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Nina Pettersson,
sjuksköterska och skyddsombud
på akutmottagningen:
Patienterna ska åka 20 mil
bort där ingen anhörig finns. Bara
en sån sak som att få en tidning
eller någon som handlar åt dem blir
svårt. Och det finns ingen som
hjälper till att föra
deras talan och
det är svårt när
de ska skickas
hem.
För ett tag sen
skickades en 90åring som haft en
gastrointestinal
blödning och inte
kunnat behålla maten hem på grund
av platsbrist i Sundsvall. Han har
ingen hemtjänst inget larm eller
någonting och man har inte kontaktat anhörig. När de är framme får
inte taxichauffören ut mannen ur
bilen, eftersom han är så dålig.
Av en slump kommer en anhörig
förbi, ser hur dålig mannen är och
ringer en ambulans. Men i Sundsvall
säger de att han är färdigbehandlad
och han läggs på medicin.
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kogen är tät längs vägen
mellan Sundsvall och Sollefteå.
De tolv milen är varken raka
eller jämna och täckningen
stundtals svajig. Här transporteras patienter i behov av akut
kirurgi eller ortopedi – och sen samma väg
tillbaka i vårdplatsbristens spår, inte sällan
mot en plats på fel klinik.
Kontrasten mot närheten till det lilla
sjukhuset är skarp. Där mötte erfarna
bakjourer – kirurgi, ortopedi och medicin –
ambulansen direkt i dörren om det
behövdes. Och dit kunde gravida komma in
på en snabb kontroll för att dämpa sin oro.
Men låt oss börja från början. Inför valet
2014 gick Socialdemokraterna i Landstinget Västernorrland ut och lovade att de
tre akutsjukhusen skulle behållas. I slutet
av 2016 bröts det löftet. Och innan dess
hade personalens förslag på lösningar mötts
med tystnad från ledningens håll.
Då man sommaren 2016 stängde ner
akutkirurgin i Sollefteå kallades stängningen
till en början temporär. Från ledningens håll
pekade man på bemanningsproblem, men
enligt personalen på Sollefteå sjukhus är det
en sanning med modifikation – minst sagt.
För trots påminnelser från personalen rekryterades aldrig sommarbemanning. Efterlysningen, som till och med blev en riksnyhet,
Fortsättning nästa uppslag >>>
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Varje morgon vet man att rapporten
säger ”fullbelagt plus överbeläggningar” – det
är grundläget.

Sollefteå

Göteborg

Många ville höra vad ledningen och ansvariga på sjukhuset har för lösning på den situation som råder.
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I Örebro kunde man för fem år sedan beskriva sitt sjukhus
som välfungerande, med en bättre vårdplatssituation än på
många andra ställen. Nu är läget ett helt annat – så pressat
att läkarföreningen kallat ledningen till krismöte om vårdplatsfrågan.
 Det avlånga sjukhusområdet följer
Svartåns mjuka krökningar. Den bleka
vårsolen har precis försvunnit och
lämnat kvar en envis kyla runt Universitetssjukhuset Örebro. I Wilandersalen,
en klassiskt utformad aula med röda
mjuka stolar och en scen med parkettgolv, sätter sig xx läkare till rätta. Det
möte som stundar har den senaste tiden
varit centrum för otaliga diskussioner i
sjukhusets korridorer. Och nu är
gränsen nådd.

Frustrationen var påtaglig i Wilandersalen i Universitetssjukhuset Örebro då vårdplatsfrågan diskuterades. Och många
vittnade om en situation som är ohållbar, både arbetsmiljömässigt och för patienterna.
Foto: Kicki Nilsson

– Vårdplatsbristen är i särklass den
viktigaste frågan just nu, både för oss
som kolleger och i läkarföreningen, och
det hela kokar ner till förtroende och
lojalitet. Vi har stor lojalitet gentemot
varandra och patienterna, men lojaliteten mot organisationen och regionen
riskerar att tunnas ut. Vi behöver höra
att ledningen ser och bekräftar konsekvenserna av den rådande situationen –
att vi bedriver en vård som inte är fullt
ut patientsäker, säger Lars Edling,

det missnöjt bland publiken. De tydliga
svar och snabba lösningar man hoppats
på uteblev ännu en gång.
Jämfört med övriga Sverige var man i
Örebro länge förskonade mot vårdplatsbristens onda spiral. Men nu, efter de
första varven, har den fortsatt att snurra
allt snabbare och djupare. Situationen
bottnar, likt på många andra sjukhus
runt om i landet, i sjuksköterskeflykten.
Överläkarna Hampus Klockhoff och
Malin Wickbom har de senaste tre åren

infektionsläkare och andre vice ordförande Örebro läns läkarförening, från
scenen.
Inlägget möts av ivriga applåder.
Uppmaningen är riktad till de som
sitter bredvid honom – Ingrid Östlund,
tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Inger Nordin Olsson, chefläkare,
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande och Rickard Simonsson, regiondirektör – men när ytterkläderna åter kläs
på knappt tre timmar senare mumlas
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Ett Facebookinlägg i ren
frustration hamnade mitt i
nyhetsflödet och satte fokus
på den allt mer pressade
situationen på Sahlgrenska
universitetssjukhusets akutmottagning. Men för personalen kom det långt ifrån
som en nyhet – snarare är
det en verklighet man
larmat om i åratal.

