tydlig
struktur och god stämning
har lyft geriatriska kliniken
från en besvärlig vakanssituation till en attraktiv arbetsplats med full bemanning av
såväl specialister som STläkare.
t Geriatriska kliniken i Norrköping,

med totalt cirka 65 anställda, består av
två mottagningsverksamheter och en slutenvårdsverksamhet.
För tre år sedan hade man 1,5 specialistläkare och 2 ST-läkare.
– Nu har vi 4,5 specialister och 7–8
ST-läkare. Den första blir klar i vår och
sedan november 2016, sedan ramlar de
på, säger den påtagligt nöjda verksamhetschefen Ann Westöö.
Vad har då hänt? Ann Westöö säger
att det blev stor skillnad när kliniken
fick en slutenvårdsverksamhet för 2,5 år
sedan.

Kandiadat nr 1
Geriatriska kliniken får ett
”Think-different-päron” av
Sjukhusläkraren för
kreativt tänkande.
Kliniken är därmed kandidat
nr 1 till tidningens stora
”Think different”-pris.
Tidigare har priset gått till Per
Bleikelia, sjukhuschef i Norge, för hans
annorlunda ledarstil.

– När vi enbart hade öppenvårdsenheter då var ST-läkarna tvungna att ha all
slutenvårdsverksamhet i sin randning
någon annanstans. Då är det svårt att
känna den tillhörighet som man gör mot
en egen klinik.

Långsiktiga ST-planer
Men hon tror ändå att det är arbetet med
strukturen för ST-läkarna som gett den
största effekten:
– Vi har jobbat med långsiktiga STplaner. Alla har sin plan lagd fem år
framåt – även om den förstås går att
rucka på om det inte fungerar eller om
man behöver vara ledig.

Ann Westöö tror att det är lättare att
arbeta framåt när det finns en tydlighet i
hur det kommer att se ut. I alla STläkares schema ingår klinisk handledning med en specialist på kliniken
varannan vecka och forskning och
utveckling varannan vecka.
Kliniken har också tagit fram ett
arbetsmaterial för ST-läkarna, ST-målen,
med krav på aktivt del i utvecklingsarbetet från alla.
– Våra läkarmöten har en bestämd
struktur, fylld med både diskussionsunderlag, föreläsningar och input ifrån
andra specialistkliniker. Vi har också STläkarinternat, då vi bland annat har
jobbat med det visionära i geriatriken
och med målplanerna.
Ann Westöö tror att det är viktigt att
alla känner att de är en del av verksamheten och kan påverka kliniken. Hon
trycker dessutom på att hon ser STläkarna som potentiella ledare.
Men hur entusiastisk klinikledningen
än har varit skulle det varit trögt att
komma någonstans om inte det inte
funnits stöd från landstinget och sjukhusledningen, som efter diskussioner om

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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Ann Westöö berättar att hon arbetar mycket med
att hela läkargruppen ska fungera ihop, såväl specialister som ST-läkare och eventuella vikarier.
– Vi samlas även utanför kliniken och äter ihop.

den framtida befolkningsutvecklingen sett
det naturligt att lägga mer resurser på geriatriken.
Kliniken har nu alltså inga vakanser och
använder sig av sin goda bemanning med STläkare för att stötta primärvården.
– Vi rondar ganska många säbo:n. Det
ligger bra i vår anda. Vi tror att vi förhindrar
en hel del inläggningar och så lär sig våra
ST-läkare mycket under tiden. Det blir
också en bra variation i arbetet: Mottagning,
avdelning och säbo.

WORLD FORUM
FOR MEDICINE
BE PART OF IT!

Ryktet har spridit sig
Trots att kliniken inte på något sätt har
marknadsfört sig har ryktet gått om den välfungerande enheten och såväl färdiga specialister som unga ST-läkare har sökt sig dit.
Ann Westöö har haft mycket kontakt med
tänkbara ST-läkare redan när de varit läkarstudenter eller vikarierat som underläkare på
kliniken om hon känt att de skulle passa
inom geriatriken.
– Dem har jag hållit kontakt med. Jag
har bjudit in dem att vara med på stora
sociala samkväm och möten. Men det kanske
inte är unikt, det kanske är många chefer
som jobbar på det sättet.
Sara Gunnarsdotter

Tysk-Svenska Handelskammaren
Box 27104 _ SE-102 52 Stockholm
Tel. (08) 6651820 _ Fax (08) 6651804
messe@handelskammer.se _ www.handelskammer.se

Sjukhusläkaren 5/2015

TEMA: BRISTEN PÅ SPECIALISTLÄKARE

www.sjukhuslakaren.se

PÅ VÄG ATT VÄNDA?

Psykiatrin ser ljuset i tunneln
Bristen på psykiatrer är
välkänd, omskriven och
omfattande. Men nu börjar
det faktiskt vända. Både
psykiatrisamordnaren IngMarie Wieselgren och psykiatrikernas ordförande HansPeter Mofors säger att allt
fler unga lockas av specialiteten.
t – Psykiatri framstår mer som en medicinsk specialitet som alla andra idag.
Tidigare uppfattades specialiteten en
aning flummig, med fokus på godtyckliga och inte utvärderade behandlingar.
Det säger Hans-Peter Mofors, ordförande i Svenska psykiatriska föreningen (SPF). Han menar att den ökande
kunskapen om neurovetenskap lockar
många läkare till psykiatrin.
– Idag finns det psykiatrisk diagnostik
och behandlingar som är vetenskapligt
förankrade, inte minst inom neurovetenskap, som ju psykiatrin är en del av.
Ing-Marie Wieselgren, nationell psykiatrisamordnare på Sveriges kommuner och
landsting, SKL, tror att »Metis-projektet«
är en del av förklaringen till det ökade
antalet ST-läkare i psykiatri.
– Ja, intresset är större än någonsin!
Metis, som står för Mer teori i specialisttjänstgöringen, har ingått som en
del av statens satsningar på psykiatri.
Projektet har syftat till att utveckla specialistkompetenskurserna i psykiatri.
– Tanken var att ST-utbildningen
skulle bli mer attraktiv om vi hade ett
bra upplägg för SK-kurserna, med
moderna pedagogiska grepp.
Tidigare gick ST-läkarna i psykiatri
ofta sina SK-kurser i slutet av sin ST
eftersom man kvalificerade sig till
kurserna utifrån hur många år man hade
jobbat. Det upplevde många som frustrerande och bakvänt.
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”Ökad kunskap om
neurovetenskap
lockar unga läkare
till psykiatrin”
– Inom Metis har vi gjort så att diagnostikkursen kommer först, där prioriterar man dem som har arbetat kortast.
Det har medverkat till att lyfta intresset.
Från 2007 till 2012 satsade staten 35,7
miljoner kronor på Metis och huvudansvaret låg då på Ipuls. Sedan tog Socialstyrelsen över (fick 9 miljoner kronor 2013)
och nu har SKL haft hand om kurserna ett
tag. Kursgivarna finns över hela landet och
intresset och engagemanget är stort enligt
Ing-Marie Wieselgren.
Nu i höst tas verksamheten över av
sex regionala Metis-kanslier som drivs
av alla landsting tillsammans. Fram till
årsskiftet fortsätter Metis att finansieras
av staten, men från och med nästa år
kommer landstingen själva stå för finansieringen.
Läkarförbundet hade nästan 1700
medlemmar med specialistbevis i psykiatri förra året. I den enkätundersökning
som Sjukhusläkarna har gjort uppger SPF
att det finns cirka 200 ST-läkare i psykiatri och att dagens brist på cirka 200
psykiatriker väntas minska med hälften
på fem år sikt och ännu mer framöver.
Men trots det ökande intresset för specialiteten tror Ing-Marie Wieselgren att
det är en väl optimistisk prognos.

