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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, maj 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

NR1601428507 FWD SAND0020

PREGABALIN SANDOZ GmbH ÄR INTE INDIKERAT VID:
• Neuropatisk smärta, då den indikationen fortfarande är patentskyddad

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

www.sjukhuslakaren.se

LÅNGA ÄRO
VÄNTANSTIDER

AKTIVT VAL!

FÖRKORTAD FÖRSKRIVNINGSINFORMATION: Pregabalin Sandoz GmbH (pregabalin) ATC-kod N03AX16 (antiepileptika). Förpackningar: Kapsel, hård, 25 mg;
50 mg; 75 mg; 150; 225 mg; 300mg om 56 st; 100 mg om 84 st. (Rx/F) särskilda villkor reglerar subventionen. Förmån med begränsning: Subventioneras vid:
1) epilepsi. 2) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av
medicinska skäl. Terapeutiska indikationer: Epilepsi Pregabalin Sandoz GmbH är indicerat som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan
sekundär generalisering. Generaliserat ångestsyndrom: Pregabalin Sandoz GmbH är indicerat för behandling av generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Behandling med pregabalin har förknippats med
yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallskador i den äldre patientgruppen. Patienter bör därför tillrådas att vara försiktiga tills de känner
till läkemedlets potentiella effekter. Patienter avråds från att köra bil, sköta avancerade maskiner och delta i andra potentiellt riskfyllda aktiviteter innan det är känt
om pregabalin påverkar deras förmåga att utföra dessa aktiviteter. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem. Pregabalin ska användas
med försiktighet till patienter med hjärt-kärlsjukdom. Läs bipacksedeln före användning. Produktresumé uppdaterad 10-2015. För mer information, produktresumé
och aktuella priser se www.fass.se Referens: 1. Tandvårds- & läkemedelsförmånsverket TLV, www.tlv.se, pris maj 2016. 2. Pregabalin omfattas inte av generisk
substitution på apotek, d.v.s. ingår inte i periodensvara system där apoteket automatiskt byter ut läkemedlet.
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Fridolins visor och andra dikter
skrev Erik Axel Karlfeldt dikten
”Intet är som väntanstider”, med
vårkänslor fyllda av förväntan inför allt
ljuvt och farligt som sommaren kommer
att bära med sig.
Väntan på att få sjukvård är också
förenad med både förväntningar och
farhågor, men säkerligen sällan förenad
med lustkänslor som i Karlfeldts dikt.
Därav följer att långa väntetider är
ett tecken på sämre fungerande hälsooch sjukvård och tyvärr har Sverige för
en majoritet av de vanligaste åtgärderna
längre väntetider än flertalet jämförbara
länder i Norden och även jämfört med
många andra europeiska länder.
Dessutom föreligger ojämlikhet även
inom landet för individer med samma
bakgrund och åkomma men även inom
landstinget/regionen för olika åkommor
och olika patientgrupper.
Vårdgarantin fördes in i Hälso- och
sjukvårdslagen 2010 och 2015 gick
flyttlasset till Patientlagen. Man införde
en kömiljard för att korta vårdköerna.
Visserligen medför den här typen av
statliga stimulansmedel undanträngningseffekter för exempelvis kroniskt
sjuka, men de facto kortades köerna
snabbt och rejält. Nu skrotas kömiljarden och Dagens Nyheter skrev i juli
under rubriken ”Miljardbidraget drogs
in – nu växer köerna igen” effekten av
att den prestationsbaserade ”kömiljarden” ersatts av en ”samordnings- och
tillgänglighetsmiljard”.
Nu ringlar köerna allt längre och
antalet landsting som numera når målen
har snabbt halverats.
Man kan förledas tro att statistik
med jämförelser mellan landstingen
finns på SKL:s hemsida och det som nu
ändå ses är stora oförklarliga skillnader i
vårt avlånga land.
Sjukhusläkaren noterade att under

sommaren så låg de verkligt förväntade
väntetiderna i genomsnittliga absoluta
tal ute på SKL:s hemsida och inte enbart
som nu igen en missledande kvot. När
vi frågar SKL varför inte dessa mer
beskrivande siffror presenteras säger
SKL att det var ett misstag att de låg
ute. Inte helt osökt går tankarna till de
bevingade orden: ”Lögn, förbannad lögn
och statistik”.
Apropå statistik så har sedan 2004
ett svenskt undersökningsföretag sammanställt ett Euro Health Consumer
Index med en rad olika indikatorer
såsom väntetid, resultat, läkemedelstillgång, information med mera.
I den senaste rapporten skriven 2015
klättrar Sverige upp till en tiondeplats i
Europa. Alla de övriga nordiska
länderna i synnerhet Norge är alla bättre
ändå. Sverige uppvisar excellenta
resultat men brister rejält i just väntetider och tillgänglighet.
Vårdanalys synade den ojämlika
vården i sömmarna 2014 och konstaterade att alla skillnader i vården inte är
ojämlika, men att de är det, om de inte
kan förklaras av medicinska bedömningar eller behovsmässiga skillnader.
Man måste således skilja på skillnader och ojämlik vård. Man identifierade
exempelvis att medianväntetiden från
remiss till beslut om behandling av
lungcancer uppvisade mycket stor
skillnad mellan olika landsting.
Utöver regionala skillnader fanns
skillnader mellan könen, olika socioekonomiska grupper med mera. I sin
rapport föreslog man bland annat att
geografiska skillnader i resurser och personalförsörjning kartläggs och att det
behövs en nationell modell för att följa
upp ojämlikheter. Även SBU har funnit
att potentiellt livräddande behandling
används olika på olika håll i landet.
Nu undrar alla flundror varthän det

kommer barka när kömiljarden är ett
minne blott.
Varför lyckas andra europeiska länder
bättre än Sverige? Detta trots att
Sverige har en väl utvecklad IT-infrastruktur som möjliggör ökat patientinflytande.
Kan man tänkas behöva lösa upp
landstingsgränserna och bygga upp en
välfungerande primärvård?!
År efter år av besparingar, obalans i
budget, vårdplats- och personalbrist
sätter spår och försvårar bra flöden i
vården. Köer kostar.
Varför mörkar SKL de bra jämförelser som patienter och myndigheten för
vårdanalys efterfrågar?
Läs och begrunda detta nummer av
Sjukhusläkaren med vår analys av väntanstider.
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1:e vice ordförande
i Sjukhusläkarna
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Tidningen
Sjukhusläkaren
ges ut av Sjukhusläkarna, som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, med drygt
18.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och sjukvårdspolitiska
frågor.

Sjukhusläkarna
organiserar 40 procent av Läkarförbundets
medlemmar. Vi organiserar alla specialister på
sjukhus, samt professorer, docenter och
högskolelektorer vid universiteten.

Riskera inte att bli utan
Sjukhusläkaren – anmäl din
nya adress när du flyttar!
Enklast gör du det genom att skicka ett
e-mail till: medlem@slf.se
Du kan också skicka ett vanligt brev med din nya
adress till Medlemsadministrationen, Box 5610,
114 86 Stockholm eller ringa Läkarförbundets
medlemsregister. Tel: 08-790 35 70.
Fax: 08-790 33 25
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ÄLSKADE
MEDARBETARE
”Just nu har vi en situation med
trötta förare som vansinneskör i
överfulla bilar utan vare sig säkerhetsbälten eller asfalt. Men trafiksäkerheten är INTE hotad” meddelade Trafikverkets kommunikatör.
t Nej, så går det naturligtvis inte

till på Trafikverket. Där har man nollvision. Det går absolut inte till så i
sjukvården heller. Där har man noll
kommunikatörer.
Den nya och fräscha yrkesgruppen
som nu anställs kallas istället Storytellers. Dessa glada Storytellers förmedlar ständigt och glatt en glättig
bild av den framgångsrika sjukvården.
Men som lite smolk i bägaren så
finns det ju oturligt nog medarbetare
som omdömeslöst och ännu värre,
helt öppet, yttrar sig kritiskt över
miljön de arbetar i. Det är i sak inget
direkt att bekymra sig över – det är ju
ett välkänt faktum att alla medarbetare tycker dom har för mycket att
göra och chefen är knäpp – men trots
det så vilar det något dystert över en
chef som inte kan få tyst på sin
personal.
En väg att effektivt stoppa kritik är
att göra medarbetarenkäter.
Medarbetarenkäter är jättebra och
skapar jättemånga nya jobb på administrationen. För varje ny medarbetarundersökning som kommer med
oönskat resultat så ”utvecklas”
frågorna finurligt så att svaren ska bli
mer positiva.
Man beskriver varje förändring
som en framgång eller om det går åt
fel håll som ett tekniskt missöde. Kreativiteten är stor och beundransvärd.
Man har man skapat svarsskalor från
”Bra” till ”Såfantastisktfantastisktjättejättetrevligt”. En missnöjdhet hos
98 procent av medarbetarna istället
för 99 procent beskrivs glädjestrålande, för de något förvånade arbetsta-

garna, som en nöjdhetsökning med
100 procent!
Frågor som påvisar missnöje med
ledningen tas snabbt bort och ersätts
av frågor om hur trevliga man tycker
de närmsta medarbetarna är. Det är
bra för om man inte tycker att dom
närmaste medarbetarna är trevliga så
är man själv en Dålig Medarbetare
och borde veta hut.
Om någon med detta utmärkta
dynamiska instrumentet ändå skulle
se resultaten som någon typ av trend
eller tendens under åren som går åt
det sämre – ja då byter man bara
raskt ut hela verktyget. Hoppsan nu
gick det visst inte att jämföra längre!
Nej nu vänder vi blad! säger den
glada administrationen som vanligt
full av arbetsglädje.
Där man inte når upp till de siffror
man vill ha så vidtages åtgärder. Ett
är att alla får gå ut i en park och suga
på russin. De trevliga medarbetarna
uppskattar till fullo att gå in i sina
inre rum och att russinet verkligen
kan visa vilka kvaliteter de har. En
dyster medarbetare, läkare förstås,
fick under en sådan eftermiddag
däremot vänligt förebrående för att
han inte sög ordentlig och svarade då
att han gått in i sitt inre rum och
hängt sig.
Regeringen har dock uppmärksammat att det finns en oro för en viss
tystnadskultur i vården och har till
och med skrivit en lag för Ökat meddelarskydd i privatvården. Men det
behövs ju
faktiskt
inte just
där. Den
ska ändå
läggas ner.
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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

Dr
Snake

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;
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: 04/2016. För information om kontraindikationer, försiktighet, biverkningar, dosering och pris se www.fass.se. Begränsning: JARDIANCE
subventioneras endast som tillägg till behandling med metformin.

4

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

DIAB-15-71
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Om varje sekund med
smärta* är en plåga.
Vad är då upp till åtta
timmars smärtlindring?

DRAMATISKT
LÅNGA KÖTIDER
Av Malin Lindgren och Christer Bark

Andel patienter som

väntat längre än 90 dagar

Alla områden:
(Senaste mätningen juli)

Riket:

31 %

Västernorrland:
Västerbotten:
Örebro:
Värmland:
Jämtland/Härjedalen:
Norrbotten:
Skåne:
Västra Götaland:
Dalarna:
Västmanland:
Kronoberg:
Uppsala:
Sörmland:
Gävleborg:
Stockholm:
Kalmar:
Blekinge:
Gotland:
Jönköping:
Östergötland:
Halland:

47 %
44 %
44 %
43 %
41 %
40 %
35 %
37 %
35 %
30 %
27%
26 %
25 %
21 %
21 %
17 %
16 %
15 %
10 %
10 %
7%

Var tredje patient i Sverige har väntat längre
än vårdgarantins 90 dagar
på att få sin behandling/operation
Sveriges väntetider för att få behandling växer och är nu
extremt långa. Men väntetiderna är inte bara långa – de är
också gravt ojämlika. Det visar Sjukhusläkarens granskning.
Läs vår undersökning om rätten att få vård i rimlig tid på
sidorna 6-33.
Så ser det ut på några större sjukhus
SAHLGRENSKA | GÖTEBORG

SKÅNES
UNIVERSITETSSJUKHUS

• Den enda långverkande paracetamoltabletten
indicerad vid akut och långvarig smärta.
• Snabb och långsam frisättning i samma tablett.

50,5 %

• Eﬀekt i upp till 8 timmar.

52,4 %

• Doseras 2 tabletter 3 gånger dagligen, totalt 3,99g.
Låt inte smärtan stå i vägen.

DETTA SÄGER
VÅRDGARANTIN
• En patient ska få kontakt med
primärvården inom 0 dagar.
• Efter bedömning få tid till en
allmänläkare inom 7 dagar.
• Få ett förstabesök i den specialiserade vården inom 90 dagar.
• Efter beslut få en
operation/åtgärd inom den
specialiserade vården inom 90
dagar.
6

Drygt hälften av patienterna
har väntat längre än 90 dagar

Drygt hälften av patienterna
har väntat längre än 90 dagar

*

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.

Var vänlig se produktresumén (SmPC) för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer,
varningar och biverkningar.

Vid den senast publicerade mätningen i juli hade 52,4 procent av patienterna som väntade på
behandling/operation på Sahlgrenska i Göteborg väntat längre än 90 dagar.
På Skånes Universitetssjukhus var siffran 50,5 procent som väntat längre än 90 dagar.

Stora skillnader – på Capio S:t Göran och Södersjukhuset har
bara 4-5 procent av patienterna väntat längre än 90 dagar
Helsingborgs lasarett . . . . . . . . . . .42 %
Norrlands universitetssjukhus . . . . . .41 %
NU-sjukvården NÄL och Uddevalla . . .41 %
Centralsjukhuset, Karlstad . . . . .35,5 %
Karolinska . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29 %
Västerås . . . . . . . . . . . . . . . . . . .23,1 %

Akademiska sjukhuset: .................22,1 %
Södersjukhuset .................................5%
Capio S:t Göran ................................4 %
Källa: www.vantetider.se
Mätperiod: Juli

CHSE/CHALV/0036/16 08/2016

Källa: SKL:s sammanställning av
tillgänglighet till svensk hälso- och
sjukvård på www.vantetider.se

Alvedon 665 mg tablett med modifierad frisättning (paracetamol). N02 BE01. Analgetikum, antipyretikum. 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 överdosering med Alvedon 665 mg bör Giftinformationscentralen kontaktas, då sedvanlig provtagnings- och behandlingsregim som används vid förgiftningar med paracetamolberedningar med snabb frisättning inte är tillämpliga. 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. Rx, EF: 48 st. För kompletterande information och aktuellt pris, se www.fass.se. GlaxoSmithKline Consumer
Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark. Tel. 020 -10 05 79. Varumärket Alvedon tillhör GlaxoSmithKline-koncernen.
Informationen är baserad på produktresumé 2016-06-30. 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.

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.
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De förväntade
väntetiderna
för 15 vanliga
behandlingar/operationer
Sämst-bästa-listan:

Höftled protes
Längst förväntad väntetid i landet:
Västernorrland: 70 veckor eller längre.
Kortatst förväntad väntetid i landet:
Kalmar: 8 veckor.

Knäled protes

–
HUS
S J U K AR E N
LÄ K N S K A R
GRA
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STORA ORÄTTVISOR
Om du bor i Västernorrland och behöver en ny
höftled kan du få vänta i ett år och fem månader!
Men din kusin i Östergötland kan få
operationen utförd efter fem veckor.

Vad hände egentligen med den jämlika
svenska sjukvården? Sjukhusläkaren har
gjort en ”Just nu-jämförelse” av väntetiderna i vården i augusti månad och

funnit enorma skillnader i både
väntetid och måluppfyllelse av
vårdgarantin mellan landets regioner
och landsting.

Västernorrland: 70 veckor eller längre.
Kalmar: 8 veckor.

Gallsten
Västernorrland: 36 veckor eller längre.
Värmland och Västra Götaland: 8 veckor.

Framfall
Västerbotten: 24 veckor eller längre.
Jönköping och Dalarna: 8 veckor.

Gråstarr
Västerbotten: 33 veckor eller längre.
Region Skåne: 1 vecka.

”Patienter
kan få vänta
i åratal”

Halsmandeloperation
Västernorrland: 60 veckor.
Örebro, VGR och Kalmar: 8 veckor.

Hand- eller handledsreumatism
Västernorrland: 30 veckor eller längre.
Västmanland: 3 veckor.

Korsband i knä
Västernorrland/Västerbotten: 20 veckor eller längre.
Västmanland: 3 veckor.

Ljumskbråck
Västernorrland: 40 veckor eller längre.
Kalmar och Örebro: 8 veckor.

Navelbråck
Västernorrland: 38 veckor eller längre.
Örebro: 4 veckor.

Patienter kan få vänta i
åratal på att få lägga ner
sin stomi eller på andra
ingrepp som ”bara”
handlar om livskvalitet –
en undanträngningseffekt
av prioriteringen av den
maligna kirurgin i det
allt mer pressade Västerbottens läns landsting.

Prostataförstoring
Västernorrland: 75 veckor eller längre.
Uppsala: 8 veckor.

Pungbråck
Västernorrland: 75 veckor eller längre.
Västra Götaland: 3 veckor.

Urinläckage kvinnor
Västerbotten: 24 veckor eller längre.
Västernorrland: 4 veckor.