ENKÄT TILL LANDETS
CHEFLÄKARE VISAR:
Sju

sar
en tip
släkar
khu

Läkarpoddar
för alla smaker

Dr Snake
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VÅRDPLATS- OCH PERSONALKRISEN
SJUKHUSLÄKAREN HAR GRANSKAT
ALLA LEX MARIA-ANMÄLDA DÖDSFALL 2016

Dyster statistik

Ett dödsfall
i månaden
på grund av vårdplatsbrist och personalbrist

• Sidorna 8-17

Dödsfallen
bara
toppen
av ett
isberg

 Det hände något under våren 2015.

Exakt vad har Johan Lönnbro, akutläkare
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg, svårt att göra mer konkret.
Men säkert är att man fram till dess hade
lyckats hantera det ansträngda läget.
– Så det här är inget nytt. Vi har
under en lång tid haft en situation där

100 inbokade
operationer
ställdes in
 I slutet av mars meddelade man
från Sahlgrenska universitetssjukhuset att 100 planerade
operationer bokas om.
Anledningen är en kombination
av brist på personal och hög
belastning på sjukhusets operations- och intensivvårdsavdelning.
• Läs mer på sjukhusläkaren.se

 Sjukhusläkaren besökte sjukhus från
norr till söder där läkarna vittnar om en
ohållbar situation.

Rösta fram
vinnaren
i tävlingen
”Sjukt roligt”

 Livet på lasarett innehåller
mycket allvar – men ibland
måste man få skratta också. Åt
den svårbegripliga skylten i
hissen eller det dubbeltydiga budskapet i personalrummet.
 Sjukhusläkaren.se bad läsarna se
sig omkring efter lustigheter och
skicka in sina bidrag till vår bildtävling ”Sjukt roligt” – och gensvaret var
enormt. Här är de tio finalisterna.
 Gå in på www.sjukhusläkaren.se och
rösta fram din favorit!
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• ”Om det
kommer
respektera
fler anhöriga
Svärd som en av dem i så fall?” då. Ska man
skickat
skriver Jan-Olofbara
in det här
bidraget.

• Elisabeth Eriksson har skickat in
bilden på
den här något svårtydda lappen från
Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå.

• ”Här har man inte allt för höga förväntningar på
patienternas begåvning”, skriver Anders Levinsson,
som tagit bilden i hissen till bland annat öronklinikens mottagning i Malmö.

tävling
i vår roligt”
”Sjukt
Se alla bilderna
i storformat
i vårt bildspel på
Sjukhusläkaren.se

7
• Har administratörerna kommit fram till att det blir
billigare vård om patienterna inte hittar rätt? Det frågade sig
den anonyma läkare som tog den här bilden på ett sjukhus
någonstans i Sverige.

• Sidorna 22-23
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1
att
genom Björn
rejält
av
sparar
Insänd
sjukhus
ingångar’”.
• Hudiksvalls
åt ”vårdens
strama
Relefors.

RÖSTA
FRAM
VINNAREN!
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• Ibland kan även den tydligaste uppmaningen skapa förvirring. En anonym person bjuder på den här bilden, som är
tagen i entréhallen på Västerås Centrallasarett för ett antal år
sedan. Skylten skulle få besökare att undvika kulverten.

5
”Det har sina överraskande fördelar att vara stafettläkare
ibland”, skriver Jan-Olof Svärd som skickat in det här bidraget.

6
• På medicinkliniken i Halmstad har man fattat ett avgörande
beslut – 0 HLR – gällande den brungula kaktusen. Bidraget
har skickats in av Ulrich Mager.

9
Att snubbla på tangenterna är lätt hänt, men ibland blir det lite
extra olyckligt. ”Patienterna kom ändå, de kanske inte läste det
finstilta”, skriver Peter Smith i Gävle som skickat in det här
bidraget.

