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DIVISUN® (kolekalciferol) förebygger och behandlar D-vitaminbrist
För att underlätta behandlingen av D-vitaminbrist lanserar vi nu Divisun
i högre styrka, Divisun 2000 IE.
Divisun 2000 IE är en tablettbehandling med flexibel dosering. Patienten
tar 1-2 tabletter 1 en gång om dagen.
Fö patienter som behöver hjälp att bibehålla sina D-vitaminnivåer
D itaminnivåer
För
finns sedan tidigare Divisun 800 IE.

NY
STYRKA!

Referens: 1) SPC Divisun. Divisun® (kolekalciferol). Rx. F. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11C C05. Indikation (800 IE): Profylax och behandling
av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Som komplement till specifik osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D-brist, tilläggsbehandling med kalcium bör då övervägas. Indikation (2000 IE): Behandling av D-vitaminbrist hos vuxna och ungdomar. Rekommenderad dosering:
1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå önskad serumnivå av 25(OH)D. Den dagliga dosen bör
inte överskrida 4000 IE. Innehåll: 1 tablett innehåller: kolekalciferol 800 IE respektive 2000 IE (motsvarande 20
respektive 50 mikrogram vitamin D3). Förpackningsstorlekar (800 IE): 90 tabletter i blister. 250 tabletter i
plastburk. Förpackningsstorlekar (2000 IE): 90 tabletter i blister. Datum för översyn av produktresumé:
2014-08-19 samt 2015-12- 04. För ytterligare information och pris se www.fass.se
MEDA AB. Tel 08 630 19 00, E-post: info@medasverige.se www.medasverige.se www.bristguiden.se

Flexibel dosering
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– Ingen ska ta
enväldiga beslut
”Det är tack vare fri media, offentlighetsprincipen och fackföreningsskydd som det har kommit fram så mycket i den
här skandalen”, säger en av de insatta från Karolinska till
mig. ”Utan det hade hela historien kunnat tystas ner och inte
kommit fram”.
t Det är ett oroväckande påstående. Det

står stora värden på spel när det gäller
forskning – både mänskligt, karriärmässigt och ekonomiskt och det måste ske
transparent och med god etik.
För ett i sammanhanget litet universitet som Karolinska ska kunna vara bland
de världsledande krävs mycket kompetens, men också god taktik och skicklighet. Och trovärdighet. Det har funnits en
oklar rågång mellan sjukvård och forskning vilket förstärkt härvan.
Sjukhusläkarna uppmärksammade
problemet med forskningsfusk för ett par
år sedan vilket resulterade i en Forskningsfuskspecial i tidningen Sjukhusläkaren. Flera sakkunniga riktade då stark
kritik mot att vi har ett totalt rättsosäkert system i Sverige eftersom forskarsamhället självt tar hand om både utredningar och sanktioner.
De sakkunnigas kritik var att det inte
finns någon oberoende instans dit vem
som helst kan vända sig för att anmäla
forskningsfusk. Det skapades en expertgrupp för oredlighet i forskning vid
Centrala etikprövningsnämnden 2010,
men dit kan endast rektorn för ett universitet eller högskola vända sig, och
expertgruppens slutsatser är ändå bara
rådgivande. Rektorn kan välja att strunta
i resultatet eller starta en ny utredning
om han eller hon så vill.
Expertgruppen har inte heller rätt att
utreda misstankar eller att beslagta
bevismaterial. Rektorns enväldighet
både om besluten och om misstankar om
fusk ska utredas eller inte, utgör en risk
för mörkning eftersom man riskerar både

pengar och prestige på att erkänna att
fusk har begåtts på det egna universitet.
För den som fälls för fusk av rektorn,
men anser sig felaktigt dömd, finns
ingen instans att överklaga till, vilket är
rättsosäkert åt andra hållet.
Regeringen tillsatte i höstas en utredning för att se över detta regelverk. Inte
en dag för tidigt. En av de sakkunniga,
Anders Ekbom som intervjuades i Sjukhusläkaren ingår i regeringens utredning.
Vad finns då för alternativ? Det som
framfördes från flera av de sakkunniga är
just krav på en oberoende instans. Det är
ett bra förslag att ingen ska ta enväldiga
beslut, framförallt inte om de riskerar
påverka den egna verksamheten negativt.
Besluten måste tas i större grupp utanför
det aktuella lärosätet och i många fall
behövs säkert också internationella
experter.
Man påpekar också vikten av juridisk
kompetens vid bedömningen. Att tillföra
juridisk kompetens är en bra förstärkning, framför allt när det gäller intervjuoch förhörsteknik och exempelvis att ta
tillvara bevismaterial, men tyngdpunkten måste fortsatt vara med stor övervikt
på den vetenskapliga kompetensen.
Man bör också se till att de krav på
dokumentation som finns för att göra
forskningsmaterial mer lättillgängliga
efterföljs på ett bättre sätt.
Viktigt är också att även enskilda ska
kunna anmäla misstanke om fusk. Den
som anmäler bör skyddas under utredningen med motsvarande meddelarskydd
och förstärkt Visselblåsarlag för att inte
kunna utsättas för repressalier eller hot.

”Det är inte en dag
för tidigt att utreda
hur nya rättssäkrare
system ska se ut”

Även de som sitter som experter i en
utredning bör skyddas. Ett exempel är
att man kommit fram till att en produkt
inte varit så verksam som det påståtts
och därför hotats med stämning av det
företag som då råkat i ett sämre ekonomiskt läge.
En annan mycket viktig aspekt är att
det bara är forskning som bedrivs på universitet och högskolor som omfattas av
utredningsystemet. Det är bara hälften
av all forskning som görs där. Resten
sker inom industrin, offentliga institut
och i privata organisationer. I forskningspropostionen finns en önskan om
att man ska bedriva forskning än bredare
så detta måste regleras på samma sätt.
På det hela har vi en god forskaretik i
Sverige och inom flera områden världsledande resultat. Det här handlar om att
göra maskorna mindre för att hitta båda
oavsiktliga fel och direkta uppsåt.
När det gäller en sådan här katastrof
som nu händer på Karolinska ska man
inte vänta på en regeringsutredning. Alla
de granskare som är tillsatta att utreda ur
olika vinklar bör skyndsamt komma till
ett resultat och inget får hamna mellan
stolarna. Tack vare fri media, offentlighetsprincip och fackförbund så finns
väldigt mycket fakta sammanställda.
Styrelser, rektor och ordförande är
ytterst ansvariga för allt som sker och
måste ta sitt ansvar för att sanningen
kommer fram.
Många i olika
ledningsfunktioner kommer
att få gå innan
förtroendet för
Karolinska
Institutet och
Karolinska
Sjukhuset och
forskarvärlden
KARIN BÅTELSON
kan repareras.
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA
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Kraftfull sänkning av LDL-C
LDL-C sjönk med 55-75% under första
fö
veckan och effekten höll i sig över tid

Full effekt efter första sprutan
En dos, 140mg, injektion varannan vecka

Upp till 95% av patienterna når
LDL C<1,8 mmol/l

NB-PS-145-0815-112787

F, AATC:
TC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk.
Repatha™ (evolocumab) Rx, EEF,
Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha™ är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (heterozygot
tilläggs-familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggs
behandling till kostomläggning:
i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfetts
blodfetts-sänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C
med den maximalt
maximalt tolererade
tolereradedosen
dosenavavenenstatin
statineller,
eller
,
ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos
patienter som är intoleranta mot statiner,
kontra-statiner, eller för vilka statiner är kontra
indicerade.

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

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 blodblod
behandlingar..
fettssänkande behandlingar
Effekten av Repatha™ på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu
inte fastställts. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För fullfullständig information vid förskrivning samt produktresumé, Amgen juli 2015, se
www.fass.se.
www
.fass.se.
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VÄRDEBASERAD VÅRD
– SJUKHUSDIREKTÖRENS
NYA KLÄDER

F

BENGT
VON ZUR-MÜHLEN
Njurmedicinare,
1:e vice ordförande
i Sjukhusläkarna
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ör inte så många år sedan levde
en sjukhusdirektör som tyckte
så ofantligt mycket om organisationsförändringar att han
slösade alla sina pengar på
dessa. Han brydde sig inte om
sin sjukhuspersonal och brydde sig inte om
att besöka avdelningarna om det inte var för
att visa upp sin senaste organisationsplan.
Om andra sjukhusdirektörer sade man
ofta att de satt i rådslag med professionen,
om denna sade man alltid: Sjukhusdirektören
har möte med sina organisationskonsulter.
En dag kom två bedragare till sjukhuset.
De utgav sig för att vara organisationskonsulter och sade till direktören att de
kunde väva samman den vackraste, mest
innovativa, organisationsplan som man
kunde tänka sig. Det bästa med planen var
att den även hade egenskapen att den var
osynlig för de som misskötte sitt arbete eller
var dumma.
Denna plan ville sjukhusdirektören ha
och bad bedragarna börja skräddarsy den för
hans sjukhus. Varenda en på sjukhuset fick
höra vilken sällsam kraft planen hade och
önskade se hur dålig eller dum de andra var.
Sjukhusdirektören skickade sin hederlige
chefsläkare för att se hur planen tog form.
Chefsläkaren gick till kontoret där de två
bedragarna arbetade med sina datorer. Han
visades fram till datorskärmarna för att titta
närmare på den storstilade organisationsplanen, men han kunde inte se någonting,
men det sade han inte och tänkte: Skulle jag
vara dum? Han sade i stället. Vilken innovation och struktur, det skall jag säga till
direktören.
Flera andra tjänstemän gjorde likaså och nu
ville direktören själv se den nya organisationsplanen. Med hela sjukhusledningen stegade de
till de listiga bedragarna som satt och tryckte
på tangentborden med alla sina krafter.
Magnifikt sade hela sjukhusledningen
och pekade på de tomma arken som kom ur
nätskrivaren.

Jag ser ingenting, det är ju förskräckligt! Är jag dum? Duger jag inte till att
vara sjukhusdirektör tänkte direktören, men
han sade: Åh, det är mycket innovativt! han
nickade belåten och bläddrade i de tomma
A4-arken.
Hela natten före den dag då
organisationsplanen skulle presenteras satt
bedragarna uppe och hade över sexton
datorer startade. Alla på sjukhuset kunde se
att de hade bråttom att få organisationsplanen färdig. De mailade varandra och
talade telefon i luften utan att slå något
nummer och sade slutligen: Se så, nu är
organisationsplanen färdig!
Sjukhusdirektören kom själv dit med
sina förnämsta ur sjukhusledningen och de
båda bedragarna visade de tomma A4-arken
och sade. Här är sammanfattningen, här är
projektplanen och här är referenslistan.
Sjukhusdirektören tog bort alla de gamla
organisationsplanerna och tog emot den
nya. Överläkarna som skulle föra ut den nya
planen i organisationen läste intensivt de
tomma 4-arken för det fick inte märkas att
de ingenting kunde se. Och så gick direktören i procession genom hela sjukhuset och
de han mötte sade. Vilken magnifik organisationsplan! Vad värdebaserad den är! Magnifikt! Innovativt! Ingen ville avslöja att de
ingenting såg.
Men på barnavdelningen sade en liten
patient. Men det är ju bara tomma papper,
det är ju bara tomma papper. Den ene
viskade till den andre vad barnet hade sagt
och till slut ropade hela sjukhuset. Den nya
organisationsplanen är ju bara tomma
papper. Sjukhusdirektören hörde vad alla
skrek men tänkte: Nu måste jag hålla god
min tills jag är åter på administrationen. Och
så höll han sig ännu rakare då sjukhusledningen gick och bar på de tomma A4-arken.
Sensmoral: Bygga lego (Lean) är kul,
värden i basen är bra, men evidensbaserad
vård är bättre.

GÖR ETT

AKTIVT VAL!
FRIGÖR RESURSER

I VÅRDEN!
VÄLJ PREGABALIN SANDOZ GmbH (pregabalin)
TILL EN 27–48% LÄGRE KOSTNAD JÄMFÖRT MED LYRICA®
VID BEHANDLING AV EPILEPSI ELLER GENERALISERAT ÅNGESTSYNDROM HOS VUXNA1
Källa: 27–48% prisskillnad jämfört med Lyrica ® beroende på styrka och förpackningsstorlek. TLV-pris, januari 2016.

Apoteken byter inte automatiskt ut Lyrica2
Därför måste DU som förskrivare göra ett aktivt val av tillverkare av pregabalin för att
apoteket ska kunna expediera varan, och på så vis bidra till att frigöra resurser till vården.
PREGABALIN SANDOZ GmbH ÄR IDAG INDIKERAT VID:
• Epilepsi som tilläggsbehandling för vuxna med partiella
anfall med eller utan sekundär generalisering
• Generaliserat ångestsyndrom hos vuxna
PREGABALIN SANDOZ GmbH ÄR INTE INDIKERAT VID:
• Neuropatisk smärta, då den indikationen fortfarande är patentskyddad
FÖRKORTAD FÖRSKRIVNINGSINFORMATION Pregabalin Sandoz GmbH (pregabalin)
Terapeutiska indikationer: Epilepsi
Generaliserat ångestsyndrom:
indikationer:

KontraVarningar och försiktighet:

Referens:

Förpackningar:

Sjukhusläkaren 1/2016

TEMA: FORSKNINGSFUSK

www.sjukhuslakaren.se

Nils Lynøe, professor
och tidigare ordförande för
Karolinska Institutets etikråd

Anders Ekbom, professor på KI, anlitad
som expert i regeringens utredning
för att komma åt forskningsfusk
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NIELS LYNØE, ORDFÖRANDE FÖR ETIKRÅDET VID KAROLINSKA INSTITUTET:

Anders Ekbom vet hur
det är att vara i hetluften
och han dömer ut
det svenska systemet

”Gör forskningsfusk straffbart”
– IDAG ÄR RISKEN STOR ATT
OSKYLDIGA FÄLLLS
OCH SKYLDIGA GÅR FRIA

”Det är
rättsosäkert”

FAKTA |

Anders Ekbom, professor i epidemiologi vid Karolinska
Institutet, har varit utredare i flera ärenden om misstänkt
forskningsfusk.
Han menar att rättssäkerheten behöver stärkas och att
juridiken måste få en större plats i de sakkunnigutredningar
som görs.
Själv har han väldigt svårt att se sig som utredare igen.
t För drygt sju år sedan blev han ordförande för en oberoende undersökningskommission i Norge. Uppdraget var att
granska ett uppmärksammat forskningsfuskärende.
– Man ville verkligen gå till botten
med frågan och inte begrava den, vilket
jag tyckte var väldigt stimulerande.
Ärendet handlade om den norske cancerläkaren Jon Sudbø som byggt sin
framgångsrika karriär på fabricerade data
och påhittade patienter.
Jon Sudbø lyckades dupera ett sextio-

tal medförfattare och även flera ansedda
vetenskapliga tidskrifter.
Det var Camilla Stoltenberg, endokrinolog och epidemiolog och även syster
till den förre norske statsministern, som
till slut slog larm.
Kommissionens arbete ledde fram till
att den anklagade läkaren fick lämna sin
tjänst och hans legitimation drogs in.
Han förlorade också sin doktorshatt.
– Jag lärde mig enormt mycket av att
arbeta med ärendet, något som varit till
fördel när jag senare granskat andra fall.

Anders Ekbom ledde granskningskommissionen i den norska ”Jon Sudbø-skandalen”. Här lägger han fram slutapporten inför ett stort mediauppbåd.

Det som slog mig då, och som även
slagit mig senare, är hur rättsosäker processen är när det gäller granskningar av
misstankar om oredlighet i forskning,
säger Anders Ekbom.

Som ledamot i etikrådet på Karolinska Institutet har han varit med om
att handlägga ett flertal fall av misstänkt
forskningsfusk. Det värsta är, menar han,
när man vid universitet och högskolor

begraver ärenden där det är uppenbart
att fusk förekommit.
Från den första januari 2010 är det
Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning vid

Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Vetenskapsrådet, som på begäran av ett
universitet eller högskola (där staten är
huvudman), ska yttra sig i ärenden som
Fortsättning nästa uppslag >>>
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t Idag finns ingen oberoende instans dit
vem som helst kan vända sig för att anmäla
misstankar om forskningsfusk.
Sedan 2010 finns det en expertgrupp för
oredlighet i forskning vid Centrala etikprövningsnämnden, CEPN.
Dit kan endast rektorn för ett universitet
eller högskola vända sig med begäran om en
utredning. Expertgruppen har dock bara en
rådgivande roll, det är i sista hand rektorn
som fattar det avgörande beslutet och som
avgör vilka påföljder eller sanktioner som
ska vidtas. Det kan exempelvis handla om en
varning, löneavdrag, uppsägning eller åtalsanmälan.
Även om expertgruppen i ett yttrande
fastslår att en forskare gjort sig skyldig till
forskningsfusk, kan rektorn tillsätta en ny
intern utredning som kan fria forskaren från
misstankar.
Vill en rektor av olika skäl lägga locket
på, kan etikprövningsnämnden inte göra en
egen granskning.
Å andra sidan har en forskare som
”dömts” skyldig till forskningsfusk av rektorn
ingen rättslig möjlighet att överklaga
”domen” och få en utomstånde granskning.
Det finns idag ingen enhetlig definition på
vad forskningsfusk är; olika lärosäten kan
välja att definiera fusk eller oredlighet på olika
sätt.
Systemet omfattar också endast den
forskning som bedrivs inom statliga universitet eller högskolor, inte den forskning som
görs inom exempelvis industrin, offentliga
institut eller privata organisationer.
Expertgruppen saknar även mandat för
att kunna utreda misstankar ordentligt.
Den har till exempel ingen formell rätt att
beslagta bevismaterial. Utredarna kan heller
inte kräva att inblandade parter talar
sanning, som i en vanlig rättsprocess.

P

rofessor Niels Lynøe, ordförande för etikrådet vid Karolinska Institutet anser att
systemet för hantering av
frågor om oredlighet i forskning måste rättssäkras. Forskningsfusk bör därför regleras juridiskt och
göras straffbart, menar han.
Hur vanligt forskningsfusk är, eller oredlighet i forskning som det mer korrekt
kallas, finns det inga säkra uppgifter på. Det
görs relativt få anmälningar till Centrala
etikprövningsnämndens expertgrupp för
oredlighet, som är den instans som ska
utreda frågan.
Sedan 2010, då gruppen övertog ansvaret
från Vetenskapsrådets expertgrupp, har det
endast inkommit sex ärenden. Sannolikt är
mörkertalet dock stort, menar Niels Lynøe,
professor i medicinsk etik samt ordförande
för Karolinska Institutets etikråd.
– Man kan få ett mer realistiskt intryck av
omfattningen om man tittar efter hur många
vetenskapliga artiklar som dras tillbaka på
grund av oegentligheter. Fiffel är inget unikt
för medicinsk forskning, samma problem
finns inom exempelvis bankväsendet. Men
eftersom fiffel ställer till mycket skada, låter
man ofta den ansvarige försvinna ut
bakvägen, utan att det kommer fram i
offentligheten.

Rättsosäkert system
Niels Lynøe och Göran Lambertz, ledamot av
Högsta domstolen, samt ledamot i etikrådet,
Fortsättning nästa uppslag >>>

Särskilt problematiskt tycker Niels Lynøe att det är att det i dag saknas möjligheter för den anklagade forskaren att juridiskt försvara sig och även överklaga rektors beslut

Foto: Stefan Nilsson
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De varnade för en ”M
I Sjukhusläkarens temanummer om forskningsfusk 5/2013 larmade en rad av
Sveriges tyngsta experter om Sveriges rättsosäkra system och krävde
omfattande förändringar. Efter det hände inget, förutom att regeringen i oktober i
år tillsatte en utredning för att se över hanteringen av forskningsfusk.
Efter Macchiariniskandalen haglar det av nya utredningar. Men 2013 var det få som
lyssnade, eller ville utreda. Läs vad experterna sade 2013 och vad de krävde.
KBOM
ANDERS E

Expert i regeringens utredning
• Sjukhusläkaren har varit i kontakt med Anders Ekbom för en intervju men han
har avböjt eftersom han anlitats som expert i regeringens utredning som ska
komma med förslag för att förhindra framtida forskningsfusk.
Men så här sade Anders Ekbom i Sjukhusläkaren 2013.

SAGT 2013

”

Det är ett olyckligt system att
rektorn har makten att fatta det
avgörande beslutet huruvida en
forskare eller forskargrupp ska frias
eller fällas. Det öppnar för att forskningsfusk begravs.