Ändtarmssjukdom
Västernorrland: 38 veckor eller längre.
Örebro: 4 veckor.

Bröståterbyggnad efter tumör

t Överläkaren, Jeff Wennerlund,
på kirurgi och ortopedikliniken på
Lycksele lasarett berättar om sin
vardag.
– Det som inte är livsavgörande
utan snarare handlar om livskvalitet
får tyvärr ofta vänta länge. Vi
försöker hitta tid och möjlighet att
operera de här patienterna men
sedan blir det inte av utan rinner ut i
sanden och köerna byggs på. Det är
hela tiden canceroperationerna som

måste prioriteras, säger Jeff Wennerlund, som själv mest ägnar sig åt
övervikstoperationer och bråck.
Sedan ett år tillbaka har man
öppnat ytterligare en operationssal
på hans abetsplats i Lycksele,
berättar han. Antalet kirurger är
tillräckligt, men frustrerande nog
saknas både resurser i form av övrig
operationspersonal och vårdplatser.
– Många av de operationer vi gör
kräver inte så långa vårdtillfällen,
men det är ju trots allt ett till två
dygn som patienten måste vara
inneliggande. Och de vårdplatserna
finns inte.
De egna kötiderna i Lycksele och
Skellefteå är egentligen rätt hanterbara, menar Jeff Wennerlund. I
stället är det köerna från Norrlands
universitetssjukhus som ”spiller
över” på de andra kringliggande
sjukhusen i landstinget, anser han.
– Norrlands sjukhus har allt
mindre möjlighet till andra typer
av ingrepp utan gör nästan uteslutande canceroperationer. Det som
inte är cancer görs numera nästan

– Det som inte är livsavgörande utan snarare handlar om livskvalitet får tyvärr ofta vänta
länge. Vi försöker hitta tid och möjlighet att operera de här patienterna men sedan blir det
inte av, säger Jeff Wennerlund.
Foto: Marcus: 3Dfoto.

uteslutande hos oss på de mindre sjukhusen och det gör såklart att köerna
byggs på allt mer. Det blir en undanträngningseffekt av den maligna
kirurgin.
I bland får Jeff Wennerlund reaktioner från patienter som upplever att
väntetiden har varit oförsvarligt lång,
berättar han, men det är inte speciellt
ofta. Det som får mest uppmärksamhet
i medierna är i stället de problem som
har varit kring canceroperationer

eftersom de handlar om liv och död
och inte ”bara” livskvalitet.
Vad upplever du att Västerbottens läns landsting gör för att
komma åt problematiken med
långa vårdköer?
– Vårdköerna har funnits i många,
många år. Det har inte förändrats
särskilt mycket. Ibland har vi mer brist
på ett ställe än ett annat men i grund
och botten har det inte hänt mycket
alls. Möjligen är väntetiderna något

bättre för stora diagnoser som höft och
gastric bypass än de var för fyra till fem
år sedan. Just nu vet jag att flera sjuksköterskor är under vidareutbildning
till operationssköterskor, men det
innebär samtidigt att vi tappar resurser
inne på avdelningarna.
Vad anser du att man borde
göra för att komma tillrätta med
situationen?
– Det finns vissa begränsningar i
journalsystemet som gör att man inte
kan samarbeta så bra sjukhusen
emellan. Man har pratat i många år om
att ha en gemensam väntelista för
många diagnoser så vi bara kan plocka
in patienter från hela länet i mån av
tid. Men i det nuvarande systemet
NCS Cross går inte det. Då måste man
tillhöra samma klinik. Som här under
sommaren när vår dagkirurgilista
plötsligt var helt tömd. Hade vi bara
haft tillgång till fler vårdplatser så
hade man kunnat operera betydligt
mer.
Så en förbättrad logistik hade
kunnat minska köerna betydligt?
–Ja, ofta är det lite mer komplicerade fall som står på listan som kräver
två specialister som står och opererar.
Det händer bara någon enstaka gång
per månad att vi har den bemaningen,
men då skulle man kunna passa på att
beta av köerna. Mycket av problemen
hade gått att komma tillrätta med
med bättre logistik och ett mer välfungerande journalsystem.
Malin Lindgren

Västerbotten: 16 veckor eller längre.
Västernorrland: Högst 4 veckor.
• Källa: www.vantetider.se, den 17 augusti.
Tiderna är landstingens förväntade väntetider
inrapporterade till SKL som på grund av ett misstag
under kort tid publicerades mer detaljerade
på nätet. Se sidan 12.
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Uppskattad väntetid för behandling av prostataförstoring i Västernorrland:

75 VECKOR
Den som väntar på en operation av sin förstorade prostata i
Västernorrland kan få vänta i 75 veckor eller längre. Det är
nio gånger så länge som en man i Uppsala förväntas behöva
vänta på samma ingrepp. Detta trots att det handlar om en
diagnos som det många gånger är mycket svårt att leva ett
normalt liv med, enligt patientföreningen Sinoba.
t – En väntetid på 75 veckor! Det är en
katastrof! Jag blir fullständigt chockad,
säger Peter Bernström som är ordförande i Sinoba, föreningen för kunskap
om urininkontinens och blåsproblem,
när han får veta om de stora skillnaderna
i väntetid på operation av förstorad
prostata och urinläckage hos kvinnor.
– Att dessa operationer prioriteras så
lågt i delar av vårt land är tragiskt,
eftersom vi vet att diagnoserna är svåra
att leva ett normalt liv med. Samtidigt
är så många människor i vårt land
drabbade, kanske närmare en miljon.
Våra medlemmar vittnar ständigt om

hur deras rörelsefrihet och därmed deras
dagliga liv inskränks. Om hur rädda de
är att det ska ske olyckor, att de ska
lukta, att det ska synas, samtidigt som
de inte ens vågar tala öppet om sina
bekymmer. Att kissa på sig är nog
bland det skämmigaste man kan råka ut
för som vuxen människa, säger han.
Peter Bernström är själv bosatt i
Västernorrland och att det är just i hans
eget och närliggande landsting som
väntetiderna sticker ut åt det negativa
hållet, förvånar honom inte.
– Det här visar tydligt att vi måste
ha andra huvudmän för vår sjukvård än

de landsting vi har i dag. De är helt
enkelt inte mäktiga sin uppgift. Det här
politiska systemet fungerar uppenbarligen inte. Västernorrland är ett typexempel. Valöften hålls inte och vallöften
sviks och folk är vansinniga. Den här
statistiken du visar mig på skillnaderna
i väntetider pekar på ett systemfel, inget
annat än ett systemfel, säger han.
Men att urininkontinens och blåsrelaterade problem generellt är lågprioriterade inom vården är något föreningen har
upplevt länge, berättar Peter Bernström.
– Jag har själv varit drabbad av urinläckage efter en olycka. Det var ingen
som brydde sig speciellt mycket om
mina besvär – jag fick själv tilltvinga
mig sjukgymnastik. Vi får många förtvivlade mejl och vittnesmål från våra
medlemmar som undrar hur de ska göra
för att få den vård de har rätt till. Ofta
vet de inte vad de ska ta sig till. Eller
också vill de gärna ha en operation, men
blir nekade av vården när de väl har tagit
mod till sig och berättat om besvären för

”Vi har försökt skicka vidare patienterna,
men inget landsting har kunnat ta emot dem”
Försök att skicka vidare prostataoperationer till andra landsting har
gjorts, men hjälp står inte att finna
någonstans.
t Det berättar Leif Israelsson länsverksamhetschef för kirurgin i Landstinget
Västernorrland.
– Vi är väl medvetna om att vi har en
oförsvarligt lång väntetid på benign kirurgi
här hos oss. Men jag kände inte till att våra
prostatapatienter får vänta längst i landet,
det gjorde jag inte, säger Leif Israelsson
efter att han har tagit del av Sjukhusläkarens
"just-nu-kartläggning" av väntetiderna i
vården som bland annat visar att väntetiden

på en prostataoperation i Västernorrland för
tillfället ligger på rekordlånga 75 veckor
eller längre.
Den korta sammanfattningen av läget i
Västernorrland är att man klarar den
meligna kirurgin, men efter en period med
brist på vårdplatser har väntetiderna för den
benigna kirurgin stuckit i väg och blivit
väldigt långa, berättar han.
– Just nu är det operationsavdelningen
som är begränsningen. Vi har urologer och
vårdplatser, men operationsresurserna
räcker inte till för att beta av köerna. När det
gäller den benigna urologiska kirurgin har vi
försökt hitta någonstans i landet dit vi skulle
kunna skicka den här patientgruppen, men

det är väldigt svårt att hitta kapacitet någon
annanstans. Det går helt enkelt inte att hitta.
En plan för att vända utvecklingen finns,
men den är för komplicerad för att det ska
gå att redogöra för den i detalj, menar Leif
Israelsson.
– Vi har ju flera sjukhus i länet och vi tror
att det ska gå att utnyttja länets resurser
bättre. Vi har operationsutrymme. Vi måste
bara få operatörer dit, säger han och
betonar att när det kommer till cancerkirurgin hinner man med väldigt bra i Västernorrland och har hållit vårdgarantin under
flera år.

sin läkare. Då är det ännu mer
tragiskt att de som faktiskt
beviljas en operation måste vänta
så oerhört länge på att få den gjord.
I andra länder, som i exempelvis
Tyskland, är situationen en helt annan,
menar Peter Bernström.
– Warten? Warum warten? undrar de när
jag berättar om att man måste stå i långa köer i
väntan på ingrepp här i Sverige. Där får man
hjälp av sjukvården när man behöver den och
det ses som något helt självklart. Vem mår
bättre av att stå i kö?
– Jag blir alldeles vansinnig när jag
tänker på hur det fungerar här. Är landstingen i Sverige den sista sovjetstaten? Du
får ursäkta, men jag kan inte låta bli att
ställa mig den frågan.
För att åstadkomma en förändring försöker föreningen Sinboba PETER
på olika sätt uppmärksamma
BERNSTRÖM
bristerna och ojämlikheterna i
ORDFÖRANDE
vården för patienter med urinin- I SINOBA:
kontinens och blåsrelaterade
problem, berättar han. Som ett
sätt att stimulera till bättre
omhändertagande av dessa patientgrupper har man bland annat
startat ett projekt där man vill
certifiera särskilda kontinensmottagningar, såväl i öppenvården
som i den slutna vården.
– Vi vill stimulera till bättre
kunskap och bättre mottagande.
Vi har tagit fram ett material som
en vårdcentral eller avdelning på
”Katastrof!
sjukhuset kan titta på och som
Vi
måste
ger exempel på hur en mottagfå
andra
ning kan vara organiserad, vilka
huvudmän
yrkeskategorier som behövs och
vilka utredningar som bör göras. än de landsting
Helst ska till exempel en urotera- vi har idag”
peut och gärna en urogynekolog vara involverad
för att säkerställa att patienterna får den vård de
behöver. Vi har även tagit fram en checklista där
en mottagning kan bocka av vilka av kriterierna
man uppfyller för att få Sinobas certifiering.
I dagsläget finns endast två cetrifierade kontinensmottagningar i landet – en i Helsingborg
och en i Malmö, berättar Peter Bernström.
– De har varit piggast på att sätta igång nere
i Skåne och det är vi väldigt glada över. Men vi
hade givetvis gärna sett att vårdcentralerna och
sjukhusen i resten av landet också tar sitt ansvar
i de här frågorna.

www.medica-tradefair.com

WORLD FORUM
FOR MEDICINE
Varje år i november ger MEDICA
experter från hela världen
en enastående upplevelse.
Världsforumet för medicinteknik
presenterar då runt 5000 utställares
breda produktutbud. Passa på
och ta del av MEDICA och dess
specialprodukter, också inom
ditt expertområde.

BE PART OF IT!

CME
EDUCATION
CONFERENCE
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FORUM
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www.medica.de/MEC2

Political, scientific and technical issues

www.medica.de/MTF2

The ABC of wound care

www.medica.de/MWCF2

The medical T5 career forum

www.medica.de/MCF2

Malin Lindgren
Malin Lindgren
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De avslöjande siffrorna som inte skulle kommit ut

Nu har SKL tagit bort landstingens dystra prognoser
i detaljerad form och ersatt dem med ”13 veckor eller längre”
75, 70 eller 60 veckors väntan på en operation – under
sommaren låg landstingens förväntade väntetider på diverse
ingrepp tillgängliga på SKL:s hemsida. Men det hela var ett
misstag, meddelar SKL – som nu har ersatt landstingens
dystra uppskattningar med ”13 veckor eller längre” i alla
landsting som inte lever upp till vårdgarantin.
t – Vårt uppdrag är att visa statistik

kring vårdgarantiuppfyllelse och den är
90 dagar. Därför har vi sedan 2007
endast redovisat väntetiderna i intervall
där 13 veckor eller längre är det högsta,
säger Helene Ellström som är handläggare på SKL, när Sjukhusläkaren
ringer upp henne för att fråga varför väntetiderna efter kartläggningen plötsligt
har kortats så drastiskt.
Under sommaren skedde ett missförstånd där de som publicerar väntetiderna
på hemsidan lät väntetider som var
längre än det angivna tidsintervallet ”13
veckor eller längre” ligga ute, berättar
hon.
– När vi blev varse det agerade vi
blixtsnabbt och tog bort informationen
från hemsidan, säger Helene Ellström.
Men stämmer de siffror som Sjukhusläkaren trots allt tog del av under
sommarmånaderna?
– Att du såg att det var 75 veckors
väntan i något landsting var ett misstag
som vi har justerat bort. Vårt uppdrag är
bara att visa vårdgarantiuppfyllelse.
12

Men var siffran felaktig?
– Det är landstingen som har rapporterat in siffran själva, så det får du ringa
och fråga dem.
Sjukhusläkaren kontaktar Ingela
Pirttilä som är kontaktperson för väntetider i vården i Västernorrlands län, det
landsting som rapporterade in de allra
längsta förväntade väntetiderna under
sommarmånaderna. Hon förklarar hur
inrapporteringen av de förväntade väntetiderna till SKL går till hos dem.
– Enhetscheferna är de som är ansvariga för att lägga in de förväntade väntetiderna i databasen som laddar upp informationen till SKL. Antingen gör det de
själva eller också har de direktdelegerat
uppgiften till någon annan i verksamheten, säger hon och berättar att det har
pågått en ombyggnation av operationssalarna under sommaren, något som kan ha
bidragit till att de förväntade väntetiderna som rapporterades då kan ha varit
något längre än vanligt.
Men väntetiden ”70 veckor eller längre”
på en höftprotes som vi tog del av under

sommaren är trots allt beräknad utifrån en
situation som ni faktiskt hade då?
– 70 veckor låter otroligt långt men
någon på ortopeden måste ha bekräknat
och skrivit in den. Siffrorna rapporteras
löpande och de stämmer ju. Om ingen
har uppdaterat informationen så hänger
den senast inmatade siffran automatiskt
med. Den ligger då kvar i databasen och
rapporteras över till SKL nästa vecka
också om ingen justerar den.
Men bara så jag har förstått dig rätt –
siffran kan inte vara tagen ur luften
utan har beräknats och rapporterats in
av enhetschefen på ortopeden?
– Det är helt korrekt uppfattat.
Men det var inte bara Västernorrlands
långa väntetider som låg ute på nätet i
detaljerad form under sommaren.
Även Västerbotten redovisade extremt
långa kötider för en rad ingrepp den 17
juni (Se sidan här intill).
Och Sjukhusläkaren kunde även konstatera en rad långa väntetider i sydligare och större landsting och regioner
som Västra Götaland, Region Skåne och
Västmanland med flera, som när vi
skulle uppdatera vår undersökning var
ersatta med ”13 veckor eller längre” av
SKL.
Malin Lindgren

Kommentarer sidan 14-15 >>>

• Sjukhusläkaren inledde granskningen av sjukvårdens
väntetider i juni. Av misstag låg då landstingens inrapporterade siffror på förväntade väntetider ute i
detaljerad form på SKL:s hemsida. Statistiken är nu ersatt med beskedet ”13 veckor eller längre”.