10
Man kan misstänka att den här skylten, som finns i
Kristianstad, inte riktigt hamnat på rätt ställe.
23

Sjukintygen
arbetsmiljöproblem för
läkarkåren

H

• Sidorna 26-38
och ledaren sidan 3
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Helsingborg

Larmrapporterna från Sahlgrenska universitetssjukhuset har avlöst varandra den senaste tiden. Men de problem som vårdplatsbristen för med sig
kommer inte som någon nyhet för Valeria Castro, specialistläkare internmedicin, Johan Lönnbro, akutläkare och skyddsombud och Christina Sjöberg,
första vice ordförande i Göteborgs läkarförening.
Foto: Julia Sjöberg

Snarare har den onda spiralen fortsatt
snurra för egen maskin.
– Det har succesivt skett en neddragning, men nu har bägaren runnit över.
Nu går det av sig själv och det är nog en
del i förvåningen hos politikerna. Man
har kunnat dra ner och effektivisera
varje verksamhet, men nu tog det plötsligt stopp, säger Christina Sjöberg och
fortsätter:

– Men det finns en samsyn nu som är
positiv – man ser problemet på samma
sätt uppe i högsta ledningen som vi gör.
Och det här har gett eko ända till
regionledningen, där politikerna undrar
varför informationen inte nått dem
tidigare.
Valeria Castro pekar också på det
faktum att man tvärfackligt driver
frågan framåt som något posixtivt.

IVO-granskning efter anmälan om
flera allvarliga patienttillbud på akuten
IVO har inlett en verksamhetstillsyn
inom akutmottagningen och MAVA
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta efter att 18 ur
personalen beskrivit hur vårdplatsbristen påverkar patientsäkerheten i
ett brev.

 I brevet berättar personalen om sin
arbetssituation och hur de, i takt med att
arbetsmiljön försämrats de senaste åren,
bevittnat och rapporterat en rad allvarliga
patienttillbud. Också att många av tillbuden ”kunnat relateras till vårdplatsbrist
och/eller gör hög arbetsbelastning”, samt
kan ”sättas i samband med att patien-

terna i fråga fått vänta upp till flera dygn
på akuten innan de fått en avdelningsplats”. Bland annat beskriver de hur en
patient med lungödem fick vänta två
dygn på akuten innan hen blev inlagd på
MAVA och den kraftigt fördröjda ordinerade behandlingen sattes in. Patienten
avled kort efter att denne anlänt till avdelningen.
IVO meddelar att en verksamhetstillsyn,
en så kallad skrivbordstillsyn, har inletts
med anledning av brevet, men att det i
nuläget inte har hänt något ytterligare i
ärendet.

www.sjukhuslakaren.se

Örebro

Göteborg

ar du hunnit ringa
runt och dubbelkolla platsläget i
övriga regionen
efter att du gick på
ditt pass?
Frågan som Anders Schmidt,
medicinskt ansvarig på IVA i Helsingborg, ställer till driftsansvariga sjuksköterskan Anette Ekberg är fullt befogad.
För i dag – liksom vid 236 andra tillfällen
under förra året – är varenda en av de åtta
sängarna på IVA i Helsingborg fullbelagda. Skulle en bilolycka på E6:an utanför
staden inträffa i detta nu och en ny patient
vara i behov av intensivvård i nordvästra
Skåne är det långt ifrån bara medicinska
problem personalen behöver lösa.
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– Jag tycker att man hör diskussioner
om det här överallt på sjukhuset och det
är bra. Men det är också viktigt att man
kan fånga upp alla de idéer som finns, så
att de inte bara stannar i fikarummet,
säger hon.
I början av 2017 har det ändå börjat
röra på sig en aning. I slutet av februari
kom ett förslag på beslut på den 66aanmälan som lämnades in i december
2016 från Arbetsmiljöverket. Och
ungefär samtidigt meddelande Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att
man kommer att utföra en tillsyn. Men
än vågar Johan Lönnbro inte andas ut.
– Det är jättebra att det blivit fokus
på frågan och all medial uppmärksamhet har gjort att det varit svårare för de
ansvariga att gömma sig. Ledningen
pratar om samarbete och drar paralleller
till fotbollen där man ska passa och
verka mot gemensamt mål. Vi har
under en lång tid försökt att passa en
massa bollar, men det gäller ju att den
som tar emot passningen gör någonting
med bollen. Så vi hoppas på det nu, men
vi vet inget förrän vi ser det.