”
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”Inrätta ett fristående granskningsorgan”
”Gör forskningsfusk straffbart”
”Lägg ner Centrala etikprövningsnämnden”
t När Sjukhsläkaren intervjuade Anders
Ekbom 2013 berättade han om sina erfarenheter då han var ordförande för en oberoende undersökningskommission i Norge.
Ärendet handlade om den norske can-

cerläkaren Jon Sudbø som byggt sin framgångsrika karriär på fabricerade data och
påhittade patienter.
Anders Ekbom berättade att det som slog
honom då var hur rättsosäker processen är
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Birgitta Forsman, tidigare ledamot
i Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor
om oredlighet i forskningen
Sjukhusläkaren 5/2013
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”Det behövs ett
fristående organ
dit alla kan
anmäla fusk”

B

att anmäla sin handledare till rektorn
vid sitt universitet. Rektorn i sin tur
vände sig till dåvarande expertgruppen
vid Vetenskapsrådet.
– Vi kunde visa att han faktiskt hade
haft rätt. För honom var det tur att det
fanns en instans dit han kunde vända sig
och få konflikten utredd, annars hade
han fortsatt att vara anklagad. Det var
väldigt skönt att vi kunde hjälpa
honom.

t Birgitta Forsman har under många år
varit verksam som vetenskapsteoretiker
och docent i forskningsetik vid Göteborgs och Lunds universitet. Hon har
även skrivit ett flertal böcker om etik
där hon resonerar kring frågor som: Vad
beror forskningsfusk på och hur kan
man förhindra det? Vad krävs för att få
vara medförfattare till en vetenskaplig
artikel? Hon har också skrivit om vetenskap och moral om vad som händer när
kommersiella intressen får inflytande
över forskningen.
I dag är hon pensionerad, men har
fortsatt att skriva böcker för en bredare
allmänhet. Hon har även skrivit en rad
debattartiklar om forskningsfusk.
– Jag upplever att kunskapen om
forskningsetik vid svenska universitet är
mycket bristfällig. Många forskare och
handledare vet inte vad de får och inte
får göra, vilket flera doktorander på
mina kurser har klagat på. Sedan tycker
jag att det är fel att redan etablerade

Mycket misstänkt
fusk granskas aldrig

irgitta Forsman är
docent i forskningsetik
och var tidigare
ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för
frågor om oredlighet i

Foto: Fri tanke

forskningen.
Hon är starkt kritisk till hur Sverige
hanterar ärenden om misstänkt forskningsfusk och föreslår att ett nytt fristående granskningsorgan inrättas dit alla
kan anmäla forskningsfusk.

forskare inte behöver gå några kurser i
forskningsetik.
Att utreda forskningsfusk handlar
inte bara om att fälla någon. Minst lika
viktigt är att en anklagad person kan
frias, menar Birgitta Forsman.
Birgitta Forsman berättar om ett fall
där en nydisputerad forskare hade
hamnat i konflikt med sin före detta
handledare. Konflikten urartade och
handledaren skrev till olika vetenskapliga tidskrifter att de inte fick publicera
artiklar som var skrivna av forne doktoranden. Under en tid fick den nyblivne
doktorn svårt att söka arbete inom sitt
fält, rykten spreds att han var en ohederlig och dålig forskare.
Den nydisputerade forskaren valde

Mellan 2002 och 2006 var Birgitta
Forsman ledamot i Vetenskapsrådets
expertgrupp för fråogor om oredlighet i
forskningen. Gruppen skulle ta sig an
ärenden inom alla forskningsdiscipliner.
– Under min tid fick vi in en del
anmälningar direkt, men vi var förhindrade att utreda dem, vilket i cirka
hälften av fallen var olyckligt.

Häflten av forskningen
ingår inte i
granskningssystemet
Birgitta Forsman anser att utredningssystemet, som ju inte funnits särskilt
länge i Sverige, är under all kritik.
Systemet omfattar endast den forskning
som bedrivs inom universitet eller
högskolor, inte den forskning som görs
inom exempelvis industrin, offentliga
institut eller privata organisationer,
vilket är ungefär hälften av all forskning
i Sverige.
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I 2009 års forskningsproposition
föreslog dåvarande minister Lars Leijonborg att systemet skulle reformeras.
Ansvaret för utredningar av forskningsfusk skulle flyttas från Vetenskapsrådets expertgrupp till Centrala etikprövningsnämnden.
Förslaget i forskningspropositionen
antogs och från och med 2010 är det
till Centrala etikprövningsnämndens
expertgrupp för oredlighet i forskning
som rektorer kan vända sig. Det är
endast de universitet och högskolor
som har staten som huvudman och som
omfattas av högskolelagen som kan
anmäla ärenden om misstänkt oredlighet i forskning.
– Detta var ett helt nytt uppdrag
vid sidan av deras huvudsakliga
uppgift, som var att hantera etiska
frågor kring försökspersoner i forskning. Centrala etikprövningsnämnden
ville egentligen inte ha det här uppdraget, eftersom de fick ytterligare en
tung uppgift att hantera.

Rektorer är inte
alltid benägna att anmäla
En stor brist, menar hon, är att det i
princip endast är rektorer vid universitet och högskolor som får besluta om
ett ärende ska gå vidare för utredning
till Centrala etikprövningsnämnden.
– Det är ett olyckligt system
eftersom många starka bakgrundsintressen som konkurrens om studenter
och anslag kan påverka en rektors benägenhet att vilja lyfta fram frågan om
oredlighet i dagsljus. Bedömningarna
som görs vid de olika lärosätena
riskerar att se väldigt olika ut, menar
Birgitta Forsman.
– Jag känner till ett fall där man på
en medelstor högskola fann skäl att
misstänka en framgångsrik forskare för
ohederlighet. Men eftersom han drog
in stora anslag, var det ingen som ville
ta i frågan.
Det är ett vanskligt system när ekonomiska och kommersiella intressen
påverkar beslut att driva frågor om
forskningsfusk. Dessutom, menar
Birgitta Forsman, bedrivs i regel forskning i samarbeten mellan universitet,
högskolor och industrin, såväl natio-

nellt som internationellt. Frågan om
vem som ska ta ansvaret och eventuellt
initiera en utredning är inte enkel,
risken är stor att ärendet faller mellan
stolarna.
Enligt dagens regler är det rektorerna som ska se till att det upprätthålls
en god sed i forskningen. Det är också
rektorerna som ska fatta beslut om
eventuella sanktioner efter utlåtandet
från Centrala etikprövningsnämndens
expertgrupp. De är dock inte tvungna
att följa expertgruppens utlåtande.
– Det finns flera ärenden där rektor
har valt att inte följa expertgruppens
rekommendationer, säger Birgitta
Forsman.

Vill ha ett fristående organ
– men inte
brottsmålsprocesser
Det bör inrättas ett fristående organ dit
alla kan vända sig med anmälan om
misstankar om oredlighet i forskning,
menar Birgitta Forsman.
Hon tror dock inte på idén att göra
behandlingen av forskningsfusk mer
juridisk. Det är inte heller alltid en
person som är skyldig/oskyldig. Det
kan vara en hel grupp eller ett helt
system som inte fungerar bra.
– Forskning är något annat än
brottsmål. I vanlig brottslighet så ska
ju den anklagade gå fri om personen
inte kan bindas vid brottet. Men i
forskning är det forskaren som har
bevisbördan. Man kan som forskare
inte säga att man kommit på en ny
behandling eller utvecklat ett nytt
läkemedel mot cancer och att det är
motpartens uppgift att bevisa att så
inte är fallet. Forskare måste ju kunna
bevisa att de har gjort det som de säger
att de har gjort och hur de har gått till
väga. Därför måste också dokumentationen vara noggrann.
– Jag har inte alla svar eller något
färdigt förslag på ett optimalt system.
Men för att vi ska komma fram till ett
sådant måste frågan utredas grundligt
av väl insatta personer, säger Birgitta
Forsman.
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miljoner på sin försäljning, då var det
jag och Lena som ensamma riskerade
att få betala skadeståndskravet om vi
förlorade i rätten.
Olle Kämpe vill inte närmare gå in
på hur systemet fungerar i Sverige
när det gäller hanteringen av
ärenden om misstänkt forskningsfusk.
Däremot, menar han, finns det
förbättringar som behöver göras.

– I Sverige riskerar man att
förlora allt man äger och har och det
är naturligtvis inte rimligt. Jag
skulle inte vilja råda någon att tacka
ja till ett sakkunniguppdrag.
Förutom att man inte har något
rättsskydd, hamnar man också i en
mycket utsatt position.
Olle Kämpe skulle också vilja se
att man i Sverige hittar en modell för
att bättre skydda ”whistleblowers”.
Doktorander som slår larm och som
är i en stark beroendeställning till
sin handledare kan riskera trakasserier och att få sina tidigare publikationer indragna.

– Alla känner alla
Forskarvärlden är för liten
för att granska sig själv

S

verige har inte råd att ha ett system som
enbart baseras på tillit. Det behövs en
annan ordning. Forskarvärlden är så
liten. Ofta känner alla alla där granskare har
arbetat med många av de som finns inom
expertområdet.
Juridikprofessorn Madeleine Leijonhufvud
som har mångårig erfarenhet av forskningsfuskfrågor från sin tid som biträdande generaldirektör på Vetenskapsrådet tycker att det
behövs en oberoende myndighet som granskar
forskningsfusk som också ska kunna kalla in
utländska experter.
Nu uppkommer ständigt frågan om jäv och
bristande oberoende.
Hon menar också att forskarvärlden måste
börja arbeta med forskningsfusk på samma
sätt som idrotten, alltså ett system med
oannonserade kontroller.

Göran Collste, tidigare ledamot av den
nationella expertgruppen för oredlighet i
forskning vid Centrala etikprövningsnämnden
I Australien tar
staten ansvaret

För det första behöver rättsskyddet
för sakkunniga förbättras och
stärkas. Olle Kämpe refererar till
Australien där man har en försäkringslösning som innebär att staten,
och inte den enskilda forskaren eller
en myndighet, tar över ansvaret om
en rättslig process med skadeståndskrav skulle uppstå.

Sjukhusläkaren 5/2013

Eva Nordin
Christer Bark
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Göran Collste har sett fuskare gå fria från påföljd

– Specialstyrkor
med rätt att göra
oanmälda
inspektioner
är enda sättet
att få stopp
på forskningsfusket

”DEN NATIONELLA
EXPERTGRUPPEN BÖR

orskarsamhället måste
känna hotet utifrån.
Annars går det aldrig att
få stopp på forskningsfusket.
Det menar den undersökande
brittiske journalisten Brian
Deer, som kallats för ”forskningsfuskjägaren nummer ett”.
Hans förslag är att skapa
”specialstyrkor” som kan göra
oanmälda inspektioner och har
kunskap att granska data från
laboratorierna.
Han menar också att det är
viktigt att teamen har rätt att
rycka ut efter larm från allmänheten eller från larm inom
forskarsamhället, exempelvis
från yngre doktorander.
– Bara om forskningssamhället ser att det finns en risk att
åka fast så kan fusk förhindras,
menar han.
Brian Deer blev känd för sina
avslöjanden när det gäller den
brittiske läkaren Andrew Wakefield, som i slutet på 1990-talet
påstod att hans forskning visade
att barn kan bli autistiska av
trippelvaccin.
Brian Deer hävdade att allt
var forskningsfusk och en
medveten bluff för att tjäna
pengar.
Andrew Wakefield miste sin
läkarlegitimation på grund av
historien, men hävdar fortfarande, bland annat i en video på
Youtube att han är oskyldig och
har en supporterklubb som aktivt
kämpar för att rentvå honom.
http://www.youtube.com/wat
ch?v=d7kbWfsygG4
http://www.wesupportandywakefield.com/
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”DEN NATIONELLA
EXPERTGRUPPEN BÖR
KUNNA TA EGNA
INITIATIV SOM I NORGE”

Macchiarini-skandal”
är Göran Collste satt med i
Vetenskapsrådets expertgrupp
som utredde forskningsfusk såg
han hur forskare som beslagits med fusk
gick fria från påföljd.
Fusket kunde handla om fabricering,
förfalskning av resultat eller plagiering
av andras material.
– Skälen till att de slapp påföljd
kunde bero på olika orsaker som ovillighet från en högskolas ledning att följa
upp ett beslut från expertgruppen. Det
kunde också handla om försök att bagatellisera oredligheten eller att utredningen i olika instanser tagit så lång tid
att fusket hunnit preskriberas, säger
Göran Collste.
Göran Collste, professor i tillämpad
etik vid Linköpings universitet, är idag
en av ledamöterna i Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp.
Han menar att i jämförelse med

N

när det gäller granskningar av misstankar
om oredlighet i forskning.
Han menade att rättssäkerheten behöver
stärkas och att juridiken måste få en större
plats i de sakkunnigutredningar som görs.
Från den första januari 2010 är det
Centrala etikprövningsnämndens expertgrupp för oredlighet i forskning vid Vetenskapsrådet, som på begäran av ett universitet eller högskola (där staten är
huvudman), ska yttra sig i ärenden som
rör utredningar av misstankar om forskningsfusk. I princip måste anmälan gå via
rektor. Det är också rektorn som på
grundval av Centrala etikprövningsnämndens utlåtande, fattar det avgörande
beslutet huruvida en forskare eller forskargrupp ska frias eller fällas från anklagelser.
Ett ordning som Anders Ekbom kritiserade hårt 2013.
– Det är ett olyckligt system eftersom
ett universitet eller en högskola riskerar
både anslag och stor prestigeförlust om en
verksam forskare blir fälld för forskningsfusk. Därför kan det finnas skäl att hellre
begrava en fråga än att gå på djupet.
– Jag skulle vilja se en reformering av
det nuvarande systemet. Det har inte
blivit några större förbättringar efter att
Centrala etikprövningsnämnden tog över
ansvaret 2010. Vad som har varit och

fortfarande är frapperande är frånvaron av jurister och juridisk kompetens i de sakkunnigutredningar som
görs. Processen är rättsosäker, sade
han.
– Många utredningar är amatörmässigt gjorda utan juridisk kompetens.
I intervjun säger Anders Ekbom
att han skulle vilja se att Sverige
slopar Centrala etikprövningsnämnden och istället inrättar ett
fristående organ.
– Var det organet ska ligga, får en
utredning visa.
Anders Ekbom säger också att
han tycker att forskningsfusk bör
vara olagligt och att en åklagare
samt förundersökningsledare ska
leda granskningen och sedan ta ställning till om det går att styrka brott eller
ej.
På frågan om det går att förebygga
forskningsfusk svarade Anders
Ekbom så här:
– I viss mån. Oegentligheter sker ofta i
mycket slutna miljöer. Genom att vara
öppen med sina resultat och under resans
gång diskutera dem inom ramen för sin
verksamhet ger man andra en chans att
reagera på eventuella avvikelser.

Samtidigt som Göran Collste vill öka möjlighterna att komma åt fuskare vill han ge forskarna ökat skydd. ”Ärenden bör omgående kunna sekretessbeläggas, så att inte anklagade forskare tvingas till ”schavottering i sociala
medier”.
Foto: Lasse Hejdenberg
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Läs Sjukhusläkarens
forskningsfuskspecial
på sjukhusläkaren.se
• Sök på Forskningsfuskspecial eller gå in på
artikeln: www.sjukhuslakaren.se/las-varsatsning-om-forskningsfusket/

• Fotnot: Hela intervjun finns att läsa i
Sjukhusläkarens forskningsfuskspecial
på www.sjukhuslakaren.se
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” I Sverige kan en forskare vara
både friad och dömd samtidigt”
E
NILS LYNØ

När intervjun med Nils
Lynøe gjordes 2013 var han
ordförande för etikrådet vid
Karolinska Institutet.
t I intervjun säger han att risken är stor

SAGT 2013

”

– Sverige bör följa
Norges exempel. I Norge
har man involverat
specialutbildade poliser som
med hjälp av vetenskapligt
sakkunniga kan bedöma
om en forskare har gått
utanför de vetenskapliga
ramarna.

”

att oskyldiga fälls och skyldiga går fria
när forskarsamhället får utreda sig självt.
– Systemet för hantering av frågor
om oredlighet i forskning måste rättssäkras. Forskningsfusk bör regleras
juridiskt och göras straffbart.
Niels Lynøe och Göran Lambertz,
som fortfarande sitter kvar som ledamot
i KI:s etikråd, hade då riktat hård kritik
mot den nuvarande ordningen där den
svenska staten i stor utsträckning låtit
forskarsamhället självt ta hand om både
utredningar och sanktioner vid misstänkt forskningsfusk.
– Med tanke på de stora värden
som står på spel är det orimligt att
staten låter en statsfinansierad
forskningsverksamhet själv utreda
och reglera misstankar om avvikelser från god sed i forskningen.
– I Sverige är de som utreder frågor
om forskningsfusk inte utbildade eller
tränade i intervju- eller förhörsteknik.

”Risken stor att
oskyldiga fällls och
skyldiga går fria”
Det nuvarande systemet tillåter inte
heller att man beslagtar bevismaterial,
påpekade Niels Lynøe i intervjun.
– Idag är risken stor att oskyldiga
fälls och skyldiga går fria.
Niels Lynøe berättar också om det
rättsosäkra i att det saknas möjligheter
för den anklagade forskaren att juridiskt försvara sig och även överklaga
rektors beslut.
Niels Lynøe påpekar i intervjun det
rättsosäkra läget i Sverige där en
forskare kan vara både friad och dömd
samtidigt och refererar till ett uppmärksammat fall där forskaren bytt
universitet och på det nya universitetet
anses oskyldig efter att Vetenskapsrådet
prövat fallet på nytt och friat forskaren,
men på det gamla universitetet fortfarande anses skyldig till forskningsfusk.
• Fotnot: Hela intervjun finns att läsa i
Sjukhusläkarens forskningsfuskspecial
på www.sjukhuslakaren.se

Forskningsfuskjägaren nummer 1 – Brian Deer:

”Specialstyrkor med rätt att göra oanmälda inspektioner
är enda sättet att få stopp på forskningsfusket”
Forskarsamhället måste
känna hotet utifrån.
Annars går det aldrig att få
stopp på forskningsfusket.
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t Det menar den undersökande brittiske
journalisten Brian Deer, som kallats för
”forskningsfuskjägaren nummer ett”.
Hans förslag är att skapa ”specialstyrkor”
som kan göra oanmälda inspektioner och har
kunskap att granska data från laboratorierna.
Han menar också att det är viktigt att
teamen har rätt att rycka ut efter larm från
allmänheten eller från larm inom forskar-

samhället, exempelvis från yngre doktorander.
– Bara om forskningssamhället ser att
det finns en risk att åka fast så kan fusk
förhindras, menar han.
Brian Deer blev känd för sina avslöjanden när det gäller den brittiske läkaren
Andrew Wakefield, som i slutet på 1990talet påstod att hans forskning visade att
barn kan bli autistiska av trippelvaccin.
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Glykemisk kontroll
med samtidig
viktreduktion *
1

JARDIANCE® (empagliflozin)
för ut överflödigt socker via njurarna1
SGLT2-hämmare för behandling av typ 2-diabetes
• Signifikant sänkning av HbA1C jämfört med placebo2, 3
• Signifikant viktminskning jämfört med placebo2, 4 *
• En tablett, en gång om dagen1
* JARDIANCE är inte indicerat för viktminskning. Viktminskning var ett sekundärt effektmått i de kliniska studierna.

Boehringer Ingelheim AB Liljeholmsstranden 3 Box 47608 117 49 Stockholm Tel 08-721 21 00

Referenser: 1. JARDIANCE® produktresumé 14-12-19. 2. Roden M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2013;1:208–19. 3. Häring HU, et al. Diabetes Care 2014;

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

DIAB-15-71

37:1650–9. 4. Ridderstråle M, et al. Lancet Diabetes Endocrinol 2014;2:691–700.
Förskrivarinformation: JARDIANCE® (empagliflozin) är en SGLT2-hämmare, Rx, (F). JARDIANCE är avsett för vuxna från 18 år med diabetes mellitus typ 2 för att
förbättra glykemisk kontroll som 1. Monoterapi: När behandling med enbart kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll hos patienter för vilka behandling
med metformin inte anses lämplig på grund av intolerans. 2. Kombinationsbehandling: I kombination med andra glukossänkande läkemedel, inklusive insulin, när
dessa tillsammans med kost och motion inte ger tillräcklig glykemisk kontroll. JARDIANCE finns som tabletter i styrkorna 10 mg och 25 mg. Senaste översyn av
produktresumén: 2014-12-19. För information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se. Begränsning: JARDIANCE
subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin.
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Göran Collste såg
fuskare gå fria

OLLSTE
GÖRAN C

SAGT 2013

med
”andraI jämförelse
länder har
Sverige ett svagt
system att komma åt
forskningsfusk

”

• Fotnot: Hela intervjun finns att läsa i
Sjukhusläkarens forskningsfuskspecial
på www.sjukhuslakaren.se

FORSMAN
BIRGITTA

SAGT 2013

”

Jag känner till ett fall där man på
en medelstor högskola fann skäl
att misstänka en framgångsrik forskare
för ohederlighet. Men eftersom han drog
in stora anslag, var det ingen som ville ta
i frågan.

”
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När Göran Collste satt
med i Vetenskapsrådets
expertgrupp som utredde
forskningsfusk såg han hur
forskare som beslagits med
fusk gick fria från påföljd.
t Fusket kunde handla om fabricer-

ing, förfalskning av resultat eller plagiering av andras material.
– Skälen till att de slapp påföljd
kunde bero på olika orsaker som ovillighet från en högskolas ledning att
följa upp ett beslut från expertgruppen. Det kunde också handla om
försök att bagatellisera oredligheten
eller att utredningen i olika instanser
tagit så lång tid att fusket hunnit preskriberas.
I intevjun säger han att i jämförelse

med många andra länder har Sverige
ett svagt system när det gäller att
komma åt forskningsfusk och vetenskaplig oredlighet, och menar att det
vore bättre om anmälningarna går till
en instans som är skild från högskolorna, kanske en central myndighet,
eller en regional, ungefär som dagens
regionala etikprövningsnämnder.
Göran Collste ville ha en extern
expertgrupp som i Norge, som kan ta
egna initiativ till utredningar.
Han ville dock inte som Göran
Lambertz och Nils Lynöe att utredningar ska skötas av åklagare eller
advokater, utan av vetenskapliga
experter.
Han tyckte också att utredare av
forskningsfusk borde kunna undersöka en forskares andra publikationer,
än de som är anmälda och att högskolornas påföljder borde vara tydligt och
likformigt utarbetade.