Psykiatrisamordnaren
varnar för överoptimism
– Gång på gång har vi
underskattat behovet
av doktorer totalt och
i olika specialiteter.
Det tror jag att man
gör nu också. Psykiatrer kommer att vara
eftertraktade.

Hon menar att eftersom psykisk ohälsa
är och för lång tid framöver kommer att

vara vår stora samhällssjukdom, kommer
ännu fler specialister att krävas.
– Fler mår dåligt men det blir också
alltmer ok att söka psykiatrisk vård i och
med att psykisk ohälsa avstigmatiseras, det
har vi inte sett hela resultatet av.
Hon tror också att fler och fler somatiska specialiteter kommer att förstå värdet
av att anlita konsulter från psykiatrin.
Det håller Hans-Peter Mofors med
om, men han poängterar också att den
största delen av all psykiatrisk sjukvård
sköts av primärvården.
– Och så kommer det nog att förbli,
men om efterfrågan på den högspecialiserade psykiatrin kommer att öka, det är
svårt att säga.
Det stora bekymret för kompetensförsörjningen inom psykiatrin är
nu, enligt Hans-Peter Mofors, den
stora regionala obalansen.
– Den är omotiverad, för det finns
kliniker som nästan har överfullt och
andra där det saknas ST-läkare helt
och hållet.
Hans-Peter Mofors tror att mycket
handlar om den psykosociala
arbetsmiljön.
Det blir också nästan omöjligt att
bryta en ond cirkel för en enhet som till
slut helt saknar läkare.
– Ska man få till något så måste man
försöka få dit flera personer samtidigt.
Det handlar om en kritisk bemanning,
blir det för få så flyr folk.
Men Hans-Peter Mofors tror inte på
nationell styrning av ST-block. Han
hoppas att det till slut blir en naturlig
reglering då storstadsregionerna inte
kan anställa hur många som helst
eftersom resurserna är ändliga.
Dessutom menar han att en statlig
styrning skulle inkräkta på individernas
behov av valfrihet.
– Vi läkare tycker ju att det är
oerhört viktigt att ha egenkontroll, det
är speciella behov som man måste
beakta.

Sara Gunnarsdotter
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Ibland är bristen relativ

Radiologen Eva Moqvist arbetade
åt svenska sjukhus från Sydney
Hon bytte de invanda sjukhuskorridorerna mot
regnskog och kängurur
”over there” – och upplevde
att den medicinska kvaliteten höjdes på köpet.
t Eva Moqvist är en av många radiolo-

ger som har valt att jobba utomlands för
svenska och danska sjukhus.
Bristen på radiologer i Sverige är
stor. Så stor att flera sjukhus har valt att
köpa in sin jourverksamhet från privata
företag på andra sidan jordklotet. Där, i
ett kontorslandskap i en av Sydneys
många skyskrapor i det som kallas
Central buisiness district, befann sig
radiologen Eva Moqvist under fyra
månader förra året.
Men trots att arbetsgivaren inte
längre var Karolinska Universitetssjukhuset i Solna utan TMC, TeleMedicinClinic, ett företag vars affärsidé bygger på
att utnyttja tidskillnaden mellan
Europa och Australien – upplevde hon
inte avståndet hem till patienterna som
särskilt stort.
– Jag jobbade under väldigt svenska
förhållanden. Det skiljde väldigt lite
mellan att bli uppringd i Australien och
att bli kontaktad av en kollega i samma
sjukhusbyggnad hemma i Sverige. Det
handlade om att tolka de undersökningar som gjordes nattetid där hemma,
mycket akuta CT-undersökningar men
även en del vanlig slätröntgen. Samt att
hjälpa till att prioritera – är detta en
undersökning som måste göras mitt i
natten eller kan den vänta? Behöver vi
göra CT på den här patienten eller ej?
De medicinska fördelarna med att
arbeta dagtid i Australien jämfört med att
joura hemma i Sverige var många, enligt
Eva Moqvist. Inte minst på grund av att

Eva Moqvist stod inte
på några svenska
lönelistor.
Ändå arbetade hon åt
svenska sjukhus
– från Australien.

allt arbete skedde i team, med ständig
möjlighet att konsultera en erfaren
kollega vid skrivbordet strax intill.
– Sedan är det ju så att man inte
alltid gör ett lika bra jobb nattetid – det
är väldigt slitigt. Kvaliteten blir helt
enkelt bättre när man själv är pigg och
vaken och slipper ställa om sitt dygn.
Och samtidigt ger vi de radiologer som
är kvar i Sverige möjlighet att sova på
nätterna och vara tillgängliga för sina
sjukhus dagtid, säger hon.
Runt sig i Sydney hade Eva Moqvist
även ett helt team av röntgensjuksköterskor som skötte all logistik. De sorterade inkommande samtal och remisser
och hjälpte läkarna att styra flödet. Om
en bild inte hade kommit fram eller
något annat tekniskt problem uppstod
nådde det samtalet aldrig ens fram till
Eva Moqvist. Kvar blev bara samtalen
av medicinsk natur.
– I och med det gjorde jag bara det
som jag faktiskt är utbildad för att göra.
Många saker man gör under ett vanligt
arbetspass hemma i Sverige är egentligen saker man inte är särskilt bra på –
till exempel lokalisera var patienter
ligger eller leta reda på en kollega som
inte svarar på en sökning. Jag har inte
något emot att göra de sakerna – men
det är inte speciellt effektivt och inte
det bästa sättet att utnyttja radiologernas kunskaper när det är en sådan brist.
Som svensk läkare känns det även
väldigt förmånligt att få komma till just
Sydney, menar Eva Moqvist och berättar
att flera kollegor har valt att ta med sig