Så långa var de förväntade väntetiderna
på Norrlands Universitetssjukhus i juni
Norrlands universitetssjukhus är bara ett av många
exempel på hur dramatiskt långa väntetiderna kan
vara och att vårdgarantin som lovar behandling/operation inom 13 veckor inte är värd namnet. Här är
de uppskattade väntetiderna för Norrlands
Universitetssjukhus, inrapporterade i juni.
Åderbråck i benen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .60 veckor
Halsmandlar: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 veckor
Hammartå: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 veckor
Utprovning hörapparat: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 veckor
Navelbråck: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .34 veckor
Ljumskbråck: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32 veckor
Axel eller skuldra: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 veckor
Axelled protes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 veckor
Axelled, borttagnng av spik, skruv, platta: . . . . . .20 veckor
Hörselförbättrande operation: . . . . . . . . . . . . . . .20 veckor
Kotförskjutning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 veckor
Korsband knä: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 veckor
Rotkanalförträngning i ländryggrad: . . . . . . . . . .20 veckor
Ändtarmssjukdom: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .20 veckor
Gråstarr: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .19 veckor
Armbåge och underarm: . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 veckor
Höftled protes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 veckor

Knäled protes: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 veckor
Knäledsartroskopi: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 veckor
Livmoder borttag: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 veckor
Tumbasförslitning (artros): . . . . . . . . . . . . . . . . .14 veckor
Diskbråck i ländryggrad: . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 veckor
Finger kroknande: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .14 veckor
Diskbråck i halsryggrad: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12 veckor
Hand- eller handledsreumatism: . . . . . . . . . . . . .12 veckor
Hjärtklaff eller kroppspulsåder: . . . . . . . . . . . . . .11 veckor
Kranskärl: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11 veckor
Hand, nervinklämning: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10 veckor
Sköldkörteloperation: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4 veckor
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SKL:S SAMORDNARE NÄR DET GÄLLER TILLGÄNGLIGHET:

SJUKHUSLÄKARNAS ORDFÖRANDE KARIN BÅTELSON:

”Vi har ansett att man inte
har nytta av att veta detaljer
om tiden är längre än 13 veckor”

– All statistik som samlas in bör
göras tillgänglig för allmänheten

Refnr: 20160638

t – Om landstinget inte klarar att ge

Uppskattad väntetid längre än vårdvård inom vårdgarantins gräns, kan man
garantins tidsgräns om 90 dagar (13
här se vilken vårdgivare man i första
veckor) är ett sätt att beskriva att man
hand kan ta kontakt med för att kunna
har en ansträngd situation och inte är ett
erbjuda patienten vård inom vårdgaranförstahandsval när man ska hänvisa patitins tidsgräns.
enter inom vårdgarantins tidsgräns.
Det är viktigt att notera att det hela
Hur kommer det sig att ni inte vill
tiden rör sig om en uppskattad väntetid
publicera de faktiska insamlade vänsom inte tar hänsyn till medicinsk priori- tetiderna utan bara skriver ”13
tet, skriver Harald Grönqvist och förkla- veckor eller längre”?
– Detta är inte faktiska, uppmätta,
rar vidare varför landstingens betydligt
tider. Det är en uppskattning av från
längre uppskattade kötider tagits bort.
verksamheten med utgångspunkt från
– Den uppgift du refererar till
”idag” om sin egen kapacitet för tillfälberodde på ett fel på webbsidan.
let, en förväntad väntetid med de förutsättningar som gäller ”just nu”.
– Tidsuppskattningen är max ”13
veckor
eller längre”, eftersom man efter
Öron-Näsa-Halskliniken
den tiden passerat vårdgarantins tidsVästmanlands sjukhus, Västerås
gräns på 90 dagar. Det är då ingen idé
att kontakta den vårdgivaren
”Avsikten med
för att kunna erbjuda sin
statistiken är att vara patient vård inom vårdett stöd för landstingen garantin. Det beror alltså inte
på att man inte vill visa högre
Då är det kanske dig vi söker.
när de söker alternativ siffror,
utan man har ansett att
Lär känna oss och ansök på
för att hänvisa
man inte har nytta av att veta
www.ltv.se/jobb
detaljer om tiden är längre än
patienter”
senast 6 november
90 dagar (13 veckor).
Har inte medborgare rätt att veta
en mer exakt väntetid för en operation i sitt landsting?
– Naturligtvis vore det önskvärt om
man kunde erbjuda den informationen.
Det är ett utvecklingsarbete som finns på
agendan för 1177.se, där finns idag uppgifter för vissa vårdval i Skåne. När patienter läser på vantetider.se ger det naturligtsćůŬŽŵŵĞŶ Ɵůů ĞŶ ĂƌďĞƚƐͲ
vis en känsla för om det är kortare eller
ƉůĂƚƐĚćƌĚƵćƌŵŝƩŝůŝǀĞƚŽĐŚ
längre väntetid. Informationen visas för
ƐĂŵŚćůůĞƚ͘ KĐŚ ŐƂƌ Ɛ ŬŝůůŶĂĚ
ǀĂƌũĞĚĂŐ͘WĊƌŝŬƟŐƚ͘
vårdutbud, och inte specifika indikationer.

Harald Grönqvist som är
samordnare på SKL när det
gäller tillgänglighet i vården
skriver i ett mejl att avsikten
med statistiken på
väntetider.se är att de ska
vara ett stöd för landstingen
när de söker alternativ för att
hänvisa sina patienter.

Överläkare/
Specialistläkare?

Malin Lindgren
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SKL ska inte sätta upp egna
regler för vilka uppgifter
som är intressanta för allmänheten. Här blir det
tydligt att SKL inte är fristående – utan landstingens
egen intresseförening.
t Man undrar också vilka siffror som

rikspolitiker egentligen får se, säger
Sjukhusläkarnas ordförande Karin
Båtelson.
– Vi inom Läkarförbundet jobbar för
för transparens och öppna jämförelser.
Det gäller ju allt från medicinsk
kvalitet, forskning, patientnöjdhet och
så vidare. Det är ett krav att man som
invånare ska få veta hur det ser ut i
offentliga verksamheter. Både för att
kunna göra val som patient, men också
som medarbetare för att kunna vara med
och driva verksamheten framåt. Då är
det väldigt allvarligt när man som i det
här fallet tydligen inte får ta del av mer
exakta uppgifter, trots att de samlats in,
säger Karin Båtelson.
För statistik rörande väntetider måste
vara tillgänglig för skattebetalarna och
kunna användas i debatten om sjukvårdens behov, anser hon. Det är ju också
oerhört viktigt att uppgifterna når politiker framförallt på riksplanet.
– Om inte väntetiderna som SKL
samlar in publiceras i sin fulla längd
utan avrundas på det här sättet blir det
väldigt svårt för oss att få veta hur det
faktiskt förhåller sig. Vi får inte heller
se de stora ojämlikheterna över landet.
Då kan kritik alltid avfärdas som
enstaka anekdoter.
Hur ser du på SKL:s argument –
att deras uppdrag bara är att

redovisa om vårdgarantin uppfylls
eller ej?
– De kan ju inte sätta upp reglerna
för vad som är intressant. Det måste ju
allmänheten och skattebetalarna göra.
Här ser man tydligt problemet med att
SKL är en medlemsorganisation, en
intresseförening för Sveriges kommuner

”Om väntetiderna
avrundas får vi inte se
de stora ojämlikheterna”
Karin Båtelson:
”Uppenbart är
att det behövs
en statlig myndighet som ska
samla in den
här typen av
uppgifter”.

och landsting. De bestämmer helt själva
vilka uppgifter de ska lägga ut och inte.
Men det man mäter – det utvecklas. Då
gäller det att mäta och redovisa det som
är viktigt.
Vad tycker du om de uppskattade
väntetiderna som trots allt avslöjades
i Sjukhusläkarens kartläggning?
40 – 70 veckors väntan – är horribelt
långt och förstås blir sådana uppskattningar högst osäkra. Det kan ju lika
gärna innebära att patienten aldrig
kommer opereras. Men de de visar ju
också de stora skillnaderna i landet och
är en ögonöppnare. Uppenbart är att det
behövs en statlig myndighet som ska
samla in den här typen av uppgifter.
Socialstyrelsen har ju fått uppdrag att
redovisa tillgänglighet och här ser man
ju behovet av en sådan nationell uppstyrning. Vi vill ju dessutom se en
framtid med väntetidsinformation
kopplad till kvalitet.

På många håll har landstingen ett
rent vårdmonopol – då måste de också
ta sitt ansvar och leverera en vård med
korta väntetider och bra kvalitet, menar
Karin Båtelson.
– Många av de här diagnoserna som
inte är direkt livshotande påverkar ju
ändå livskvaliteten oerhört mycket.
Människors möjlighet till att arbeta,
fungera normalt psykiskt och fysiskt –
det trängs undan av det som upplevs
som mest akut. I slutändan kan det
också leda till att en helt annan och
mycket större operation blir nödvändig
för de här patienterna, säger hon.
På vissa ställen klarar man uppenbarligen att hålla nere köerna och då måste
man titta på vilka framgångsfaktorer
som finns där, anser Karin Båtelson.
– Det handlar givetvis om att det ska
finnas personal med rätt kompetens,
utrustning och resurser, säger hon.
Men också om ett starkt ledarskap
där du dels skapar engagemang och
behåller din personal och sedan tänker
efter så verksamheten blir så effektiv
som möjligt, menar Karin Båtelson.
– Men frånvaro av köer är ingen
garanti för att man gör rätt. Man måste
också titta på kvaliteten på det man gör.
Det har rapporterats i media om
”lyckade” verksamheter som främst har
dragit in återbesöken. Återbesök är
något som ska styras av medicinska
behov, inte av bilfabrikstänk.
Det har även förekommit att landsting har tagit bort indikationen för att
komma tillrätta med kösituationer,
berättar Karin Båtelson och nämner
åderbråck som exempel.
– Då väljer man att inte operera i ett
tidigt skede utan låter de här patienterna bli mycket sämre.
Malin Lindgren
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”Hade vården fungerat
bättre hade folk inte
behövt vara så sjuka”

Det är inte bara en
skillnad i väntetid – det är
en enorm skillnad! Och
detta för en patientgrupp
med en stor smärtproblematik som ofta tvingas till
sjukskrivning under
kötiden. Det säger Kristina
Söderlund på Reumatikerförbundet apropå den 70
veckor långa väntetiden på
en höftledsoperation i
Västernorrland.
t – Jag kände till att det var stora skill-

nader i väntetider över landet, men inte
att man fick vänta så här länge. Det här
är inte acceptabelt!
Kristina Söderlund, politiskt sakkunnig på Reumatikerförbundet, blir
förfärad över vad Sjukhusläkarens ”justnu-jämförelse” av väntetider visar när
det kommer till kötiden för patienter i
behov av en ny höft- eller knäled i norra
delen av landet.
– Det är fullständigt galet ur samhällsekonomisk synpunkt att låta patienterna vänta så här länge. I den här
gruppen finns ett stort antal personer
som inte vill något hellre än att jobba
och försörja sig själva men tvingas in i
en sjukskrivning på grund av de smärtor
som tillståndet orsakar. Det drabbar ju å
andra sidan inte landstingets egen kassa
utan staten, men där måste man ju prata
med varandra och se till att man hittar
sätt att åtgärda det hela på.
Att pengar är enda lösningen på problemet, tror Kristina Söderlund inte. I
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KRISTINA SÖDERLUND PÅ
REUMATIKERFÖRBUNDET:

”Det är fullständigt
galet ur samhällsekonomisk synpunkt
att låta patienterna
vänta så länge”.
stället handlar det om hur man organiserar vården och hur stabiliteten ser ut
inom vissa yrkesgrupper, menar hon.
Förbättrade arbetssätt och bättre utnyttjande av tillgängliga resurser är en
viktig del av att få ner väntetiderna och
det måste varje landsting börja arbeta
med, enligt Kristina Söderlund. Och
arbetet behöver ske på alla nivåer – från
den politiska ledningen ner till vårdmötet med patienten.
– Visst är det tuffast för landstingen
uppe i norr, oftast på grund av svårigheterna att rekrytera personal. Men det har
varit lite fram och tillbaka det här med
vilka landsting det egentligen är som
låter sina patienter vänta längst och
kortast tid på olika former av ingrepp.
Det märkliga är att det inte alltid har
med kostnaden för vården att göra.
Kalmar har exempelvis, enligt statistik

”Politikerna har inte
varit tillräckligt modiga”

från SKL, förhållandevis låga kostnader
för sin sjukvård trots att deras väntetider tillhör de kortare.
Det går inte att säga att vissa politiska majoriteter sköter sig bättre än
andra – det är Kristina Söderlund noga
med att betona. Snarare har det att göra
med hur samarbetet inom politiken
fungerar, hur effektiv uppföljning man
har och hur konsekvent och konstruktivt styret är, menar hon.
– Även tradition och kultur inom ett
landsting har betydelse för det utfall
man har. Och varje landsting behöver
hitta sin egen lösning. Det går inte att
göra likadant överallt. I viss landsting
har man till exempel brist på vissa specialiteter som reumatologer eller ortopeder som det kan röra sig om i det här
aktuella fallet. Men vårdgarantin borde
ju gälla lika för alla överallt.
På Reumatikerförbundet följer man
utvecklingen när det gäller väntetider
hela tiden och gör sitt bästa för att
stötta distrikten i att driva frågan
gentemot sitt landsting, berättar
Kristina Söderlund.
– Hade vården fungerat bättre så
hade människor inte behövt vara lika
sjuka och vänta lika länge. Vi har flera
goda exempel på hur sjukskrivningarna
minskar när patienter med reumatoid
artrit får rätt behandling i ett tidigt
skede. Vi säger hela tiden till politikerna – titta på de patientgrupper som
är sjuka och ge dem snabbt den vård de
behöver! Ska man bara gå runt och vänta
och bli sämre för att vården inte
fungerar? Nej, det här är en ekvation
som man måste se till att lösa och som
vi har påtalat i många år.

Det har saknats politiskt mod
i Landstinget Västernorrland.
Men nu ska verksamheterna
dels koncentreras och framför
allt planeras upp för att
komma tillrätta med landstingets långa väntetider en
gång för alla.
t Det menar

Erik Lövgren (S),
landstingsstyrelsens ordförande
sedan oktober
förra året.
– Vi känner
till att tillgängligheten är låg
Erik Lövgren .
hos oss när det
gäller de här ingreppen du beskriver och
vi är självklart väldigt oroade för det. Vi
har arbetar hårt tillsammans med förvaltningen för att försöka förbättra oss
på det här området. Kommer inte
svensk sjukvård åt tillgänglighetsproblematiken har vi svårt att försvara den

svenska modellen, säger Erik Lövgren.
För tillgängligheten är inte bara ett
problem i Västernorrland, det är Erik
Lövgren noga med att betona. Även om
man här har en något tuffare situation
på grund av de långa avstånden.
– Avstånden i sig är ett bekymmer,
men det är inte oöverbryggbart.Vi har
naturligtvis transporter mellan enheterna,säger han.
I stället är orsaken till de dramatiska
väntetiderna i landstinget att det under
lång tid har saknats politiskt mod att ta
tag i flera viktiga, strukturella frågor,
menar han.
– Ingen har vågat planera upp verksamheten och koncentrera till exempel
de elektiva höft- och knäoperationerna
till Sollefteå som landstingsfullmäktige
beslutade om i juni i år och som
kommer att öka tillgängligheten för den
här patientgruppen. Överhuvudtaget
har det funnits en väldigt låg grad av
samverkan mellan de tre sjukhusenheterna. Vi måste börja se det som ett
enda sjukhus här uppe – ett sjukhus
med långa korridorer. Svensk sjukvård
håller på att förändras. Vi kan helt
enkelt inte göra allt på alla ställen
längre.

De här åtgärderna du beskriver
har vållat en hel del protester från
lokalbefolkningen.
– Om det har! Det har varit svårt för
oss att kommunicera ut en bild av bakgrunden till dessa beslut – hur det ser ut
i verkligheten, vad vi har för patientgrupper och vad vi har att möta i framtiden. Sedan är det klart att strukturella
förändringar i en organisation som vår
skapar konflikter. Oron är stor över att
den akuta vården inte ska kunna tas om
hand. Men det kommer vi att säkra upp,
bland annat genom en utbyggnad av
primärvården. Självfallet kommer
ingen att lämnas utan vård. Det finns
jättemånga exempel i landet där man
har gjort liknande koncentrationer av
verksamheten där det har lyckats väl.
– 80-85 procent av sjukhusbesöken
görs i dag av kroniker och äldre äldre
och givetvis måste vi se till så att den
vård de behöver finns nära. Det kan vi
göra genom samverkan och en utbyggnad av primärvården, precis som Göran
Stjernstedt kommer fram till i sin
rapport. Det är ett oerhört fint yrke att
vara allmänspecialist. De är stjärnorna i
vår framtida sjukvård.
Malin Lindgren

BLI MEDLEM I SENIORA LÄKARE

Läkare är Du livet ut!
Som senior läkare är du välkommen som medlem i Seniora Läkare – en
delförening inom Sveriges läkarförbund.
Seniora Läkare 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

Malin Lindgren
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n Verkligheten kan vara ännu värre än den dystra väntetidsstatistiken.
En som fått erfara det – och vad det innebär att undersökningar som MR och CT inte ingår
i vårdgarantin – är Staffan Börjesson som Sjukhusläkaren intervjuade i slutet av förra året.

Staffan Börjesson har fortfarande ingen aning om
när han ska få vård för sina svåra ryggsmärtor

Tillbaka på ruta ett
efter 14 månader
Staffan Börjesson orkar bara med promenader varannan dag, men betraktas som ett oprioriterat ärende så besked om när han ska få sin
behandling har ingen kunnat ge honom.
Foto: Julia Sjöberg.