”Systemet under all kritik”

– Hälften av
forskningen ingår inte
i granskningssystemet
Mellan 2002 och 2006 var Birgitta
Forsman ledamot i Vetenskapsrådets expertgrupp för frågor om
oredlighet i forskningen.
Hon var inte nådig i sin kritik
2013.
t – Under min tid fick vi in en del

anmälningar direkt, men vi var förhindrade att utreda dem, vilket i
cirka hälften av fallen var olyckligt.
I intervjun säger Birgitta Forsman
att utredningssystemet, som ju inte

funnits särskilt länge i Sverige, är
under all kritik eftersom systemet
omfattar endast den forskning som
bedrivs inom universitet eller högskolor, inte den forskning som görs inom
exempelvis industrin, offentliga
institut eller privata organisationer,
vilket är ungefär hälften av all forskning i Sverige.
• Fotnot: Hela intervjun finns att läsa i
Sjukhusläkarens forskningsfuskspecial
på www.sjukhuslakaren.se

Upp till 24 timmars smärtlindring
Vid långvarig smärta
unik utformning
med TVÅ SKIKT
upp till

snabb frisättning
av paracetamol

8 timmars
smärtlindring *

Upp till 24 timmars smärtlindring med
2 tabletter, 3 gånger dagligen
Enligt en studie föredrar patienter
med artros Alvedon® 665 mg framför
paracetamol 500 mg tabletter 1

Var vänlig se produktinformationen (SmPC)
för en komplett lista över kontraindikationer,
varningar och biverkningar.
* Om man följer doseringen och tar två tabletter per tillfälle
Referenser: 1) J Int med Res 2009; 37; 3721-35. Alvedon® 665mg tablett med modifierad frisättning (paracetamol). N02 BE01. Analgetikum, antipyretikum.
Indikationer: Används vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor
och hyperpyrexi. Speciellt avsett för långvariga smärtor eller andra tillstånd som kräver kontinuerlig dosering. Varningar och försiktighetsmått: Försiktighet
vid leversjukdom. Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol (t. ex. kombinationsläkemedel). Högre doser än de
rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vid hög feber, tecken på sekundär infektion eller om symtomen varar längre än 3 dagar, skall behandlingen
omvärderas. Status/förmån: Rx, F: 96 st, 100 st. För kompletterande information och aktuellt pris, se www.fass.se. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S,
Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark. Alvedon® är ett varumärke som tillhör GlaxoSmithKline-koncernen. Informationen är baserad på produktresumé 2016-01-22.
Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse. Kontakta biverkningsenheten på GlaxoSmithKline: Telefon: 08-638 93 00, Postadress: Biverkningsenheten,
GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna. CHSE/CHALV/0025/15 02/2016
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– Det handlade b
business redan fr
YBERG
JOHAN TH

Han har varnat för faran att
blanda forskning med
business i årtionden. Om
någon kan säga ”vad var det
jag sa” när det gäller
Macchiarini-skandalen så är
det professor Johan Thyberg.
t Forskning till salu – en bok signerad

Ingen på KI
”brydde
sig om att
kontrollera vilka
bisysslor och
företagskopplingar
Macchiarini
hade

”

14

Johan Thyberg som med Karolinska
Institutet som utgångspunkt redogör
för den ökande kommersialiseringen
inom den akademiska forskarvärlden. En
bok som trots att den gavs ut år 2010 är
ack så aktuell i dessa dagar.
– Det finns en höggradig, för att
inte säga hundraprocentig, businesskoppling i fallet Macchiarini,
säger Johan Thyberg och redogör för
Paolo Macchiarinis intima samarbete
med Harvard Bioscience, ett företag
registrerat på Nasdaqbörsen i USA.
Samt dotterbolaget HART.

HART övertog de
patent Macchiarini sökte
– De skrev vitt och brett på sin hemsida
om hur de var med på den första operationen av en konstgjord luftstrupe,
liksom på de kommande ingreppen.
Och de är också de som har övertagit det
patent som Macchiarini sökte på den här
metodiken att operera in ett konstgjort
rör som trachea, något de med största
sannolikhet inte gjorde gratis.
För att det skulle vara tal om välgörenhet eller ett genuint intresse att
hjälpa människor från Paolo Macchiarinis sida är bara att glömma, menar

Johan Thyberg har
varnat i åratal
– men ingen lyssnade
förrän katastrofen
var ett faktum
Johan Thyberg – det har varit business
från första början och ingen på KI har
brytt sig om att kontrollera vilka bisysslor och företagskopplingar Macchiarini
hade. Det har Johan Thyberg kunnat
konstatera efter att ha gjort egen
research på området. Den enda redovisning av bisysslor från Macchiarini som
Johan Thyberg har kunnat ta del av från
KI är från 2012 och där deklarerar
Macchiarini att han inte har några
bisysslor alls, berättar Johan Thyberg.

”HART anställde
arbetskamrater
till Macchiarini”
– Paolo Macchiarini är en mycket charmerande person, han är bra på att
övertyga folk, alla har svalt det här med
hull och hår. Och HART har funnits
bakom honom och puffat på precis hela
tiden. Man har till och med anställt
personer som har arbetat med Macchiarini på KI. Företagen har varit en integrerad del av det här från dag ett. På sätt
och vis skulle det här aldrig ha skett om
de inte hade funnits med i bilden och
haft hans idéer som sitt affärskoncept.
Som pensionerad professor i cell- och
molekylärbiologi vid Karolinska institutet är det givetvis smärtsamt att tänka
på de patienter som har fått sätta livet
till på grund av de högst tvivelaktiga
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bara om
rån början

FAKTA

Så utreds
forskningsfusk
idag
Idag finns ingen oberoende instans
dit vem som helst kan vända sig för
att anmäla misstankar om forskningsfusk.
t Sedan 2010 finns det en expertgrupp

arbetsmetoderna och på det anrika
institutets rykte som är på väg att köras
i botten. Och på att det just nu pågår en
utredning om grovt vållande till annans
död och grovt vållande av kroppsskada
rörande verksamhet på ett av Sveriges
högst rankade universitetssjukhus.
– Det är helt obegripligt hur det här
har kunnat ske. Det här är en vårdskandal och en forskningsskandal utan dess
like.

”Det köptes in förbjudna
preparat för stora summor
– Man har köpt in ett preparat som är
totalt förbjudet att använda både på djur
och människor till ett värde av närmare
100 000 kronor, dränkt in de här implantaten i det och satt in i människor.
– Det är total avsaknad av kontroll och
vettiga rutiner att man har låtit den så
kallade ”superkirurgen” hållas utan att
ordentligt ha kollat hans meriter och
helt utan att lagstadgade tillstånd från
Läkemedelsverket och Etiksprövningsnämnden har inhämtats.
Men det är givetvis också smärtsamt
för Johan Thyberg att ha varit den som
försökt dra uppmärksamheten till faran
med näringslivets ökade inflytande över
forskningsvärlden i så många år utan att
få gehör.
– Jag har försökt varna för det här
jättelänge. Jag har skrivit böcker,
försökt få in debattartiklar i medierna
och skrivit till regeringen och frågat om
de verkligen har förtroende för den här
tvivelaktiga verksamheten. Nu plötsligt
efter SVT:s dokumentär vaknar alla.
När ett antal unga människor redan har
fått sätta livet till. Det är är väldigt
oroväckande att samhället fungerar så.

Man reagerar först när det redan är för
sent.
En som i särskilt hög grad gått i
bräschen för kommersialisering av
svenska högskolor och universitet är
KI:s tidigare rektor Hans Wigzell som
även var vetenskaplig rådgivare åt den
socialdemokratiska regeringen, menar
Johan Thyberg.
– Det har varit en avart utan like där
han har suttit som rektor och gjort affärer
på samma gång. Och hans linje i dessa
frågor har i stor utsträckning fortsatt
under efterträdarna Harriet Wallberg och
Anders Hamsten. Men i motsats till förhållandet i USA har debatten i Sverige
kring den här problematiken varit förvånansvärt svag. Man har över huvudtaget
inte tagit det här med bisysslor på allvar.
Det har varit företagskopplingar så det
stänker om det.
Frågan om i vilken utsträckning näringslivet skall få ha ett direkt inflytande
över verksamheten vid våra högre
utbildnings- och forskningsinstitutioner
bör aktualiseras på nytt efter Macchiariniskandalen, anser Johan Thyberg.
– Industrins intressen överensstämmer långt i från alltid med det allmännas intresse. Man bör också fråga sig hur
stor frihet ledningarna vid universitet
och högskolor ska få när det gäller att
styra utformningen av verksamheten.
Trenden går åt att enskilda personer och
grupperingar har fått ökad makt att
efter eget godtycke styra samhällsfunktioner som till största delen drivs med
gemensamma skattemedel. En mycket
oroande utveckling och jag hoppas verkligen att regeringen inte fortsätter att
vara så passiv i den här frågan.
Malin Lindgren

för oredlighet i forskning vid Centrala
etikprövningsnämnden, CEPN.
Dit kan endast rektorn för ett universitet eller högskola vända sig med
begäran om en utredning. Expertgruppen har dock bara en rådgivande roll, det
är i sista hand rektorn som fattar det
avgörande beslutet och som avgör vilka
påföljder eller sanktioner som ska vidtas.
Det kan exempelvis handla om en
varning, löneavdrag, uppsägning eller
åtalsanmälan.
Även om expertgruppen i ett yttrande
fastslår att en forskare gjort sig skyldig
till forskningsfusk, kan rektorn tillsätta
en ny intern utredning som kan fria forskaren från misstankar.
Vill en rektor av olika skäl lägga
locket på, kan etikprövningsnämnden
inte göra en egen granskning.
Å andra sidan har en forskare som
”dömts” skyldig till forskningsfusk av
rektorn ingen rättslig möjlighet att
överklaga ”domen” och få en utomstånde
granskning.
Det finns idag ingen enhetlig definition på vad forskningsfusk är; olika lärosäten kan välja att definiera fusk eller
oredlighet på olika sätt.
Systemet omfattar också endast den
forskning som bedrivs inom statliga universitet eller högskolor, inte den forskning som görs inom exempelvis
industrin, offentliga institut eller privata
organisationer.
Expertgruppen saknar även mandat för
att kunna utreda misstankar ordentligt.
Den har till exempel ingen formell
rätt att beslagta bevismaterial. Utredarna
kan heller inte kräva att inblandade
parter talar sanning, som i en vanlig
rättsprocess.

Sjukhusläkaren är mycket mer än en papperstidning
På Sjukhusläkaren.se får du ständigt aktuella nyheter, grävande reportage, du
kan se våra webb-TV-inslag, delta i den sjukvårdspolitiska debatten, läsa
våra e-tidningar, följa våra krönikörer och mycket annat.
TIPSA OSS!
Eva-Maria Björk, webbredaktör
eva-maria.bjork@sjukhuslakaren.se

Malin Lindgren, redaktionssekreterare
malin.lindgren@sjukhuslakaren.se

MISSA INTE SJUKHUSLÄKAREN PÅ NÄTET
AXPLOCKET...

Ny video av
Henrik Widegren

Slog larm om brist på vårdplatser
Hamnade själv i skottgluggen
t När Johan Tjärnström,

läkarchef och medicinskt
ledningsansvarig för kirurgkliniken i NU-sjukvården,
undertecknade ett brev för
att varna politikerna om
vilka konsekvenser besparingarna skulle få för verk-

t Informationen flödar i informationssamhället. När vi träffar patienter idag är
det regel, snarare än undantag, att de har
sökt på nätet om sin sjukdom. Det kan ju
ibland ställa till problem.
Det är svårt att övertyga en 45-årig
civilingenjör, som tror att hans klumpkänsla
i halsen är en tumör, och redan har gjort
bordsplaceringen till begravningskaffet, att
min undersökning är helt normal och att han
endast lider av globus.
Vårt nyaste ordspråk lyder: Ogooglat är
bäst! Kryddan Petersson gästar denna
video med den äran.
Henrik Widegren

samheten kom diskussionen
efteråt inte att handa om
patientsäkrehet utan om vem
som skrev brevet. Ett namnupprop startades till stöd för
läkarchefen Johan
Tjärnström. Läs mer på
www.sjuhhuslakaren.se

Fick cancerbesked via nätjournal
– det startade en animerad debatt
t En osignerad läkaranteckning ska

inte vara tillgänglig för patienter via
nätjournalen i Jönköpings läns landsting. Trots det fick Birgitte
Holmbom veta att hon hade lymfom
hemma framför datorn. Det blev
starten på en omfattande debatt om
nätjournaler. Säg vad du tycker eller
häng bara med i diskussionerna på
www.sjukhuslakaren.se

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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”KI hade all information
redan för 1,5 år sedan”
KI hade all information som
behövdes för att bevisa oredlighet
från Macchiarini redan för ett och ett
halvt år sedan. Att inleda en utredning nu är bara en avledningstaktik
för att lura media och allmänhet.
t Så skrev de fyra läkare som slog larm
om Macchiarinis misslyckade operationer i ett officiellt svar till KI.
Filmerna med de bronkoskopiska

undersökningarna som visade att luftstruparna inte fungerade fanns nämligen
på det USB-minne som anmälarna själva
hade lämnat in till Anders Hamsten i en
begäran om utredning av missförhållandena redan ett och ett halvt år tidigare.
Och det var från just den begäran
som SVT fick tillgång till materialet som
visades i dokumentären, skriver de.
Något de ser som ytterligare ett bevis för
att patienternas katastrofala tillstånd var

känt och att flera av dödsfallen hade
kunnat undvikas.
***
Sjukhusläkaren publicerade brevet i
sin helhet i vår nättidning den 5
februari. Brevet väckte stor uppmärksamhet och lästes på en vecka av
uppemot 15.000 läsare.
För dig som missat brevet eller hellre
läser i en papperstidning så publicerar vi
hela brevet här igen i sin helhet.

LÄSTIPSET

Läkarnas egna ord om KI:s agerande
Anders Hamsten Vice-Chancellor
Hans-Gustaf Ljunggren Dean of
Research
Jan Carlstedt-Duke Senior Adviser,
Rectorate
RE: A New Investigation of Misconduct in Research on Artificial
Tracheae
To initiate an investigation to find
new evidence is a diversion tactic
with the ambition to trick the media
and the general public that the
threshold of scientific misconduct has
only now been surpassed by the information revealed in the Swedish Television documentary ‘Experimenten’.
The truth is that what was described in our Appeal for an Investigation and in the Amendment to the
Appeal filed nearly 1½ year ago (Aug
18, 2014 and Sep 24, 2014, Dnr 22184/2014) was more than sufficient
to prove misconduct on the part of
Prof Macchiarini. The independent
external expert Prof Gerdin confirmed this in his initial review of the
case eight months ago (May 13,
2015). When Prof Gerdin reviewed

the information that was submitted
after his report was filed, he found no
new evidence that could absolve Prof
Macchiarini of the charges made
against him (Letter to the Vice-chancellor Prof Hamsten Dec 21, 2015).
The purpose of this diversion
tactic is to provide KI, under the leadership of Prof Hamsten, with an air
of plausible deniability to the images
revealed in the documentary. In
official statements made by Prof
Hamsten internally at KI (Letter
from the Vice-chancellor to all KI
professors Jan 27, 2016) and in the
media, Prof Hamsten states that the
condition of the first patients trachea
was unknown until demonstrated in
the documentary. This is not true. In
our Appeal for an Investigation,
which was personally addressed to
Prof Hamsten, nine films of bronchoscopic examinations which demonstrate the state of the first patient’s
airway at 5½, 6½, 8, 11, and 27
months and the third patient’s at 1½,
2 and 6 months after their transplantations were included on a USB mass
storage device, as well as an accompa-

nying guide to the bronchoscopic
examinations (”Guide to Bronchoscopic Films attached to Appeal”).
Furthermore, a written report
from each bronchoscopic examination authored by the examiner is
included, as well as a direct reference
to each film to facilitate comparison
of what is stated in the documents to
the severe pathology seen in all of the
nine attached bronchoscopic films.
The ultimate proof that the bronchoscopic images were included in
the Appeal for an Investigation is
that Swedish Television could only
have attained the bronchoscopic
films by acquiring the material submitted in the Appeal for an Investigation registered at KI or with the
Central Ethical Review Board.
Prof Hamsten neglects to mention
all further evidence of the catastrophic pathology seen in all three
patients found in the biopsies, radiological findings and bronchoscopic
examinations include in our Appeal.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Further disinformation is being
purported in the media that we
would like to address. The patients
are described as being threatened
with eminent death or suffocation.
This is completely false as has been
stated repeatedly. The first patient
was suffering only from a cough, flew
to Sweden on a standard airline flight
and went on weekend leave from the
hospital to visit friends in another
city several hours north of Stockholm, days before his surgery. His
general condition is repeatedly
described as good and symptom-free
in the medical records.
The second patient had no obstruction of the trachea but was suffering
from a slow growing tumor that led to
thickening of the tracheal wall. On his
insurance admission form he wrote
that he had no symptoms from his
airways or lungs. He came to Stockholm first for examination and then
flew home to return one month later
for surgery. The cancer was not radically excised and the patient returned
to the US with a plastic trachea, but
not free from cancer and died after 3½
months secondary to the implantation.
This was not by any definition an
emergency case, but rather an elective
case planned for months in advance.
The third patient did not have
cancer. She was living at home with
her parents after suffering an iatrogenic injury to her trachea after
previous surgery one year earlier. A
multidisciplinary conference to
discuss her case never took place.
This was not an emergency case and
the patient was not dying.
Again, all three patients were in
stabile clinical status. To describe
them otherwise is an attempt to give
the impression that the procedures
were performed out of necessity. No
formal ethical review was performed.
All patients were also administered
unapproved experimental dosages of
drugs and exposed to TGF-beta3, a
substance not approved for use in
laboratory animals or humans that
carries the risk of viral transfer. All
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patients developed life-threatening
complications where two of the
patients have died after excruciating
suffering.
The third patient, a young woman
is still alive after years in the intensive care unit having endured over
190 surgical interventions due to the
implantation of a dysfunctional
plastic tube. She needs bronchoscopic
clearance of her airway every 4th hour
around the clock. All these facts have
been described in detail in our Appeal
for an Investigation.
Prof Hamsten was informed personally in detail on Feb 21, 2014 by Dr
Grinnemo of the state of the patients
operated on at Karolinska and the
gross and serial misrepresentation of
their clinical outcome in the articles
published by Prof Macchiarini.
Prof Hamsten stated that Prof
Macchiarini could continue to
perform the procedures outside of
Sweden, and that only his lab work
would continue at Karolinska. At
this time it was well known that the
surgeries were taking place in Krasnodar, as it was clearly stated in the
application for extension of Prof
Macchiarini’s guest professorship
written by Prof Felländer-Tsai (Head
of CLINTEC) in October 2013 and
signed by Prof Hamsten in January
of 2014.
Prof Hamsten was also informed
that the rat trachea implantations
that were performed by Dr Simonson
after the patients had been operated
in Stockholm demonstrated catastrophic results. Prof Hamsten then
informed Dr Grinnemo that he would
discuss these issues with Prof Lendahl
(Head of StratRegen and WIRM,
Secretary Noble Assembly) and Prof
Cardell (Head of ENT), both Prof
Macchiarini’s superiors at KI.
At this time KI should have
immediately initiated an investigation but instead did nothing. After
this first meeting at least 9 attempts
on our part were initiated to bring
attention to these circumstances and
implement a moratorium and an
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investigation to prevent further
patients from being put in what
seemed to be life-threatening danger.
It should be noted that at this
time, that Prof Delaere (ENT,
Leuven, Belgium) spanning from
2011 to 2013, had filed several
warnings concerning the danger of
performing this procedure when no
animal data existed.
On March 7, 2014, Dr Grinnemo
accompanied by his mentor Senior
Prof Sylvén, met with Prof Hamsten
and with Prof Macchiarini’s superiors
Profs Felländer-Tsai, Cardell, and
Lendahl. All meeting participants
received a copy of our compilation
reviewing the discrepancies between
the medical records of the three
patients in comparison to the
published work by Prof Macchiarini.
On April 25, 2014, we contacted
Profs Felländer-Tsai, Cardell and
Lendahl with an email titled ”Time
to act” where it is written ”as I have
informed you earlier, it has become
obvious that Paolo and Phillip have
been conducting false advertising
about the results of the synthetic
grafts. What is worse is that Harvard
Biomedical and other associated
companies are using Paolo’s data as
proof that the tracheal grafts work.
At the Paris meeting Phillip
showed the falsified data and since
Karolinska Institutet is not doing
anything about this, Paolo and
Phillip are not challenged. See the
email from Delaere that confirms this
fact. He has informed the KI leadership on multiple occasions without
receiving any response. Furthermore,
at the bottom of the email you can
see that Paolo’s five-year follow-up in
The Lancet from 2013 is also falsified
since that patient now needs a pneumectomy. [The first tissue-engineered airway transplantation: 5- year
follow-up results. P, Macchiarini P.
Lancet. 2014 Jan 18; 383 (9913):
238- 44.] This was of course known
at the time of publishing. As you
understand Karolinska Institutet
must act now otherwise more
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patients can be subjected to serious
injury and more misleading publications accepted. Considering the fact
that you chose not to act on the
Nature Communications publication, we will soon see decellularised
oesophagus grafts in patients, using
this article as support.” Further on it
states “an investigation must be initiated NOW!”.
Fearing that Prof Macchiarini
would soon start to implant decellularised oesophagus in humans, based
on the manipulated results he had
published in Nature Communications, we contacted Prof FelländerTsai on May 6, 2014.
On May 23, 2014, Prof FelländerTsai was again contacted in order to
set up a meeting to hand-over our
formal appeal for an investigation of
Prof Macchiarini and Dr Jungebluth’s research on rat oesophagus.
On May 26, 2014, Prof FelländerTsai responds “In order for me to
understand everything I need all the
papers sent to me.” On the same day
all documentation was sent to Prof
Felländer-Tsai including figures concerning the falsified oesophagus
results as well as the letter we sent to
Nature Communications, which
details the evidence surrounding the
research fraud and misrepresentation
as presented by Prof Macchiarini in
the rat oesophagus article.
A new meeting was held on June
12, 2014 with Profs Felländer-Tsai,
Cardell, Lendahl and Assoc Prof Hermanson to again discuss the findings
in the article published in Nature
Communications.
On July 29, 2014, Prof Hamsten
was again contacted because...”It
turns out that there is no ethical
approval to perform the trachea
transplantations and the biopsy
results in the article published in The
Lancet in 2011 are fabricated. Furthermore Macchiarini has neglected to
disclose complications and patient
outcomes. Since this is extremely
serious and must be one of the largest
scandals in regenerative medicine, we

would like to meet with you as soon
as possible.” This request for a
meeting was repeated on August 5,
8, and 11, 2014.
On Aug 14, 2014, after we had
warned and reminded KI both in
writing and verbally on multiple occasions during the last six months, we
now received the instructions from
Prof Hamsten that if we suspect
research fraud, the first step would now
be to submit a written notification.
We therefore filed our Appeal for
an Investigation on Aug 18, 2014.
Further information mounted and we
submitted an Amendment to the
Appeal on Sept 24, 2014. On October
13, 2014 we submitted the documents to the Central Ethical Review
Board. No official action was taken on
the part of KI until an article in the
New York Times (Nov 24, 2014
“World leading surgeon is accused of
misconduct in experimental transplantoperations”) described the filed
reports. The next day Prof Gerdin was
designated as an external reviewer.
The handling of the investigation
of Prof Macchiarini by KI has been a
biased farce where because of moral
paralysis yet another young patient
with a benign diagnosis was operated
in the summer of 2014 in Krasnodar,
and subsequently also developed severe
complications. This is several months
after we had informed KI and years
after others had submitted repeated
warnings dating back to 2011.
Up until our warning in February
of 2014, several patients had died
after horrific complications and
mutilating procedures. The question
that needs to be asked is what is more
important for the individuals responsible for a renowned research institute than to immediately act when an
insurmountable volume of evidence
indicates that patients are being subjected to life-threatening research
procedures that have no ethical
approval or legal legitimacy?
A new internal investigation is an
exercise in futility. Instead an independent external review of KI’s
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handling of the case should be initiated. The fundamentals of the
Helsinki Declaration have been consciously transgressed, and consequently responsible parties should be
prosecuted.
The FDA should be informed so
that proceedings can be initiated in
an eventual wrongful death case of a
two year-old child who underwent
surgery in Peoria, Illinois. We also
suspect that attempts to defraud the
US government have transpired
during attainment of Orphan Drug
Designation from the FDA for
HART-trachea.
Furthermore, families and authorities in US, Russia and Turkey
should be contacted since at least 6 of
their relatives and citizens have been
subjected to these experiments.
With Great Concern,
Matthias Corbascio, MD, PhD
Thomas Fux, MD
Karl-Henrik Grinnemo, MD,
PhD Oscar Simonson, MD, PhD