hela familjen och precis som hon själv
sett det hela som en möjlighet att få se
sig om i världen. För utanför kontorstid
går det att både snorkla och klappa
kängurur – eller ta en dagstur till
områden med regnskog eller annan storslagen natur. På så vis blir det en winwin för alla, upplever hon.
– Jag skulle rekommendera alla som
är nyfikna på det här arbetssättet att
våga ge sig i väg och prova. Australien är
ett fantastiskt land och människorna är
öppna, hjälpsamma, artiga och lätta att
lära känna. Jag var aldrig med om att
något samtal bröts eller att det tekniska
inte funkade på grund av avståndet.
Men däremot är det viktigt att
poängtera att kollegorna hemma i
Sverige behövs i allra högsta grad de
också, menar Eva Moqvist. Radiologer
måste finnas på plats även ute på sjukhusen och se till så att exempelvis
undersökningarna utförs korrekt.
– Men i den skala som den här verksamheten bedrivs i dag tycker jag bara att
den är till nytta för den svenska sjukvården
och bör ses som en möjlighet att utvecklas
för läkarna. Jag lärde mig så otroligt
mycket genom att samarbeta med olika
sjukhus. Som att saker kan göras på så
många olika sätt och att det finns flera
vägar att gå för att nå samma goda resultat.
Fler specialiteter inom läkarkåren skulle
absolut kunna göra på liknande sätt och
utnyttja tidskillnaderna för sin jourverksamhet, menar Eva Moqvist. Inte minst
när det gäller väldigt smala områden där
de erfarna specialistläkarna är väldigt få.
– En slags bakbakjour som inte
behöver åka in utan kan ge råd på
telefon skulle mycket väl kunna sitta på
andra sidan jordklotet inom en mängd
olika specialiteter. Det här sättet att
arbeta borde definitivt kunna utnyttjas
mer genom att flera sjukhus gick
samman.
Malin Lindgren
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”Prova-på-stipendium”
ett listigt sätt att knyta
till sig unga läkare

Martin Stagmo: ”Att jobba i en
populär specialitet gör saker enklare”
För Martin Stagmo var valet
av specialitet självklart från
början – han ville bli kardiolog – en av de mest eftertraktade inriktningarna
inom läkarkåren.
t Och att knyta studenterna till sig i
ett tidigt skede tror han är en av nycklarna till att öka populariteten även hos
andra specialiteter.
– När jag påbörjade mina studier i
Malmö hade man stipendium på kardiologen som innebar att man kunde ta studieuppehåll och prova på att vara i
miljön. Det är många av mina nuvarande
kollegor som gick på sådana stipendier.
Det gjorde det möjligt för oss att jobba
där under somrarna och få upp intresset.
Ett listigt sätt att knyta studenter till sig
redan tidigt under utbildningen.
Att kardiologin redan då var en
väldigt populär inriktning och att hjärtläkaren via film och tv hade ett visst
”spännande skimmer” över sig, tror
Martin Stagmo till viss del har påverkat
hans eget och andras val.
– Det kan säkert verka avskräckande
för en del som är mer eftertänksamma
och analytiskt lagda, men för mig som
är en utåtriktad person som gillar
snabba beslut fanns det absolut en
lockelse i det. Och klarar man inte av
att fatta viktiga beslut med ibland bristfälligt underlag trivs man inte med den
här specialiteten.
Även viljan att bemästra det mest
fundamentala – att rädda livet på en
människa som segnar ner på stan – kan
bidra till just kardiologins popularitet,
tror Martin Stagmo.
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– Det har hänt mig en tre-fyra
gånger som civil, att jag har fått utföra
hjärt och lungräddning. Och det är ju
precis det där vi kan.
Men det finns annat med inriktningen som kanske egentligen inte gör
hjärtläkare till det mest glamourösa
valet, menar Martin Stagmo och nämner
jourerna som exempel.
– Det är ju en väldigt jourtung specialitet och för mig har det inneburit en
hel del pusslande genom åren. Varje jul
och nyår vet man att man måste jobba
åtminstone en av de där helgerna när
verkligen ingen vill jobba. För här
måste vi bemanna 24 timmar om
dygnet 365 dagar om året. Och det kan
givetvis vara irriterande ibland.
Men blandningen av det praktiska
och teoretiska momenten som finns
inom kardiologin gör den å andra sidan
svårslagen, fortsätter han. För den som
är praktiskt lagd men ändå inte vill bli
kirurg finns både ultraljud och ballongvidgningar att behärska rent fysiskt
med händerna. Samtidigt som allting
vilar på en teoretisk grund.
– Man kan ju också skoja om det här
med att olika personlighetstyper väljer
olika yrken. Kardiologer har ett rykte om
sig att vara lite glada, glättiga och framåt.
Och vi har en väldigt lättsam, glad och
hjälpsam stämning här hos oss. Kanske
kan vi också uppfattas som lite arroganta –
det finns ju en nackdel i den där säkerheten, att den kan uppfattas som arrogans.
Hur påverkar det din arbetssituation idag att du har valt en populär
specialitet?
– Det gör det på många sätt enklare
för oss – vi har ett stort urval när vi
anställer folk. Jag tycker inte att det är
okej när det bara är två-tre sökande till
en utlyst läkartjänst på ett universitets-

sjukhus. Man vill kunna välja den bästa.
Att vi har många sökande gör det lättare
men jag tycker fortfarande att det skulle
vara ännu fler. Det behövs en viss
önskan att få komma hit för att det ska
bli bra. Att fler vill än kan. Sedan är det
givetvis roligare att gå till jobbet när
man går till ett ställe där folk vill vara.
Det ger en annan stolthet och glädje.
Hur tror du att det påverkar patienterna och vården?
– Kardiologin är ju en populär specialitet även bland patienterna. De flesta
kommer in väldigt sjuka och går
härifrån väldigt bra. De bidrar till en
positiv bild av hjärtsjukvården. Sedan är
vårt jobb inte bara vård utan även
utbildning och forskning. Någonting
måste bli lidande när man har svårt att
få tag i folk. Och det sista vi läkare låter
bli lidande är givetvis vården. I längden
kan det kanske bli ett problem inom en
specialitet som inte har tid att syssla
med utbildning och forskning. Är man
fler anställda så har man tid att både
vidareutbilda personalen och ha en bra
bemanning. Men det är kanske en svår
sak att mäta.
Vad tror du att man kan göra för
att få fler att välja mindre populära
specialiteter som till exempel
patologi eller radiologi?
– Till viss del tror jag det handlar om
sådana saker som att få in folk tidigt och
involvera dem tidigt. Sedan finns det
även ekonomiska faktorer som påverkar.
Patologer tjänar ju till exempel mer än
vi. Det kan vara en viss hjälp, men det
är inte det som löser problemet. Jag tror
på mer samarbete redan i grundutbildningen och att man informerar mer
under utbildningen.
Malin Lindgren
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>>> Så är läget för
de olika specialiteterna

Till barnkirurgin är
det kö och ST-blocken
måste begränsas

Njurmedicin

Trots detta spår barnkirurgernas
ordförande brist inom några år på grund av
landstingens oförmåga att ta ansvar
Unga läkare står i kö för att
få bli barnkirurger. Och klinikerna vill gärna kunna
tillsätta fler ST-block. Men
inte hur många som helst,
för då riskerar innehållet i
specialiteten att vattnas ur.
t Barn- och ungdomskirurgi är en
liten men populär specialitet.
– Vi har aldrig haft några bekymmer
att rekrytera ST-läkare, säger Erik Sköldenberg, ordförande i Svensk barnkirurgisk förening och chef för Barnkirurgiska kliniken vid Akademiska barnsjukhuset, Uppsala.
Problemet är svårigheten att få finansiering för ST-tjänster och föreningen
spår att det inom några år kommer att
råda viss brist på barn- och ungdomskirurger.
Idag finns barnkirurgiska kliniker i
Stockholm, Uppsala, Lund och
Göteborg