Göteborg

Anna Sofia Dahl

Sjukhusläkaren 2/2017

Människor skadas allvarligt
och avlider till och med

Helsingborg

– Då handlar det väldigt mycket om
att försöka frigöra en plats genom att
skicka någon av våra andra, aningen mer
stabila, patienter till en annan IVA-enhet
i regionen eller i värsta fall till annat
landsting. Det är en tidsödande process
som innebär en enorm stress på avdelningen och det rimmar väldigt illa med
en IVA-avdelnings uppdrag att kunna ta
emot akut sjuka patienter momentant,
säger Anders Schmidt.
För att frigöra platser på en IVA-avdelning är inte något som görs i en handvändning. En patient i respirator kräver
omsorgsfull överrapportering och specialtransport för att den riskfyllda förflyttFortsättning nästa uppslag >>>

Fortsättning nästa uppslag >>>

39

Vårdområdesanalys visar: Patientsäkerheten är inte bara hotad – den är nedsatt
Sollefteå

Örebro

Anna Sofia Dahl

 Full beläggning och transporter av respiratorbundna
patienter kors och tvärs över regionen har blivit ett
normaltillstånd.
 Allvarliga tillbud har skett och den skriande bristen på IVAplatser i Skåne har slagits fast i analys efter analys.
 Trots det har antalet platser tvärtom minskat under det
senaste årtiondet.

• Sidorna 14-15
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just att öka patientsäkerheten, men nu
har vi kommit till den nivå där vi går på
knäna för att försöka behålla den.
För Johan Lönnbro, som till har sin
hemvist på akutmottagningen, har situationen nästintill normaliserats – han
har ”matats in i det på ett sätt som är
osunt”.
– Det här gör att vi läkare tvingas
fatta beslut som vi inte vill fatta. I de
avvikelser som rapporterats de senaste
månaderna kan vi se att platsbristen i
allt fler fall varit en bidragande orsak
till vårdskadan. Och vi menar att patientsäkerheten är hotad, säger han.
Och om inget händer riskerar farhågorna inför sommaren att även de förverkligas.
– Får vi en sommar i samma anda
som den här vintern, då är vi i ett
riktigt krisläge. Jag vet redan nu att det
är flera sjuksköterskor som funderar på
om de ska stanna kvar över sommarschemat, eftersom de inte vet om det
kommer att orka med, säger Johan
Lönnbro.
Att förra sommaren överhuvudtaget,
om än med nöd och näppe, gick ihop
menar Christina Sjöberg, geriatriker och
förste vice ordförande för Göteborgs
läkarförening, beror på ”ett enormt slit
från personalen”.
– Så nu vill det till att man verkligen
har en plan som övertygar medarbetarna
om att det faktiskt kommer att bli
bättre, säger hon.
Men hittills har arbetsgivarens försök
med olika handlingsplaner lett till
varken konkreta förbättringar eller ett
ökat antal vårdplatser på sjukhuset.

Sjukhusläkaren reste till IVA i Helsingborg

Nu måste IVO och landstingen agera
SMÅTT & GOTT

vårdplatser fortsatt att stängas. Det har i
sin tur inneburit att personalen blivit
mer och mer belastad, och att vi fått en
hög omsättning på sjuksköterskor på
akutmottagningen och avdelningarna.
Som jag ser det har de beslut man tog
om att stänga ner vårdplatser av ekonomiska skäl resulterat i att man är
tvungen att stänga ännu fler på grund
av personalbrist, säger Johan Lönnbro.
I sin roll som skyddsombud på medicinkliniken flaggade han, tillsammans
med övriga fackförbund, redan
sommaren 2015 för vilka problem neddragningarna av vårdplatser skulle föra
med sig. Men istället införde Västra
Götalandsregionen ett stopp för hyrsjuksköterskor i oktober samma år där
utfallet blivit en succesivt förvärrad
situation.
18 månader senare avlöser nu rapporterna om kaosartade situationer och
patienter som fått vänta i flera dygn på
akutmottagningen varandra. När
Valeria Castro, specialistläkare i internmedicin, skrev det Facebookinlägg som
satte fart på den mediala uppmärksamheten hade larmen från 2015 tagit
verklig form.
– Anledningen till att jag skrev
inlägget var inte ett tufft arbetspass en
kväll. Jag har jobbat på SU i fem år och
randat mig på olika sektioner inom
internmedicin. På så sätt har jag kunnat
se att många av avdelningarna brottas
med vårdplatsbrist och att sjuksköterskor slutar.
Och hon upplever att läget blivit allt
värre de senaste två eller tre åren.
– Personalen försöker alltid buffra för

…och som vid 236 andra
tillfällen under förra året fanns
här inte en enda ledig vårdplats

SJUKHUSLÄKARNAS ORDFÖRANDE:
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 En arbetsmiljö så pressad att personalen flyr,
arbetsdagar fyllda med etisk stress och en patientsäkerhet så skör att den stundtals brister – vårdplatsbristens konsekvenser syns tydligt runt
om i landet.