Hamsten avgick
den 13 februari
”Vi borde lyssnat
på läkarnas kritik”
t Den 13 februari meddelade
Karolinska Institutets rektor
Anders Hamsten sin avgång på
DN-dehatt .
I meddelandet skriver Anders
Hamsten att KI inte varit tillräckligt lyhörd för den kritik och
anmälan (aug 2014) som kom
från de fyra läkare som arbetade
nära Macchiarini.
– Jag kan i dag se att jag själv
gjort en närmast total felbedömning av Paolo Macchiarini.
I tillkännagivandet skriver
Anders Hamsten att hans
slutsats är att det är mycket
troligt att hans beslut i ärendet
varit felaktigt.
Hans slutsats är att KI:s
utredning om forskningsfusk mot
Paolo Macchiarini måste tas upp
igen.
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n Han har stått på scen med Plura och Totta Näslund och varit

frontfigur i kultbandet Ideell Rebell. Men han har också varit
med och skakat om ett innött rondsystem i grunden och för det
tilldelats Läkaresällskapets etikpris. Överläkaren Valdemar
Erling är först ut i Sjukhusläkarens serie Porträttet.

Valdemar Erling
FORTFARANDE EN IDEELL REBELL SOM INTE
SLUTAT ATT BRY SIG OM DET MÄNSKLIGA I TILLVARON

”Men det är dags att bryta
upp från prestationens
hysteri, nu är tid att kasta
innan livet går förbi”

Det var under artistnamnet
Berra Barriak som Valdemar
Erling turnerade runt i Sverige
och Finland med bandet Ideell
Rebell under 80- och 90-talet.
Men det var oftast inte musiken
som stod i centrum utan humorn och upproret. Bandet
samlade även in omkring en
kvarts miljon kronor till Etiopien
vid sina spelningar.
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t Textraden är hämtad från låten ”Kast
med liten boll” med proggbandet Ideell
Rebell och författad av en hematolog och vårdenhetsöverläkare med
något så ovanligt som ett musikaliskt CV som skulle göra många
etablerade svenska artister gröna
av avund.
Och för den som tar sig tid att
smaka på orden ordentligt kan
kopplingar till det han brinner för
i dag – patientmötet – gå att
utläsa redan i den där strofen som
skrevs så många år innan han tog
klivet in i de västsvenska
sjukhuskorridorerna.
– Verklig empati är en bristvara inom
vården i dag. Vi har på många sätt tappat
det mänskliga perspektivet och hamnat i en
väldigt högteknologisk, diagnoscentrerad
vård där kontinuitet, ansvar och hur du
beter dig mot en patient inte premieras alls,
säger Valdemar Erling och lutar sig engagerat framåt i soffan på fiket där han sitter.

Fjällrävenryggsäcken, den bekväma
stickade tröjan och de grova kängorna
skvallrar om en person som inte direkt har
den slipsklädde byråkraten som förebild.
Han har också insisterat på att träffas, inte
bara göra intervjun över telefon. En självklarhet för någon som lever efter devisen att
”det händer något väldigt viktigt i mötet
mellan två människor”.

Akuten ett dåligt typexempel
Valdemar Erling tar akutmottagningarna
som exempel på den fixering vid mätning
och styrning han nyss pratade om, en plats
där väntetiderna till doktorn ständigt
diskuteras.
– Men ingen pratar om hur länge patienten fick möjlighet att faktiskt träffa doktorn
och kvaliteten på det mötet. Enligt de här
styrsystemen är den bäste läkaren den som
snabbt springer in och sedan snabbt ut igen.
Men att de gör fel, att de missar saker i
hastigheten för att de inte tar sig tid att
samtala ordentligt med patienten. Det
pratas det inte lika mycket om.
Men precis det har Valdemar Erling själv
pratat väldigt mycket om de senaste åren.
Tillsammans med en grupp andra ST-läkare
Fortsättning nästa uppslag >>>

Foto: Julia Sjöberg
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OM NYA RONDSYSTEMET:

”Vi får helt andra berättelser
än vi fick då vi stod vid sängkanten”
på sjukhuset i Kungälv började han
diskutera och ifrågasätta en verklig
institution inom svensk sjukvård;
ronden. Tillsammans kom de fram till
att den klassiska rondsituationen där
vårdpersonalen står i en ring runt en
sängliggande patient och talar helt
öppet om det sekretessbelagda och
mest intima – är allt annat än optimal.
– Det är en oerhörd maktdemonstration
att stå upp och föra ett livsavgörande samtal
Alla yrkeskategorier är med
och patienten ”rondas” i en lugn
med en svårt sjuk människa och sedan bara
och avskild miljö.
tåga vidare till nästa. Man kan säga att vi
I en film på YouTube beskrivs
inom vården har skapat den sämsta tänkbara
det nya rondsystemet på medimiljön för några av livets viktigaste samtal.
cinkliniken i Kungälv.
Jag skulle vilja gå så långt så jag önskar att
Om du vill se filmen så sök på
”Andra ronden”.
någon faktiskt prövade om ronden verkligen
är förenlig med svensk sekretesslagstiftning.
För det är den inte. Inte om man
frågar Valdemar Erling.
Kandiadat nr 5
– Ändå går det just nu runt tusenValdemar Erling och medicinkliniken i
tals läkare i hela Sverige och gör
Kungälv får ett ”Think-different-päron” av
precis på det sättet. Vi har en så stark
Sjukhusläkaren för kreativt tänkande med
kultur som säger att detta är okej. Så
sitt nya rondsystem.
stark att sekretesslagstiftningen inte
Kliniken är därmed kandidat
hjälper. Trots att den ska värna patinr 5 till tidningens Think
different-pris 2016.
entens integritet och har kommit till
Tidigare kandidater är:
för att man helt enkelt inte mår bra
1. Geriatriska kliniken i
av att prata öppet om sina sjukdomar
Norrköping.
inför andra människor. Och trots att
2. Västra Götalandsregionens projekt för
det är en så stark lagstiftning att den
att integrera nyanlända läkare i vården.
3. Reuma-neuro-gastro-mottagningen på
till och med går före pressfrihet och
Ängelholms sjukhus.
andra grundläggande saker i vårt
4. Torsby sjukhus.
samhälle. Det var den här insikten
som gjorde att vi kunde enas på
kliniken och åstadkomma den här grundläggande värderingsförändringen tillsammans.
För enas gjorde man. Så mycket att man
med Valdemar Erling i spetsen bestämde sig
för att lägga den gamla rondmodellen helt
på hyllan. Istället inreddes vårdstationer på
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avdelningen där de olika vårdproffessionerna arbetar ihop under dagen och dit
undersköterskan hämtar den patient som
prioriterats för att rondas just då. Patienten
får sitta i en bekväm fåtölj och möta hela
teamet i ett mer jämbördigt samtal.
– Vi är förvånade över hur stor del av våra
patienter som faktiskt kan komma själva till
vårdstationen. Vi har hunnit jobba så i fem
år nu och hunnit märka enormt många
fördelar. Vi får höra helt andra berättelser än
vi fick när vi stod vid sängkanten. De
kommer in till oss med en helt annan värdighet och att se dem komma gående
öppnar också upp för bättre medicinska
bedömningar. En kollega berättade till
exempel om hur han la märke till att patienten flämtade efter den korta promenaden
vilket ledde till att en CT gjordes och att
man upptäckte en lungemboli som aldrig
hade hittats om patienten hade legat ner i
en säng.

Det nya rondsystemet har fört
ihop medicin och omvårdnad
Men det nya sättet att ronda har även blivit
mer effektivt och gynnat samarbetet mellan
de olika yrkeskategorierna på flera sätt,
menar Valdemar Erling. Trots att det just i
stunden tar längre tid att samlas för ett
grundligt samtal.
– Målet är att alla ska vara där, överläkare, ST, AT, sjuksköterskor och undersköterskor. Sedan går vi genom patienterna en i
taget – målet är att allt ska göras färdigt
med en gång. Alla remisser skrivs till
exempel direkt liksom en gemensam
anteckning som oftast författas av en STläkare eller AT-läkare. Det har gjort att vi
har kommit ifrån mycket av dubbeldokumentationen och även bidragit till att
omvårdnaden och medicinen har förts ihop
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ganska olik de flesta läkarkollegors.
– Jag är uppvuxen i Etiopien. Pappa
var missionär och mamma jobbade på
svenska skolan. Hela min tonårsperiod
levde jag i ett land med en materiell
fattigdom, men som var väldigt rikt på
andra sätt.
Framför allt på det som livet egentligen går ut på, menar Valdemar Erling
och berättar om en kultur präglad av
verkligt intresse för andra människor,
samtal och berättelser.
– Den fikakultur som har vuxit fram
i Sverige på senare år var väldigt stark
där redan då. Man satt ner tillsammans
och lyssnade och samtalade. Gemenskapen spelade en väldigt stor roll.

Livsavgörande möte

”Jag skulle vilja
gå så långt så jag
önskar att någon
faktiskt prövade om
ronden verkligen är
förenlig med svensk
sekretesslagstiftning”

igen. Det är ett jättestort problem att de
har glidit isär. Vi har på många sätt
konstruerat hela slutenvården som om
själ och kropp vore två helt olika saker.
Men genom det nya sättet att ronda
blir själva patientmötet vägen till både
effektivitet och kvalitet i stället för att
det ständigt ska kompromissas bort,
menar Valdemar Erling och påpekar att
det inte ens är nödvändigt att ronda alla
patienter varje dag om man har tagit sig
tiden att verkligen lyssna och skapa
tillit vid tidigare tillfällen.
– Ronden är en oerhört stark kultur
med anor från slutet av 1800-talet. Den
var till för att doktorn snabbt skulle
ställa diagnos utifrån undersökningar
medan patientens berättelser och
omvårdnaden fick stå tillbaka.

Idag ställs ronden inför mycket större
utmaningar. Jag har haft förmånen att
arbeta på en klinik där de här frågorna
diskuteras flitigt och där man inte är
rädd för att vända på begreppen. Och
där även ledningen har ställts sig
bakom. För mig är etikpriset därför ett
pris till hela vår klinik och till vårt
sjukhus, inte bara till mig personligen.
En enskild person kan möjligen fungera
som en katalysator i en process, men
jobbet har vi gjort tillsammans.

Påverkad av livet i Etiopien
Men hur uppstod då hans övertygelse
om vikten och kraften av det mänskliga
mötet?
Själv tror Valdemar Erling att
insikten kom tidigt – under en uppväxt

När det var dags för prao bjöds
Valdemar Erling som 15-åring in till ett
landsortssjukhus av en dansk ST-läkare
som jobbade där helt själv med ett upptagningsområde på två miljoner människor.
– Först efteråt har jag förstått under
vilka omöjliga omständigheter han
faktiskt arbetade. Men jag kände direkt
att det här var något jag också ville
göra. Speciellt minns jag ett samtal med
anhöriga där vi skulle lämna ett
dödsbud mitt i den mörka afrikanska
natten i skenet av endast några levande
ljus. Den här läkaren hanterade det tuffa
samtalet på ett så fint sätt trots de spartanska omständigheterna. Det var ett
möte som för alltid kommer att dröja
sig kvar inom mig och som bidrog
starkt till att jag började läsa medicin i
Sverige när jag fyllde 24 år.
Och när jag ser Fjällrävenryggsäcken
guppa i väg genom folkvimlet inser jag
att Valdemar Erling har rätt; det händer
något väldigt viktigt i mötet mellan två
människor. För där borta går inte en
anonym läkarröst i telefon. Där går
Valle Erling, en man med kängor
modell grövre, med väldigt snälla ögon,
som vill ha sitt kaffe med extra mycket
mjölk och som ler lite generat när hans
musikaliska framgångar kommer på tal.
En sådan som krävs för att skaka om ett
gammalt innött rondsystem i grunden.
Malin Lindgren
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Ständig ström a
Med en patientansvarig
läkare hade vården i livets
slutskede blivit humanare
och mindre plågsam för
Christina Persson. Det är
maken Hans-Inge övertygad
om.
t »Ansvaret ligger hos den som är på
plats för dagen.«
Det var svaret som Hans-Inge
Persson fick när han frågade vem som
var hustrun Christinas läkare.
– Efter två månader hade vi haft
trettio olika, då slutade jag räkna.
För drygt ett år sedan dog Christina
Persson på Skånes universitetssjukhus i
Lund. Hon vårdades på olika avdelningar
där under tre månader fram till sin död.
Utifrån sina och hustruns erfarenheter har Hans-Inge Persson skrivit
boken Den inhumana vården – en bild
från insidan av Skånes universitetssjukhus (C Publishing 2015,
Lund)
– Man glömmer så fort, så jag förstod
att jag måste skriva varje kväll. Och
eftersom jag ändå inte kunde somna när
jag kom hem så satte jag mig och skrev.
Efter hustruns död kallades HansInge Persson till ett antal möten som
också dokumenterades.
– Jag tänkte jag att det här måste jag
ju berätta.
Christina Persson hade sedan sex år
tillbaka diagnosen lungfibros, så småningom fick hon även diagnosen Crohns
sjukdom och hon hade osteoporos. Efter
att plötsligt ha fått problem med balans
och koordination upptäcktes en vätskebildning kring lillhjärnan och hon lades
in på neurologen.
– Där hade man bara perspektivet
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På två månader
hade svårt sjuka
Christina Perssson
30 olika läkare
neurologi, säger Hans-Inge Persson.
Han berättar att hustruns
läkemedelsordination för de tidigare
diagnoserna genast ändrades radikalt
och att hon frågade hur hennes lungfibros skulle påverkas av det.
– Men det fick vi liksom aldrig något
svar på. Det var konstigt för hon hade ju
en doktor på lungmottagningen sju
trappor längre ner.
Christina Persson blev under

sjukhusvistelsen allt sämre och det
kunde konstateras att hon hade en
tumör i lillhjärnan. Ett besked som gavs
i stort sett på stående fot med tillägget
att hon nu skulle flyttas över till
onkologen. Där väntade samma ström
av nya ansikten.
I patientlagen (2014:821) 6 kap. 2 §
står att en fast vårdkontakt ska utses för
patienten om han eller hon begär det,
eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av trygghet,
kontinuitet, samordning och säkerhet.
Redan i 3 kap, 2§, punk 2 står att
patienten ska få information om möjligheten att få (en ny medicinsk
bedömning och) en fast vårdkontakt.
– Ja, det var precis det jag saknade,
någon som kunde ha ett helhetsperspektiv, säger Hans-Inge Persson.
Hans-Inge Persson säger att han inte
hade en aning om att det ens fanns
sådan lagstiftning. Och han verkar inte
vara ensam. Myndigheten Vårdanalys
har undersökt hur reglerna i patientlagen efterlevs och bland annat kommit
fram till att cirka 60 procent av patienterna inte fått information om fast vårdkontakt och endast var femte patient
verkligen har en fast vårdkontakt
(Patientlagen i praktiken, Rapport
2015:1).
Läkarförbundet presenterade i fjol en
utredning där det framkommer brett
stöd från läkare, patientföreträdare och
pensionärer att återinföra PAL – patientansvarig läkare – som togs bort från
lagstiftningen 2010 och ersattes av ”fast
vårdkontakt”.
Läkarförbundet har föreslagit att
patienter ska ha rätt till en namngiven
PAL som tillsammans med övrig
personal i teamet ska säkerställa patientens behov av kontinuitet och samordning.
Hans-Inge Persson hade möjlighet
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av nya ansikten
FAKTA
n I patientlagen (2014:821) 6 kap. 2 § står att en fast vårdkontakt ska utses för patienten om han
eller hon begär det, eller om det är nödvändigt för att tillgodose hans eller hennes behov av
trygghet, kontinuitet, samordning och säkerhet.
n Men då Hans-Inge Persson frågade vem som var hustrun Chrstinas läkare fick han svaret:
»Ansvaret ligger hos den som är på plats för dagen.«
n I en undersökning hur patientlagen efterlevs, gjord av Myndigheten Vårdanalys, framgår att
endast var femte patient verkligen har en fast vårdkontakt och att cirka 60 procent av patienterna
inte fått information om rätten till en fast vårdkontakt.
(Patientlagen i praktiken, Rapport 2015:1).

att besöka och vara hos Christina ett par
gånger om dagen. Han reagerade bland
annat över att läkarna inte kunde följa hur
hustruns olika symtom utvecklades. Han
menar att de flesta endast intresserade sig
för de värden och provsvar som fanns
aktuella för dagen, eftersom de flesta var på
plats endast just den dagen.

Vi bemöttes inte ovänligt,
men instrumentellt inhumant
I boken skriver han att varje läkare troligen
agerat korrekt utifrån naturvetenskapliga
och medicinska värderingar, men han är
mycket kritisk till den bristande kontinuiteten och det erbarmliga bemötandet som
gjorde hustruns lidande och ångest förfärlig.
– Det är inte så att någon bemötte oss
ovänligt, men det var ett väldigt instrumentellt bemötande. Inhumant helt enkelt.
Det var ingen som närmade sig Christina
och ville höra hennes berättelse.
Hans-Inge Persson är noga med att
betona att detta är en bild av Skånes universitetssjukhus.
– Jag beskriver bara det som vi har
upplevt, jag drar inga generella slutsatser.
Samtidigt berättar han att han i snitt får
7-8 inlägg per dag på sin Facebook-sida.
– Och jag får vanliga brev, folk som
skriver att de också varit med om likande
händelser. Så jag tror inte att det är ovanligt
men det finns en annan bild också.
Hans-Inge Persson är fast besluten om

något gott måste komma ut av vad han och
hustrun genomgick på sjukhuset i Lund.
Boken avslutas också i en positiv anda och
Hans-Inge Persson säger att många lyssnat
på hans synpunkter.

Positiva reaktioner
– Ja absolut. Jag har haft många möten med
chefläkaren Marie Ekberg, hon är alldeles
underbar. När hon gör förändringar med
anledning av det som hände runt Christina
så skickar hon mejl till mig och frågar om
jag har synpunkter. Det är ju alldeles fantastiskt tycker jag.
Hans-Inge Persson har också blivit
inbjuden att hålla i ett utbildningspass för
ST-läkare och att föreläsa på sjukhusbiblioteken i Malmö och i Lund. I januari
besökte han Centrum för personcentrerad
vård i Göteborg och blev ombedd att sitta
med i en referensgrupp.
– Min mission är att självklart måste
läkarna ha del av senaste rönen, men man
måste även få in det humanistiska perspektivet.
Under våren ska han träffa ledningsgruppen för Skånes universitetssjukhus.
– Det kanske är förmätet av mig att säga,
men jag tycker att jag har öppnat ögonen på
folk. Mycket positivt verkar redan ha skett.
Priset var högt, men jag har ju redan
betalat; Christina är död.

t Utifrån sina och sin hustrus
erfarenheter har Hans-Inge
Persson skrivit boken Den
inhumana vården – en bild från
insidan av Skånes universitetssjukhus (C Publishing
2015, Lund)
I boken skriver han att varje
läkare troligen agerat korrekt
utifrån naturvetenskapliga och
medicinska värderingar, men
han är mycket kritisk till den
bristande kontinuiteten och det
erbarmliga bemötandet som
gjorde hustruns lidande och
ångest förfärlig.