Landstingen
tar inte ansvar
Erik Sköldenberg tycker att det finns ett
generellt dåligt ansvarstagande för
kompetensförsörjningen från de
enskilda landstingens sida, inte bara
inom hans egen specialitet, utan kanske
än mer inom specialiteter som brottas
med omfattande rekryteringssvårigheter. Någon samverkan mellan landstingen har han inte sett skymten av.
– Det kommer inte bli någon lösning
så länge man har det kommunala självstyret, för då är det interna budgetprocesser och det finns ingen vilja till
gemensamma lösningar.
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Erik Sköldenberg tycker också att det
är förvånansvärt hur frånvarande staten är
i frågan om utbildningen av ST-läkare.
– Man har helt lämnat detta till
landstingen. Inom vårt område har vi
inget stort problem med rekrytering,
men nationell tilldelning av si och så
många block per enhet skulle ju skapa
ett helt annat tryck när man ska tillsätta
blocken.
Erik Sköldenberg:

”Det kommer
inte bli någon
lösning så länge
man har det
kommunala
självstyret”
Föreningen har alltså inget emot en
utveckling mot nationell styrning av
ST-block, men anser att det kanske
främst är större specialiteter med betydelse för folkhälsan som skulle behöva
ett sådant system.
– Inom vår specialitet skulle ett
nationellt perspektiv kunna öka rörligheten mellan enheterna, det skulle vara
bra. Den är väldigt liten, nästan obefintlig.
Erik Sköldenberg uppskattar att
säkert 90 procent blir kvar som seniora
specialister på den enhet där de en gång
hade sin ST-tjänst. Men han menar att
det också kan vara ett tecken på goda
omständigheter.
– Folk trivs väldigt bra. Det är det
roligaste kirurgiska yrket, det är en
väldigt positiv specialitet. Man behöver
aldrig tveka varför man går till jobbet
varje morgon!

Sara Gunnarsdotter

Svensk njurmedicinsk förening
har cirka 200 medlemmar.
Saknas cirka 40 specialister.
Framtidsprognos: Bristen väntas vara lika stor
om fem och tio år.
Problem: Stora pensionsavgångar och många STläkare går andra vägar än fortsatt arbete inom
klinisk njurmedicin. Deltidsarbete ökar.
Förslag till åtgärder: Det behövs både regionala
myndigheter och en nationell myndighet som tar
ansvar för framtida försörjning av specialister.

Nuklearmedicin
Svensk förening för nuklearmedicin har
knappt 100 medlemmar som är läkare.
Saknas cirka 50 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen
uppgå till 150-200 och bestå om tio år.
Problem: Stora pensionsavgångar. Flertalet
specialister är idag 50 +.
Förslag till åtgärder: Inom ST-utbildningen av
framförallt radiologer måste nuklearmedicin och
framförallt PET/CT få en mer framträdande roll.
Generellt lönepåslag för dubbelspecialister.

Obstetrik och gynekologi
Svensk förening för obstetrik och gynekologi
har drygt 2 000 medlemmar.
Brist på specialister, men oklart hur många
som saknas.
Framtidsprognos: Bristen beräknas bestå.
Problem: Många avhopp till halv- och helprivat
öppenvård på grund av tung arbetsbelastning på
sjukhusklinikerna.
Förslag till åtgärder: Bättre ersättningar för
kvinnosjukvård skulle kanske kunna ge bättre
löneläge och fler som stannar.

Onkologi
Svensk onkologisk förening
har cirka 1 000 medlemmar.
Saknas cirka 100 specialister.
Framtidsprognos: Lika stor brist om fem år
och brist om tio år.
Problem: Hård central styrning på många sjukhus
där ”svängrum” för intresse och forskning är ringa.
För få ST-tjänster. Brist på handledare.
Förslag till åtgärder: Inrättande av nya STläkartjänster.

Gynekologisk onkologi
Svenska sällskapet för gynekologisk onkologi
har cirka 52 medlemmar.
Saknas 20 specialister.
Framtidsprognos: Brist på 15 om fem år och
fortsatt brist om tio år.

Ortopedi
Svensk ortopedisk förening
har drygt 1 500 medlemmar.
Saknas cirka 20-25 procent av behovet.
Framtidsprognos: Bristen beräknas öka till 30
procent om fem år och fortsatt brist om tio år.
Problem: Att ST är en fast tjänst. Svårt att skapa
fler ST-tjänster på grund av uppsplittring av den
ortopediska verksamheten med olika subverksamheter på olika sjukhus.
Förslag till åtgärder: Underlätta och uppmuntra
samarbete mellan olika sjukhus kring ST-utbildningen.

Fortsättning sidan 29 >>>
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... och så ”The final question”:
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Har landstingen misslyckats? Är det dags för staten att

”Vi är till för att möta befo
Geriatrikernas ordförande:

”DET ÄR RIMLIGT
ATT STATEN
STYR ST-BLOCKEN”

Läkare finns till för att sköta
befolkningens behov av
sjukvård. Därför är det
rimligt med en nationell
styrning av ST-block. Det
anser Anne Ekdahl, ordförande för Svensk geriatrisk
förening (bilden).
t Det finns cirka 450 specialister i
geriatrik. Svensk Geriatrisk Förening
(SGF) uppskattar att det idag fattas

cirka 200 geriatriker. Trots att det också
finns just så många ST-läkare i geriatrik så beräknas bristen öka i takt med
stora pensionsavgångar. Men också på
grund av en allt äldre befolkning och
därmed större behov av ett medicinsk
omhändertagande med fokus på hela
människan och inte enbart ett organ.
I den enkätundersökning som Sjukhusläkarna har gjort svarar SGF att det
finns för få ST-tjänster och för få
sökande till de tjänster som finns. Det
råder också brist på handledare och fördelningen över landet är ojämn. En
dyster beskrivning.
Anne Ekdahl, ordförande för SGF

SVENSK FÖRENING FÖR ANESTESI OCH INTENSIVVÅRD:

Verksamhetscheferna vet bäst – centr
Specialisterna i anestesi och
intensivvård är många men
behöver bli ännu fler. Men
specialitetsföreningen är helt
emot centraliserad styrning
av ST-tjänsterna. Det är
beslut som måste ligga i
verksamhetschefens händer.
t – Vi är överens om att central

styrning av ST-tjänster inte är bra. Om
man har rätt person som underläkare på
kliniken så finns det ett otroligt stort
värde i att knyta den personen snabbt
till kliniken.
Det säger Lill Bergenzaun, facklig
sekreterare i svensk förening för anestesi
och intensivvård, SFAI.
Hon menar att om kliniken behöver
vänta på en central tilldelning av ST28

tjänster finns det en risk att underläkare
söker sig någon annanstans.
Lill Bergenzaun arbetar på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna,
men har också erfarenhet från Skånes
universitetssjukhus, där tillsättningen
av ST-tjänster sker efter central samordning i regionen. Det kan leda till att en
klinik kan bli tvungen att anställa
underläkare utan ST-tjänst för att klara
bemanningen, men att dessa inte med
säkerhet får en likvärdig utbildning som
andra med formella ST-tjänster.
Lill Bergenzaun och SFAI anser att
verksamhetschefen som oftast har en bra
överblick och kunskap om hur många
läkare inklusive ST-läkare som verksamheten behöver borde få ansvaret att styra
över tilldelningen.
– En kontinuerlig återväxt säkerställer en jämn bemanning. Beslut
om anställningsstopp över en längre
period kan leda till att kliniken helt
saknar ST-läkare under period när

dessa ska lämna för sido-och randutbildningar.
Specialisterna i anestesi och intensivvård är många, Läkarförbundet har
drygt 1500 medlemmar med den specialiteten. SFAI räknar med att det idag
finns cirka 600 ST-läkare, men att det
också finns en brist på cirka 250–300
specialister som verkar bestå med
dagens utbildningstempo.