Efter många om och men
fick han en diagnos – men
nio månader senare blev han
av med den igen. Staffan
Börjesson är fortfarande fast
i ett smärtsamt och ändlöst
vårdlimbo där vårdgarantin
mest framstår som ett dåligt
skämt.
t I vintras skrev Sjukhusläkaren om

Staffan Börjesson, som svårt plågad av
rygg- och bensmärtor, försökte få ett
svar från ortopeden på Sahlgrenska om
vad besvären berodde på. Efter månader
av väntan utan besked och åtskilliga
timmar i telefon på jakt efter svaret på
varför ingenting hände kom så slutligen
beskedet: Kötiden för granskning av
röntgenplåtarna i oprioriterade ärenden
är för närvarande ett och ett halvt år.
– Det som hände därefter var att jag
efter mycket påtryckning lyckades få
Sahlgrenska att skriva en betalningshänvisning till privata Spine Center i
Göteborg. Dit blev jag kallad den 14
januari och ortopeden som hade fått
plåtarna kunde konstatera att jag, precis
som min tidigare läkare misstänkte,
18
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FAKTA
VÅRDGARANTIN

Vårdgarantin
täcker inte
utredningar och
undersökningar

”Först om 1,5 år
kan vi tolka
dina MR-bilder”

Vårdgarantin är en lagstadgad
rättighet som anger inom vilka
tidsgränser vård ska erbjudas.
Den nationella vårdgarantins
tidsgränser 0–7–90–90 dagar
innebär:

0 Samma dag som man söker
hjälp för ett hälsoproblem ska
man få kontakt med primärvården,
till exempel vårdcentralen eller
sjukvårdsrådgivningen.

”Tyvärr, ingen har möjlighet
att tolka din MR-undersökning förrän om ett och ett
halvt år”. 76-årige Staffan Börjesson trodde inte beskedet
från ortopeden på Sahlgrenska
var sant – men det var det.
 Han lider av en reumatisk muskelinflammation och har tagit kortison för
sina sympton sedan 2008. Men varje
gång han har försökt trappa ner på den
42 veckor långa kuren har besvären
blivit outhärdliga.
– Då har jag fått värk både här och
där och väldigt svårt att gå. Och läkarna
har sagt att ”då börjar vi om med
kuren”. Men jag hade börjat känna att
så här stora mängder kortison kan jag
inte hålla på med i längden. Speciellt
inte efter att jag fick en hjärtinfarkt.
För kortisonet och den blodförtunnande medicinen blev en fasansfull
kombination, berättar Staffan Börjesson.
– Du kan ju tänka dig själv hur tunn
hud jag har fått och vad som händer när
jag slår i någonstans. Det blöder hur
mycket som helst. Så jag skickade en
egenremiss till reumatologen för att få
hjälp att utreda om det fanns någon
annan hjälp att få för mina besvär.
Från reumatologen skickades Staffan
Börjesson på MR-undersökning. Misstanken var spinal stenos – trång
8

ryggrad. Ett tillstånd som ger precis de
smärtor och svårigheter att gå som
Staffan Börjesson beskriver.
– Min reumatolog skickade en remiss
till ortopeden för hjälp att tolka
bilderna. Den 28 augusti fick jag ett
brev med en bekräftelse på att de hade
tagit emot remissen.
Men mer än så hörde inte Staffan
Börjesson. Tre månader senare bestämde
han sig för att ringa och höra efter hur
det gick med tolkningen av undersökningen. Och det var då det chockartade
beskedet kom.
– Kvinnan i luren meddelade att det
kunde dröja ytterligare ett och ett halvt
år innan någon hade tid att titta på mitt
ärende. Det bröt mot vårdgarantilagen,
berättade hon och tillade att hon hade
20-25 liknande samtal varje dag från
frustrerade patienter som mig.
Staffan Börjesson tyckte att beskedet
var väldigt märkligt och började ringa
runt för att få en förklaring. Han kontaktade bland annat valfrihetskontoret
och regiondirektören Ann Söderström.
Samtliga höll med om att det inte lät
bra och hänvisade honom vidare till en
annan instans för mer information.
– Är det verkligen så att jag ska ut
och jaga en vårdgivare för mitt
problem? Det står ganska klart och
tydligt i vårdgarantin att det är vården
som ska söka lösningar, inte jag. I går
ringde jag det senaste numret jag fick –
till valfrihetskansliet på Sahlgrenska. Då
kom jag till en telefonsvarare som

tyckte att jag skulle mejla i stället.
Inom ett par timmar fick jag svar från
en chef som rekommenderade mig att
ringa tillbaka till ortopeden på Sahlgrenska igen. En och en halv veckas
ringande och mejlande hade inte lett
mig någonstans.
Vad är det värsta med hela den
här historien?
– Det mest frustrerande är att inte få
några besked, att bollas runt och
hänvisas tillbaka. Kontentan är att jag
förväntas vänta ett och ett halvt år på att
få ett besked om min MR-undersökning. Det är hårresande korkat att det
ska så lång tid. Pengarna är slut, vi har
inget avtal säger de, men det kan väl
inte vara mitt problem som patient?
Vem bär ansvaret för att inte vårdgarantin efterlevs? Om det finns en lag ska
väl den följas. Det får ju jag som privatperson göra.
Hur mår du i dag?
– Efter infarkten fick jag tydliga
direktiv om att jag ska promenera en
halvtimme om dagen, men det fixar inte
jag. Jag kan gå varannan dag, men
dagen efter är jag helt utslagen. Mina
ben har en häftig muskelvärk. Jag
känner mig jäkligt handikappad,
oavsett om jag går eller står.
Malin Lindgren

• Läs ortopedklinikens
svar på sidan 10

– 7 Bedömer vårdpersonal att
man behöver träffa en läkare ska
man få en tid till detta inom högst
sju dagar, till exempel på vårdcentralen.
– 90 Om man får en remiss till
den planerade specialiserade
vården ska man få en tid för
besök inom 90 dagar. Det gäller
även om man sökt vård utan
remiss.

– 90 Efter beslut om behandling,
till exempel en operation, ska man
få en tid till detta inom 90 dagar.

Men vårdgarantin har
många undantag.
Den gäller inte:
• Medicinsk service såsom laboratorie- och röntgenundersökning.
• Utredningar och
undersökningar.
• Återbesök.
• Om man tackar nej till ett erbjudande om vård hos en annan vårdenhet.
• Om man av medicinska skäl bör
vänta längre än garantins tidsgränser.
• Hjälpmedelsförsörjning med
undantag av utprovning av hörapparater.
För Staffan Börjesson är promenader i skogen en plågsam historia. Efter en halvtimme är han så
slut att han måste vila hela dagen
efter.
Foto: Julia Sjöberg
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Den 27 juli 2015 MR-undersöktes
Staffan Börjesson för misstänkt
spinal stenos.
t Efter undersökningen fick han
beskedet att ingen kunde tolka undersökningsresultaten förrän efter ett och
ett halvt år.
Idag, 14 månader senare, är han tillbaka
på ruta ett efter en plågsam vårdkarusell. Nu ska MR och CT-undersökningarna göras om. Och vad som
händer sedan har han ingen aning om.

lider av spinal stenos.
Gott så, tänkte Staffan Börjesson och
trodde för ett ögonblick att den efterlängtade operationen skulle bli av inom
en snar framtid. Men riktigt så blev det
inte.
– Det beslutades att jag skulle
opereras men först skulle jag träffa en
narkosläkare. Till det besöket var det

flera månaders väntetid. Läkaren
jobbade bara 14 dagar och var sedan
ledig i 14 dagar. Jag kom inte dit förrän
i slutet på mars.
Väl där kände Staffan Börjesson på en
gång att det inte skulle gå vägen. Narkosläkaren reagerade på att patienten
hade haft en hjärtinfarkt för några år
sedan och även känt av besvär från
hjärtat i januari månad.
– Jag hade varit på akuten då, men
ingen hittade något fel. Däremot
remitterade de mig till en hjärtmottagning som jag hade fått en tid till i april.
Då tyckte narkosläkaren att vi skulle
avvakta och se vad den undersökningen
visade.
Den omfattande hjärtundersökningen visade att Staffan Börjessons
hjärta var fullt normalt utifrån hans
ålder, längd och vikt. Detta skulle han
informera Spine Center om.
– I slutet på juni kom beskedet – de
vågade inte operera mig på grund av
mina hjärtproblem. Motivet förstår jag –
de har ingen hjärtavdelning och det
skulle bli för riskabelt om något skulle
hända. Det jag inte kan förstå är varför
det skulle ta sex månader att få veta det.
Vad händer nu då? frågade Staffan
Börjesson sköterskan och fick svaret att
det skulle skrivas en remiss tillbaka till
Sahlgrenska.

– Herregud, tänkte jag. De hade ju
3 000 personer i kön sist jag försökte få
vård där. Hur lång kan den kön ha
blivit nu?
Men i början på juni dök papperna
upp i brevlådan och Staffan Börjesson
kunde med stor lättnad konstatera att
han hade fått behålla sin gamla köplats.
Några veckor senare dök en kallelse till
en ortoped i september månad upp.
– Men väl där fick jag uppleva ännu
ett antiklimax. Läkaren ansåg att jag
hade fått fel diagnos och ville att jag
skulle göra om både MR och CT för att
se om något hade förändrats med ryggen

sedan sist. Hur länge jag måste vänta på
att bli undersökt och diagnostiserad den
här gången har jag ingen aning om men
läkaren trodde inte att det skulle bli lika
länge som sist.
Hur har du mått under hela den
här tiden?
– Jag var ju väldigt deppad efter
mötet med narkosläkaren. Jag kände ju
att det var kört – mina ben och min
rygg har blivit så mycket sämre. Jag
kämpar på med promenader varannan
dag men sedan i våras har jag blivit
alltmer ankommen.
Hur ser du på den långa vänteti-

den som du har behövt gå igenom?
– Jag är ju såklart jävligt missnöjd
med sjukvårdens sätt att hantera det
här. Sjukvården vet vad jag lider av,
men det händer ingenting. Det är så
märkligt att de skickade iväg mig till
Spine Center när det visste att jag lider
av en hjärtinfarkt. Det gjorde mig glad
först men sedan ändrades det med
besked. Om man tittar historiskt på
hela den här karusellen är det en faslig
massa dumma grejer som har gjorts så
det är klart att jag är besviken.
Malin Lindgren

I dag är väntetiden ett år på ortopeden på Sahlgrenska
Från två års väntan till knappt ett år.
Kön för oprioriterade ortopedpatienter
på Sahlgrenska har kortats sedan
Staffan Börjesson fastnade i den,
berättar verksamhetschefen Magnus
Karlsson.
t – Det är stor skillnad i dag. Vi har fått till
ett nytt avtal som innebär att vi får skicka i
väg 150 patienter från kön i månaden och
sedan kan vi ta emot ungefär lika många

själva, säger Magnus Karlsson.
Som mest var man uppe i nästan 3 000
köande patienter och en kötid på två år,
berättar Magnus Karlsson. Idag är kön
knappt 2 200 väntande.
– Jag är nöjd på så sätt att patienterna
numera får komma till. Sedan är det tråkigt
att kön hann växa så mycket som den
gjorde. Det kommer säkert att ta ett år till
innan vi kan leva upp till vårdgarantin.
Vårdgarantin är en väldigt bra grej. Den

sätter press på arbetsgivaren att sträva
efter rimliga väntetider.
Men kan man verkligen kalla det en
garanti när så många tvingas vänta betydligt
längre, som i ert fall?
– Det kanske är ett lite dumt namn på
den här lagen. Men jag tror inte att du kan
hitta någon landstingsdirektör i det här
landet som inte vill uppfylla den.
Malin Lindgren

19

TEMA: RÄTTEN TILL VÅRD I RIMLIG TID

Sjukhusläkaren 4/2016

www.sjukhuslakaren.se

www.sjukhuslakaren.se

TEMA: RÄTTEN TILL VÅRD I RIMLIG TID

Sjukhusläkaren 4/2016

TVÅ SKILDA VÄRLDAR

fört förväntade
Sjukhusläkaren har jäm diagnoser
iga
väntetider till 10 vanl

1. HÖFTLEDSPROTES
Förväntade
väntetider till
behandling/operation
vid inläggning

0 - 4 veckor
DANMARK

SVERIGE

25

1

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(16 offentliga,
9 privata).

Bara ett svenskt
sjukhus/klinik
uppger förväntad
väntetid till max
fyra veckor.

13 veckor eller längre
DANMARK

SVERIGE

0%

83 %

Inga sjukhus/kliniker
har så långa
väntetider.

35 sjukhus av 42
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

DANMARK

SVERIGE

1 vecka

4 veckor

6 sjukhus/kliniker.
(2 offentliga,
4 privata).

1 sjukhus/klinik.
( Privat) .

Värt att notera

!

Tre danska sjukhus/kliniker har ingen väntetid
till första undersökningen och två av dem
uppger att de kan operera inom en vecka.
Se fler jämförelser sidorna 24-28 >>>

Danmark och Sverige, grannländer med likartade sjukvårdssystem,
men oj så stora skillnaderna är när det gäller att få behandling i rimlig tid!
• Vanligast: 2-4 veckors förväntad
väntetid till behandling/operation.
• Fritt val till alla sjukhus i landet.
• En myndighet (Sundhetsdatastyrelsen)
som ger patienter och sjukvård öppen och
transparent information om aktuella väntetider för 23 behandlingsområden och 100-tals
diagnoser på samtliga offentliga och privata
sjukhus och kliniker som ingår i det utvidgade fria sjukhusvalet i Danmark.
Sundhetsdatastyrelsen publicerar även
kvalitetsresultat på sidan www.esundhed.dk

• Vanligast: 13 veckors förväntad
väntetid eller längre till
behandling/operation.
• Inget fritt val av sjukhus.
• Ingen myndighet som informerar
patienter och sjukvård med öppen och
transparent information om väntetider.
Intresseorganisationen SKL som slipper
offentlig insyn, har en väntetidsdatabas
med selekterad information från ett fåtal
utvalda diagnoser.

DETTA SKILJER
Valfrihet till specialistvård
I Danmark har man sedan 2002
fritt sjukhusval, vilket innebär att en dansk
patient själv bestämmer vilket offentligt sjukhus
som han eller hon vill behandlas på.
I Sverige finns ingen valfrihet till slutenvård
utanför det egna landstinget.

Vårdgaranti (väntegaranti)
4 eller 8 veckor. Klarar inte sjukhuset att
behandla patienten inom gränsen för ”väntegarantin” som är åtta veckor – fyra veckor om sjukdomen
bedöms som allvarlig – har danska patienter rätt att låta sig
behandlas på privata sjukhus eller privata kliniker var som
helst i Danmark, eller på sjukhus utomlands som sjukvårdsregionen har avtal med. För vissa livshotande sjukdomar
som cancer gäller ännu kortare tider.
13 veckor. Den svenska vårdgarantin innebär att
om patientens hemlandsting inte klarar att
behandla patienten på 13 veckor har patienten rätt
att kräva att sjukhuset hjälper till att se till att patienten får
vård i ett annat landsting.

Utredningsgaranti
I Danmark finns en utredningsgaranti som
innebär att patienten har rätt att bli utredd inom
en månad. Klarar inte sjukvårdsregionen det så ska
regionen undersöka om någon annan sjukvårdsregion eller
privata sjukhus/kliniker kan göra utredningen.
Finns inte i Sverige. Röntgenundersökningar och
labtester ingår inte i vårdgarantin, vilket innebär
att patienter kan få vänta i månader eller år på rätt
diagnos och behandling.
• Se sidorna 18-19.
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”För långa väntetider
diskuteras sällan
i dansk TV år 2016”
70 veckors väntan på en ny
höftled i Sverige – helt otänkbart i Danmark. Där gäller
två till tre veckors väntan för
samma ingrepp i snitt.
t En central styrning med strikt kontrollerad väntegaranti och diagnosgaranti är förklaringen bakom de korta
kötiderna, menar danska Överläkarföreningens ordförande Anja Mitchell.
– För mig låter det helt oacceptabelt
att en patient skulle behöva vänta 70
eller 75 veckor på ett ingrepp. När det
gäller höftoperationer handlar det ofta
om gamla människor där risken för
immobilitet och mortalitet ökar väsentligt med en så lång väntetid. För att inte
tala om den försämrade livskvaliteten
den medför, säger Anja Mitchell när
Sjukhusläkaren visar henne siffror på de
mest dramatiska skillnaderna i väntetid
mellan Sverige och Danmark.
– För långa väntetider diskuteras
numera mycket sällan i dansk TV. I
Danmark finns en väntegaranti på
en månad också för benigna sjukdomar som kontrolleras strikt, och som
ger rätt till behandling på privatsjukhus, om tiddfristen inte hålls. Och
när det kommer till cancer kan fristerna vara ännu kortare.
Den nya regeringen som tillträdde för
ett år sedan har även infört en diagnosgaranti som innebär att patienten
antingen ska ha genomgått samtliga
undersökningar och fått en diagnos eller
en tydlig behandlingsplan av sitt tillstånd inom loppet av en månad. Där är
det bara inom psykiatrin och ögonsjukvården som regionerna inte hundraprocentigt lever upp till garantin,
berättar Anja Mitchell.
22

– I Danmark fungerar det här generellt sätt väldigt bra. Det är väldigt
strikt kontrollerat att regionerna följer
tidsgränserna. Den region som inte
klarar av sitt uppdrag drabbas av flera
negativa incitament, säger hon.
Förklaringen bakom de korta väntetiderna är den hårda centrala styrningen
av vården, menar hon. Regeringen och
regionerna ligger i hårda förhandlingar
om vilken budget respektive region ska
ha till förfogande och vad som ska gälla
inför varje nytt budgetår.
– Vi har fem regioner och de ska
allihop klara behandlings och väntegarantierna – vilket de gör. I vissa fall
döljer det sig till och med en överbearbetning bakom siffrorna. Vid några diagnoser kan det faktiskt vara bra att vänta
lite så att tillståndet hinner stabiliseras.
Men väntetiderna i Danmark har
långt i från alltid varit lika korta,
berättar Anja Mitchell.
Runt millennieskiftet fanns stora
problem och åren därefter låg mycket
fokus på att få ner dem och avveckla de
långa väntelistorna.
– Det medförde bland annat att det
blev en väldigt hög aktivitet på det
privata området och under den
kommande finanskrisen låg mycket
fokus på att de privata vårdgivarna fick
för mycket pengar. Men nu har man
verkligen haft fokus från regionledningens sida att hålla de här garantierna
själva i stället.
Varför tror du att Danmark har
lyckats med det som Sverige misslyckas med år efter år?
– I Sverige verkar man ha fokuserat
väldigt mycket på just cancerpatienterna, vilket är bra, men det är inte den
benigna kirurgin som ska betala för det.
Utifrån statistiken du har visat mig
verkar Danmark ha haft betydligt bättre
fokus på helheten.