Sara Gunnarsdotter
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Danmark testar system med
patientansvariga läkare efter rapport
om lägre dödlighet på små enheter
Danska överläkarföreningen
övertygad om att det i
längden är bättre med stora
centrala enheter, i alla fall
om patienten har möjlighet
till en behandlingsansvarig
läkare.
t När Danmark 2007 ersatte de 14

amten med fem regioner innebar det
många sammanslagningar av sjukhus och
nedläggningar av mindre sjukhus. En av
avsikterna med reformen var ökad
kvalitet genom den ökade rutin och
erfarenhet som större patientvolymer ger.
För ett drygt år sedan kunde emellertid en dansk studie publicerad i
amerikanska tidskriften Medical Care
visa att dödligheten inom 30 dagar efter
operation av höftfraktur är lägre på små
avdelningar (≤ 151höftoperationer per
år) än på stora avdelningar.
De stora avdelningarna (≥ 350 höftoperationer per år) lyckades också sämre
med att erbjuda patienterna fysisk
aktivitet inom 24 timmar efter operation, värdering av funktionsnivå och att
påbörja rehabilitering innan patienten
skrevs ut, trots att tiden patienterna låg
inne var längre där. Däremot utreddes
det oftare på de stora avdelningarna
varför patienterna fallit och vad som
kunde göras för att förhindra nya fall.
Anja Mitchell, ordförande i danska
Överläkarföreningen, tycker att resultaten i viss mån är förvånande. En förklaring kan vara att den enskilda
läkaren faktiskt får göra fler operationer
på en mindre avdelning än på en stor,
eftersom det också finns fler läkare vid
de större enheterna.
– På mindre sjukhus eller avdelningar så känner man också till patienterna lite bättre och är mer uppmärksam
på försämringar. Man känner också sina
kolleger, något som kan vara en fördel i
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t Anja Mitchell säger att resultaten från
studien visserligen utmanar tanken om
att störst alltid skulle vara bäst, men
påpekar att de flesta
patienter har flera
sjukdomar, något som
kräver de stora sjukhusens mer utbyggda
resurser.
– Men man måste vara
uppmärksam på de
stora enheterna och kontrollera att de
faktiskt kan fungera och inte bara blir
jättestora fabriker.

kommunikationen, säger Anja Mitchell.
Hon påpekar att även om patienter
kan få god behandling av till exempel
höftfrakturer på ett litet sjukhus, finns
det ofta inte möjlighet till intensivbehandling om de skulle få hjärtproblem eller drabbas av en infektion.
– Man ser det också på privata
sjukhus som kan specialisera på någon
behandling och bli jättebra på den, men
när det blir komplikationer så måste
någon annan ta hand om dem.
Anja Mitchell anser inte att undersökningen i Medical Care ändrar det
samlade intrycket att centraliseringen i
danska hälso- och sjukvården har gett
stora kvalitetsförbättringar.
– Det har gjorts stora framsteg inom
en del behandlingar tack vare
centralisering, till exempel på hjärtaoch cancerområden, som också visar sig i
lägre mortalitet. Danska Överläkarföreningen förordar därför alltjämt större
avdelningar med möjlighet till större
volymer, i synnerhet vid mer komplicerade sjukdomstillstånd och behandlingar.
Men för att fånga upp det positiva
som finns vid de mindre avdelningarna,
i fråga om kontinuitet och trygghet,
anser föreningen att man bör satsa på
behandlingsansvariga läkare,
motsvarande svenska PAL. Därför har
man kommit överens med föreningen
Yngre Læger, patientföreningar och
Danske Regioner (motsvarar svenska

SKL) om att under en tvåårsperiod fram
till 2017 dra igång ett antal pilotprojekt på sjukhus och avdelningar runt om
i Danmark.
– Den behandlingsansvariga läkaren
ska vara den som står i spetsen för det
team som ska sköta patientens behandling. Ju större enheter desto viktigare är
det med den funktionen.
I projektöverenskommelsen anges att
konceptet ska vara lokalt förankrat,
d.v.s. läkarna och sjukhusen får hitta
lösningar som passar till just deras
patienter men också till läkarna och
annan personal.
– Man kan inte säga att det alltid ska
se ut på ett visst sätt. Det blir mer och
mer komplext ju större avdelningarna
blir och ju längre patienterna ska resa till
ett sjukhus och kanske sedan även till ett
annat sjukhus för att få mer behandling.
Anja Mitchell säger att avdelningsstrukturen och vilka möjligheter
man har att anpassa läkarnas scheman,
betyder mycket för hur bra det blir.
Ett sätt att organisera kontinuitet
skulle kunna vara att de läkare som har
jour på akutmottagningen ena dagen
skulle kunna tjänstgöra på avdelningen
dagarna efter, för att ha möjlighet att
följa upp de patienter som hen lade in
från akuten och därmed också bli
behandlingsansvarig läkare för de
patienter som behöver det.
Den behandlingsansvariga läkaren,
som ska vara specialist, ska planera
behandlingen tillsammans med patient,
anhöriga och övriga i personalteamet.
– Underläkare ska också veta vem
som är behandlingsansvarig läkare så att
de kan jobba ihop, så att båda patienten
och teamet kan fråga om behandlingen.
Under 2018 hoppas man att utifrån
utfallet av pilotprojekten kunna införa
en enhetlig definition av behandlingsansvar som ska gälla i hela Danmark, för
att sedan införa behandlingsansvarig
läkare nationellt.
Sara Gunnarsdotter
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”Jag har goda förhoppnin
SJUKHUSLÄKAREN TRÄFFADE REGION SKÅNES
NYE CHEF, ALF JÖNSSON, EFTER ETT HALVÅR PÅ JOBBET

”Jag mötte direkt en glädje
över att jag lyssnar” säger
Alf Jönsson efter ett halvår
på posten som Skånes
regiondirektör. Högt i tak
och ett stort flöde av idéer
från medarbetarna är hans
visioner för ledarskapet
framöver.
t Redan dagen efter att hans hårt kritiserade företrädare köptes ut för två
miljoner kronor utsågs Alf Jönsson till
ny regiondirektör i Region Skåne. En
region omkring fem gånger större och
betydligt mer komplex än det landsting
han ansvarat för tidigare.
”Det första jag ska göra är att lyssna
på medarbetarna” lovade han då.
Sjukhusläkaren träffade honom ett
halvår senare för att ta reda på vad han
har hunnit höra hittills, vilka
utmaningar han står inför – och vilka
förväntningar han tror att Sjukhusläkarna i Skåne har på honom framöver.
Alf Jönsson visar sig vara en upptagen
man. Den halvtimmeslånga intervjun
har fått bokas månader i förväg och exakt
på utsatt tid dyker han upp i Regionhuset i Kristianstad där han håller till för
dagen. Men särskilt mycket tid bakom
skrivbordet har det inte hunnit bli sedan
tillträdet, berättar han.
– Jag har varit ute och träffat otroligt
mycket medarbetare. Det har varit verksamhetsbesök i princip varje vecka. Jag
har velat ta reda på hur vi har det i
Region Skåne och vad som är vår stora
utmaning framåt, säger Alf Jönsson
Och det finns ett antal områden där
han har sett att Region Skåne behöver
bli bättre, framför allt inom hälso och

28

sjukvård, berättar han.
– Efter samtal med medarbetarna har
jag har fört ett resonemang med politikerna vilket bland annat har resulterat i ett
paket för tillgängligheten – 470 miljoner
kronor ska hjälpa till att åstadkomma
bättre samhällsservice i Region Skåne
framöver. Vi behöver också frigöra
resurser för den medicinska och
professionella utvecklingen så vi kan ägna
oss åt det vi verkligen behöver satsa på.
Bland de viktigaste frågorna framåt
hör att medarbetarna ska kunna känna
tillit till ledningen och tilltro till det
man gör, menar Alf Jönsson.
– Man blir ju inte sjukhusläkare för
att man vill diskutera ekonomi med en
sådan som mig. Det blir man för att man
vill göra det bättre för andra människor.
Därför vill jag styra med hjälp av
värderingar. Jag förutsätter att alla
känner att man kan gå till sin närmsta
chef och tala om vad man tänker och att
man känner full tillit till att de även kan
vända sig direkt till mig.
Upplever du att det har varit högt
i tak innan ditt tillträde?
– Jag har dålig kunskap om hur det
har varit tidigare. Men jag mötte direkt
en glädje över att jag lyssnar och man
öppnar upp sig direkt. Det är precis så
jag vill ha det för då får jag så många bra
idéer den vägen.
Vad anser du om den nya,
omdiskuterade förvaltningsorganisationen som din företrädare drev
igenom på eget bevåg? Fungerar den?
– Jag tror inte att man kan recensera
den organisationen eller hur den kom
till. Den är smart utformad på så sätt att
det hänger samman områdesvis och det
är en styrka. Sedan, vad jag har förstått,
gick det alldeles för snabbt och det satte
avtryck i vad man tyckte. Jag har tryckt
på det närvarande lokala ledarskapet. Vi
behöver möjlighet till nära beslut. Prob-

lemen tar vi i lugn och ro när de uppstår.
Vilka andra frågor anser du är prioriterade att jobba med framåt?
– En köfri vård, att patienterna ska
känna tillit till vården. Sedan behöver vi
jobba mycket med it-utvecklingen och
digitaliseringens möjligheter. Vi har ett
på gränsen till uråldrigt it-system i
Region Skåne som inte håller måttet och
det behöver vi uppgradera ganska snart.
Apropå det, är ni fortfarande med
i 3R-samarbetet?
– Det finns områden där vi jobbar
tillsammans med andra och självklart
jobbar vi tillsammans med de övriga
storstadsregionerna kring systematiken
där man behöver gemensamma standards och så vidare. Men våra system tar
alldeles för mycket kraft just nu och de
fungerar inte tillsammans så där
behöver vi gå lite snabbare fram. Nu i
januari och februari kommer vi att presentera en ny strategi för hur vi ska
kunna använda ny teknik för att
förenkla för invånare och medarbetare.
Hur ser du på den personalbrist

FOTO: Berngt Flemark

ngar om fler vårdplatser”

Vill: Skapa lugn och tillit och att det ska vara högt i tak
Vill bli av med: Region Skånes på gränsen till uråldriga it-system
som råder i regionen?
– Det var anställningsstopp under
några år där man höll igen ett antal
yrkeskategorier och fick dra ner på
antalet vårdplatser. Nu satsar vi bland
annat på bättre arbetsvillkor för sjuksköterskorna med mindre helgjobb. Vi
arbetar också med kompetensväxling
där vi tar in servicemedarbetare. Vi ser
att vi redan har blivit fler, att många fler
tjänster är tillsatta och jag har god
förhoppning att vi ska kunna öppna upp
fler vårdplatser framöver.
Varför tror du att just du fick det
här uppdraget att leda Region Skåne?
– Det får du egentligen fråga de som
anställde mig, men jag kom tidigare från
Landstinget i Kalmar län där vi hade
god samhällsservice och en bra relation
till medarbetare, samt bra resultat inom
många områden under flera år.
På vilka sätt kommer du att jobba

annorlunda i Region Skåne?
– Region Skåne är nästan fem gånger
större och har tio sjukhus. Det gör att
jag inte hinner lära känna alla personer
på samma sätt som tidigare. Det blir
mer att leda andra ledare och ännu viktigare för mig att jobba med värderingar
som verktyg.
Vad förväntar du dig av sjukhusläkarna framöver?
– De har en oerhört hög kompetens
och de är oerhört engagerade medarbetare. Det ger mig en glädje, en styrka
och ett hopp om att vi kan göra det här
lite bättre. Jag brukar säga att alla har
två uppdrag – att göra dagens jobb och
att göra dagens jobb lite bättre. Jag
hoppas på högt i tak och att väldigt
många ideer flödar till mig från läkarna
Vad tror du att sjukhusläkarna
förväntar sig av dig?
– Det hoppas jag att de talar om för

mig. Jag vill att vi följer en stabil linje
som håller för patienterna och den
medicinska verksamheten. Inga fler
snabba klipp utan systematisk, tryggt
och stilla för en bättre arbetsmiljö och
en bättre vård. Region Skåne är en fantastisk organisation som är oerhört
ledande inom många områden. Jag vill
att alla ska känna att de har möjlighet
att göra skillnad varje dag och åstadkomma någonting, inte vara frustrerade
när de kommer hem. Då känner man en
tillit och vill jobba vidare.
Maöin Lindgren

WEBB-TV
Se även vår webbTV-intervju med
Alf Jönsson på
Sjukhusläkaren.se
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STUDIE VISAR

Ju högre beläggning desto
fler patienter återinläggs
Det som läkarkåren länge
misstänkt stämmer - när det
är ont om vårdplatser på ett
sjukhus återvänder patienterna i högre utsträckning.
Det konstaterar läkaren och
forskaren Mathias Blom i en
studie från Lunds universitet.

t – När jag redogjort för studien för
kollegor på olika håll, så är det ingen
som blivit förvånad. Man har haft detta
på känn, men saknat tydliga siffror att
peka på, säger Mathias Blom.
Hans nya studie utgår från alla patienter som lagts in efter ett besök på akuten
i Helsingborg under 2011 och 2012 och
som har skrivits ut igen under samma
period.
Tidpunkten för utskrivningarna har
sedan jämförts med antalet tillgängliga
vårdplatser vid samma tidpunkt. Det han
sökte svaret på var om det fanns någon
skillnad på de utskrivningar som gjorts
när det fanns gott om vårdplatser och de
som gjorts när det var ont om platser.
Och det visade sig att skillnaderna var
slående. När beläggningen var under 95
procent var det under nio procent av de
utskrivna patienterna som behövde
skrivas in på nytt under den närmaste
månaden. Var beläggningen över 100
procent fick över 10 procent av de
utskrivna patienterna läggas in på nytt.
Men trots att skillnaden mellan nio
och tio procent kan tyckas liten gör
studiens omfattning på nära 33 000

30

Mathias Bloms studie har publicerats i BMC Emergency Medicine och tyder på att en brist på
vårdplatser ökar risken för alltför tidiga utskrivningar.
Foto: Olle Dahlbäck

besök på akutmottagningen att skillnaden trots allt blir betydelsefull sett till
antalet patienter.
– Resultaten visar svart på vitt att
vårdplatsbristen faktiskt kan ha en sådan
här effekt. Men det finns också andra
intressanta aspekter som vi inte studerade den här gången som gäller patienter
som skickas i väg mellan avdelningar och
andra sjukhus, säger Mathias Blom.
Det han tänker titta närmast på
framöver är hur sjukhusen bör disponera
vårdplatserna för största möjliga effektivitet, något som verkligen tål att
studeras närmare, menar Mathias Blom.

– Min upplevelse är att managementbesluten inom vården inte alls är så väl
underbyggda som de vetenskapliga
besluten. När det kommer till hur man
bygger sjukhussystem så finns det helt
enkelt inte så mycket evidens och forskning vilket är något av en paradox. Det
gör att man slösar väldigt mycket pengar
och det drabbar också patienternas hälsa i
slutändan.

Malin Lindgren
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minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för
översyn av produktresumén 11/2015.
Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.
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IVA tvingades
skicka honom
kors och tvärs
med ambulans
i Skåne
Tre gånger blev Olle Månsson som
vårdades på IVA med bruten nacke
klassad som friskast då det saknades
vårdplatser
Från IVA i Malmö till IVA i
Helsingborg och tillbaks
igen. Och därefter till IVA i
Ystad. När 85-årige Olle
Månsson bröt nacken blev
han klassad som ”friskast” på
IVA-avdelningen tre gånger
och skickad kors och tvärs
med ambulans i Skåne.
t–

Det är klart att jag undrade varför
jag åkte ambulans hela tiden. Men jag
var så medtagen att jag inte riktigt
förstod vad som hände.
Olle Månsson har precis återhämtat
sig från en envis svalgpares, det sista
spåret efter olyckan hemma på tomten i
Baden Baden-stolen sommaren 2014.
Strax innan jul, ett och ett halvt år efter
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händelsen, blev han äntligen av med sin
PEG och kunde börja njuta av riktig
mat igen. Lättnaden är stor för den före
detta elitcyklisten som var van att leva
ett aktivt liv med några mils cykling
varann dag.
Och det var precis efter en sådan
cykeltur olyckan skedde. Olle Månsson
klev ur duschen, drog på sig shortsen
och fortsatte ut till solstolen på tomten
för en stunds avkoppling.
– Men när jag skulle sätta mig gick
stolen i baklås och jag föll handlöst
bakåt. Jag hamnade rakt på ryggen och
låg kvar där på marken en stund och
bara kände efter om något var brutet.
Det gjorde inte så ont precis men jag
förstod ändå att det kanske var bra om
jag blev undersökt av en läkare. Så jag
tog mig själv bort här till akuten i
Ystad. Vi bor ju ganska nära.
Väl där fick undersökande läkare
något stressat i blicken. Olle Månsson

Olle Månsson var så medtagen att han inte riktigt förstod v

fixerades omedelbart och efter röntgen
konstaterades att sjätte halskotan var
sprucken horisontalt. Samma kväll opererades han akut i Malmö och vaknade
upp någon dag senare i respirator på
IVA.

www.sjukhuslakaren.se
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vad som hände, men minns att han undrade varför han åkte ambulans hela tiden.

– Han var riktigt, riktigt illa däran,
säger hustrun Britt Månsson som får stå
för detaljerna kring den där första tiden
när Olle själv vandrade in och ut ur
medvetslösheten.
Varje dag körde hon från hemmet i
Ystad till Malmö för att kunna finnas

vid makens sida. Och det var därför
också hon som reagerade kraftigast över
beskedet om flytt av Olle som kom från
läkaren några dagar senare.
– Jag opponerade mig givetvis. Han
låg ju där och såg så väldigt blek och
eländig ut med alla sina rör och slangar

Foto: André de Loisted

över allt. De berättade att någon måste
flyttas till Helsingborg på grund av
platsbrist och att han var den som var

Fortsättning nästa uppslag >>>
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minst sjuk på avdelningen. Men för mig
är det ett konstigt resonemang för är
man jättesjuk och ligger på en intensivvårdsavdelning så spelar det ju egentligen ingen roll om andra runt omkring
dig är ännu sjukare.
Hos Britt Månsson växte även oron
över att det kanske snarare var makens
foglighet än medicinska tillstånd som
gjorde att han valts ut som den patient
som skulle transporteras i väg med IVAambulans till ett sjukhus i en annan
stad.
– Han är ju så väldigt snäll och tålig
och gjorde precis som de sa hela tiden
trots att han var som ett paket. Jag var
så rädd att de valde just honom av den
anledningen.
Men Britt Månssons protester hjälpte
inte. Redan samma dag gick IVAambulansen och en dryg timme senare
befann sig Olle Månsson på IVA i Helsingborg i stället.

www.sjukhuslakaren.se

– Jag minns bara att jag öppnade
ögonen och såg ut genom det stora
fönstret baktill i ambulansen och
undrade lite över vart jag var på väg och
vad det var som hände, säger Olle
Månsson.
Ungefär tre dagar senare gick hela
scenariot i repris. Denna gång var det
IVA i Helsingborg som hade nått sin
maxkapacitet och läkaren där som
bedömde att den friskaste patienten var
85-åringen med bruten nacke. Ännu en
orolig färd väntade för Britt och Olle
Månsson.
– Jag upplevde väl egentligen inte
att han blev sämre av någon av flyttarna
men att de kunde bedöma honom som
den fysiskt bäste, den som skulle tåla de
här ständiga flyttarna i den höga åldern,
liggande i respirator som han var och
med bruten nacke. Det har jag lite svårt
att förstå, säger Britt Månsson.
Men historien slutar inte där. Efter

totalt 12 dagars intensivvård flyttades
Olle Månsson ännu en gång – denna
gång till IVA på hemsjukhuset i Ystad.
– Då tyckte jag mest att det var
skönt att han skulle komma hem till
Ystad. Men dessa ständiga flyttar...han
var så svag och kunde nästan inte prata.
Jag tycker fortafrande inte att det var
rätt, säger Britt Månsson.
– I dag är jag bara tacksam över att
jag lever och är frisk igen. Om mina
långvariga sväljsvårigheter uppstod på
grund av flyttarna eller ej vet jag inte.
Jag tänker inte riktigt i sådana banor.
Och som före detta elitcyklist är jag van
att kämpa. Men konstigt med alla flyttarna trots att jag var så svårt sjuk och
låg i respirator på en IVA-avdelning det
tyckte jag verkligen att det var, säger
Olle Månsson.