– Bra arbetsmiljö kan
förhindra att svenska
specialister flyttar utomlands
Lill Bergenzaun säger att det finns stor
efterfrågan på specialister hos privata
aktörer, som har blivit fler efter vårdvalet, och hos bemanningsföretag som
även rekryterar till andra länder. Erbjudanden kommer regelbundet och många
gånger erbjuds det bättre lön och
arbetsvillkor med lägre jourbörda.
– Utomlands kan lönen vara upp till
det dubbla jämfört med i Sverige, inklu-
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>>> Så är läget för
de olika specialiteterna
Öron-, näs- och halssjukdomar

olkningens behov”
och studierektor i Norrköping, tycker
att det borde finnas en nationell
styrning av ST-blocken.
– Vi finns till för att sköta befolkningens behov av sjukvård och det är vad vi
tar våra skattemedel till. Det kan inte
riktigt vara rimligt att man utbildar sig
enbart till det man bara har lust med.
Däremot har hon inget svar på exakt
hur statens fördelning av ST-blocken
skulle se ut eller hur den skulle gå till.
– En central fördelning av ST-blocken
blir ju ett ingrepp i det regionala självstyret så det är ganska vanskligt, men
det är något jag tycker vore bra.
Att det finns alldeles för få geriatri-

ker tror hon beror på att man inom
många regioner/landsting inte tydligt
satsar på geriatrik. I stora delar av
landet finns inte ens geriatriska
kliniker.
– Man vill ju inte utbilda sig till
geriatriker om man sedan inte har möjlighet att arbeta inom sin specialitet.
Trots det så menar Anne Ekdahl att
det finns ett stort intresse för geriatrik
bland unga läkare.
– Det är inte där problemet ligger
utan man vill satsa på ett framtidsyrke
där det är tryggt att arbeta.

sive betald skolgång till barnen. Det
kan förstås kännas lockande.
Utlandstjänstgöring kan vara ett
positivt kunskapstillskott till kliniken
under förutsättning att medarbetaren
återkommer. Den chansen är större om
man i grunden trivs på sin arbetsplats.
– Det viktigt för en klinik att kunna
erbjuda en bra arbetsmiljö, rimliga

Psykiatri
Svenska psykiatriska föreningen
har cirka 1 200 medlemmar.
Saknas cirka 200 specialister.
Framtidsprognos: Bristen beräknas minska till
100 om fem år. Om tio år beräknas det råda
balans.
• Läs mer på sidan 24.

Reumatologi
Sara Gunnarsdotter

ral styrning fungerar inte
Lill
Bergenzaun
menar att
det är ute i
verksamheten kunskapen och
överblicken
finns och
att centrala
beslut kan
bli helt fel.

Svensk förening för otorhinolaryngologi, huvud
och halskirurgi har cirka 800 medlemmar.
Saknas cirka 50 specialister.
Framtidsprognos: Bristen beräknas öka till 80
specialister om fem år och bestå om tio år.
Förslag till åtgärder: Förbud mot att genomföra
förändringar i sjukvårdsorganisationen som inte
samtidigt säkrar återväxten av specialister och specialitetens möjligheter att utbilda nya specialister i
enlighet med svenska och internationella krav.
Minska byråkratiseringen av sjukvården och
återföra autonomi till läkarprofessionen. Möjliggöra
samtidig anställning inom landstingsdriven och
privat verksamhet.

löner och stimulerande arbetsuppgifter.
En positiv spiral utvecklas då där
läkare söker sig till en arbetsplats för
att den upplevs som utvecklande och
erbjuder en bra arbetsmiljö. En negativ
spiral där många slutar av missnöje kan
vara förödande.

Ständiga omorganisationer
förstör mycket
– De kraftiga besparingarna, framför
allt på de stora akutsjukhusen har nog
tyvärr bidragit till en negativ utveckling på flera kliniker, säger Lill Bergenzaun och avslutar:
– Sjukvården behöver utvecklas
långsiktigt och är beroende av stabila
beslut istället för kortsiktiga beslut
med många omorganisationer.

Svensk reumatologisk förening
har cirka 500 medlemmar.
Saknas cirka 50 specialister.
Framtidsprognos: Bristen beräknas minska till
25 specialister om fem år. Om tio år beräknas
det råda balans.
Problem: För få ST-tjänster.

Smärtlindring
Svenska smärtläkarföreningen
har cirka 150 medlemmar.
Saknas cirka 250 specialister.
Framtidsprognos: Om fem år beräknas bristen
fortfarande uppgå till 250 specialister och
fortsatt brist om tio år.

Socialmedicin
Svensk socialmedicinsk förening har cirka
120 medlemmar (alla är inte läkare).
Saknas cirka 70 specialister.
Framtidsprognos: Bristen beräknas till cirka
50 om fem år och bestå även på tio års sikt.

Thoraxkirurgi
Svensk thoraxkirurgisk förening
har cirka 100 medlemmar.
Ingen brist.

Ögonsjukdomar
Sveriges ögonläkarförening
har cirka 1 050 medlemmar.
Saknas 66 specialister.
Framtidsprognos: Bristen beräknas till 46
specialister om fem år och fortsatt brist om tio år.

Allmänmedicin

Sara Gunnarsdotter

Enkäten skickades inte till Svensk förening för
allmänmedicin, eftersom Läkarförbundet
genomförde en kartläggning av
primärvårdens läkarbemanning 2012.
Enligt den undersökningen bedömde verksamhetscheferna då att det skulle behövas ytterligare cirka 960 ST-läkare i allmänmedicin för att
vara fullt bemannade 2017.
• Läs mer på sidorna 32-33.
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Har landstingen misslyckats? Är det dags för staten att

HEIDI STENSMYREN:

Det stora problemet är landstinge

Läkarförbundet saknar samverkan, systematik och långsiktig planering i landstingens arbete med kompetensförsörjning.
t – Här har vi suttit i decennier och
känt till problematiken! Orsaken att vi
inte kommer någonstans är en kortsiktighet i planeringen och att varje landsting enbart ser till sina behov.
Det är Heidi Stensmyren, ordförande
i Sveriges Läkarförbund (SLF), som levererar den kritiken. Och hon fortsätter:
– Specialister uppstår inte bara. Det

EMMA SPAK:

räkna med att folk flyttar på sig, det
betyder att man måste ta höjd och
dimensionera högre än de absoluta
behoven.
Heidi Stensmyren funderar på om
staten skulle kunna ge stöd i form av
stimulansmedel till kartläggningar och
förse landstingen med vettiga
prognostiseringsinstrument, så att inte
varje landsting behöver hitta på sin egen
modell som sedan inte går att jämföra.
Heidi Stensmyren önskar också
att staten via Socialstyrelsen skulle
förbättra sitt eget prognosinstrument, Nationella planeringsstödet.
Hon tycker att det är för grovt för att
vara användbart.