– Jag förstår inte varför man inte
låter sjukhusen rätta sig efter de krav
som ställs för alla patienter.
I Danmark har det varit väldigt
mycket centralledningsfokus och hur
man kan uppnå kraven genom organisatoriska förändringar och vi har haft mer
centralstyrning än ni har i Sverige. Samtidigt är det viktigt att man inte tar bort
initiativen från de lokala sjukhusen.
– Sedan vet jag att Sverige har en
utmaning som vi i Danmark saknar och
det är att landet är geografiskt mycket
större. Ni har sjukhus långt uppe i norr
där man kaske inte kan ha samma krav.
Men då får man ställa sig frågan om
något ska flyttas. Dagens patienter är
betydligt mer mobila än förr – kanske
kan vissa ingrepp göras längre därifrån?
Medan annan nödvändig vård ges
närmare hemmet.
Hur ser bemaningssituationen ut i
Danmark? I Sverige brukar en del av
förklaringen till de långa väntetiderna vara sjuksköterskebristen och
bristen på vårdplatser.
– Vi har inte alls samma problem
med sjuksköterskeflykt i Danmark som i
Sverige. Det finns inte särskilt många
alternativa arbetsgivare för dem och flera
regioner har signalerat att de måste
spara in på bemanning när det gäller
sjuksköterskor och undersköterskor – så
de som har en tjänst håller hårt i den.
Däremot finns det sängar i korridoren,
överbeläggningar och vårdplatsbrist
även hos oss, men jag tror inte alls att
det är i samma omfattning som i
Sverige.
Malin Lindgren

I Danmark håller regionerna den angivna väntegarantin i de allra flesta fall, förutom när det
gäller ögonsjukdomar där det ibland kan dröja
upp till ett år att få vård, berättar Anja Mitchell.

TEMA: RÄTTEN TILL VÅRD I RIMLIG TID

Sjukhusläkaren 4/2016

tide
e vänte
d
a
t
n
ä
F ö rv

r

www.sjukhuslakaren.se

www.sjukhuslakaren.se

TEMA: RÄTTEN TILL VÅRD I RIMLIG TID

Sjukhusläkaren 4/2016

SÅ KLARAR SVERIGE OCH DANMARK ATT GE BEHANDLING I RIMLIG TID

2. KNÄLEDSPROTES

3. INKONTINENS KVINNOR

4. GALLSTEN

5. REUMATOID ARTRIT

Förväntade
väntetider till
behandling/operation

Förväntade
väntetider till
behandling/operation

Förväntade
väntetider till
behandling/operation

Förväntade
väntetider till
behandling/operation

0 - 4 veckor

0 - 4 veckor

0 - 4 veckor

0 - 4 veckor

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

21

1

11

0

20

1

6

2

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(14 offentliga,
9 privata).

sjukhus.

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(5 offentliga,
6 privata).

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(9 offentliga,
11 privata).

sjukhus.

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(5 offentliga,
1 privat).

sjukhus.

13 veckor eller längre

13 veckor eller längre

13 veckor eller längre

13 veckor eller längre

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

0%

83 %

0%

69 %

3,5 %

72 %

0%

57 %

35 sjukhus av 42
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Inga sjukhus/kliniker
har så långa
väntetider.

Inga sjukhus/kliniker
har så långa
väntetider.

Kortast förväntad väntetid

24 sjukhus av 35
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

1 sjukhus av 30
sjukhus/kliniker förväntas ha en väntetid
på minst 13 veckor.

35 sjukhus av 42
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

Inga sjukhus/kliniker
har så långa
väntetider.

13 sjukhus av 23
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

1 vecka

4 veckor

1 vecka

1 sjukhus/klinik.
( Privat) .

3 sjukhus/kliniker.
(Alla privata).

5-8
veckor

Ingen
väntetid

Max 4
veckor

Ingen
väntetid

4 veckor

7 sjukhus/kliniker.
(3 offentliga,
4 privata).

2 sjukhus.
Lasarettet i Motala
och Vrinnevisjukhuset
i Norrköping.

4 privata
sjukhus/kliniker.

Västmanlands
sjukhus Västerås

2 offentliga sjukhus.

Värt att notera

!

17 danska sjukhus/kliniker uppger 2 veckors
väntetid och av dem uppger tre ingen väntetid
till första undersökningen och nio uppger max
2 veckors väntetid för första undersökningen.

24

Värt att notera

!

2 sjukhus.
Akademiska sjukhuset i Uppsala och
Hudiksvalls sjukhus
uppger max fyra
veckor.

Fyra privata sjukhus i det danska fria sjukhusvalet uppger att man kan både undersöka och
behandla utan väntetid.
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6. FRAMFALL

7. LJUMSKBRÅCK

8. PROSTATAFÖRSTORING

Förväntade
väntetider till
behandling/operation

Förväntade
väntetider till
behandling/operation

Förväntade
väntetider till
behandling/operation

0 - 4 veckor

0 - 4 veckor

0 - 4 veckor

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

24

0

17

0

10

2

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(3 offentliga,
7 privata).

sjukhus/kliniker.

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(13 offentliga,
11 privata).

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(5 offentliga,
12 privata).

13 veckor eller längre

13 veckor eller längre

Känner du till

13 veckor eller längre

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

0%

70 %

0%

63 %

12 %

70 %

Inga sjukhus/kliniker
har så långa
väntetider.

28 sjukhus av 40
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

Inga sjukhus/kliniker
har så långa
väntetider.

24 sjukhus av 38
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

2 av 17 sjukhus
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

23 sjukhus av 33
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

Ingen
väntetid

5-8
veckor

Ingen
väntetid

5-8
veckor

Ingen
väntetid

2 veckor

1 sjukhus
(Privat)

2 sjukhus

4 sjukhus/kliniker.
(Alla privata).

2 sjukhus

1 sjukhus
(Privat).

Värt att notera

!

10 danska sjukhus/kliniker uppger att man kan
behandla framfall inom 2 veckor.
(2 offentliga och 8 privata).

26
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Värt att notera

!

18 danska sjukhus/kliniker uppger att man kan
behandla ljumskbråck inom 2 veckor.
(6 offentliga och 12 privata).

Göteborgs
Urologmottagning.

Pomi-T

från Prostatahälsa AB?
Pomi-T är polyfenolrikt kosttillskott som
har utvärderats kliniskt i en dubbelblind,
randomiserad och placebokontrollerad studie.
Pomi-T-studien hittar du på Nature.com.
Pomi-T finns med i det nationella
vårdprogrammet för prostatacancer.
Du kan läsa mera om Pomi-T på
www.pomi-t.se

För beställning och info
– ring 08-570 345 00

Odelbergs Väg 9 A 134 40 Gustavsberg
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SÅ KLARAR SVERIGE
OCH DANMARK ATT GE
BEHANDLING I RIMLIG TID

9. BRÖSTÅTERBYGGNAD
Förväntade
väntetider till
behandling/operation

www.sjukhuslakaren.se

Efter tumör

0 - 4 veckor

10. HALSMANDELOPERATION
Förväntade
väntetider till
behandling/operation

0 - 4 veckor

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

14

4

11

3

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
(9 offentliga,
5 privata).

sjukhus.

sjukhus/kliniker
uppger max fyra
veckors väntetid.
5 offentliga,
6 privata).

sjukhus/kliniker.

13 veckor eller längre

13 veckor eller längre

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

29 %

67 %

0%

72 %

4 sjukhus av 14
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

12 sjukhus av 18
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

Inga sjukhus/kliniker
har så långa
väntetider.

23 sjukhus av 32
uppskattar
väntetiden till 13
veckor eller längre.

Kortast förväntad väntetid

DANMARK

SVERIGE

DANMARK

SVERIGE

1 vecka

Högst
4 veckor

Ingen
väntetid

4 veckor

4 sjukhus.
(3 offentliga,
1 privat).

1 sjukhus.
(Privat).

3 sjukhus/kliniker.
(1 offentligt
2 privata).

3 sjukhus.
(Alla privata)

Stockholms väntetider inte med i statistiken
Fotnot: Statistiken bygger på de väntetider som var publicerade på SKL:s
www.vantetider.se och den danska Sundhetsdatastyrelsens väntetidsstatistik
på www.esundhet.dk den 10 september.
Statistiken innehåller inga prognosticerade väntetider från Stockholms sjukhus

28

och kliniker eftersom Stockholms läns landsting inte rapporterar in förväntade
väntetider till SKL utan beslutat att publicera dem på sin egen Vårdgivarguide –
www.vardgivarguiden.se. I dag finns ingen heltäckande lättillgänglig statistik
på Vårdgivarguiden som är jämförbar med statistiken på www.vantetider.se
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Sjukvårdsministern vill ha
större regioner för att komma
åt orättvisorna i vården
Vi behöver större och färre
regioner och ett bättre
samarbete mellan stat, landsting och andra aktörer för
att gemensamt kunna tackla
problemen med den
ojämlika sjukvården.
t Det menar hälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström apropå Sjukhusläkarens kartläggning av väntetider i
vården.
– Skillnaderna i väntetid är självklart
inte rimliga. Att vi ska kunna ha en
jämlik vård över landet är en viktig del i
den svenska modellen för välfärd. Hälsooch sjukvårdens resultat påverkas av att
antalet huvudmän är stort och att
mindre landsting har svårt att avsätta
resurser för alla viktiga funktioner.
Det säger Gabriel Wikström när
Sjukhusläkaren kontaktar honom med
anledning av de extrema skillnaderna i
väntetid som tidningens kartläggning
visar.
Den ojämlika vården är en stor
utmaning, menar ministern och berättar
att man har vridit fokus till att fokusera
på de bakomliggande orsakerna till problemen. Något som enligt honom är
helt nödvändigt.
– En av de mest angelägna orsakerna
till nuvarande situation är kompetensförsörjningen. Bristen på personal och
ineffektivt utnyttjande av medarbetares
tid leder till att vårdens kapacitet
minskar. Det i sin tur gör att tillgängligheten försämras. Regeringen avsätter
därför en särskild professionsmiljard att
stärka förutsättningarna för landstingens arbete på detta område. Genom
att stärka kompetensförsörjningen ökar
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Gabriel Wikström tycker att den ojämlika
vården är en stor utmaning, men vill inte ha
statlig finansiering.

vårdens kapacitet, och därigenom kan
också tillgängligheten förbättras, säger
Gabriel Wikström.
Flera av regeringens andra satsningar
inom hälso- och sjukvårdsområdet
genomsyras av principen om jämlik
vård, berättar han. Bland annat satsas
nästan tre miljarder på kvinnors hälsa
och närmare två miljarder på en mer
jämlik och tillgänglig cancervård. I flera
av överenskommelserna med SKL
poängterar man också tillgänglighet
efter behov och vikten av en mer jämlik
vård.
– Vi har också 21 landsting, vilket
dels är ganska många, och dels är många
av dem relativt små. Ska vi klara av att
göra vården mer jämlik på sikt är jag
övertygad om att de behöver bli färre
och större, genom den regionprocess
som nu pågår genom indelningskommittén.
SKL har dessutom fått medel för att
utveckla den nationella uppföljningen
av tillgängligheten, berättar Gabriel
Wikström. Insatserna ska fokusera på

att utveckla uppföljningen av tillgängligheten inom cancervården och primärvården. Syftet med uppföljningen är att
ge underlag till landstingen för verksamhetsutveckling och jämförelser och
på så sätt möjliggöra utveckling och förbättring av hälso- och sjukvårdens tillgänglighet.
Hur kommer det sig att
skillnaderna ändå kvarstår?
– Att antalet huvudmän är stort och
att mindre landsting har svårt att
avsätta resurser för alla viktiga funktioner påverkar hälso- och sjukvårdens
resultat. Likaså att problemen med
kompetensförsörjningen ser olika ut i
landet.
Hur ser du på alternativet att
införa någon form av statlig
finansiering?
– Jag tror inte på att staten ska ta
över finansieringsansvaret för vården.
Däremot behöver flera olika saker göras.
För att skapa långsiktiga planeringsförutsättningar för kommuner och
landsting har regeringen för avsikt att
satsa 10 miljarder per år för fler
anställda i välfärden genom höjda statsbidrag till kommuner och landsting.
Vi avsätter dessutom medel inom
ramen för ett flertal satsningar som till
exempel satsningen på kortare väntetider i cancervården, satsningen på förlossningsvården och kvinnors hälsa och
satsningen på att minska den psykiska
ohälsan i landet.
– En förutsättning för att vården ska
vara jämlik är att kvinnor och män kan
erbjudas en vård som baseras på bästa
tillgängliga kunskap – oavsett var i
landet personerna bor. En utredning
(Kunskapsstödsutredningen) har därför
fått i uppdrag att ge förslag på hur en
ökad följsamhet till nationella kunskapsstöd i hälso- och sjukvården kan uppnås
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Hur ser du på att införa valfrihet
även för specialistsjukvård? Eller att
införa specialregler för patienter som
bor i landsting med extremt långa
väntetider?
– Patientmaktsutredningen övervägde om patientens möjlighet att välja
vård över landstingsgränserna skulle
omfatta såväl öppen vård som sluten
vård. Utredningen ansåg dock att det är
viktigt att beakta att den slutna vården
är dyrare än den öppna vården, platserna
är begränsade och vårdepisoderna är
längre. Slutenvårdens höga specialiseringsgrad medför att det finns större
anledning för landstingen att vilja
behålla kontrollen över resurser och
kompetens för att på så sätt kunna skapa
långsiktiga planeringsförutsättningar,
vilket i sig är nödvändigt för att kunna
erbjuda medborgarna en god vård.
Utredningen ansåg därför att patientens
möjlighet att välja vård enbart skulle
gälla öppenvården. Jag delar denna
bedömning.