Malin Lindgren
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SEKTIONSCHEFEN PÅ IVA I MALMÖ

– Att flytta IVA-patienter
medför alltid stora risker
Ett ökande fenomen – trots
att man vill undvika det till
varje pris. Att flytta patienter mellan olika IVA-avdelningar innebär alltid en stor
risk för patienten och en oro
för anhöriga enligt sektionschefen och överläkaren Johan
Persson på IVA i Malmö.
t – Det är en hederssak för oss att flytta

patienterna så lite som möjligt.
Endotrachealtuben kan åka ut, thoraxdränet kan åka ut, man kan tappa
venväg. Allt detta är allvarliga händelser
som kan få dödsfall som följd.
Det har också visat sig leda till just
dödsfall enligt en studie av svenska
intensivvårdsregistret.
I Lund finns i dag nio IVA-platser
och i Malmö finns det tio. Men hur man
har kommit fram till just det antalet vet
inte ens Johan Persson som har det
yttersta medicinska ansvaret.
– Man kan fråga sig varför jag har
aldrig fått chansen att beskriva om jag
tycker att det här räcker eller inte. Det
är det här antalet vi har fått budgeterat
för och inget jag har mandat att påverka
utan tydliga siffror som visar att belastningen har gått uppåt stadigt under en
längre tid. Det vi står inför när ytterligare en sängplats behövs är antingen att
beordra in vår redan hårt ansträngda
personal och riskera att bränna ut den
eller också får vi utnyttja ledig kapacitet
på ett annat sjukhus.
För några år sedan gjordes en utred-

ning efter att en IVA-patient hade
skickats tre gånger mellan de skånska
sjukhusen, berättar Johan Persson. Det
visade sig senare att det sista tillfället
inte krävde IVA-ambulans och alltså inte
var frågan om en regelrätt IVA-transport.
– Men två gånger är illa nog. Man
drar verkligen öronen åt sig när man
står inför att skicka en patient som har
blivit skickad tidigare på grund av
resursbrist. Själv skickar jag aldrig i väg
en patient en tredje gång oavsett hur det
ser ut. Varför det gjordes i det här fallet
är svårt att svara på eftersom jag inte har
tillgång till alla medicinska detaljer.
Det kan handla om oerfarenhet hos de
inblandade. Men i bland tvingas man
som läkare att välja mellan två onda
ting och valde kanske att skapa plats
och rädda livet på en annan helt instabil
patient. Annars kan jag inte för mitt liv
förstå att det här gjordes.
En nollvision när det gäller att flytta
patienter går dock inte att ha, menar
Johan Persson. Även om man skulle öka
resurserna någonstans i Skåne.
– Det måste finnas en transportorganisation som medger att vi kan skicka patienter som ligger i respirator eller har
annan livsuppehållande behandling när vi
får resursbrist. Det kommer alltid att
kunna hända den patient som är den mest
stabila och utan organsvikt. Men det får
inte ske automatiskt eller på lösa indikationer. Bara när det är absolut nödvändigt.
Ändå flyttas hela två tredjedelar av
IVA-patienterna på grund av skäl som
går att kritisera, menar Johan Persson.
– Man ska ha klart för sig att de patienterna flyttas på ett ogynnsamt sätt.
Det är en kraftigt ökad risk för negativa
effekter även för patienterna i statistiken

som flyttas till sin hem-IVA. Men de
som skickas för att komma till en högre
vårdnivå går givetvis inte att kritisera.
Men under sina 23 år inom intensivvården har Johan Persson trots allt inte
hört om något dödsfall som har inträffat
på grund av en transport i Skåne.
– Kanske för att vi ständigt väljer att
skicka den som missgynnas minst och
att jag och mina kollegor är noga med
att föra budskapet vidare till yngre
kollegor ”skicka aldrig en andra gång
och aldrig någonsin en tredje”.
Malin Lindgren

Ökad dödlighet
bland patienter
som flyttas
Det finns en överdödlighet bland
IVA-patienter som skickas till en
annan enhet på grund av resursbrist. Det visar årsrapporten från
Svenska Intensivvårdsregistret.
t Den totala andelen vårdtillfällen
där man blev tvungen att flytta
patienten till en annan IVA-enhet på
grund av resursbrist låg år 2014 på
1,49 procent.
Medelåldern hos patienterna som
flyttades år 2014 var 61 år och en
klar majoritet av dem var män.
Vårdtiden före flytt låg i medeltal
på 4,9 dygn.
30-dagarsmortaliteten hos den
förflyttade gruppen patienter låg på
17,8 procent jämfört med 15,5
procent i det totala materialet vilket
visar på en överdödlighet i denna
grupp.
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Inget ont som inte har
Kod i Heroma avslöjade att kirurgen
Bengt Gustavsson inte fått ut 50.000 kr i jourersättning
När Bengt Gustavssons såg
kvoten 1/330 i lönebeskedet
tänkte han att något måste
ha blivit fel. Efter lite
detektivarbete förstod han
istället att det var helt rätt
och kunde kvittera ut mer än
50 000 kronor retroaktivt.

Transplantationskirurgen Bengt Gustavsson
fick en rejäl julklapp då han upptäckte en
mystisk kod i lönebeskedet. Nu uppmanar
han alla som jobbar mycket jour att kolla om
de hittar koden 1/330 i lönebeskedet.

t Bengt Gustafsson är transplantationskirurg på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Där har han jobbat
sedan slutet på 1990-talet. År ut och år
in har han prydligt noterat all sin
arbetade tid.
– Vi har använt Excel vilket gett oss

en tydlig översikt varje månad.
Vad Bengt Gustafsson inte haft koll
på, och uppenbarligen inte lönekontoret
heller, var regeln i det centrala avtalet
som anger att den som har mer än 50
timmars jour eller 150 timmar beredskap
per månad har rätt till extra ersättning
om1/330 av månadslönen för de överskjutande timmarna (se även artikel nedan).
Sedan några år tillbaka sker uträkningarna i löneverktyget Heroma som
är programmerat utifrån de anställdas
olika avtal. När Bengt Gustafsson sammanlagda timmar för beredskap en
månad övergick 150 så rasslade det till
och ytterligare en post bilades i lönebeskedet: 1/330 av månadslönen. När
Bengt Gustafsson läst det centrala
avtalet gick han tillbaka till sina gamla
jour- och beredskapslistor och räknade

”Läkaren ska själv registrera tiden – men det är arb
Jour och beredskap ersätts med tid
eller med 1/137 av månadslönen
och därutöver 1/440 av månadslönen för varje jour-eller beredskapstimme. Det är regler som de
flesta sjukhusläkare känner igen
från lönebeskedet.
t Men jobbar du i en ovanlig specialitet med stort jour-och beredskapsuppdrag? I så fall bör du kolla om du
verkligen fått extra betalt när
timmarna blivit många.
Den som går jour mer än 50 timmar
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per månad eller har beredskap mer än
150 timmar per månad har rätt till
extra ersättning för varje timme därutöver. På de överskjutande timmarna
görs en andelsberäkning utifrån om det
är jour, beredskap a eller beredskap b,
samt om det är vardag eller helg.
Resultatet multipliceras med kvoten
1/330 av månadslönen.
Det spelar ingen roll hur stor del
av jouren eller beredskapen som varit
arbetad tid. Detta gäller förstås alla
läkare.
Torbjörn Karlsson, ordförande i

Upplands allmänna läkarförening, och
styrelseledamot i Sjukhusläkarna, tror
att det är svårt att komma upp i de
timmarna om man arbetar i en stor
specialitet.
– Men är man få specialister och
har ett stort jouruppdrag så kan jag
tänka mig att det händer ganska lätt.
En läkare själv ska ange vilken tid
hen haft jour och beredskap, men
själva uträkningen av lönen är arbetsgivarens ansvar. Då gäller det att lönekontoret har koll på kvoterna.
Det är ovanligare att hitta 1/330

www.sjukhuslakaren.se
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r något gott med sig!
timmar. Han kunde se att det genom
åren hänt någon månad då och då att
han varit i beredskap mer än 150
timmar. Men han hade alltså aldrig fått
några 330-delar extra tidigare.
– Detta är det enda positiva som
Heroma fört med sig, i övrigt är det
ett trögt och oöverskådligt system
som tar tid från viktigare uppgifter.
För att få någon ordning på de
missade utbetalningarna vände sig
Bengt Gustafsson till Läkarförbundet.
Han ville bland annat veta om det fanns
preskriptionstid men också om denna
okunskap var unik för Sahlgrenska, eller
om fler borde upplysas om 1/330regeln. Efter en månad fick han svar att
detta skulle skötas av den lokala läkarföreningen.
– Men ombudsmannen på GLF
kände inte till regeln och verkade inte
särskilt intresserad av att ta reda på hur
det låg till på övriga kliniker.
Bengt Gustafsson kommunicerade
vidare med Läkarförbundet utan att få
gehör för frågan.

Ser du koden 1/330
i ditt lönebesked
då kan du ha extra
lön att hämta ut!
– Förhandlingschefen menade att
»lokalföreningarna är högst medvetna
om ersättningsreglerna och är uppmärksamma på att de efterlevs«.
Detta förvånade Bengt Gustafsson
eftersom han inte uppfattat att det
gällde i Göteborgs läkarförening. Han
är också besviken över att förbundet inte
tycktes vilja hjälpa till att sprida
kunskap om saken.
– Jag vill ju att mina kollegor i
resten av Sverige ska få rätt ersättning
de också.
Under tiden hade han själv kontaktat
sin verksamhetschef och HR-avdelningen.
De förstod problemet och man gick med
på att betala ut retroaktiv ersättning från
2004 för Bengt Gustafsson och hans
kolleger på Transplantationscentrum.

2013 rapporterade Sjukhusläkaren om
protesterna mot Heroma som tvingat läkarna
att bli löneadministratörer. Men inget ont som
inte har något gott med sig.

– För mig personligen hade det hänt
mellan noll och tre gånger per år. Det
var inga stora summor varje gång, men
på tio år så blev det över 50 000 kronor.
Det kan man ha roligare för än att »ge
bort« till arbetsgivaren!
Sara Gunnarsdotter

betsgivarens ansvar att se till att lönen blir rätt”
på lönebeskedet, främst beror det
förstås på att det är ovanligt att jobba
så mycket. Men det kan också bero på
att regeln är okänd, så var det för
kirurgerna på transplantationscentrum
i Göteborg. Torbjörn Karlsson säger
att han förutsätter att lokalföreningsmedarbetare, åtminstone i de mer
centrala positionerna borde känna till
avtalets innehåll och att arbetsgivaren
håller sig till det. Han är tveksam till
om det verkligen behöver informeras
mer om det.
– Först måste man gå till botten

med detta för att veta om det verkligen är ett utbrett problem. Det står ju
väldigt tydligt i avtalet vad som
gäller.
Om du vet att du har varit i jour
eller beredskap mer än 50 respektive
150 timmar någon månad och inte fått
extra ersättning för timmarna därutöver bör du kontakta din chef och löneadministrationen.
På transplantationscentrum vid
Sahlgrenska universitetssjukhuset
kunde man med hjälpa av gamla listor
slutligen få ut sin »330-delsersätt-

ning« retroaktivt för 10 år.
Johan Magnusson, chefsjurist på
Läkarförbundet säger att det rent juridiskt finns en gräns på två år bakåt i
tiden för kollektivavtalade rättigheter.
– Men utifrån ett personalpolitiskt
perspektiv kan det finnas anledning
för arbetsgivaren att vilja göra rätt för
sig när det är arbetsgivaren som har
brustit och korrigera uppgifterna även
om de sträcker sig flera år bakåt.

Sara Gunnarsdotter
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Mycket bra, bra, dåligt, uruselt?

Ska det kräva
remiss till aku
Effektivitetsutredningen föreslår remisstvång till akuten.
Sjukhusläkaren frågade facklig aktiva läkare frunt om i
landet om det skulle underlätta läkarnas arbetssituation och
göra vården mer effektiv. Så här svarade man.
Vi bad också akutläkarna Nicholas Aujulay och Katrin
Hruska kommentera effektivitetsutrtedningen. Båda sågade
förslaget. Se sidorna 28-29 och 32-33.
SKÅNE
Ja, om det finns
distriktsläkare dygnet runt
och på akuten jourtid
t Principiellt vore remisstvång till

akuten bra men det förutsätter att det
finns någon tillgänglig som kan skriva
remissen!
En gammal hederlig lösning med en
ständigt tillgänglig provinsialläkare
fanns fortfarande när jag gjorde AT i
Hässleholm. De hade nattjour på sjukhuset och ingen släpptes in om de inte
kom i ambulans utan att först ha
passerat jourdoktorn. Där satt gamla
vana doktorer och sorterade. Dessutom
var patienterna hårt bundna till sina
doktorer och skulle inte drömma om att
komma till sjukhuset utan att ha kon-
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sulterat sin doktor först och de fick tid
på vårdcentralen under dagtid.
Problemet idag är att det finns dålig
möjlighet att få remiss och då urartar
det hela. Alltså blir svaret JA och det
innebär att det ska finnas distriktsläkare dygnet runt! På jourtid placerad
på akuten.
Ann Hermansson, vice ordförande,
Sjukhusläkarföreningen
Universitetssjukhuset i Lund.
***

Ja, med en bra
primärvård 24/7
t Ett remisstvång skulle onekligen

göra arbetet på akuten lättare och
renodla de patienter som kommer dit
så att de verkligen har åkommor som
kräver akut bedömning jourtid av

sjukhusspecialist.
Detta hade skapat mer utrymme för
att ta hand om de verkligt akut sjuka
samt också varit kostnadsbesparande då i
dagsläget många sjukhusjourlinjer, inklusive beredskapsjourlinjer, lägger mycket
aktiv tid under jourtid på att behandla
rena primärvårdsfall som inte alls behöver
behandlas under jourtid på sjukhus.
Dock inser vi att ett sådant system
bara kan fungera med en mycket välfungerande primärvård med bred och
allsidig kompetens 24/7, vilket vi inte
har i dagsläget, och även om vi hade det
kan problem uppstå i specialfall t ex om
ambulanser som hämtat på olycksplats
ska tvingas till fördröjande omväg via
primärvården för remiss. Sistnämnda
såklart ett lösbart problem.
Erik Mattsson, ordförande i Östra
Skånes lokalavdelning
av Sjukhusläkarföreningen.

www.sjukhuslakaren.se

as
uten?
VÄSTERNORRLAND
Nej, bättre att
sortera alla på akuten
t I Västernorrland genomför man nu ”en

väg in”. Patienterna kommer till akutmottagningen och sorteras där upp till
primärvård eller sjukhus specialistvård.
Jag tror detta är en bättre lösning än
remisstvång.
Bo-Göran Widman, ordförande
i Ångermanlands läkarförening.

GÖTEBORG
Ökad valfrihet bättre
lösning än remisstvång
t Vår grundprincip är ”valfrihet och
mångfald för både patienter och läkare”.
Det kan dock finnas vissa fördelar med

remisstvång. Rimligtvis bör en första sorteringsfunktion leda till färre patienter på
akutmottagningarna och även en bättre
hänvisning till rätt specialitet.
Man måste dock starta med att
bygga upp primärvården och dess akutverksamhet först. Man bör också se till
att de nedlagda kommunala äldreomsorgens platser/boenden öppnar igen så
att de äldre får den vård och omsorg
som behövs i hemmet i stället för att de
skall bli tvungna att söka akuten för
enklare åkommor, eller blir så pass
sjuka att de måste söka akuten och bli
inlagda på sjukhus.
Man bör samtidigt och långsiktigt
stimulera så att även övriga specialistläkare/sjukhusläkare kan arbeta inom
öppenvården så att patienter har valmöjlighet i stället för att söka på akuten.
Shokoufeh Manouchehrpour, ordförande,
Göteborgs Sjukhusläkarförening.

SÖRMLAND
Svårt svara ja eller nej
Man måste börja i rätt ände
t

Svårt att svara ja eller nej. Tanken är
god, men man måste starta i rätt ände.
Problemet är som vi ser det att primärvården i dagsläget inte har resurser att utöka
sitt akutansvar i den utsträckningen.
Marie Engman, ordförande
Sjukhusläkarna Särmland

HALLAND
Remisstvång underlättar
t Ja det skulle underlätta och bli en
bättre ”triagering” än den som sker
idag. Väldigt många kan vänta till
dagtid eller få den hjälp som behövs via
primärvården om den har öppet.
Katarina von Bothmer Östling,
ordförande Sjukhusläkarna Halmstad
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KATRIN HRUSKA:

”Kvaliteten på akutsjukvården
det stora problemet
– inte patientkategorin”
Det är kvaliteten i akutsjukvården som är det
huvudsakliga problemet –
inte patientkategorin som
befinner sig där.
t Att akutläkare överhuvudtaget inte
nämns i effektivitetsutredningen är en
besvikelse och en stor brist, menar
Katrin Hruska, ordförande i Svensk
Förening för Akutsjukvård.
– Akutmottagningarna, i Sverige i
dag, har fått karaktären av en slags problemlösarmottagning dit till exempel
patienter med nyupptäckt cancer
skickas från primärvården för att vi ska
lösa situationen. Allmänläkarna står i
många fall inför att det kan ta en månad
för patienten att komma rätt i vården
eller att skicka över honom eller henne
till oss. Men det är inte så Socialstyrelsen har definierat vårt uppdrag.
Att akutmottagningen kan lösa alla
problem har blivit ett slags tradition
inom vården – för att man alltid har
öppet, menar Katrin Hruska. Men det
blir väldigt ineffektivt och dyrt om man
redan från början vet att patienten inte
har ett allvarligt akut problem och ändå
stoppar in dem i ett system som letar
efter de patienter som håller på att
krascha. I stället borde primärvården bli
navet i sjukvården och akutmottagningarnas uppdrag avgränsas och definieras
till de som inte kan vänta, anser hon.
– Det uppdraget är vi bra på och det
vill vi ha. I stället fylls våra system upp
av de här patienterna som allmänläkaren
och internmedicinspecialisten kanske är
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effektivitetsutredningen när akutsjukvården diskuteras, för det är en
väldigt bra och ambitiös utredning
annars.
Men att en stor del av akutsjukvården skulle förläggas till primärvården,
något som diskuteras som en möjlig
framtida lösning i utredningen, är
Katrin Hruska skeptisk till.

”Ser ingen vits med dygnet
runt-öppen primärvård”

Katrin Hruska tycker att det är en stor brist,
och är besviken över, att akutläkare inte
nämns överhuvudtaget i effektivitetsutredningen och att utredaren inte ens talat med
Svensk Förening för Akutsjukvård.

överens om behöver läggas in, men som
inte är akut dåliga. Vi får funktionen av
en jour för det som inte kan lösas någon
annanstans.

”Bemanningen är
för okvalificerad”
Och bemanningen på akutmottagningarna är ett kapitel i sig, menar Katrin
Hruska. Den utgörs ofta av underläkare
som styrs på distans av olika bakjourer
som bara i undantagsfall verkligen är på
plats och träffar patienterna.
– Vi akutläkare vill som specialister
inom vårt område vara där hela tiden
och jobba tillsammans med sjuksköterskorna och undersköterskorna för bästa
möjliga akuta omhändertagande. Det är
tråkigt att akutläkare inte ens nämns i

– Det pratas om dygnet runt-öppna
vårdcentraler med tillgång till primärvård jämt, men det förstår jag inte
riktigt vitsen med. Det är inget
problem för oss att ta hand om de akuta
problemen där någon måste träffa en
doktor omedelbart. Det är det som är
vår kompetens och det är de patienterna
vi vill ska komma till akuten. Det är
patienterna med de subakuta problemen
och de som inte kommer till sin mottagning för att de inte har några tider
som skulle behöva någonstans att vända
sig.
I det fallen skulle primärvården mer
än gärna kunna få karaktären av en
central nyckelinstans, bemannad av
andra specialister än bara allmänläkare,
menar Katrin Hruska.
– Så långt håller jag helt och fullt
med om det som föreslås i effektivitetsutredningen. Det vore jättebra om primärvården tog hand om patienterna
som har haft ont i knäet några dagar och
tar en sväng förbi akuten för att passa på
att kolla upp det. Där är det givetvis en
fördel med god tillgänglighet och bra
möjlighet att få kontakt med en läkare.
Men om samma patienten börjar få feber
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och är rädd för att det är en infektion i
knäet – då är det vi som bör ta oss an
det. Då är det ett akut problem som
behöver omedelbar behandling.

”Närakuter ingen
lösning för framtiden”
De närakuter som nämns i utredningen
ser inte Katrin Hruska som en bra
framtida lösning eftersom det ändå
kommer att söka sig patienter med allvarliga akuta sjukdomar dit.
– Då måste man likväl ha en beredskap för att ta hand om dem och då blir
det inte speciellt effektivt. Det kostar
mycket att ha en akutmottagning för
det behöver finnas både läkare och sjuksköterskor på plats som kan ta reda på
om personen har en hjärtinfarkt eller en
blödning i magen och om det finns
anledning att övervaka. Det är upp till
oss på akutmottagningen att möta det
behovet. Men här finns det en tendens
att vilja styra bort allting från akuten.
Akuten är och ska vara en bra plats
för att ta hand om patienter med oklara
symptom, menar Katrin Hruska. Akutläkarens kompetens utgår från patientens symptom och när man diskuterar
akutsjukvård måste man vara på det
klara med att det finns människor som
till exempel kräks och har diarré för att
några timmar senare ligga medvetslösa,
berättar hon.

Vill inte ha
trösklar till akuten
– Jag vill inte ha trösklar till akutmottagningen – jag vill ha ett tydligt
uppdrag så vi kan organisera oss efter
hur det ser ut – om någon kommer till
akutmottagningen så ska man kunna
hänvisa dem någon annanstans om det
inte är uppenbart att det ska vara där. I
dag är det olika organiserat överallt. I
Stockholm får till exempel alla komma
in oavsett och på andra ställen får de
inte det. Det är inte oproblematiskt att
hänvisa folk, men erfarna sjuksköterskor
med bra utbildning kan göra en sådan
bedömning och hänvisa vidare till
exempelvis en närakut.
Vad har du för förhoppningar
kring framtidens akutsjukvård?
– Nu börjar fler och fler akutmottagningar anställa akutläkare och få

”Akuten har fått
funktionen av en
jour för det som inte
kan lösas någon
annanstans”
ordning på sin verksamhet, men det är
fortfarande bara i Linköping hela akutmottagningen drivs av akutläkare. Jag
tror att utvecklingen för akutläkare och
akutsjuksköterskor går mycket hand i
hand. Det handlar om att vi behöver
jobba i team och det bygger på att man
kan ta över ansvaret för akutmottagningen och utveckla den på det här
sättet, säger Katrin Hruska.