som mest har vi haft 21 satelliter under
en dag. Men vi doktorer ökar inte i
antal, trots att det i princip är en hel
vårdavdelning till som ska skötas med
sjuksköterskor som inte är vana med
den här patientgruppen, fortsätter
Malin Wickbom
Det som tidigare var undantag är nu
normaltillstånd. Patienter ”valsas runt
på olika undersökningar” i hopp om att

www.sjukhuslakaren.se
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bevittnat hur kirurgkliniken reducerats
bit för bit – och det i takt med att en
ständigt ökande kurva för akutuppdraget.
– Varje morgon vet man att rapporten säger ”fullbelagt plus överbeläggningar” – det är grundläget. Sen har vi
alla satellitpatienter, en bra dag handlar
det bara om fyra eller fem, säger
Hampus Klockhoff.
– Vi hade över 1 200 satellitpatienter
förra året. Vi kan ha patienter på sex
olika avdelningar utöver våra egna och

35

Göteborg

”Bägaren har
runnit över”

Sollefteå

Foto: Michael Engman

Sjukhusläkaren på krismöte i tidigare välfungerande Örebro

• Sidorna 26-39
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Ett svek – både mot personalen och bygden. På ett par
månader har Sollefteå sjukhus plockats isär bir för bit.
Kvar finns ilskan och frustrationen, men också en
sammansvetsad personal som värnar om varandra.

Det har gått
snabbt utför

Läkare och sköterskor vittnar
om en allt mer ohållbar situation
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BYGDEN SOM SVEKS

Här forslas akut sjuka 20 mil
i taxi på slingriga skogsvägar

För några veckor sedan var platsläget i regionen så kritiskt att Tjänsteman I Beredskap (TIB) inte lyckades lösa situationen. Då fick Socialstyrelsen blanda
Foto: Li Fernstedt
sig i och beordra Halmstad att ta emot patienter från Region Skåne, berättar Anders Schmidt. Något som aldrig har hänt förut.

Helsingborg

www.sjukhuslakaren.se
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Välj LIXIANA® (edoxaban)
”Chefläkaren måste nog få
en friare roll gentemot
den lokala arbetsgivaren”

– En dos per dag
BÄTTRE BLÖDNINGSPROFIL
Signifikant riskreducering av allvarliga
blödningar vs. välbehandlade
warfarinpatienter1a

BEVISAD EFFEKT
Non-inferior jämfört med
välbehandlade warfarinpatienter
vid profylax av stroke/SEE1

ENKEL OCH SMIDIG DOSERING
En tablett, en gång
per dag, med eller utan mat2

STÖRSTA NOAK NVAF
STUDIEN HITTILLS*
21 105 patienter ingick i ENGAGE
AF-TIMI 481
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ag börjar med en anekdot från
sjukvårdens vardag, ett av
förra sommarens dagliga
möten om vårdplatssituationen. Ett slags krismöte som
blivit standard på många
sjukhus. Där konklusionen
ofta blir att patientsäkerheten inte är
hotad. Trots att det absolut inte upplevs
så när patienterna ligger timme efter
timme på akuten och väntar på plats.
Eller när patienten som konstant kräver
aktiva åtgärder inte bedöms vara IVAmässig dagen när där är fullt. Eller när
sjuksköterskan från rekryteringsföretaget
inte har något gemensamt språk vare sig
med dig eller patienterna, och du
funderar på om dina ordinationer över
huvud taget når fram.
Under ett sådant möte, när patientsäkerheten som vanligt inte bedömdes
hotad frågade en klok kollega mot
mötets slut chefläkaren på plats: ”Vad
krävs för att patientsäkerheten ska
bedömas hotad enligt dig”.
Chefläkaren, en kompetent läkare som
jag har största respekt för, blev tyst. Vad
krävs egentligen? Där vill vi ju tro att
det finns objektiva kriterier, men
sanningen ligger tyvärr en bit därifrån.
Jag vill hävda att det pågår en
normaliseringsprocess. Det som
bedömdes osäkert för ett par år sedan
kan idag falla inom ramarna.
Om patientsäkerheten hotas av ett
problem som man saknar lösning på,
såsom vårdplatsbristen, tror jag det är
svårare att uttala. Vad ska man svara på
följdfrågorna om hur problemet ska
lösas? Lättare torde det vara med exempelvis en riskindivid, där man äger lös-