Man måste titta på hela utbildningsked

För att komma någon vart
med bristen i vissa läkarspecialiteter tror Emma Spak,
ordförande i Sveriges yngre
läkares förening (Sylf), att
det är viktigt att titta på
hela utbildningskedjan, från
grundutbildning till ST.
t I början av september publicerade

Sylf sin årliga AT-rankning. Den visar
att väntetiderna för att få göra AT ökar i
hela landet, nu ligger mediantiden på
nästan 10 månader.
– Det finns inget landsting som inte
har väntetider, och det är ett tecken på
att det har varit för få AT-platser totalt.
Om man vill komma åt bristen på
färdiga specialister så är det inte värdeskapande att folk jobbar uppemot ett
och ett halvt år i väntan på att göra AT,
för det betyder ett och ett halvt år förlorade specialistår.
30

krävs en systematisk och långsiktig planering, inte bara efter det momentana
behovet eller två eller tre år framåt. Man
måste räkna in hela tiden från grundutbildningen till färdig specialist, man
måste ha planer på 10-15 år!
För att göra en fungerande och realistisk planering måste det dock först och
främst finnas en bra analys av de fakta
och överslag man har för handen.
– Många landsting har inte gjort
kalkyler där man räknar in pensionsavgångar, föräldraledigheter eller framtida
behov inom respektive specialitet
beroende på den medicinska utvecklingen och dimensionerat antalet STtjänster efter detta. Man måste också

Sylf efterfrågar ett nationellt och ett
regionalt ansvar för att det finns tillräckligt många specialistläkare, proportionerligt spridda över landet. Emma Spak
menar att landstingen bör ta ansvar för
att alla som har gjort färdigt sin grundutbildning som är anställningsbara,
kommer ut och faktiskt kan göra AT.
– Så att vi inte skapar de flaskhalsar
som vi idag har på flera ställen.
Emma Spak skulle vilja se att landstingen tog ett gemensamt ansvar för att
tillhandahålla tillräckligt många ATtjänster för att ta bort väntetiderna. Hon
skulle också vilja att 18 månaders AT,
som enligt regelboken är adekvat, blev
standard istället för dagens 21.
– Men arbetsgivarna vill förstås ha
kvar AT-läkarna de här tre månaderna
för då är de mer produktiva.
Emma Spak tycker att det vore bättre
att läkarna blev legitimerade och kunde
komma igång med sin ST. Hon tycker
också att det är dags att se över Socialstyrelsens föreskrifter för AT för ett
mindre stelbent system.
– Använd fler specialiteter än

Emma Spak: ”För
att ta itu med specialistläkarbristen
behöver man först
veta hur många STläkare som finns,
och hur många
specialister som
saknas. Det vet
ingen idag”.

medicin, kirurgi, psykiatri och allmänmedicin i AT. Varför kan du inte göra
ett block på geriatriken? Det du ska lära
dig är att jobba som doktor, inte
fördjupa dig i specialiteten.
När det till sist gäller ST tror
Emma Spak att om man verkligen
vill se en geografisk spridning av
specialisterna så måste ST-tjänsterna
annonseras ut. Det skulle göra att
unga läkare vågade flytta på sig på
ett helt annat sätt än om ST-karriären måste föregås av flera osäkra
kortare vikariat.
– Ingen kommer ju att rycka upp
familjen, sälja huset och flytta för ett tre-
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ens egenintressen och kortsiktiga planering
Heidi Stensmyren
vill att
staten stöder
strukturerna och
hjälper till med
prognoser, däremot tror hon inte
på att staten går in
och detaljstyr STblocken.

– Det behövs en helt annan detaljeringsgrad och prognoser behöver göras
löpande, inte som punktinsatser. Man
kan inte heller hantera alla specialiteter
lika. Psykiatri och allmänmedicin kanske
har vissa behov, medan patologi behöver
en annan stimulans på nationell nivå

Sveriges Läkarförbund och Heidi
Stensmyren anser att det är rimligt att
staten stödjer strukturerna för att dimensionera ST-utbildningen inom särskilda
specialiteter, till exempel just patologi
eller företagshälsovård, som landet har
behov av, men som inte alla landsting har
kapacitet eller incitament att utbilda.
– De arbetar så övergripande att varje
enskilt landsting inte ser det som sitt
primära uppdrag att ta hand om kompetensförsörjningen.
Heidi Stensmyren tror absolut att det
finns möjlighet för landstingen att fatta
överenskommelser om strategier och
samarbeten i de fallen.
Däremot är Läkarförbundet och Heidi

Stensmyren emot att statens skulle styra
fördelningen av ST-block, till exempel
via stimulansbidrag. Dels är hon tveksam
till insatser som inte är bestående.
– Ska tjänsterna avvecklas sedan?
frågar hon retoriskt.
Dels menar hon att eftersom landstingen har beskattningsrätten för hälsooch sjukvården, så måste landstingen ta
sitt ansvar.
– Staten kan stödja strukturerna och
stimulera områden som har en särställning men i övrigt behöver landstingen
arbeta för att attrahera läkare. Och
villkor och förutsättningar ska förhandlas mellan parterna på arbetsmarknaden.
Sara Gunnarsdotter

djan, men också ta reda på mer fakta om bristen
månaders vikariat, som man kanske,
kanske kan få fortsätta. Vill man få en rörlighet så måste det finnas tjänster att söka.
Idag utlyser man ofta inte STtjänster, det kan till och med saknas
formella beslut även om vissa landsting
börjar sträva mot en mer transparent
rekryteringsprocess.
– Det blir väldigt svåröverblickat,
man säger att det är brist på vissa
ställen, men kan samtidigt inte säga
riktigt hur det ser ut.
Hon tar allmänmedicinen som
exempel. Enligt vissa beräkningar fattas
nästan 900 ST-tjänster i allmänmedicin.
Emma Spak saknar information om hur
många tjänster som är utlysta men inte
tillsatta. Hon håller absolut med om att
det behövs fler ST-läkare i allmänmedicin men frågar samtidigt om vi vet att
det verkligen finns unga läkare som är
beredda att hoppa på om fler tjänster
skulle skapas.
– Är det brist på tjänster eller på
individer? Det blir lite olika åtgärder
beroende på vad som är problemet, säger
Emma Spak.