”Vi måste komma ifrån tänket
om det är medicin eller kirurgi”
– Många akuter har till exempel fortfarande uppdelningen kvar mellan
medicin och kirurgi, enligt det traditionella systemet. Men för oss är alla patienter våra patienter. Vi måste gå ifrån
tänket ”är det här kirurgiskt eller inte”
och i stället fråga oss”är det här akut
eller inte”. Det är så sjuksköterskorna
alltid har jobbat. Men det går inte att
göra den här omställningen förrän man
har en akutläkardriven verksamhet. För
oss är det mycket av en mognadsfråga.

Akutsjukvård bör bli
ett eget ämne i utbildningen
Katrin Hurska menar att akutsjukvård
skulle behöva bli ett eget ämne under
utbildningen. Uppsala är det enda universitet som har det så i dagsläget, men
det planeras i Linköping, Lund och även
Örebro.
Om du skulle sia – hur lång tid
dröjer det innan landets akutmottagningar kan vara organiserade på ett
optimalt sätt?
– Det kommer att ta lång tid och det
kräver samordning. Linköping har redan
från början haft en långsiktig helhetsplanering. På många ställen börjar
processen utifrån akuten – men man
tittar inte på hur andra kliniker och
sjukhuset i övrigt påverkas. Då hamnar
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man i en konfliktsituation och konstaterar att det funkade inte.
Men det händer defintivt saker på
sina håll.
– I Skåne finns en regional samordnare och i Västra Götaland pratar man
om att samordna.
Vad gör ni inom Svensk Förening
för Akutsjukvård för att förändra
situationen?
– Vi håller bland annat på att
utforma ett nationellt kvalitetsregister
där vi tittar på själva mottagningen
utifrån organisatoriska förutsättningar
och de data som kommer in i patientliggaren. Vilken tid patienterna kommer,
hur gamla de är, om de kommer in med
ambulans, om någon har avlidit och så
vidare. Vi vill att alla regioner och
landsting ska vara med och man har
börjat rapportera in i exempelvis Skåne.
Min utmaning är att koordinera och få
dem att lära av varandra och samtidigt
belysa det här kvalitetsproblemet.
– Eftersom alla läkare har jobbat på
akuten någon gång så tror många att det
är något man kan automatiskt. Därför
behöver vi visa att det är en unik kompetens. Det kan kan vara svårt ekonomiskt att argumentera för att en akutmottagning som tidigare bemannats av
AT-läkare nu ska befolkas av specialister.
Men det blir inte dyrare med tanke på
hur många utredningar som görs i
onödan med dagens system, samtidigt
som man bygger upp en kö.
Vilka är de stora utmaningarna?
– Det är bland annat att ha kvar de
här vägarna in i vården, så att alla fortsätter att känna ett ansvar, så att man
inte bygger ett nytt sjukhus i sjukhuset
med till exempel en egen övervakningsavdelning på akutmottagningen.
Sedan behöver vi utnyttja primärvården
bättre. Det är en särskild kompetens
som inte haft en stark ställning i svensk
sjukvård. Vi har inte den kulturen och
det är därför en kulturförändring som
ska till. Där måste alla vi läkare stå
bakom och stötta allmänläkarna på det
här området. Men vi kan inte heller
överföra allt ansvar till dem utan det
handlar om ömsesidig respekt, att patienterna ska skickas till rätt ställe.
Malin Lindgren
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”Akutläkarnas
arbetsförhållanden
omänskliga idag”
Omänskliga scheman med
alltför många arbetspass
utan möjlighet till vare sig
lunch eller återhämtning
med jourkomp.

tråkigt om man känner med en gång att
tempot är för tufft och att man varken
har tid för lunch- eller toalettpaus under
majoriteten av sina arbetspass.

Undersökning visar på
stora arbetsmiljöproblem

t Skyddsombudet Mikael Nilsson är

själv läkare på akuten och tycker att
grundtanken att bemanna med akutläkare är bra – men är kritisk till att det
framställs som fantastiskt innan man
har hittat ett hållbart sätt för dem att
jobba.
– Förstå mig rätt – jag vill gärna
bada, men just nu finns det inget
vatten. Ingen har svaret på hur man ska
kunna bemanna akuterna med akutläkare på ett hållbart sätt, säger Mikael
Nilsson som har varit anställd på akuten
i Solna sedan 2007.
Han är inte specialistutbildad akutläkare i bokstavlig bemärkelse, men väl
internmedicinare stationerad på akuten,
med lång erfarenhet av det hektiska
arbetstempot. Och det är med viss oro
han ser hur akutläkarkollegor kämpar
på under tuffa arbetsförhållanden utan
tillräcklig tid för återhämtning.

Många specialister slutar
– Vi är den akutmottagning i Stockholm med högst andel anställda
specialistutbildade akutläkare och STläkare i akutsjukvård, men vi har också
den lägsta kvarstannandefrekvensen på
specialistnivå. Det här är ett fantastiskt
arbete med konstanta utmaningar där
man lär sig något nytt under varje
arbetspass. Men det kan lätt bli för
42

Mikael Nilsson är väldigt positiv till akutläkare,
men menar att systemet måste förändras.
– Den stora frågan är hur dessa duktiga personer orkar längre än bara en kort period så
att de fortfarande finns kvar i yrket när de har
fyllt 45 år.

mycket. Och så som schemat ser ut i
dag i kombination med att de krav som
ställs på dig inte går att uppfylla – det
är då vi hamnar i ett tråkigt läge.
I stället måste man hitta ett hållbart
sätt att jobba på innan akutläkare införs
på bred front, anser Mikael Nilsson. Ett
arbetssätt som håller för ett helt yrkesliv
och inte som nu då läkarna bara mäktar
fem till tio år.
– Det ska fungera att var akutläkare
och småbarnsförälder eller ensamstående
mamma också. Livet har många faser och
lägger man fem till sju år på att utbilda
någon i det här yrket så är det oerhört

Mikael Nilsson hänvisar bland annat till
en rapport om de hälsomässiga och
sociala konsekvenserna för läkare på
akutkliniken i Solna som tre av hans
kollegor har genomfört. Den visar bland
annat att en ökad andel av den totala
arbetstiden har förlagts utanför kontorstid de senaste åren, samt att arbetsbelastningen på dessa arbetspass har ökat.
Även personalomsättningen har varit
hög liksom nivån av upplevd stress och
ohälsa bland akutklinikens läkare.
Och arbetsmiljöproblemen på akutmottagningarna har sin grund i bristande vårdplatser, men också i schemaläggningen och den totala kliniska
arbetstiden, anser Mikael Nilsson. De
svenska förhållandena är helt enkelt inte
jämförbara med de i exempelvis USA,
tycker han.
– Jag är övertygad om att akutläkarsystemet fungerar jättebra i andra
länder, men att se på akutläkare som ett
nio till fem jobb här i Sverige fungerar
inte riktigt. Att anpassa arbetssätt och
scheman för en helt ny yrkeskategori är
en tuff historia. Därför måste man
undersöka förutsättningarna väldigt
noga innan det görs.
Om införandet av akutläkare ska bli
framgångsrikt handlar mycket om att
fördela arbetstiden så att den inte bara
sker på kvälls och helgtid, tror Mikael
Nilsson. Akutmottagningen behöver
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vara välbemannad även på dagtid, framför allt
på ett universitetssjukhus med tre uppdrag –
inte bara ett. Undervisning, forskning, fortbildning – allt detta kan göras dagtid för att spä ut
nattarbetet, anser Mikael Nilsson.
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Är du ung
forskare?

Facklig analys på gång
Från fackligt håll håller man just nu på att förbereda en analys av hur kollegorna vill arbeta för
att ha en attraktiv och hållbar arbetsplats,
berättar Mikael Nilsson. I den analysen kommer
medlemmarnas synpunkter på hur man skulle
vilja lägga upp sitt arbete utifrån arbetstider,
förhållandet till övriga uppdrag, utbildning och
forskning att vägas in.
– Läkarförbundet rekommendationer på
ungefär tio procents utbildning motsvarar ju till
exempel fyra timmar i veckan som definitivt
kan förläggas på dagtid. Vi behöver hitta den
rätta algoritmen så att ansträngningsgraden går
ner. ”The devil is in the details”, säger Mikael
Nilsson.

Stökigt jobb som
kräver speciellt engagemang
För patientomhändertagandet på en akutmottagning är stökigt och kommer alltid att vara
det, menar Mikael Nilsson och berättar om hur
han under ett och samma arbetspass kan tvingas
ge dödsbesked till en småbarnsmamma vars
make precis avlidit i ett hjärtstopp och en stund
senare dödförklara en ung, svårt skadad man
vars flickvän förtvivlat försöker nå honom på
telefonen som ligger kvar i fickan.
– De här sakerna händer ju ofta och de är en
del av vardagen för oss. Men det är vi tränade på
och det klarar vi – haken är när belastningen
blir för stor utifrån de resurser man har. När
man hela tiden tvingas parera organisatoriska
brister och inte kan följa de guidelines som finns
utan står med en patient som borde läggas in
med har inte möjlighet att göra det.
Men att bästa möjliga akutsjukvård ges av
just akutläkare med den kontinuitet och spetskompetens de besitter – det råder det inga tvivel
om, anser Mikael Nilsson.
– Jag är väldigt positiv till akutläkare – den
som är van och utbildad på ett bra sätt gör det
bästa jobbet för patienterna och ger den högsta
kvaliteten i vården. Men hur ska vi se till att
dessa duktiga personer orkar längre än bara en
kort period? Och fortfarande finns kvar i yrket
när de har fyllt 45? Det är det som är den stora
frågan.

Förra årets unga forskare, Erik Melén, tar emot anslaget på
6 miljoner kronor av H.K.H. Prins Daniel. Erik forskar kring
hur man kan förhindra att barn med astma får kronisk
lungsjukdom i vuxen ålder.

Sök Prins Daniels forskningsanslag för
yngre lovande forskare.
Någonstans där ute ﬁnns svaret och lösningen på
hjärt- och lungsjukdomarnas gåta. Vi vet inte var,
men vi vet att forskning är nyckeln. Det är därför
Hjärt-Lungfonden i  år samlat in och delat ut
pengar till svensk hjärt- och lung forskning. Den
svenska hjärt- och lungforskningen håller en
mycket hög internationell nivå och kan bedrivas
tack vare våra generösa givare.
Nu söker vi dig som är ung forskare inom hjärta,
kärl och lungor. Du som kanske är ett genombrott
på spåret men behöver medel för att kunna nå det.
Din ansökan vill vi ha under perioden
 februari till och med  mars .
Anslaget ska främja återväxten inom forskningen
och är på sex miljoner kronor över tre år.
Bedömningsgrund: Vid utvärderingen kommer
vi att särskilt beakta forskningsprojektets
originalitet och sannolika kliniska betydelse.
Mer information om anslaget och ansökningsförfarandet ﬁnns på vår hemsida
www.hjart-lungfonden.se Eller ring vår
forskningsavdelning på tfn -  .

tillsammans räddar vi liv
pg   -
www.hjart-lungfonden.se

Malin Lindgren
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”Problemet är inte patienternas sökmönster
utan att det saknas sängplatser
för de sjukaste som behöver slutenvård”
Att många söker akutsjukvård i onödan är en myt
– däremot fungerar svenska
akutmottagningar långt ifrån
optimalt. Att föreslå remisstvång till akuten är därför
att slå in en öppen dörr.
t Det menar akutläkaren Nicholas
Aujalay efter att ha tagit del av effektivitetsutredningen, nyss hemkommen
till Sverige från sitt arbete i New York.
– Studier visar att de allra flesta
patienter söker rätt vårdnivå från början.
Jag förstår hur utredaren tänker för så
som det är nu är inte svenska akutmottagningar anpassade för att ta hand om
patienter med symtom som presentation. Det nuvarande systemet är en relik
från 50- och 60-talet då folk främst gick
till sin provinsialläkare och sedan blev
diagnostiserad och remitterad till
respektive kliniks akutmottagning för
inläggning om det behövdes. Så man
kan säga att han
”Klinikuppdelningen på många sätt
missgör att läkarna inte beskriver
förhållandena rätt
följer triageresultatet” i utredningen.
Men just när
det gäller remisstvång till akutmottagningen så slår utredaren in en öppen
dörr, menar Nicholas Aujalay, eftersom en
modern akutmottagning redan har ett
fungerande triagesystem. Får patienten en
fyra eller femma får hon vänta, får patienten en etta behandlas patienten direkt. På
den punkten tycker han att utredaren gör
en sak av något som inte egentligen är ett
stort problem.
– Det är så många som hävdar att
patienter söker i onödan så det har blivit
en sanning. Problemet är inte patienternas sökmönster utan att det ofta saknas

44

När det gäller remisstvång till akutmottagningen så slår utredaren in en öppen dörr, menar
Nicholas Aujalay, eftersom en modern akutmottagning redan har ett fungerande triagesystem.
Foto: Stefan Nilsson

sängplatser för de sjukaste som behöver
slutenvård. Dessa patienter blir på
grund av platsbrist kvar på akutmottagningen och sysselsätter personalen
med merarbete.
För några år sedan kom SBU
dessutom fram till att triageinstrumenten inte i sig är rimlig grund
för att avvisa en patient ifrån en akutmottagning utan en klinisk bedömning
behövs i tillägg, berättar Nicholas
Aujalay. Därmed blir det svårt att se hur
ett eventuellt remissförfarande till en
akutmottagning ska utformas på ett
säkert eller praktiskt sätt, menar han.
– Vad värre är dock att vi inte följer
triageresultatet. För om ett femårigt
barn har slagit i huvudet och får prio två
kan patienten inte tas omhand av barnläkaren då dessa inte är utbildade i traumatologi eller akutsjukvård. Kirurgen,
som kanske står på operation i tre
timmar, kan inte gå ifrån operationen.
Följden blir att barnet får vänta och att
vi inte följer triageresultatet, säger
Nicholas Aujalay.

Klinikuppdelningen gör att
läkarna inte följer triageresultatet,
menar han. Dels för att de inte har
bredden i sitt akutåtagande och
dessutom är de inte fast placerade på
akutmottagningen.
– Modern akutsjukvård med
motsvarande triagesystem ser till att
rätt person omhändertas först och sätter
in nödvändiga åtgärder som vätska,
syrgas, ordinerar CT, hanterar luftvägar
med mera. De sysslar också med initial
akut behandling och löser frågan om
vart patienten ska vidare sedan – till
hemmet, primärvården, slutenvårdens
kliniker eller andra sjukhus med högre
kompetens.
En trettioårig kvinna med buksmärtor kan i dag få träffa flera olika specialister i form av till exempel gynekolog,
internmedicinare och kirurg när det hon
egentligen hade behövt i sitt akuta tillstånd är en akutläkare som kan
bedömma symtom över klinikgränserna
och kan se det akuta problemet, menar
Nicholas Aujalay.
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– Den svenska akutmottagningen har
inte den kompetens som behövs med
fasta läkare som har utbildning inom
just det här, utan består oftast av
klinikers underläkare som får konsultera
en bakjour som själv sällan bedömmer
patienterna akut. Det är inte modern
akutsjukvård i mina ögon, säger
Nicholas Aujulay.

Akuten fungerade bättre
innan 7-kronorsreformen
– Faktiskt var det bättre ställt innan 7kronors reformen på 70-talet, då i
princip bara specialister arbetade på
akutmottagningarna. De bättrade på
sina inkomster på detta sätt och patienterna vande sig vid att söka direkt till
akutmottagningen istället för
primärvården.
– När ersättningssystemet ändrades och
betalningen uteblev ville överläkarna
inte längre arbeta på akutmottagningarna. Istället löste man bemanningen med respektive kliniks underläkare, med motivering att det var bra
för deras utbildning, berättar han.
– Där man lägger pengarna kommer
man att få effekt – så långt är jag enig
med utredaren i effektivitetsutredningen. IVO har dessutom påpekat det
orimliga i att olegitimerade läkare
självständigt bedömmer akutmottagningens patienter. Så det finns
egentligen ingen möjlighet att behålla
nuvarande organisation.
Ett av de stora problemen, som också
belyses i utredningen, är att vi har en
stor andel sjukhusbaserad vård i Sverige
i dag där bara cirka 14 procent av
läkarkåren består av allmänläkare,
menar Nicholas Aujalay. En väldigt
blygsam siffra om man jämför med
Norge, USA eller andra anglosaxiska
länder där andelen generalister kan vara
upp emot 40 procent.
– Så att lägga mer resurser på generalister och primärvård är helt rätt, säger
Nicholas Aujalay. Det ger mer ”bang for
the buck” i form av levererad sjukvård,
jämfört med organspecialister som
sörjer för mycket mindre patientgrupper. Bristen på generalister kan till viss
del kompenseras av att andra specialister
bedriver mer öppenvård och klinikmottagning, vilken utredaren också föreslår.

Men vad effektivitetsutredningen
helt har missat är att närsjukvården som
föreslås ta hand om många av de akut
sjuka patienterna i stället, inte har den
kompetens som krävs, menar han.
– Det presenteras som en enkel sak
men läkare i primärvården kommer inte
att kunna göra ett ultraljud och
punktera hjärtsäcken på folk vid ett
akut livshotande tillstånd. Utredaren
har inte förstått att primärvården inte
heller har full kompetens inom akutsjukvård. Därför blir det bakvänt. För
att åtgärda akuta tillstånd krävs rätt
kompetens men också rätt omgivning.
Därför skulle jag säga att utredningen
gynnar oss akutläkare något enormt
genom att påtala de problem som finns,
men lösningarna som föreslås värnar
inte de med akut sjukdom.
I USA har man byggt upp akutkliniker med egna läkare, egen budget
och egen forskning, berättar Nicholas
Aujalay.
– Den svenska utredningen vill i
stället gå tillbaka till en slags 50talsmodell där primärvården sorterar ut
de som behöver sjukhusvård och
hänvisar dessa vidare. Men problemet
som uppstår då är att de verkligt akut
sjuka får längre handläggningstider,
samtidigt som de inte befinner sig på en
plats där det verkligt akuta kan tas om
hand. De här tankarna hade man på 90talet också – att man skulle ”göra akutmottagningarna onödiga” och i stället
ha det här välfungerande
primärvårdssystemet. Problemet är att
det inte tar hänsyn till att patienterna
söker med symtom och inte diagnos.
En av anledningarna till att akutläkare överhuvudtaget inte nämns i
utredningen tror Nicholas Aujalay är att
utredaren inte har pratat eller diskuterat
frågan med Svensk förening för akutsjukvård.
– Men han ska komma på vårt
nationella möte i mars. Det som känns
viktigt att påtala är att akutmottagningens patienter är en egen patientgrupp. Gruppen som väljer att söka
akutmottagning har högre andel akut
sjukdom jämfört med de som söker
primärvården. Symtom som huvudvärk
kan visa sig vara migrän men det kan
också vara hjärnblödning. Eftersom det
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är samma symptom initialt kan en vårdcentral inte handlägga detta fullt ut
utan patienten remitteras vidare om
hjärnblödning misstänks, vilket drabbar
främst de som visar sig ha hjärnblödning, i form av längre processtid, ökad
mortalitet och morbiditet.
Ofta vet patienten bäst själv om detta
är känd migrän eller något utöver det
vanliga, menar Nicholas Aujulay.
– Allmänläkare är också generalister
men de är bäst på kroniska sjukdomar
där behandlingen görs bäst av någon
som känner till patienten. Kontinuitet
inom akutsjukvård betyder något helt
annat. Det betyder att jag som läkare
ständigt jobbar med akuta bedömningar
och åtgärder. Ett par gånger i månaden
räcker inte för att upprätthålla rutinen
och kompetensen.

Patienterna gör rätt val
om de får valmöjligheter
Ger man patienterna möjlighet att söka
primärvård eller akutmottagning
beroende på sina symtom gör de ofta
rätt val, anser Nochilas Aujulay. Med
begränsad tillgång till primärvård
kommer fler att söka akutmottagningar
då de ej har någon annanstans att söka.
Begränsar man tillgången till akutmottagningar med remisstvång kommer
ökad andel med akut sjukdom att
hamna i primärvården, med sämre utfall
som följd.
Skulle du säga att effektivitetsutredningen motsäger en modern
akutsjukvård?
– Nej, det går att stoppa in här som en
lämplig lösning på det som utredningen
inte har en lösning på. Primärvården
allena klarar däremot inte av det. Det har
vi sett i 20-30 år nu. Primärvården
behöver fungerande akutmottagningar
vid akuta situationer att hänvisa patienter till på samma sätt som akutmottagningar behöver tillgänglig primärvård
att hänvisa till för uppföljning och utredning. En satsning på både primärvård
och modern akutsjukvård är en mer
rimlig, säker och kostnadseffektiv
lösning jämfört med att överlåta akutmottagningarna till organspecialister.