ningen, att stänga av, utreda, rehabilitera
etc för att skydda patienterna och värna
individen.
I detta nummer presenterar våra journalister information från landets chefläkare. Resultaten de har fått fram visar
tydligt att arbetet för patientsäkerheten
har allvarliga brister. Det finns regioner
där majoriteten av chefläkarna tror att de
flesta allvarliga vårdskador aldrig
anmäls! Det är stora variationer i landet.
De regionala skillnaderna kan knappast
förklaras av enskilda individers kompetens eller vilja. Den kultur chefläkaren
fostras och verkar i har större betydelse.
Vi i Sjukhusläkarna tror att chefläkarna måste få en mer fristående roll
från den lokala arbetsgivaren. Vi
funderar på om ett statligt förordnande
kan vara rätt väg att gå, och har därför
skrivit en motion till Läkarförbundets
fullmäktige med önskemål att få en
utredning av för och nackdelar av detta.
En förhoppning är att en mer fristående
ställning skulle leda till att allvarliga
vårdskador i större utsträckning utreds.
Det skulle också kunna ge en mer
homogen syn på när patientsäkerheten är
hotad.
Chefläkarna behöver också adekvata
verktyg för arbetet och en välfungerande
myndighet som visar vägen. Anmälan
enligt Lex Maria är idag inte tillräckligt
bra enligt chefläkarna, och det finns
regioner där de inte tycker sig ha någon
större nytta av IVO för att öka patientsäkerheten. Det är mycket oroande, och
jag hoppas att IVO tar till sig och följer
upp informationen!
Vi vet att vårdplatsbristen är verklig,
och att den är ett hot mot patientsäker-

heten. Vi välkomnar regeringens
beställda utredning om vårdplatssituationen, fakta är självklart bra. Samtidigt
är det dags att gå från ord till handling.
Fler vittnesmål ska inte behövas, utan nu
måste det satsas resurser på lösningar.
Det arbete som varje dag görs inom
sjukvården kräver en hög kompetens och
medarbetare som kan prestera på topp.
Vi tror att det verksamhetsnära ledarskapet är en viktig pusselbit, där den medicinska kompetensen behövs. En annan är
arbetsmiljön, där alltfler unga läkare
idag blir sjukskrivna på grund av en
orimlig belastning. Denna kunskap som
finns inom verksamheten får aldrig förminskas till anekdoter!

ELIN KARLSSON
VICE ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA

Fakta är alltid bra,
men det behövs inte
fler vittnesmål
– Gör något åt
vårdplatskrisen nu
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CNS i fokus
Du som jobbar inom neurologi och psykiatri förtjänar en komplett partner som är lika engagerad som du.
Vi vill kontinuerligt underlätta ditt arbete och
förbättra patientens situation via support, utbildning
samt en bred portfölj av olika behandlingsalternativ.
Vi anpassar ständigt våra förpackningsstorlekar
och styrkor för att matcha dina och dina patienters
behov och önskemål. Förhoppningsvis bidrar det
till att förenkla såväl förskrivning som behandling,
samtidigt som vi tänker på ekonomin. Genom att
förskriva våra produkter bidrar du aktivt till sänkta

behandlingskostnader* utan att kompromissa med
kvalitet och säkerhet.
Tillsammans stöttar vi dessutom utvecklingen
av nya behandlingsalternativ – intäkterna från
våra generikaläkemedel återinvesteras i Novartis
forskning kring nya läkemedel. Kort sagt; ett
partnerskap för allas bästa.
Med fokus på CNS – för din och patientens skull.

* Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV) Februari 2017
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ALLA SÄTTER IN
INGEN SÄTTER UT

*

En krönika
om behovet
av ett
kronikeranpassat
team för
patienten
*

Kandiadat nr 1

Britt-Marie
Ahrnell får ett
”Think-differentpäron” av
Sjukhusläkaren för
kreativt tänkande med
sitt förslag om ett
följsamt kronikeranpassat
team med interaktiv kalibrering av läkemedel
som en uppgift.
Hon blir därmet kandiat
nummer 1 till tidningens
Think different-pris 2017.

6

grabben få ha sitt morfin!
Och så vet vi väl att man inte blir
beroende av opiater som man får mot cancersmärta, inte på det sättet?
Vi tar tag i frågan själva. Och får
förvisso bifall av kloka onkologen men han
har ju inte riktigt med smärta, oro, mage
och tänder att göra. Eller lust och möjlighet att bistå i dylika läkemedelsfrågor.
När jag skriver detta har maken valt
att avstå antihormon och bisfosfonat, på
egen hand halverat mycket höga morfindoser, är på väg ur SSRI och slutat med allt
mot illamående. Plus lite till.
Hur det går? Bra, han blir alltmer klar
i ögonen, piggare i kroppen, alert i
huvudet och gladare i mage och humör.
Varvat med förfärliga abstinens- och
utsättningsbesvär vid varje neddragning.
Vårsol och tankar på en sommar ute ur
dimman håller honom uppe sådana dagar.
*
Så vad ska nu denna anekdotiska berättelse leda till? Jo, en tanke om att när en
sjukdom väl blivit kronisk – då inträder en
ny fas. Då vi behöver ett annat stöd.
Vi patienter och anhöriga är förstås
djupt tacksamma för att vården står akut
beredd när vi blir sjuka och att det finns
bra läkemedel. Här vill jag verkligen inte
bli missförstådd.
Men när akuta faser är över och läkemedlen gjort sitt för att häva, bromsa,
stoppa eller läka. Då bör ett KAT sättas in,
dvs ett följsamt kronikeranpassat team
med interaktiv kalibrering av läkemedel
som en uppgift.
I teamet skulle jag önska en läkare som
vågar sätta ut det någon annan satt in. En
klok och kunnig farmaceut. Och mest av
allt:
Ett nyfiket intresse från vården och en
planlagd ansats att hjälpa oss inte bara på
vägen in till läkemedel utan även på den
svåra vägen ut.
Låt oss kalla det Care Compliance.