– Jag vill dock framhålla att landstingen har möjlighet att själva beakta
patienters önskemål om vård i andra
landsting.
Idag är vårdgarantins måluppfyllelse cirka 65 procent för
samtliga diagnoser i snitt. För
många, även livsviktiga diagnoser, är
man nere på cirka 50 procent.
Tycker du att man kan kalla det en
garanti?
– En god tillgänglighet till hälsooch sjukvården är en förutsättning för
patienternas tillfredsställelse. Vi är dock
medvetna om att tillgängligheten
varierar både inom olika sjukdomsområden och mellan olika landsting. Många
landsting och verksamheter inom primärvården och den specialiserade vården
lever dock upp till den nationella vårdgarantin, men det finns fortsatt variationer mellan landstingen. Regeringen ser
tillgängligheten till vård som en stor
utmaning och kommer fortsätta att
arbeta aktivt med frågan.
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För vissa diagnoser är tidsfaktorn
avgörande och det är möjligt att få
vård tidigare i en rad andra jämföbara länder, exempelvis Danmark,
Holland och Tyskland. Vad kan
Sverige lära av dem?
– Genom uppföljning och jämförelser, både på nationell och internationell nivå, kan huvudmän, professioner
och patienter få insyn i och möjlighet att
jämföra kvaliteten, tillgängligheten och
andra resultatmått inom hälso- och
sjukvården och identifiera områden där
skillnader finns. Jämförelser med andra
länder är bra för att förstå varför den
svenska vården överlag har mycket goda
medicinska resultat, men brister på vissa
andra områden som t.ex. samordning.
Kunskap från sådana jämförelser kan
inspirera till att utveckla ledningen och
styrningen av den svenska hälso- och
sjukvården. På så sätt kan effektiviteten
och kvaliteten öka.
Malin Lindgren
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Anna-Carin
Olin
Anna-Carin Olin,
arbets- och miljöprofessor
och en av få utbildade
yrkesallergologer.
Foto: Julia Sjöberg

LÄKAREN SOM MÖTER SINA PATIENTER
I SOTIGA KÖK, BLAND MÖGEL, DAMM
OCH GIFTIGA ÄMNEN

N

”Det gör mig
så otroligt arg att se
hur samhällets allra
svagaste grupper
utnyttjas.
Ofta handlar det
om arbetsplatser dit
den som blivit sjuk
inte ens vågar låta oss
göra ett besök, på
grund av risken att
bli av med jobbet.”
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är mätinstrumenten
inte håller måttet uppfinner hon sina egna.
Sjukhusläkaren har
träffat arbets- och
miljöprofessor AnnaCarin Olin, läkaren som drivs av nyfikenhet,
men också av ren och skär ilska – över att så
många människor i dagens Sverige fortfarande blir sjuka av sin egen arbetsmiljö.
Sotiga kök, giftiga skärvätskor och
mängder av damm. Anna-Carin Olin är en
av få läkare som regelbundet rondar sina
patienter utanför sjukhusbyggnadens trygga
inramning. I stället besöker hon dem i den
vardag hon misstänker har givit dem KOL,
astma eller andra arbetsmiljörelaterade
besvär.
– Skräckexempel nummer ett var när jag
under ett av mina första forskningsprojekt
undersökte blekeriarbetare efter att
klorblekningen blev förbjuden och man
började bleka med ozon i stället. Detta helt

utan att ha utrett faran för de anställda i att
hantera det här oerhört reaktiva ämnet. Rörledningarna formligen smalt sönder och ett
antal personer fick bestående men efter att
ha andats in höga halter giftiga ämnen.
Anna-Carin Olin rynkar pannan över
kaffekoppen hemma i den prunkande trädgården, endast några kilometer från arbetsplatsen Sahlgrenska universitetssjukhuset.
Hon beskriver den ilska hon känner när hon
tänker på alla de människor som dagligen
utsätts för mögel, damm och rök i så hög
omfattning att de utvecklar svåra sjukdomar
på sin egen arbetsplats.
– Ofta handlar detta om arbetsplatser som
jag som läkare inte ens har tillträde till och
det ser jag som det allra värsta. Det kan
handla om småföretag utan kollektivavtal
eller underentreprenörer utan regelrätta
kontrakt. Dit den som har blivit sjuk inte
ens vågar låta oss göra ett besök, på grund av
Fortsättning nästa uppslag >>>
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risken att bli av med jobbet. Här talar vi
om samhällets absolut svagaste grupper
som blir utnyttjade på ett hänsynslöst
sätt. Det gör mig så
otroligt arg.
Och med bland
annat den ilskan som
drivkraft har AnnaCarin Olin inte bara
fått en professorstitel i
bara farten – hon har
också uppfunnit en ny
form av ickeinvasivt
mätinstrument,
PExA, för att kunna
utreda orsakerna
bakom patienternas
diagnoser och leda
deras arbetsskador i bevis.
– Jag samarbetade med en andra
forskare som var duktiga på det här med
aerosoler som vi andas ut. I partiklar
som utsöndras från de terminala bronkerna hittade vi surfaktant, helt
outspätt där allt vi exponeras för i luften
vi andas in tas om hand och oskadliggörs. Genom att patienten andas ut partiklarna i ett munstycke kan vi samla
ihop dem och mäta det exakta innehållet i denna vätska. Då får vi en bild
av hur påverkade de små luftvägarna har
blivit av exponeringen. Det är en
mycket känsligare metod än de som har
funnits tillgängliga tidigare och i och
med att det är en icke invasiv metod är
den också mycket användbar. Alternativet skulle vara bronkoskopi, som är ett
mycket större och mer påfrestande
ingrepp. Eller spirometri som är ett
betydligt trubbigare instrument, säger
Anna-Carin Olin.
– Det är helt fantastiskt att det här
har blivit en metod som har fått
genomslag och att det har bildats ett
litet företag som ska sälja mitt instrument. Jag hade inte alls förväntat mig
det. Det känns oerhört roligt.
Själv undersöker Anna-Carin Olin
just nu effekterna av björkpollen i kombination med olika luftföroreningar på
de små luftvägarna. Hon tittar även
närmare på patienter som har exponerats
för skärvätska och på KOL-patienter,
som till skillnad från vad många kanske
tror i så många fall som 15 procent har
ådragit sig sitt tillstånd genom exponer-

ing på arbetstid och inte på grund av
rökning.
– Min nyfikenhet är det som driver
mig framåt när det
gäller forskningen.
Den och min förmåga
att nätverka och få
olika specialiteter att
samarbeta med
varandra är nog förklaringen till varför
jag har kommit dit
jag är i dag. Det ger
mig en särskild kick
att se hur specialister
från flera olika
områden; kemister,
fysiologer, yrkeshygieniker och läkare – kan lyfta forskningen och åstadkomma något nytt,
tvärvetenskapligt och banbrytande tillsammans. Professorstiteln var aldrig
något jag strävade efter eller något som
fanns med i min plan. Det bara blev så.
Men att det blev just Arbets- och
Miljömedicin för Anna-Carin Olin
framstår inte som någon direkt slump
för den som sneglar bakåt i backspegeln.
För miljöintresset har följt henne sedan
barnsben.
– Jag var mycket aktiv i Fältbiologerna redan som ung och blev så småningom internationell sekreterare för
deras ungdomssektion. Jag har engagerat mig mycket i luftföroreningar,
Östersjöfrågan och försurning av sjöar
genom åren.
Det var också genom Fältbiologerna
hon träffade sin man, Reinhold Pape,
som även han jobbar professionellt med
miljöfrågor i dag.
– Vi har alltid haft ett starkt miljöengagemang i familjen. Här hemma tar
vi helst cykeln till jobbet och lagar mat
med ekologiska råvaror. Två av mina
barn är vegetarianer så det blir mycket
vegetarisk matlagning. Ofta lite crossculture.
Men i början av läkarkarriären
lockade även barnmedicinen. Som nyutexaminerad gjorde Anna-Carin Olin en
Minor Field Studie i Amazonas där hon
undersökte längdtillväxt och näringsstatus hos barn under tre år.
– Vi besökte tio slumpvis utvalda
indianbyar längs med Ucayalifloden, en

”Det viktigaste
för mina patienter
är att få en snabb
diagnos så att de
inte fortsätter att
utsättas för de
farliga ämnena.”
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• Genom att patienten
andas ut partiklar i ett
plaströr kan AnnaCarin samla upp dem
med hjälp av sin PExA
och mäta de exakta
nivåerna av skadliga
ämnen.

• Många av patienterna berör
Anna-Carin Olin djupt, bland
annat en kvinna i städbranschen som fick astma av att
städa på ett extremt dammigt
ställe. ”Hon fick inte rätt
gentemot arbetsgivaren – hon
kunde inte bli omplacerad. Det
var tufft att inte kunna hjälpa
henne. Många av dem som
arbetar på bemanningsföretag
i dag är extremt utelämnade”.
***
• Sedan drygt 1,5 år har AnnaCarin Olin även varit aktiv i
Läkarförbundets klimatgrupp
som träffas regelbundet och
diskuterar hur man som läkare
kan nå ut med information om
hälsoffekter av klimatförändringarna.
***
• Miljö- och omvärldsengagemanget har gått i arv. AnnaCarin Olins ena dotter är vice
ordförande i Youth advisory
board – ett rådgivande organ
till Europaråde i ungdomsfrågor. Den andra är aktiv i
Amnesty. Sonen har engagerat
sig som läxhjälp åt invandrade
tonåringar.

ANNA-CARIN OLINS NYA MÄTINSTRUMENT AVSLÖJAR SNABBT OCH ENKELT ALLT SOM VI ANDATS IN
av källfloderna till Amazonas, ett
område där man lever mycket på fisk.
Många av barnen var tillväxthämmade
och barnadödligheten var hög. Vi kom
fram till att diarréer var en av de stora
bovarna i dramat.
Forskningen ledde fram till ett
utbildningsprojekt där särskilda
bybarnmorskor utbildades i att
behandla diarré på rätt sätt. Även
bananvällingen som många av barnen
levde på under sitt första år visade sig
efter analys innehålla på tok för mycket
fibrer för de känsliga barnmagarna, konstaterade Anna-Carin Olin.
Väl hemma i Sverige föll det sig
inledningsvis naturligt att jobba vidare
som läkare på barninfektion. Men med
två små barn därhemma blev jourbördan
för tung och arbetet kom ”för nära”. När

ett erbjudande om att påbörja en ST inom
arbets- och miljömedicin dök upp lät det
hela för intressant
för att Anna-Carin
Olin skulle tacka
nej. I dag är hon en
av landets få utbildade yrkesallergologer.
– Den typiske
patienten är en luftvägspatient - kanske
en svetsare som har
svetsat i rostfritt stål med dålig skyddsutrustning och andats in irriterande gaser
med partiklar som innehåller krom och
nickel. Det viktigaste för mina patienter
är att de får diagnos snabbt så de inte fortsätter att utsättas för de här farliga
ämnena. Frisörer, bagare och bilplåtsla-

gare träffar jag också ofta på i yrket.
Mötet med patienterna är det jag uppskattar mest i mitt jobb
som läkare. Det ger mig
energi att fortsätta driva
dessa viktiga frågor.
Tycker man att något är
roligt så blir det också bra
– det är en inställning som
jag försöker föra vidare till
mina fyra doktorander
också. Det är en av mina
stora utmaningar och
något av en ny fas nu när jag har blivit lite
äldre – att föra vidare passionen och
intresset för mitt arbete till potentiella
efterträdare.

”15 procent av
alla KOL-patienter
har fått KOL
av arbetsmiljön
– inte av rökning”

Malin Lindgren

***
• Redan som barn ville AnnaCarin Olin förstå hur allt
hängde ihop och funkade –
och hos Fältbiologerna fann
hon många av svaren. Där fick
hon också utlopp för sitt behov
av få vara med och påverka
världen i rätt riktning.
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Gör som 120 000 andra – säkra din kompetensutveckling hos Confex KURSERNA TÄCK
ER

Räcker regelverken?
Följ det regelverk som finns
och låt kompetens utifrån
komma in och reda ut när det
går fel. Det var några av de
ståndpunkter som panelen
slog fast under seminariet
”Etik i praktiken”.
t Med avstamp i fallet Macchiarini dis-

kuterades ”etik i praktiken” under
”Framtidens Specialistläkare” i Malmö
7-9 september. I panelen fanns förutom
dokumentärfilmaren Bosse Lindquist
även Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk etik och Sjukhusläkarnas Shokoufeh Manouchehrpour, gynonkolog.
– Den etiska diskussionen är en
mycket viktig fråga för oss i fackförbundet. Vi vill ha högt i tak och det är bland
annat därför vi delar ut vårt årliga visslarpris, inledde Karin Båtelson som var
moderator.
Först
berättade
Bosse Lindquist om
ingången till
sin dokumentärserie
om kirurgen
Paulo
Macchiarini – om tipset om att fyra
läkare hade skrivit flera omfattande
anmälningar om forskningsfusk och då
bemötts med hot om indragna anslag,
polisanmälan med mera.
– Det är förskräckligt att det kunde gå
till så här. Läser man de etiska reglerna så
inser man snabbt att flera av dem inte är
förenliga med det som hände, menade
Shokoufeh Manouchehrpour.
Vilka strukturer är det då som kan
skapa en sådan här händelse? Hur ska
man hantera det, frågade moderatorn
Karin Båtelson.
– Anmälarna gjorde det rätta. De

Ökat intresse
för etik efter
Maccchiariniaffären
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Se prisutdelningen på

vår webb-TV på Sjukhu
släkaren.se

TV-reportern Bosse Lindquist tar emot Sjukhusläkarnas ”Friska Sjukvårdspris” av
Sjukhusläkarnas ordförande Karin Båtelson, för sin avslöjande dokumentär om Paolo
Macchiarini, på kongressen ”Framtidens Specialistläkare” i Malmö.

pratade med cheferna först, sedan gick de
högre och högre upp i hierarkin och
gjorde även en skriftlig anmälan. Det var
helt enligt boken, men det var väldigt
lågt i tak. Jag blev mycket förvånad över
att det var så bland läkare, tyckte, Bosse
Lindquist.
Många i publiken viftade med handen
och ville vara med i diskussionen.
– Det är väldigt vanligt i sådana här
situationer att man ropar på mer
styrning, men är det verkligen nödvändigr undrade ST-läkaren Per och fick
svar direkt av Nils-Eric Sahlin.
– Vi ska inte ha ett strängare regelverk
men vi ska hålla oss till det vi har.
– Men är det inte vid brott mot etiken
som man har nått de största forskningsframgångarna, undrade en person i
publiken, vars uttalande möttes av
många protester från personer runt
omkring honom.
– Jag har mött den inställningen
många gånger under arbetet med dokumentären, sade Bosse Lindquist. Man
nämnde till exempel Barnard och hans
hjärttransplantationer i Sydafrika. Men
jag har hittills inte sett någon evidens för
att det var de oetiska handlingarna som
skapade framgången. Men det är intres-

sant att det är en så pass vanligt förekommande argumentation bland läkare.
Bosse Lindquist berättade vidare om
hur han upplevde en hel del onyanserade
diskussioner bland läkare med uppfattningen att en patient med ett halvår kvar
att leva kan behandlas lite hur som helst.
– Det finns ett slags glidande här som
förvånar mig, jag förväntade mig att det
skulle vara väldigt strikt, säger han.
Nils-Eric Sahlin sade att han känner
igen fenomenet, som han motsätter sig
starkt.
– Det kan ju inte vara så att om man
kommer in på sjukhus med ett halvår
kvar att leva så ska man bli ett slags
forskningsobjekt. Jag hävdar att de regler
vi har i dag skyddar oss mot detta. Men
som jag sa tidigare – de måste följas.
Varför fick då Macchiarini fäste just på
Karolinska? Och kan det hända igen?
– Jag tror att han är rätt unik. Men vi
kommer aldrig att kunna skydda oss mot
Macchiarinitypen. Vad vi kan skydda oss
mot är att de andra sakerna uppstår i
systemet och att de som slår larm inte
blir tagna på allvar, menade Nils-Eric
Sahlin.
Malin Lindgen
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Fortbildningsplan
för specialister
framtagen
på Sahlgrenska
En fortbildningsplan för
specialister – som säkerställer att även alla
färdigspecialiserade läkare
får sin beskärda del av
kurser, kongresser och vetenskapligt arbete. Det har
FoU-chefen Anna Nilsdotter
varit med och tagit fram på
Sahlgrenska universitetssjukhuset.
t Sverige är det enda europeiska land –
förutom Portugal och Malta – som
saknar en reglerad fortbildning av specialister. Detta gör att skillnaderna är
stora när det kommer till specialisternas
möjligheter till fortbildning på arbetstid. Det vill det medicinska kompetensutvecklingsrådet, MUR, i Västra Götalandsregionen ändra på.
– Både när det gäller AT-läkare och
ST-läkare finns det en tydlig förordning
med mål som du ska uppnå. Men även
specialisterna behöver naturligtvis en

försäkran i sin vardag om att verkligen
få den fortbildning man behöver, säger
Anna Nilsdotter som själv är specialist i
ortopedi och även ordförande i MUR.
Hon berättar att frågan om specialisternas fortbildning aktualiserades i
samband med att läkemedelsindustrin
förbjöds att finansiera läkarnas vidareutbildning. Det tomrum som uppstod
kräver att både arbetsgivaren och den
enskilda specialisten är betydligt mer
aktiv, något som inte har varit helt självklart överallt i verksamheten.
– Många har famlat lite när det
kommer till de här frågorna. Men det
går inte att sitta och vänta på att en
vidareutbildning bara ska trilla ner i
knäet på en. Ibland är det arbetsgivaren
som inte har tagit tag i det och ibland
kan det vara den enskilde läkaren som
inte har tagit emot de erbjudanden om
vidareutbildning som har föreslagits.
Därför tog vi fram den här fortbildningsplanen som är tänkt att användas i
samband med det årliga utvecklingssamtalet – för att fortbildningen verkligen ska bli av löpande och inte glömmas
bort.
Fortbildningsplanen innebär konkret
att arbetsgivaren och den anställde går

”Sverige är det enda
europeiska land,
förutom Portugal
och Malta, som
saknar en reglerad
plan för fortbildning
av specialister.”