Hon tycker också att man borde
försöka ta reda på incitamenten hos dem
som väljer specialitet.
– Jag är osäker på om det finns data
på sådant. Är det en passion för specialiteten som sådan ämnesmässigt eller är
det att organisationen runt en erbjuder
möjligheter att kombinera med annat?
Man måste veta vad folk har för drivkrafter för att kunna utveckla specialiteten och attrahera fler.
Precis som Distriktsläkarföreningen,
DLF, tycker Sylf att man skulle kunna
använda de kliniker som är välfungerande – gröna öar – som utbildningskliniker.
En invändning mot ett tänkt system
där man överutbildar på ”gröna öar” är
att ST-tjänsterna är tillsvidareanställningar. Det finns en rädsla hos de
kliniker som ska ta emot fler än de
behöver, att de blir sittande med för
många specialister. Emma Spak påpekar
att ST-tjänsterna visserligen är fasta,
men att det inte finns någon skyldighet
för arbetsgivaren att garantera en specialisttjänst efter ST. Hon säger att detta är

något som har gått många förbi.
Men att staten skulle gå in och styra
ST-blocken tycker Sylf och Emma Spak
vore en jättedålig idé. Hon säger att
statlig styrning av ST-blocken kan låta
som en bra och enkel lösning på den
ojämna fördelningen av specialister,
men tror inte att det skulle fungera.
– Vad som behövs är matchning, rätt
person på rätt ställe. Det är bättre att ha
den forskningsintresserade på universitetssjukhuset och den som brinner för
glesbygdsmedicin i glesbygden och inte
tvärtom, det handlar om långsiktighet i
att kunna behålla folk.
Emma Spak trycker på att Sylf är för
valfrihet.
– Vi tror inte på att lotta folk till
olika ställen som en slags straffkommendering. Man måste få läkarna att
vilja ta tjänsterna och att stanna kvar
där de har börjat. Annars kommer de att
hitta kreativa lösningar att ta sig ur det.

Sara Gunnarsdotter
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DISTRIKTSLÄKARNA:

Staten måste se till att de må

Bristen på specialister i allmänmedicin är en lång
historia trots att styrande
politiker på alla nivåer år
efter år har uttalat ambitioner om att prioritera och
lyfta primärvården.
t – Vi har alltid jobbat med att sedan

ska det bli bra, när vi blir fler. Men det
blir vi inte inom överskådlig framtid. Vi
behöver utgå från det vi har nu, säger
Christer Olofsson, specialist i allmänmedicin och styrelseledamot i
Distriktsläkarföreningen, DLF.
Enligt en enkätundersökning som
Läkarförbundet gjorde hösten 2012
fanns det då 1 863 ST-läkare i allmänmedicin vid landets vårdcentraler.
Enligt samma undersökning bedömde
verksamhetscheferna då att det skulle
behövas ytterligare cirka 960 ST-läkare i
allmänmedicin för att vara fullt bemannade 2017. Om man dessutom siktade
på en bemanning för att nå målet ’en
allmänläkare per 1500 listade patienter’
skulle det krävas nästan dubbelt så
många ST-läkare.
– En bidragande orsak till bristen är
att vi har haft svårt att visa vad det
innebär att vara allmänläkare. Dessutom
har det framförts väldigt mycket klagan
från vår sida om hur jobbigt arbetet är.
Det lockar ingen, säger Christer
Olofsson.
Han menar att det är viktigt att börja
i nuet, och göra den situation som råder
så bra som möjligt. Då blir det lättare
att behålla de läkare man faktiskt har.
Utan dem är det svårt att rekrytera nya.
Han får medhåll av DLF:s ordförande
Ove Andersson som också ser att nuet är
en sjukvårdspolitisk fråga.
– Vi måste diskutera uppdraget för
32

Ove Andersson
tror att det behövs
pengar för att
förmå landstingen
att agera.
– De enskilda
landstingen har
hittills inte lyckats
att ändra inriktning
på sjukvården
utifrån de resurser
de har och hur de
tänker.

de allmänmedicinare som finns nu. Vad
ska de göra? Det går inte att göra allt
som politikerna vill i alla situationer.
Båda är emellertid eniga om att det
ändå brinner i knutarna för att utbilda
fler specialister i allmänmedicin.
Christer Olofsson påpekar att det är lätt
att se ST-läkarna framförallt som ett välkommet tillskott till arbetsstyrkan på
vårdcentralen, men att det är en farlig
utgångspunkt.
– Man måste känna att man får en
kanonbra specialistutbildning, inte bara
betraktas som en produktionsenhet för
att det behövs någon som jobbar. Då tar
vi tar död på oss själva.
Ove Andersson är för statlig styrning
i den meningen att staten måste vara
med och se till att de mål, som riksdag
och regering fattat beslut om för primärvårdens del, uppnås.

”Primärvården skulle kunna
få viss kvot av ST-tjänsterna”
Christer Olofsson säger att man till
exempel skulle kunna tänka sig att en
viss andel av de ST-tjänster som inrättas
i varje landsting, ska vara primärvård.
– Men det här med att styra saker och
ting, att tvinga folk att bli allmänläkare
om de egentligen vill bli något annat,
känns inte helt optimalt, säger Christer
Olofsson.
Han menar att man istället måste
fundera på hur man kan göra allmänmedicin så attraktivt och får sådan status så

att de unga läkarna faktiskt söker sig
dit.
Ove Andersson säger att när varje
landsting enbart planerar för sig och
inte överutbildar så visar erfarenhet att
det fungerar i vissa delar av landet men i
andra delar blir det underutbildning
istället.
– Nettoeffekten blir att det blir färre
utbildade i allmänmedicin än planerat.

”Premiera de landsting
som överutbildar”
Ove Andersson tycker att det skulle vara
en god idé att premiera de landsting
som överutbildar allmänläkare på
»gröna öar«, det vill säga välfungerande
enheter. Det skulle fylla på kåren och
förhoppningsvis skulle de färdigutbildade sprida ut sig över landet.
– Vi har haft sjukskrivningsmiljarder och äldrevårdssatsningar, man
kan mycket väl göra en primärvårdssatsning nu. Det absolut viktigaste är
att öka antalet ST-tjänster.
Men för att satsningen inte enbart
ska få en momentan effekt anser både
Ove Andersson och Christer Olofsson
att det också krävs mer omfattande
strukturella förändringar.
– Primärvården/allmänmedicinen har
inte den plats den skulle behöva ha
inom svensk sjukvård, för att överleva
och bli starkare, säger Ove Andersson.
Han menar att allmänmedicinen
måste bli en mer bärande del i grundutbildningen och en större del för fler specialiteter inom ST.
– Det borde vara naturligt att STläkarna i till exempel psykiatri och geriatrik tillbringar åtminstone ett halvår,
kanske ett år i vissa fall, på en vårdcentral
för att få det perspektivet. Majoriteten av
deras patienter går till största delen i primärvården hos allmänmedicinare.
Christer Olofsson fyller på:
– Man kanske behöver ändra gränser
och indelning i sjukvården; slutenvård,
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ål man satt upp för primärvården uppnås
primärvård, psykiatri… de är lite arbiträra
uppdelningar.
Men den primära och konkreta åtgärd
som DLF nu väntar på är ändå fler STblock i allmänmedicin överallt i landet.
Sannolikt krävs ett statligt initiativ.
Ove Andersson tycker egentligen inte att
det spelar så stor roll hur det görs, det
viktiga är att det blir av.
Men vad gör man då om
unga läkare helt enkelt inte
vill bli allmänmedicinare?
– Utomlands finns system
som har fungerat i 30–40 år.
Där är det inga problem att
rekrytera. De är nationella
system där professionen
utvecklat innehållet och där
politikerna valt att inte styra
utvecklingen utan överlåtit
det till professionen i mycket
högre grad än här. Det har
CHRISTER OLOFSSON:
skapat en långsiktig
trygghet, säger Ove
Andersson.
Christer Olofsson
säger att nästan alla ATläkare som varit på hans
vårdcentral i Kallinge
har trivts väldigt bra,
men att de ofta redan har
etablerat kontakt med
slutenvården,
– Och så försvinner
de dit.
Vad skulle hända om verkligen väldigt
många fler skulle vilja bli allmänläkare?
Finns det inte risk att det uppstår bristsituationer i andra specialiteter?
– Vi är nästan Europas läkartätaste land
och absolut Europas specialistläkartätaste.
Man måste fundera på hur man organiserar
sjukvården, säger Ove Andersson som
påpekar att 90 procent av Sveriges
sjukvårdsbesök sker i primärvården.
– Så det är där man måste bygga basen
om det ska bli något!