NYHET
DET BLEV JUST LITE ENKLARE
ATT BEHANDLA OSTEOPOROS
Byt till en komplett behandling i veckoförpackning
Den bästa behandlingen är den som faktiskt tas. Tridepos® är en ny, användarvänlig
kombinationsförpackning för behandling vid osteoporos. I en smidig veckoförpackning
med blister får patienten en veckotablett alendronat och kalcium/vitamin D-tabletter
för resterande dagar, samt ett pedagogiskt doseringsschema.
Lite enklare för patienten – lite enklare för dig.
2262.008-1.dec.2016. Sjh.läk. nr2.

BRITT-MARIE
AHRNELL

År 1: Maken får propp i axeln. Får blodförtunnande. Får ont. Får morfin. Det är cancer. Får
cellgift. Får cortison. Mår bäver. Får diverse för
magen.
År 2-3: Mer ont. Mer morfin. Nytt cellgift.
Ledsen. SSRI. Hjärtflimmer. Benzo. Mer ont.
År 3: Får ASIH. Nytt cellgift. Mer morfin.
Kotor rasar. Jättemycket mer ont.
Fentanyl. Lyrica. Mer för magen.
Nu börjar maken bete sig konstigt. Jättekonstigt. Skakar, fryser, klättrar på väggar,
är ömsom aggressiv, ömsom ynklig. Vi
läser på nätet och ber att få bort Fentanyl
och Lyrica.
Vården visar teflonansikten. Tror man
inte på. Läst på nätet? Men visst, han
bestämmer ju själv.
År 4: Är tumören hormonkänslig? Nytt
cellgift. Tamoxifen. Mer ledsen. Vallningar.
Tappar vikt. Mer cortison. Mer SSRI. Bisfosfonat. Tandproblem.
År 4-5. Hurra! Tumören verkar ha
stannat! Paus!
Läget mer stabilt. Smärta, hjärta och oro
rimligt i schack. Maken sägs därmed upp
från ASIH som avrundar med att fylla på
alla recept.
Han hämtar ut några kassar. Sitter
sedan i sin fåtölj och ser ut och känner sig
som en zombie. Han lever men det är ett
liv på botten.
Vi läser på. Drar slutsatsen att han nu
är mest sjuk av sina mediciner. Kan vi få
hjälp med det? Scheman för nedtrappning?
Stöd av klinik för läkemedelsberoende?
Vården visar teflonansikten. Ingen vet.
Vems jobb skulle det vara? Läkarna har ju
fullt upp med att sätta in mediciner, att
hitta någon som kan vara stöd i att sätta
ut…?
Beroende är man dessutom enbart av
eget missbruk, inte av vårdens ordinerade
bruk, förstår vi mellan raderna.
I luften finns också en ton av att han ju
ändå är rätt gammal, har obotlig cancer och
sakta dör – så vad spelar det för roll? Låt

Tridepos® veckotablett alendronsyra 70 mg och tabletter kalcium 500 mg/vitamin D3 800 IE (20 μg). Indikation:
Behandling av postmenopausal osteoporos hos patienter med risk för kalcium- och vitamin D-brist, för att
minska risken för kot- och höftfrakturer. ATC-kod: M05BB05. Receptbelagd. Ingår i läkemedelsförmånen.
Dosering: 1 tablett dagligen. Produktresumén är granskad 2016-08-11. För ytterligare information och
pris, se www.fass.se
Meda AB, Box 906, 170 09 Solna. Tel: 08 630 19 00. E-post:info@medasverige.se www.medasverige.se
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Dödsfallen bara toppen av ett isberg
Var fjärde chefläkare tror att minst 70 procent
av alla allvarliga vårdskador aldrig anmäls

t Sjukhusläkarens anonyma
webbenkät skickades till totalt 113
chefläkare inom slutenvården. Totalt
svarade 61 personer jämnt fördelade
över landet. Lägst var svarsfrekvensen från Stockholmsområdet
och högst från sydöstra Sverige.