Anna Nilsdotter har i rollen som ordförande i MUR utformat utbildningsplanen tillsammans med bland andra kollegan Leif Lapidus. ”Vi funderar på att kalla den för ”Lapidusplanen” efter allt arbete han har lagt ner på den”.
Foto: Malin Lindgren

igenom ett antal stående punkter i ett
formulär tillsammans som innefattar
såväl undervisningsaktiviteter och kongresser som vetenskapligt arbete och
enstaka kurser som den anställde är i
behov av. Följande år bockar man av att
läkaren verkligen har fått ta del av allt
som stod på listan – och skriver en ny.
– Tanken är att specialisten gör det

här tillsammans med sin lönesättande
chef varje år. Det kan också vara ett sätt
att få utvecklingssamtalen att kännas mer
meningsfulla, säger Anna Nilsdotter.
Förhoppningen är att kunna börja
använda sig av fortbildningsplanen som
en pilot på Sahlgrenska för att sedan
implementera den i verksamheten i hela
Västra Götalandsregionen, berättar Anna

Nilsdotter. Sjukhusledningen har den
redan passerat och i nästa vecka ska den
tas upp på det fackliga samverkansmötet.
– Som jag ser det så är behovet av en
sådan här utbildningsplan extra stort i
dagens sjukvård som är väldigt pressad
och inriktad på produktion. Sjukvården
ska givetvis ta hand om patienter, men vi
har andra uppdrag också som är lätta att

glömma i ett pressat läge, säger Anna
Nilsdotter, vars förhoppning är att fortbildning så småningom kan börja mätas
och till och med ingå som en naturlig del
av ett sjukhus årsbokslut.
Några liknande initiativ när det gäller
specialisters fortbildning känner hon inte
till.
Malin Lindgren

Jouren förr och nu – var står du? Sjukhusläkarna pejlade läget bland framtidens specialistläkare
Jouren – en högst aktuell och
brännhet fråga. Sjukhusläkarna tog
tillfället i akt att samla in framtidens läkares åsikt för att kunna
driva frågan i rätt riktning.
t Henrik Widegrens låt ”När jag gjorde

AT” inledde Sjukhusläkarnas seminarium och workshop om jouren förr och
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nu på FSL. En låt som i komiska ordalag
beskriver vilka fruktansvärda förhållanden läkare kunde arbeta under förr.
– Det vi vill ta reda på här i dag är
”Hur vill ni som är framtidens läkare
utforma jouren”? Ge oss er input, sade
Sjukhusläkarnas Maria Thorén
Örnberg när låten var slut och bad
publiken räcka upp handen om de höll

med om hennes påståenden.
– Ser du jourarbetet som en del av
din yrkesroll?
Flera händer åkte i luften.
– Anser du att din beredskapsersättning är adekvat?
Någon enstaka hand räcktes upp.
Därefter tog Sjukhusläkarnas
Torbjörn Karlsson vid. Han berättade

om hur det gick till när han började sin
läkarkarriär. ”Du söver och jag sover”
var beskedet han fick av sin bakjour.
– Så skulle vi inte göra i dag. Man
lärde sig the hard way. Jag skulle
kunna fortsätta att berätta den här
typen av anekdoter hur länge som
helst, sade Torbjörn Karlsson.
Därefter tog en något yngre kollega

ordet – Susanne Holmberg som arbetat
som specialist i kirurg på Sahlgrenska i
fem år.
Hon berättade att sova är något hon
bara kan göra i undantagsfall under
sina jourpass.
– Två av tre nätter kommer jag
aldrig till jourrummet. Ibland kan jag
sova någon timme eller två. Jag håller

inte med om att det var värre förr.
Trots att det var ett större upptagningsområde då så hände faktiskt att
man tömde akuten och som jour sov
man mycket mycket mer, säger hon.
Efter de båda läkarnas berättelser
delades publiken in i grupper där
frågorna om jouren diskuterades lite
mer ingående.
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Polisanmäld i tjänsten – en
mardröm för många läkare.
Men de flesta vårdärenden
som hamnar i rättsväsendet
saknar grund. Det menar
Elena Severin, en av landets
12 relativt nyinrättade
vårdåklagare.
tAtt utreda misstänka brott inom

sjukvården skiljer sig en hel del från
andra brott. För en behandling kan leda
fram till att folk får en skada eller till
och med dör, utan att ett brott har
begåtts.
– De flesta som kommer till sjukhus
är faktiskt sjuka. Det vi är ute efter är
att avgöra om någon har gjort något

i spillror.

sdotter

Efter omfa
ttande deb
att ledde
förändring
hennes fall
ar inomom
så smånin
rättsväsen
gom till
det.

man inte ska göra, säger Elena Severin,
vårdåklagare i Malmö.
För att ta reda på om personalen har
följt praxis eller inte måste åklagarna
ibland höra specialister som vet hur man
brukar behandla liknande situationer.
– Vi måste avgöra vad som är vetenskap och beprövad erfarenhet. Om
någon berättar ”jag har blivit slagen
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med knytnäve i ansiktet” är det tydligare vad som har hänt. Det är den stora
skillnaden om man jämför med de vanligaste brottsbalksbrotten. Sedan har vi
samma utmaningar med bevisvärderingarna, säger Elena Severin.
Utöver enstaka dagar har vårdåklagarna ingen speciell utbildning.
De lär sig på vägen.

Om du blir anmäld

t Läkarförbundet har inga advokater
som kan agera försvarsadvokat i en
domstol, en sådan får du vid behov
anlita privat. Men medlemmar i Läkarförbundet kan få juridisk rådgivning,
vilket innefattar:
• Råd och tips.
• Granskning av inlagor.
Du kan också få hjälp att ställa krav på

arbetsgivaren att ge det stöd som
behövs. Förbundet har även något som
heter ”Kollegialt nätverk”. Det är läkare
som fungerar som samtalspartners till
kolleger som är i en svår situation, till
exempel till följd av en anmälan.
Samtalen är sekretessbelagda. En lista
över rådgivarna finns på Läkarförbundets webbplats.

– Det som är lättare för oss är att
man efter ett tag känner igen problematiken, säger Elena Severin.
Första åren fick vårdåklagarna en
hel del ärenden om dataintrång. De
har nu flyttats till vanliga åklagare,
så att vårdåklagarna kan koncentrera
sig på de mer komplicerade fallen.
En väldigt liten andel av anmälningarna leder vidare till åtal. De senaste
fem åren har åklagarmyndigheten
fått in arton ärenden om vållande till
annans död, bara ett har lett vidare
till åtal.
Många gånger kan jag inte bevisa
annat än att patienten har vårdats
precis som alla andra vårdas med den
här sjukdomen, då är det inte
aktuellt att misstänka att ett brott
har begåtts, säger Elena Severin. Ett
av de ärenden som gått till åtal
gällde en psykiater som inte hade
gjort en anmälan till socialtjänsten
om att barn for illa. Tingsrätten konstaterade att det bara var oaktsamhet
och läkaren fick dagsböter. Domen
har även prövats i hovrätten som fastställde tingsrättens dom.
Från Läkarförbundets sida är det
positivt att så pass få ärenden leder
till åtal.

ELIN KARLSSON
PÅ LÄKARFÖRBUNDET:

”Bra, men alla
anmälningar borde
gå via IVO”
– Ett ökat antal åtal skulle kunna
skapa en rädsla för att erkänna och
rapportera fel i verksamheten, och
det skulle i sin tur vara ett hot mot
patientsäkerheten, säger Elin
Karlsson, ordförande för Sveriges
läkarförbunds etik- och ansvarsråd.
Hon vill gärna se att alla anmälningar går via IVO eftersom där
finns kunskap om sjukvårdens speciella förutsättningar. Läkarförbundet
önskar också att yttranden alltid ska
inhämtas från Socialstyrelsen
och/eller IVO när det inleds en
förundersökning, men någon sådan
regel finns ännu inte.
– Vi vill att det ska vara positivt
att hitta fel och rapportera vidare,
även om man själv är inblandad i
felen. Det gagnar patienterna bäst,
säger Elin Karlsson.
Charlotte Ågren

Ännu oklart om Macchiarini åtalas
I juni 2016 delgavs Macchiarini misstanke om brott: två fall av vållande till
annans död, och två fall av vållande till
kroppsskada.
t Huruvida åtal kommer att väckas är

ännu inte klart. Utredningen leds av Jennie
Nordin, vårdåklagare i Stockholm.
En majoritet av Macchiarinis patienter
dog, men en av frågorna som utreds är om
de hade gjort det oavsett eller om det var
hans metod som ledde fram till deras död.

I vilken sorts rättsfall
har du fått yttra dig?
– Jag har haft flera fall där patienten har
dött efter att man har beslutat att inte
fortsätta en behandling. Jag har
granskat om förfarandet har varit enligt
vetenskap och beprövad erfarenhet. Var
behandlingen utsiktslös? Fanns det ingen
chans att patienten skulle bli bättre?
I de fall jag tittat på fanns det ingen
som helst möjlighet för patienten att
återhämta sig. Då har jag skrivit ett
yttrande och sedan har förundersökningen lagts ner.
Upplever du att åklagarna
lyssnar på dig?
– Absolut. Ärendena känns meningsfulla
att ta del av och yttra sig om. Särskilt nu
när dödshjälpsdebatten dyker upp igen
är det viktigt att vi som läkare håller oss
till etiken och vår uppgift att rädda liv och
inte medverkar till att ta liv av patienter.
Samtidigt är det fullständigt oetiskt
att till exempel hålla liv i ett barn som
saknar hjärna. Det är svårt för en jurist
att hitta svar kring detta i lagtexten, det
blir vi som läkare som får ta ansvar.
Ibland höjs röster för att läkare
borde vara ansvarsfria i brottsbalken, att ifrågasatta fall enbart
skulle prövas i IVO. Vad tror du om
det?
– Jag tror att allmänheten ibland vill
pröva ärenden av polismyndigheten.
Man anser kanske att det har begåtts ett
mord inom vården och då är det bra att
åklagaren får titta på fallet och remittera
medicinska frågor till tillsynsmyndighet.
I Astrid Lindgren-fallet var det uppenbart att åklagarna inte hade någon som
helst kännedom om hur det fungerar i
intensivvårdssituationer med mycket
svårt sjuka patienter.
Socialstyrelsen tog en diskussion
med riksåklagaren och det ledde fram till
vårdåklagarna. Min bild är att det här är
ett bra och rättssäkert system.
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”Vackra
sjukhus
skulle få
oss att må
bättre”
Skönhetens
betydelse för hälsan
n Inom arkitekturen talas en
del om evidensbaserad
design, alltså design som
lutar sig på forskningsresultat kring miljöns betydelse
för hälsan.
En studie från Centrum för
vårdens arkitektur (tillhör
Chalmers i Göteborg) visade
att bältesläggningarna
minskade när Östra
Sjukhusets psykiatrienhet
byggdes om med miljön i
fokus. Även personalens
sjukskrivningar minskade.
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E

tt vanligt svenskt sjukhus
kan vara grått, deprimerande och svårt att hitta i.
Men det kan också vara lika
väldesignat som ett
femstjärnigt hotell. I ett
upprop till byggherrarna påminner Sveriges
Arkitekter om vad god arkitektur kan göra
för vården.
Nya Karolinska som invigs i november
lyfts fram som ett bra exempel.
Sällan ser vi ett sjukhus och tänker ”wow,
vilken vacker byggnad”. Skönhet, färg och
form var inte prioriterade områden under
1960- och 1970-talen då många stora
sjukhus byggdes. I Sverige finns många
exempel som ser ut att vara byggda av block
i dataspelet Minecraft, opersonliga betongbyggnader med sterila korridorer. Men
bilden börjar förändras.
Nya Karolinska i Solna (NKS) är ett av

ETT FRAMTIDA VÅRDRUM PÅ PSYKIATRINS HUS I BORÅS?
En visionsbild som arkitekterna hoppas få se bli verklighet på Psykiatrins hus i Borås. Vårdrummen påminner mer om hotellrum. Nästan alla är placerade mot ljusa väderstreck. Foto: White

flera miljardprojekt som byggs just nu i
Sverige. Inför öppnandet har sjukhuset fått
en del negativ uppmärksamhet. Finaniseringen har ifrågasatts i riksmedier. Men
parallellt får bygget också positiv respons.
De ansvariga arkitekterna har många studiebesök inbokade från utlandet. Samma dag
som vi besöker sjukhuset är ett team från

Tyskland på plats för att se hur arkitekterna har löst sådant som vårdrum,
hisshallar och passager.
– NKS är ett stort steg framåt i hur
vi formar och designar våra vårdmiljöer, det har väckt internationellt
intresse, säger Tobias Olsson, förbundsdirektör Sveriges Arkitekter.

I dag har vi mer kunskap om vilken
betydelse miljön har för tillfrisknandet.
Studier har visat att patienter som får se
ut på naturen ber om mindre smärtstillande än de som vårdas i rum med
utsikt mot en tegelvägg.
Fortsättning nästa uppslag >>>

Tobias Olsson,
förbundsdirektör
på Sveriges
Arkitekter.
Foto: Peter
Phillips.

43

Trots all ny kunskap byggs fortfarande en hel del vårdmiljöer utan hänsyn
tagen till arkitektoniskt kunnande.
– Jag tror att vi har vant oss vid att
vårdmiljöer är torftiga. De är slitna, de är
gamla och sönderskyltade. Dåligt med
dagsljus är jättevanligt och i väntrummen kan man ha svårt att förstå var man
är, säger arkitekt Charlotte Ruben som
har varit ansvarig för samordning av den
arkitektoniska gestaltningen av NKS.
I svenska vårdbyggnadsprojekt är vi
duktiga på att få med frågor som är
kopplade till lagstiftningen, som hygien,
säkerhet och tillgänglighet. Inledningsvis är ambitionerna även höga när
det gäller arkitekturen, men när projektkostnaderna går i taket glömmer beställaren lätt bort varför de från början valde
44

• Charlotte Ruben på bilderna ovan
är arkitekt på White arkitekter och
har haft rollen som ansvarig för samordning av den arkitektoniska gestaltningen av Nya Karolinska Solna.
Ett genomgående tema är starka
golvfärger och accentväggar. Långa
korridorer bryts också av av strategiska funktioner.

ett material som åldras vackert.
– I slutändan bantar man bort de
gröna taken och vattenspeglarna, sådant
som syns, säger Charlotte Ruben.
I ett upprop till beställarna varnar
branschorganisationen Sveriges Arkitekter, och nio arkitektkontor, för konsekvenserna om samhället inte tar större
hänsyn till de mjuka värdena som

utformningen står för. ”Som ansvariga
arkitekter för många av dessa vårdprojekt vill vi uttrycka vår oro. Pressade tidsplaner, resursbrist och kortsiktig
styrning präglar många projekt. Kvaliteten på det som byggs blir lidande”, skrev
de i en debattartikel i SvD i våras.
Nyckeln till förändring är enligt arkitekterna att se över upphandlingarna.
Om beställningen bara är fokuserad på
tekniska faktorer är det svårt för arkitekten att rita fram andra värden. I avtalet
för Nya Karolinska Solna (NKS) har
gestaltningsfrågorna varit inskrivna från
början, något som är ovanligt men
troligen en förutsättningar om de arkitektoniska idéerna ska överleva när det
lämnar ritbordet.
Tobias Olsson, förbundsdirektör på

Sveriges Arkitekter har stor tilltro till
att den nya Lagen om upphandling
(LOU) som kommer 2017 är ett steg i
rätt riktning.
– Den tar stora kliv framåt, den
sätter till exempel kvalitet före lägsta
pris. Lägstapris är borttaget och istället
pratar man om den bästa relationen
mellan kostnad och kvalitet.
Arkitekternas argument för kvalitet är
inte bara medicinska utan de slår även ett
slag för arbetsmiljön, att en god miljö
kan bidra till att vården får bra personal.
– Självklart handlar flykten från
vården om löner, schemaläggningar,
hierarkiska strukturer och att många
uppfattar vården som en omodern
arbetsplats. Men miljöerna är också en
viktig faktor för att attrahera personal.

Det ska kännas modernt, spännande och
nytänkande, likväl som det kan göra på
andra arbetsplatser, säger Charlotte
Ruben på White.
Men om budgeten är knapp är det
väl ändå viktigare att operationssalar
och sängplatser räcker till?
– Så klart måste behoven av vård
täckas. Men material och ytskikt utgör
en försummande liten del när man
bygger nytt. Bara 5-10 procent av byggbudgeten kan kopplas till arkitektonisk
kvalitet, färger och ytskikt. De stora
kostnaderna i de här komplexa uppdragen handlar om all avancerad teknik.
Ännu är det för tidigt att säga
huruvida den internationellt uppmärksammade arkitekturen på NKS även
fungerar i praktiken. Delar av persona-

len har visats runt och Marta Christensson, ordförande för Sjukhusläkarna i
Stockholm, är relativt trygg med att
patienterna kommer att få det bra. När
det gäller de administrativa utrymmena
är hon mer tveksam till om de ger den
arbetsro som läkarna behöver.
– Arkitekterna har haft ett starkt
patientperspektiv, det är bra, men för
att patienten ska må bra måste personalen också må bra. Vi får se hur det blir
när vi börjar arbeta i lokalerna i
november.
Charlotte Ågren

• Så bör bra sjukhus byggas
Se nästa uppslag >>>
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Foto: Stefan Nilsson

DEN 20 NOVEMBER TAS DEN FÖRSTA PATIENTEN EMOT PÅ NYA KAROLINSKA
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När Östra sjukhusets psykiatriska avdelning i Göteborg byggdes om var tillgång
till trädgård och en dämpad ljudmiljö två viktiga förändringar. En studie av
forskare på Chalmers visar att patienternas aggressivitet minskade efter
ombyggnaden. Foto: White

2

I Esbjerg har Arkitema skapat en ny vårdbyggnad med 158 enkelrum. Två
begrepp som har varit i fokus för ritningarna är dagsljus och sociala relationer.
Foto: Arkitema Architects

GODA
EXEMPEL
4

Att sjukhus får stadsbyggnadspriser tillhör ovanligheterna, men nya Strålbehandlingskliniken i Lund fick just
ett sådant pris av Lunds kommun år 2013. Fasaden är klädd i mosaik av skimrande glas. Juryn skrev:
”Glasfasaderna ger byggnaden en känsla av transparens och lätthet. /.../ Arkitekten har lyckats skapa ett
välkomnande och inspirerande hus som andas framtid och förhoppning för svårt sjuka patienter.”
Foto: White

4
ps
SKL har tagit fram
siffror som visar att
det planeras och
byggs sjukhus för 90
miljarder kronor i
Sverige.
46

3

En bild från ett enkelrum på Skejby psykiatri som ska
öppna 2019 i Århus. I rummen finns varma material,
som trä, och god tillgång till dagsljus.
Foto: Arkitema Architects

tips från Charlotte Ruben: Så blir sjukhusen vackrare
Fasader – välj vackra material!
”En vacker fasad är en upplevelse medan en ful fasad
förmedlar känslan av att bli institutionaliserad, vilket vi vet
är en ohälsosam känsla. Är materialen fula sjunker din
känsla av att det är en miljö som du känner förtroende för
och därmed agerar du mindre tryggt och konstruktivt i
din dialog med läkare.”