”Man kanske behöver
ändra gränser och
indelning i sjukvården;
slutenvård, primärvård,
psykiatri… de är
lite arbiträra
uppdelningar”.

Vidareutbildning i
försäkringsmedicin, 22,5 hp
Karolinska Institutet ger för tredje gången en vidareutbildningskurs
i försäkringsmedicin för läkare.
Kurstid: Vårterminen 2016 - vårterminen 2017 (22,5 hp)
Studietakt: Kvartsfart, dvs. 25% av heltid under tre terminer. Distansutbildning
med 3-4 obligatoriska kursträffar/termin i Stockholm, däremellan självstudier.
Anmälan sker under perioden 15/9 – 15/10 2015 via: www.antagning.se
Mer information: http://ki.se/cns/utbildning-0 eller via professor
Kristina Alexanderson kristina.alexanderson@ki.se | tel: 08- 524 832 00

Ett medicinskt universitet

Åttonde nationella
prioriteringskonferensen
Norrköping 21-22 oktober 2015

Värden i vården Dilemman vid
prioriteringar
Boka din plats idag

www.liu.se/
prioriteringscentrum

Sara Gunnarsdotter
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MYCKET
SNACK, MEN
LITE VERKSTAD
– Dags att sätta kontinuitet i rampljuset

F

AV
BENGT VON
ZUR-MÜHLEN
Förste vice ordförande
i Sjukhusläkarna

”Primärvården
saknar i stor
utsträckning
kontinuitet för
de kroniskt sjuka
och kan därför sällan
vara den fasta
vårdkontakt som
lagstiftaren
ersatte den
patientansvariga
läkaren med
år 2010”.
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ör de med akut sjukdom anser
många att tillgänglighet
snarare än kontinuitet är viktigast, det vill säga att man
erhåller snabb vård, på rätt
vårdnivå av någon med rätt
kompetens. För de med långvarig sjukdom
och därav många vårdkontakter och en
utsträckt ibland livslång vårdrelation blir
kontinuitet ett allt viktigare kvalitetsmått.
Idag belönas ofta tillgänglighet i ersättningssystemen, men sällan om ens någonsin
kontinuitet. Kontinuitet borde utan
inskränkt tillgänglighet få en mer framträdande position i sjukvårdssverige.
Begreppet kontinuitet uppfattas av
många som en snarast idealiserad föreställning att en enskild läkare besitter förmåga
att sköta patientens vårdbehov över en lång
tidsperiod.
I verkligheten har den medicintekniska
utvecklingen rusat i höjden och fortsätter
att göra så. Detta har lett till en alltmer
subspecialiserad sjukvård där patienten
möter en mängd olika professioner och en
mängd specialister inom varje profession.
Ytterst sällan kan de med kronisk
sjukdom få sina vårdbehov tillgodosedda av
en enda person. Ur vårdgivarens perspektiv
blir således begreppet kontinuitet ett annat
och kännetecknas av samordning, struktur
och informationsöverföring mellan olika
skift på samma enhet eller olika team på
olika enheter.
Med bra kontinuitet kan patienten ta sig
genom sjukvården som på räls utan avbrott
och utan stickspår.
Även om patienten är väl medveten om
att vårdbehovet inte kan tillgodoses av en
enskild individ så föreligger ofta, och i syn-

nerhet av kroniskt sjuka patienter, en starkt
uttalad önskan om mer personliga möten
med igenkänning och en uppfattning att
vården som ges följer en enhetlighet. Om
detta behov skulle tillgodoses i större
utsträckning skulle man även få en ökad
trygghet och därmed grunda för möjligheten att få fler patienter som aktivt tar eget
ansvar för sin vård och hälsa.
Man har sedan mer än 40 år försökt bygga
ut den svenska primärvården, men trots ett
otal goda eller i alla fall ambitiösa reformer
så saknas minst ett 1000-tal läkare.
Primärvården idag saknar i stor
utsträckning kontinuitet för de kroniskt
sjuka och kan därför sällan vara den
fasta vårdkontakt som lagstiftaren
ersatte den patientansvariga läkaren
med år 2010.
Inne på sjukhusen motverkas kontinuitet av en vertikal organisation trots
överlappande ansvarsområden. Ekonomiska system utgör oövervinnliga
hinder för samordning och effektivitet.
Värdeord som helhetssyn och patientsäkerhet finns på allas hemsidor, men i
verkligheten är plåten i stuprören ogenomtränglig.
Jag anser att kontinuitet borde få en mer
framskjuten position och att följderna med
bättre flyt samt bättre vårdkvalitet kommer
att frigöra resurser snarare än orsaka kostnader.
Myndigheten för Vårdanalys har beslutat
att analysera värdet av en samordnad vård
och omsorg. Jag ser med spänning fram
emot dels deras kartläggning för varför
vården idag är fragmentiserad och hoppas
att de kan få beslutsfattare att inse värdet av
kontinuitet och goda råd hur man kan
uppnå detta.

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

Tillägg av Repatha™ till befintlig statinbehandling ger:

Repatha™ (evolocumab) Rx, EF, ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk.

NB-PS-145-0815-112787

Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha™ är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi
(heterozygot familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi
hos vuxna, som tilläggsbehandling till kostomläggning:
i kombination med en statin eller statin i kombination med andra
blodfettsänkande behandlingar hos patienter som inte kan
uppnå målet för LDL-C med den maximalt tolererade dosen av
en statin eller,

DOS
140 mg INJEKTION

UPP TILL

VVARANNAN
ARANNAN

ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka
statiner är kontraindicerade.

VECKA

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
Repatha™ är avsett för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar.

FULL

Effekten av Repatha™ på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet
har ännu inte fastställts. Detta läkemedel är föremål för utökad
övervakning. För fullständig information vid förskrivning samt
produktresumé, Amgen juli 2015, se www.fass.se.

EFTER FÖRSTA
FÖRSTA

EFFEKT

SPRUTAN

Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 SOLNA, 08 695 11 00, www.amgen.se

PATIENTERNA NÅR

<1,8 mmol/l