Malin Lindgren
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NORSKA LÄKARFÖRBUNDET OROAT:

”Regeringsförslag att överföra
all akutkirurgi till större sjukhus
kan bli småsjukhusens död”
Flera norska akutsjukhus
utan akutkirurgi. Det blir
resultatet om stortinget
röstar igenom regeringens
förslag under våren. Norska
läkare är mycket kritiska och
befarar att ett sådant beslut
kan var ett första steg mot
de små sjukhusens död.
t Just nu pågår en animerad debatt i
Norge om vad ett akutsjukhus är. I
Norge är sjukhusen statliga sedan 2002.
I november i fjol lade regeringen fram
en nationell hälso- och sjukhusplan som
bland annat innehåller en satsning på
att tydliggöra sjukhusens uppdrag (se
ruta). Enligt förslaget ska det framöver
finnas fyra typer av sjukhus; regionsjukhus, stort akutsjukhus, akutsjukhus och
sjukhus utan akutfunktion. Ett akutsjukhus ska i så fall betyda akut internmedicin och anestesi dygnet runt,
däremot enbart elektiv kirurgi.
Regeringen tänker sig att man
genom att överföra planerad kirurgi till
de små sjukhusen kan frigöra kapacitet
vid de större sjukhusen, som därmed
kan ta emot en större volym akuta patienter. Med elektiv kirurgi vid de små
sjukhusen bibehålls aktiviteten för att
behålla anestesiologerna, som behövs i
den internmedicinska akut- och intensivvården samt för förlossningsverksamheten.
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Om Helsedirektoratet kunde klara sig med fem
färre byråkrater så skulle vi ha pengar för att
klara jourerna på de fem sjukhusen där akutkirurgin ska avskaffas, säger Christian Grimsgaard.

Den norska legeforening anser
däremot att akutfunktionen förutsätter
dygnetruntberedskap inom internmedicin, kirurgi och anestesi samt tillgång
till radiologi- och laboratorietjänster,
och att välfungerade lokalsjukhus är
nödvändiga i den akutmedicinska
behandlingskedjan (se ruta).
På flera småsjukhus i Norge har man
redan för flera år sedan lagt ner akutkirurgin men i regeringens sjukhusplan
namnges ytterligare fem akutsjukhus
som föreslås bli utan akutkirurgi.

– Om regeringen får stortingets bifall
befarar vi att man på sikt kommer att lägga
ner akutkirurgin på ännu fler sjukhus.
Det säger Christian Grimsgaard, vice
ordförande i Norsk overlegeforening och
ledamot av Den norske legeforening.
– Vi protesterar mot att förslagen
inte är kloka utifrån befolkningens
behov och det är inte heller ekonomiskt
försvarbara.
Regeringens argumentation bygger
på att kvaliteten skulle vara bättre på de
stora sjukhusen, att centraliserad kirurgi
skulle båda för en mer jämlik hälso- och
sjukvård, samt att detta är ett sätt att
möta en besvärlig personalförsörjningssituation.
Men Christian Grimsgaard är
skeptisk.
– Vi har inte upplevt att det är
svårare att rekrytera kirurger just till
dessa mindre sjukhus. Tvärtom så är vår
uppfattning att rekryteringsproblemet
uppstår i frånvaron av akutkirurgin, för
då blir det en för liten miljö. En miljö
som är amputerad.
Christian Grimsgaard säger att det i
en sådan miljö inte heller finns möjlighet att ge utbildning till AT- och STläkare.
Han tror också att labb och röntgen
skulle jobba mindre effektivt om akutkirurgin läggs ner, något som ytterligare skulle öka kostnaderna istället för
tvärtom. Han menar att nedläggningen
av akutkirurgin riskerar hela verksamheten och ser i värsta fall framför sig en
sjukhusdöd bortom de större städerna.
I regeringens förslag får sjukhuset i
Nordfjord, som blev av med akutkirur-
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gin redan 2005, stå som ett lyckat
exempel. Men Christian Grimsgaard
säger att där bygger snart hela verksamheten på stafettläkare. Har väl kirurgerna börjat fly fältet så följer de andra
specialisterna efter ganska omgående.
– Det blir både dyrt och dåligt och
kommer inte att stärka möjligheten till
rekrytering eller utbildningskapacitet.
Ett annat av regeringens argument
handlar om den ökade subspecialiseringen. Allt färre kirurger har så bred
kompetens att de kan operera ett omfattande spektrum av akutkirurgiska tillstånd, står det i hälso- och sjukhusplanen. Men även om Christian Grimsgaard håller med om att trenden går
mot ökad specialisering så håller han
inte med om slutsatsen.
– Även en urolog kan stoppa en
blödning och stänga ett sår, men en
urolog ska förstås inte göra en komplicerad tarmresektion.
Christian Grimsgaard säger att den
nya och komplicerade kirurgin redan är
centraliserad, men menar att Norges
geografi med många timmar mellan
sjukhusen kräver beredskap för akuta
händelser, även inom kirurgi. Att
kirurgin utvecklar sig och ändras
behöver leda till ändrad praxis vid de
mindre sjukhusen.
– Det finns fortfarande behov av
jourberedskap på de små sjukhusen för
de enklaste ingreppen och för de allvarligaste händelserna. Den norske legeforening har också efterfrågat dokumentation på att det faktiskt är dålig
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kvalitet på de små sjukhusen.
– Utredningen innehåller ingen
dokumentation. I Danmark har det
kommit en stor registerstudie som visar
30 procent ökad dödlighet vid de
största sjukhusen för lårbenshalsbrott.
Christian Grimsgaard är också
mycket tveksam till att det skulle gå att
spara pengar genom att genomföra
regeringens förslag.
– Sjukhusen som har elektiv kirurgi
måste ändå ha en jourline. Då borde den
också kunna täcka akuta tillstånd vid
det sjukhuset. Att ha bakjourslinje för
akutkirurgin kostar ungefär en miljon.

Fem färre byråkrater
skulle klara jourlinjerna
Han påpekar att Helsedirektoratet
(motsvarande Socialstyrelsen) ökat från
500 till 900 anställda inom loppet av
fem år.
– Om Helsedirektoratet kunde klara
sig med fem färre byråkrater, så skulle
vi ha pengar för att klara jourerna på de
här fem sjukhusen.
Christian Grimsgaard anser man i
det norska sjukvårdssystemet lägger
alltför mycket pengar på central hälsoadministration och förvaltning.
– Att istället släcka beredskapen och
kvaliteten där patientbehandling pågår,
det sparar man väldigt lite pengar på.

Regeringens
förslag
• Regionsjukhuset är huvudsjukhuset i
varje hälsoregion: Universitetssjukhuset
i Nord-Norge, Tromsø; St. Olavs
Hospital, Trondheim; Haukeland universitetssjukhus, Bergen och Oslo universitetssjukhus.
• Stort akutsjukhus har ett befolkningsunderlag på minst 60 000 – 80 000
invånare och ett brett utbud inom
akutkirurgi och flera andra specialiteter.
• Akutsjukhus ska minst ha akutfunktion
i internmedicin, tillgång till anestesi
dygnet runt och planerad kirurgi.
Sjukhuset kan ha akutkirurgi om bosättningsmönster, avstånd mellan sjukhus,
tillgänglighet till bil-, båt- och flygambulans och väderförhållanden gör det nödvändigt.
• Sjukhus utan akutfunktioner arbetar
enbart med planerade behandlingar.
– Vi kommer att sörja för att de flesta
får hjälp för det mesta vid sitt lokala
sjukhus, också när det brådskar, säger
hälso- och omsorgsminister Bent Høie i
ett pressmeddelande.

Beslutet planerat
att tas i mars
• Den 17 mars är det preliminära
datumet för Stortingets beslut om
hälso- och sjukhusplanen.

Sara Gunnarsdotter

Norska Läkarförbundet: Befolkningen ska
försäkras ett bra akututbud oavsett bostadsort
Professionellt ansvar, god beredskap
och trygghet för befolkningen måste
väga tyngst i landets sjukhusstruktur.
Så formulerade sig norska Läkarförbundet i ett uttalande i maj 2015.
Norska läkarförbundet menar därför att:
• Kombinationen av specialiteterna internmedicin, kirurgi och anestesi är en förutsättning

för god professionell kvalitet på diagnostik och
behandling av akutpatienter på sjukhus.
• Akutfunktionen förutsätter dygnetruntberedskap inom internmedicin, kirurgi och anestesi,
med tillgång till röntgen- och laboratorietjänster.
• Sjukhus måste ges nödvändiga resurser
för att säkra kvaliteten på diagnostik och
behandling. Det måste finnas system för att
upprätthålla och vidareutveckla robusta pro-

fessionella miljöer, något som också bäddar
för ett bra rekryteringsläge.
• Befolkningen ska försäkras ett bra akututbud oavsett bostadsort. Välfungerande
lokalsjukhus är nödvändiga i den akutmedicinska behandlingskedjan. Restid, geografi
och väderförhållanden är tungt vägande
faktorer som kräver lokalsjukhus med full
akutberedskap.
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Ledningen nöjd
Både läkarna och sjuksköterskorna på akuten i Malmö och
Lund upplevde en försämrad
patientsäkerhet när ambulanserna omdirigerades i somras.
Men ledningen är trots det nöjd
med lösningen.
t Sommaren 2015 blev sommaren
när Region Skåne på grund av sjuksköterskebrist inte klarade av att
hålla båda sina akutmottagningar på
SUS öppna. För att lösa situationen
skedde en omdirigering av ambulanserna från Lund till Malmö nattetid
under åtta sommarveckor. Något
som framför allt läkarna upplevde
påverkade patientsäkerheten
negativt, visar en nyligen färdigställd utvärdering som verksamhetschefen Maria Ohlson Andersson
har gjort.
– Jag har stor respekt för att medarbetarna upplevde att patientsäkerheten var försämrad, men sammantaget
är inte det min bild, säger hon.
Men i den enkät som gick ut till
464 medarbetare inom verksamhetsområde akutsjukvård framträder
en annan bild. Bland de anställda
som bytte arbetsplats under sommarveckorna var upplevelsen att både
arbetsmiljön och patientsäkerheten
påverkades negativt.
Särskilt uttalad var upplevelsen
bland läkarna. Sjuksköterskorna och
undersköterskorna som arbetade i
Lund upplevde däremot en förbättrad
arbetsmiljö men var samtidigt eniga
med läkarna om den försämrade patientsäkerheten. Men verksamhetschefen håller trots det inte med.
– Jag är nöjd med sommarens
lösning. Ledtiderna var kortare
jämfört med sommaren 2014 vilket
påverkade patientsäkerheten på ett
positivt sätt liksom arbetsmiljön för
medarbetarna. Det var inga allvarliga
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patientavvikelser vilket också stöds
av IVO som inspekterade verksamheten (Se sidan 50) och menade att vi
upprätthållit god patientsäkerhet
under de åtta veckorna, säger Maria
Ohlson Andersson
Från akutsjukvårdens sida finns
inte en enda avvikelse av dignitet
rapporterad under den aktuella tidsperioden, enligt utvärderingen. De
avvikelser som finns handlar endast
om vårdplatsbrist dagtid. Från
ambulanssjukvårdens sida finns
däremot omkring 30 avvikelser från
den aktuella tidsperioden. Men trots
det ska patientsäkerheten inte ha
påverkats nämnvärt enligt en
bedömning av Region Skånes Prehospitala Enhetschefsläkare.
– De bedömde att det inte var
någon påverkan på patientsäkerheten och detta stöds också av IVO,
säger Maria Ohlsson Andersson.
Men trots att ledningen säger sig
vara nöjd med omdirigeringen av
ambulanserna är det ingen självklarhet att en liknande lösning kommer
att göras sommaren 2016.
– Vårt uppdrag är att hålla båda
akutmottagningarna Lund och
Malmö öppna. Vi arbetar stenhårt för
att klara det sommaren 2016, säger
Maria Ohlsson Andersson.
Vilken var den största nackdelen med sommarens lösning,
anser du?
– Den största nackdelen var att vi
inte kunde utföra vårt uppdrag att
hålla båda akutmottagningarna
öppna. Jag önskar också att informationen till medarbetarna kunde förmedlats tidigare.
Vilken var den största
fördelen?
– Den största fördelen var att ledtiderna förkortades.
Malin Lindgren

”Det var
inte hän

I nummer 4/2015 skrev Sjukhusläkaren om
krisen på akuten i Lund som bland annat
innebar att under sommaren 2015 skedde en
omdirigering av ambulanser från Lund till
Malmös akutmottagning kl. 21 – 08 under
åtta veckor den 21/6 – 16/8.

En man fick hjärtstopp på
grund av den längre ambulanstransporten. En annan
transporterades förbi specialisterna i Lund med sin
skallskada – för att efter
närmare en timmes fördröjning remitteras tillbaka
just dit.
t Sjukhusläkarens genomgång av det

30-tal avvikelser som inkom från
ambulansverksamheten i Skåne i somras
visar att patientens utgång har bedömts
som direkt avhängig den längre transporttiden vid minst ett tillfälle. Och att
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r bara tur att det
nde något allvarligare”
vården varit suboptimalt ur patientsäkerhetssynpunkt vid flera tillfällen.
– Det var bara tur att det inte hände
något allvarligare under de här
veckorna, säger
ambulansöverläkare Maria
Janson(bilden)
som hade rollen
som chefsläkare
under två av
sommarveckorna
när ambulanstransporterna
var omdirigerade från Lund till Malmö
nattetid. Hon är också den läkare som
bedömde att det faktiskt rörde sig om
en patientsäkerhetsrisk orsakad av den
20 minuter längre transporttiden när en
äldre man fick hjärtstopp i ambulansen
precis vid ankomst till Malmö i somras.

Patient fick hjärtstillestånd
– Just i det enskilda fallet så hade han
inte blivit så dålig om han hade fått åka
direkt till Lunds akutmottagning
eftersom Lund var hans bostadsort. Vi
bedriver bra vård i ambulansen men vi
kan inte göra allt. Patienten gick in i
syrebrist och fick hjärtstillestånd. På
akuten i Lund hade man kunnat ge andningsunderstöd betydligt tidigare och
patienten hade troligtvis aldrig fått
stillestånd om han hade körts dit.
För det man kan uppnå med ett team
på tio personer på en akutmottagning
som tar sig an en patient går aldrig att
åstadkomma som ensam ambulanssjuksköterska under en ambulanstransport,
menar Maria Janson.
– På akuten har man möjlighet att
kontrollera läkemedelslistor och snabbt
skaffa sig en helhetsbild av tillståndet
och sätta in nödvändiga åtgärder eller
placera patienten i respirator. Det är

möjligheter du inte har i en ambulans.
Att ledningen hävdar annorlunda – att patientsäkerheten inte
alls var hotad under sommarveckorna – anser Maria Janson handlar om
att man försvarar sitt beslut om att
omdirigera ambulanserna.
– De har inte lyckats bemanna akutmottagningen nattetid och det är ett
misslyckande. Det är klart att man vill
gå ut med att man inte har fått in
speciellt många avvikelser under den
här perioden. Men varför har vi en akutmottagning om den ska vara stängd
nattetid?
Givetvis finns det flera aspekter på
sommarens lösning, anser Maria Janson.
Avstånden i mellanskåne är till exempel
förhållandevis korta om man jämför
med hur det ser ut i övriga landet.
– Men om någon hade avlidit till
följd av att personen hade transporterats
först till Malmö och sedan tillbaka till
Lund och det hade drabbat någon av ens
nära – då hade man tänkt annorlunda.
Bor du i Falkenberg då vet du att det
inte finns en akutmottagning i
närheten – men här finns det ju.
Ett liknande resonemang för biträdande chefsläkare på RSPE, Arne
Olofsson, som också granskat
avvikelserna från i somras och som
bland annat konstaterade att vården i
några fall hade känts bättre ur
patientsäkerhetssynpunkt om ambulansen hade kunnat köra direkt till Lund
i stället, även om ambulansteamen
agerat patientsäkert utifrån de givna
direktiven.
– Man kan argumentera på många
olika sätt och jag stötte och blötte både
med mig själv och andra kring den här
sommarlösningen. Definitionsmässigt
kanske det inte är ett patientsäkerhetsproblem men man kör ändå de facto

förbi ett universitetssjukhus – något
som blir väldigt uppenbart när man
åker ambulans men det märks inte på
samma sätt när man sitter vid ett
skrivbord och skriver en rapport i efterhand. Då tycker man att man har gjort
rätt. Men lika fullt kör man förbi
akuten med ett hjärtstopp och givetvis
är det så att ju förr man får veta vad det
beror på desto bättre för patienten.

Suboptimalt att köra förbi
ett universitetssjukhus
Men även om Arne Olofsson inte vill gå
så långt att han säger att patientsäkerheten var hotad, anser han precis som
han har skrivit i en av avvikelserna att
det var suboptimalt att köra förbi Lunds
akutmottagning i det enskilda fallet.
– Om man själv sätter sig in i patientens ställe så hade det varit bättre att
komma till Lund direkt. Då hade man
kommit en timme tidigare till operationsbordet och en timme med
pågående infarkt är givetvis riskabelt för
patienten. Man riskerar att tappa hjärtfunktion och det finns risk för arytmier.
Men en positiv sak kom ut av sommarens omdirigering av ambulanserna,
berättar både Arne Olofson och Maria
Janson. Och det är det direktspår som
infördes vid misstänkt stroke.
– Om de patienterna inte var så
dåliga att de behövde andningsunderstöd kunde de köras direkt upp till
röntgen i Lund via direktspåret. Det var
patientsäkert och det är något som
kommer att starta igen inom kort.
Malin Linsdgren
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AMBULANSPERSONALENS
HUVUDSKYDDSOMBUD:

– Det känns som de
ansvariga säger det
som politikerna vill höra”
Vid minst sex till sju händelser har patientsäkerheten
varit påverkad under sommarens omdirigering av ambulanserna. Det anser John
Tällberg, huvudskyddsombud vid ambulansföretaget
Samariten.
t – Vi har ett antal avvikelser där
behandlingstiden har fördröjts. Bland
annat en hjärtinfarkt och en hjärnblödning som fick köras fram och tillbaka
trots att det handlar om tidskritiska tillstånd. Det är anmärkningsvärt att ledningen frånsäger sig ansvaret för det här,
säger John Tällberg som själv arbetade
under några av de aktuella sommarveckorna.
För även om ingen patient avled
direkt på grund av omdirigeringen så
handlar det om försämringar av livskvali-

teten efteråt för flera av dem som är
otroligt svåra att värdera, menar John
Tällberg.
– Det känns inte som att någon vågar
säga sanningen riktigt, varken ansvariga
tjänstemän, chefsläkare eller andra. Det
har varit situationer tidigare när patienter till exempel har befunnit sig på
akuten i Lund i två dygn utan att få en
vårdplats och inte heller då har man
bedömt att patientsäkerheten har varit
fara. Det känns som att flera av de här
personerna säger det som politikerna vill
höra. Att allt var bra och precis som
vanligt, trots att man stängde igen Lunds
akutmottagning helt nattetid och att vi
körde förbi ett universitetssjukhus med
allvarligt hjärtsjuka och skallskadade
patienter.
John Tällberg är även kritisk till hela
förloppet och planeringen innan omdirigeringen var ett faktum.
– Vi fick veta det här när det var en
månad kvar till sommaren. Vi hade i
princip ingen tid alls åt att förbereda oss,
men lyckades ändå skaka fram en extra

ambulans, säger han.
Förutom att akuten i Lund var stängd
uppstod ett annat patientsäkerhetsproblem, anser John Tällberg. Och det var
att ambulansresurserna försköts åt Malmöhållet så att delar av Skåne var i
princip helt obemannade.
– De nordöstra delarna av vårt distrikt
dränerades periodvis på ambulanser.
Höör, Hörby, men även Ystad påverkades. Omdirigeringen skapade en kedjeeffekt som även den har väldigt svårmätbara effekter på patientsäkerheten.
Att IVO:s granskning inte visade på
några risker med omdirigeringen av
ambulanserna tycker John Tällberg är
mycket märkligt.
– Det finns ju två aspekter av det
här – dels de enstaka patienterna som
faktiskt är drabbade – dels att ambulansverksamheten i hela Skåne har påverkats
negativt med sämre arbetsmiljö och mer
att göra under nätterna som är tuffa
överlag.
Malin Lindgren

IVO:s inspektörer träffade ledningen som berättade om nöjda medarbetare
Vid en inspektion som genomfördes den 29
september 2015 redovisade vårdgivaren
hur sommarens ändrade arbetssätt hade
förflutit för IVO.
Vid inspektionen framkom ”signaler om
nöjda medarbetare” skriver IVO, tvärt emot
vad enkäten till de 464 medarbetarna
visade.

50

Från akutmottagningarna har inga
avvikelser som direkt rörde det förändrade
arbetssättet kommit in på SUS, konstaterar
man.
När det gäller avvikelserna från ambulansverksamheten skriver IVO svepande att
”de har handlat om för långa avlämningstider på akuten i Malmö” och att de

främst har lämnats in av ambulanspersonal
som vanligtvis lämnar av patienter i Lund.
IVO påpekar också att man inför
framtida arbete med riskanalys har identifierat att det är viktigt att det finns tillräckligt med tid avsatt och att medarbetarna får
möjlighet att delta.
Malin Lindgren

Posttidning B. Economique
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2:a generationens EGFR-TKI
för 1:a linjens behandling
GIOTRIF® (afatinib) – irreversibel
ErbB-familjeblockerare
för patienter med
EGFR M+ NSCLC

LUX-Lung 3 OS-data:
Planerad subgruppsanalys – deletion 19-patienter2
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GIOTRIF® (n=112)
Cisplatin/pemetrexed (n=57)

Hazard ratio 0,54

Total överlevnad (%)
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• 46% minskning av den relativa
mortalitetsrisken hos deletion 19-patienter
(HR 0,54; 95% KI 0,36–0,79; p=0,0015)2.
• 53 % minskning av den relativa risken för
tumörprogression hos patienter med vanliga
mutationer (HR 0,47; 95% KI 0,34–0,65;
p<0,001)1.*
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*Vanliga mutationer: deletion 19 och L858R.
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