Väggar – glöm inte golven!
”En helvit miljö är ingen bra vårdmiljö, för den hjälper dig
inte att skapa en bra orientering. Men väggarna i vårdmiljöer inhyser ofta mycket pryttlar: utrymningsskyltar,
städuttag, dörröppnare, sparklister. Det blir inte så roligt
när man placerar allt det på en färgglad vägg. Däremot
kan man vara väldigt generös med golven.”

Korridorer – bygg in mötesplatser!
”Korridorerna behöver vara raka så att sängtransporter
lätt kommer fram. Men en korridor kan erbjuda mer än
att bara vara en transportsträcka. Om du bygger in
strategiska funktioner, t.ex. förvaringsskåp för
personalen, aktiveras korridoren på ett annat sätt. Den
kan bli en mötesplats för informella möten.
Ett annat sätt att bryta den oändliga raka sträckan är att
ha konst och utsiktsplatser längs med vägen.
Bra projekt ser till att få med dagsljus i korridorändarna i
tidiga skiss-skeden.”

Teknik – bygg bort den!
”Jag var nyligen i England och tittade på en ny cancerklinik på ett statligt sjukhus. Där jobbar de mycket
med att integrera tekniken. De hade modulväggar där
gaser och annan teknik var inbyggd. Personalen vet var
uttagen finns, men som patient upplever du mer att du
kliver in i ett vackert rum.
I Sverige är vi väldigt praktiska och pragmatiska. Vi har
papperskorgar med synlig soppåse så det ska vara
enkelt att tömma. Om vi får veta att det tar lite längre tid
för städaren att fylla på tvålen med en viss tvålkopp väljer
vi bort den istället för att säga att det kommer att ta
längre tid att fylla på, men en vackrare vårdmiljö måste
också värderas.”

2

4
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Patienterna loggar in till
Min Doktor via bank-id.

DEN DIGITALA
VÅRDCENTRALEN
Sjukhusläkaren har tittat in bakom kulisserna hos ”Min doktor”
Är det möjligt att som läkare
ge en god och säker vård utan
det fysiska mötet med patienten? Ja, menar specialistläkarna
bakom vårdtjänsten Min
doktor.
• I framtiden hoppas
Henrik Kangro på att Min
Doktor-tjänsten ska
utvecklas ännu mer – till
exempel med hjälp av
olika divisors som kan
kopplas till mobilen och
mäta EKG, hjärtfrekvens
och vitalparametrar.
”Häromdagen testade jag
ett otoskop som går att
koppla till mobilen så det
går att undersöka örat på
distans. Det funkade helt
fantastiskt bra. Då börjar
vi närma oss digitaliseringens potential även för
sjukhusvården”.
Foto: Malin Lindgren

Vill du veta mer?
Se vårt
webb-TV-inslag på
Sjukhusläkaren.se
48

t Sjukhusläkaren gjorde ett besök bakom
kulisserna på den digitala vårdcentralen och
fick bland annat veta hur en arbetsdag kan
te sig för en virtuell doktor.
Du är en pensionerad specialist på
golfresa i Spanien. Den här morgonen
regnar det och du bestämmer dig för att
plocka fram mobilen, logga in och markera
dig som tillgänglig på Min Doktors
hemsida och svajpa dig vidare ut till det
digitala väntrummet.
Där väntar en 36-årig kvinna med besvär
från urinvägarna och en 19-årig man som
oroar sig över ett födelsemärke på magen.
Anamneserna är redan tagna via ett frågeformulär i programmet som patienterna själva
har fyllt i och du läser igenom och ställer
några kompletterande frågor via direktmeddelanden. Kvinnan svarar direkt och några
minuter senare har du skrivit ut ett
lämpligt antibiotikapreparat till henne.
En bild på mannens födelsemärke dyker
upp på din skärm och du konstaterar att det
ser högst ofarligt ut och ger honom ett

lugnande besked via samma meddelandefunktion.
– Hela vår idé går ut på att erbjuda
lättillgänglig vård på rätt nivå, säger
Henrik Kangro, hematolog, ansvarig läkare
och medicinsk verksamhetschef på Min
Doktor.
– Det finns väldigt många diagnoser där
inget i de medicinska riktlinjerna säger att
ett fysiskt möte eller en provtagning gör
någon skillnad och där är okomplicerade
urinvägsinfektioner och diverse hudåkommor bra exempel. Vi har naturligtvis precis
samma skyldighet att bedriva en säker och
korrekt vård som alla andra.
Henrik Kangro tar emot på Min Doktors
huvudkontor i luftiga lokaler i två etage på
en central adress i Malmö – men nämner i
förbifarten att man redan börjar bli trångbodda. Inte för att de anställda läkarna
behöver speciellt mycket utrymme – de är
nämligen inte här någon av dem. De är i
Spanien, Thailand eller kanske i hemmet
mellan två jourpass. I stället befolkas
kontoret av alla de andra yrkeskategorier
som krävs för att få det framgångsrika
medtech-företaget att fortsätta växa;
ekonomer, it-tekniker, kommunikatörer,
säljare, med flera.
– Min kollega Magnus Nyhlén som
startade Min Doktor har sin bakgrund inom
it-sektorn och han hann jobba några år i den
branschen innan han sadlade om till läkare.

Systemet fungerar helautomatiskt.
När patienten loggat in och beskrivit sina
problem hamnar han eller hon i patientkön.

När han sedan började arbeta inom
vården såg han den med lite andra ögon
än många av kollegorna. Han såg möjligheterna att med teknikens hjälp öka
tillgängligheten och på ett smidigt sätt
slussa patienterna till rätt vårdnivå,
säger Henrik Kangro.
Steg ett var att lista alla de diagnoser
som går att ställa och åtgärda på ett
fullgott sätt utan det fysiska mötet; ont
i halsen, hosta, huvudvärk, allergibesvär
med mera. Därefter utvecklades frågeformuläret – den virtuella triagesköterskan som ber patienten att besvara
diverse frågor om sitt tillstånd – och
samtidigt genererar en automatisk
anamnes i journalen.
– Det här är något som många av
våra läkare uppskattar väldigt mycket alla funktionerna i programmet som
underlättar och renodlar läkarrollen till
att i princip bara handla om att bedöma
patienten och ställa rätt diagnos. Det
sparar oerhört mycket tid och kraft i

När Carmela Khorassani registrerar sig som ”tillgänglig” får hon automatiskt den
patient som är i först i kön. Carmela Khorassani, kirurg till vardags, sticker då och då emellan
med lite jobb som digital doktor – framför allt på kvällar och helger. "Det är väldigt
bekvämt och smidigt och passar mig jättebra. Den vanligaste patienten är någon som söker för
urinvägsinfektion eller någon form av hudåkomma" säger hon.
Foto: Li Fernstedt

handläggningen av varje patient.
Och listan på lämpliga patientkategorier som kan handläggas av läkarna på
Min Doktor fortsätter ständigt att
utökas. Inom en månads tid väntas man
till exempel lansera möjligheten att
söka vård hos Min doktor för diverse
olika barnsjukdomar.
– Även inom området psykiska
besvär ser vi stora möjligheter framåt.
Man kan säga att det här i mångt och
mycket handlar om att i ett tidigt skede
gallra ut och behandla flera av de primärvårdspatienter som i dag ofta
belastar både den slutna sjukvården och
akutmottagningarna i alltför hög
utsträckning, säger Henrik Kangro.
Om patienten efter att ha besvarat
frågorna i formuläret visar sig lämplig
för en bedömning av någon av Min
Doktors läkare, barnmorskor eller fysioterapeuter hamnar hon eller han i det
digitala väntrummet och kontaktas
därefter garanterat via meddelandefunk-

tionen inom fyra timmar.
– Men vår genomsnittliga svarstid
ligger på ungefär 30 minuter, säger
Henrik Kangro. I de allra flesta fall
räcker det att kommunicera via skrivna
meddelanden, men om läkaren anser det
lämpligt går det bra att starta en videokonversation.
Om besväret däremot inte lämpar sig
för digital bedömning rekommenderas
patienten automatiskt vidare till en
annan lämplig instans – till exempel
akutmottagningen eller den lokala vårdcentralen och hamnar överhuvudtaget
aldrig i Min Doktors system.
Grundkravet för att kunna arbeta
som läkare hos Min Doktor är att man
är utbildad specialistläkare, med förankring i den traditionella vården parallellt,
berättar Henrik Kangro. För tillfället
finns ett 15-tal olika specialistområden
Fortsättning nästa uppslag >>>

representerade och målet är att kunna
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Tidspress fick
Linda Sikström att
söka vård på nätet
Efter ett halvår med en röd
fläck på kinden sökte
upptagna tvåbarnsmamman
Linda Sikström vård digitalt
via Min doktor.
t – Jag jobbar som lärarcoach
och besöker ständigt nya
skolor. Jag har svårt att
komma ifrån för ett läkarbesök
om dagarna. Den här fläcken
hamnade därför långt ner på "to
do -listan". Men så såg jag
reklamen för Min doktor på
sociala medier och en timme
och tio
minuter
efter att
jag formulerade
min fråga
till läkaren
stod jag på
Apoteket
med min
Linda Sikström
medicin i
handen. Och då befann jag mig
ändå ute på Tjörn, säger hon.
Fläcken på kinden visade
sig vara Rosacea, ett ofarligt,
men ändå besvärande tillstånd
som läkaren kunde diagnostisera utifrån de bilder som Linda
Sikström skickade över.
Efter att utan framgång ha
behandlat området med kräm
kontaktade Linda Sikström Min
doktor igen och fick då ett
recept på tabletter av samma
läkare.
–- Det öppnade en helt ny
värld för mig att kunna kontakta
vården så lätt och snabbt på
tider som passar mig. Det var
helt fantastiskt. Och läkaren
kunde lätt se historiken i min
journal så jag behövde inte
förklara allting en gång till vid
det andra besöket. I vanliga fall
ska man ringa vårdcentralen
och försöka få den där
bestämda telefonkvinnan att ge
en en läkartid. Jag har flera
gånger fått söka vård akut med
mina barn efter att först ha
blivit nekad vård i ett tidigt
skede på vårdcentralen, säger
Linda Sikström.
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följa en majoritet av patienterna genom hela
vårdkedjan.
– Hittills har vi handlagt omkring 30 000
patienter och av dem remitterar vi ungefär 1020 procent vidare. Men den siffran är lite
orättvis då den även inkluderar våra
försäkringspatienter som egentligen har rätt att
alltid träffa en specifik specialist enligt
försäkringsvillkoret, men långt ifrån alltid
visar sig behöva det.
Och intresset bland läkarkollegorna för att
prova på arbetet som virtuell doktor har varit
enormt. Jobbansökningarna har formligen
strömmat in, berättar Henrik Kangro.
– De flesta som har testat är stormförtjusta.
Framför allt över att systemet gör så mycket
helt av sig självt. Läkarrollen blir så renodlad
som möjligt och jag är övertygad om att flera
av kollegorna kommer att ta med sig delar av
vårt koncept med in i den övriga sjukvården
och åstadkomma förbättringar även där.
I framtiden kan det mycket väl bli så att
Min Doktor anställer läkare på heltid men i
dagsläget har arbetet mer karaktären av ett
extrajobb, berättar Henrik Kangro. Läkaren
väljer själv om hon eller han vill vara aktiv i
tjänsten och markerar sig då som tillgänglig
och får tilldelat sig någon av de patienter som
köar i systemet. Ersättningen till de anställda
är därför också ärendebaserad.
– Det här arbetssättet innebär att vi aldrig
går in och konkurrerar med den andra arbetsgivaren och begär att våra patienter ska gå före. I
stället sköts det här helt vid sidan av – på
kvällar, helger eller en ledig dag. Kanske när
du har pensionerat dig från din ordinarie tjänst.
En stor fördel med att kommunikationen
med patienten sköts via meddelanden i appen
är att den etablerade kontakten möjliggör en
väldigt smidig uppföljning och möjlighet till
fortsatt kommunikation med varje patient,
menar Henrik Kangro.
– Ibland kanske man avtalar om att höras
igen efter fyra dagar och utvärdera behandlingen
tillsammans. Försvann besvären av den här penicillinkuren? En annan gång kanske patienten
plötsligt får nya symptom – feber eller smärtor –
och vill berätta det för sin läkare. Då skickar hon
bara ett nytt meddelande som fortsättning på
den gamla kommunikationen. Då kan läkaren
snabbt ordinera ett nytt preparat eller ge ett
besked om vart patienten bör vända sig i stället.
Och möjligheten att via Min doktor gallra
ut primärvårdspatienterna från landets akutmottagningar har börjat väcka stort intresse
hos landstingen runt om i landet, berättar

www.sjukhuslakaren.se

Henrik Kangro. Inför sommaren hörde till
exempel Region Halland av sig och ville inleda
ett samarbete för att hantera den dubblering av
invånarantalet som inträffar varje sommar.
– Vi har även blivit kontaktade av flera av
storstadsregionerna. Från och med den här
sommaren ingår vi i det offentliga systemet och
rapporterar till exempel våra patienter rakt in i
Cosmic i vårt samarbete med Region Jönköping.
Och kostnaden för patienten är precis densamma
som för ett vanligt läkarbesök. Allt för att underlätta fler samarbeten framöver.
Men med fler samarbeten följer också fler
utmaningar – som till exempel de många olika itsystem som respektive landsting har upphandlat.
– Varje ny integration innebär naturligtvis
också någon form av utmaning för oss. Om jag
säger remisshantering till exempel, så förstår
nog varenda läkare där ute vad jag menar. Det
här är något som skiljer sig oerhört mycket åt
mellan olika sjukhus. Men vi försöker att hela
tiden titta ett steg framåt och vi har många
högteknologiska lösningar på gång som vi
hoppas kan komma till användning.
Men vad säger skeptikerna – vilken är den
vanligaste kritiken ni möts av?
– Patienterna har varit rakt igenom positiva.
Från vårdhållet har vi ibland fått frågor om vi
verkligen inte försummar något och då främst
den fysiska statusen hos patienten. Men svaret
är att de som verkligen behöver en fysisk
undersökning ska in till sjukhuset eller vårdcentralen. Vi skulle aldrig strunta i något i vår
yrkesutövning bara för att vi råkar ha ett annat
arbetsverktyg än våra kollegor. De patienterna
remitteras vidare eller sorteras inte in i vårt
system överhuvudtaget utan rekommenderas
direkt att söka en annan vårdnivå.
Finns inte risken att man lockar patienter
att söka vård helt i onödan hos er?
– Vi vill givetvis inte hamna i en situation
där vi skapar en sjukvård som inte hade funnits
annars. Men det vi vet i dag är att i den grupp
patienter som söker akutsjukvård så finns redan
de här patienterna som egentligen inte alls
behöver söka den vårdnivån. De kanske inte
kommer till på sin vårdcentral eller kanske inte
sökte alls i ett tidigt skede. Tyvärr kan de då ha
blivit betydligt sjukare och hamnat i ett mer
avancerat vårdbehov när de väl söker. Kan vi
bidra med att plocka bort några av de här patienterna så borde de rimligen innebära att
vården blir betydligt bättre för de patienter
som är kvar.
Malin Lindgren
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NYHET REPATHA

®

INGÅR NU I LÄKEMEDELSFÖRMÅNEN*
Kraftfull sänkning av LDL-C
LDL-C sjönk med 55-75% under första
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(1)

* Repatha® subventioneras som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt som har ett kvarstående LDL-kolesterol
≥ 4 mmol/l trots maximal tolererbar behandling med statin och ezetimib. Repatha® subventioneras också som tilläggsbehandling för patienter med
homozygot familjär hyperkolesterolemi. Repatha® ingår i läkemedelsförmånen till och med den 31/12 2017. Se www.fass.se
Repatha® (evolocumab) Rx, (F), ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk.
Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
Repatha® är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (heterozygot
Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi hos
familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggsvuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombination med andra blodfettssänkande
behandling till kostomläggning:
behandlingar.
i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfettsEffekten av Repatha® på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu
sänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C med
inte fastställts. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För fullden maximalt tolererade dosen av en statin eller,
ständig information vid förskrivning samt produktresumé, Amgen juli 2015, se
www.fass.se
ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos
patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka statiner är kontraindicerade.
Se instruktionsﬁlm på www.medicininstruktioner.se

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