Av Malin Gavelin och Anna Sofia Dahl
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De lex Maria-anmälda dödsfall som Sjukhusläkaren i förra
numret kunde koppla till vårdplatsbrist var bara toppen av
ett isberg. Var fjärde chefläkare uppskattar att så mycket
som 70 procent av alla allvarliga vårdskador aldrig ens lex
Maria-anmäls. Det visar en enkät till landets chefläkare som
Sjukhusläkaren har gjort.
t I Sjukhusläkarens uppmärksammade
granskning av lex Maria-anmälda
dödsfall 2016 syntes bland annat stora
skillnader i antal anmälningar över
landet. Exempelvis kom en
överväldigande majoritet av ärendena
förra året från Skåne, medan det i Stockholmsområdet endast fanns ett enda.
Hur stort är egentligen mörkertalet?
Sjukhusläkaren sökte svar från
landets drygt hundra chefläkare inom
slutenvården – vilka är de som ytterst
avgör om en patientskada faktiskt ska
lex Maria-anmälas eller inte – och fick
bilden av ett stort mörkertal bekräftad.
Så många som var fjärde chefläkare upp-

Läkarpoddar
för alla smaker

Dr Snake
• Sidorna 40-41

• Sidan 6
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VÅRDPLATS- OCH PERSONALKRISEN
SJUKHUSLÄKAREN HAR GRANSKAT
ALLA LEX MARIA-ANMÄLDA DÖDSFALL 2016

Dyster statistik

Ett dödsfall
i månaden
på grund av vårdplatsbrist och personalbrist

• Sidorna 8-17

skattar att 30 procent eller mindre av
det totala antalet allvarliga vårdskador
faktiskt leder till en lex Maria-anmälan i
slutändan. Dock visar resultatet en stor
spridning bland svaren – där fyra av tio
chefläkare istället uppskattar att minst
70 procent av de allvarliga vårdskadorna
mynnar ut i lex Maria-ärenden.
Vilka är då orsakerna till skillnaderna
i antalet lex Maria-anmälningar mellan
de olika sjukhusen?
Chefläkarna själva uppger att den
rådande patientsäkerhetskulturen
många gånger har stor betydelse – både
hos ledning och övrig personal.
”Det beror sannolikt på hur

SJUKHUSLÄKARNAS ORDFÖRANDE:

Nu måste IVO och landstingen agera
• Sidorna 14-15

Rösta fram
vinnaren
i tävlingen
”Sjukt roligt”
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SMÅTT & GOTT

 Livet på lasarett innehåller
mycket allvar – men ibland
måste man få skratta också. Åt
den svårbegripliga skylten i
hissen eller det dubbeltydiga budskapet i personalrummet.
 Sjukhusläkaren.se bad läsarna se
sig omkring efter lustigheter och
skicka in sina bidrag till vår bildtävling ”Sjukt roligt” – och gensvaret var
enormt. Här är de tio finalisterna.
 Gå in på www.sjukhusläkaren.se och
rösta fram din favorit!
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• ”Om det
kommer
respektera
fler anhöriga
Svärd som en av dem i så fall?” då. Ska man
skickat
skriver Jan-Olofbara
in det här
bidraget.

g
lin
täv gt”
i vår ukt roli
”Sj

RÖSTA
FRAM
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• Elisabeth Eriksson har skickat in
bilden på
den här något svårtydda lappen från
Norrlands
Universitetssjukhus i Umeå.

• ”Här har man inte allt för höga förväntningar på
patienternas begåvning”, skriver Anders Levinsson,
som tagit bilden i hissen till bland annat öronklinikens mottagning i Malmö.

Se alla bilderna
i storformat
i vårt bildspel på
Sjukhusläkaren.se
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• Har administratörerna kommit fram till att det blir
billigare vård om patienterna inte hittar rätt? Det frågade sig
den anonyma läkare som tog den här bilden på ett sjukhus
någonstans i Sverige.

• Sidorna 22-23

www.sjukhuslakaren.se
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8
• Ibland kan även den tydligaste uppmaningen skapa förvirring. En anonym person bjuder på den här bilden, som är
tagen i entréhallen på Västerås Centrallasarett för ett antal år
sedan. Skylten skulle få besökare att undvika kulverten.

5
”Det har sina överraskande fördelar att vara stafettläkare
ibland”, skriver Jan-Olof Svärd som skickat in det här bidraget.

6
• På medicinkliniken i Halmstad har man fattat ett avgörande
beslut – 0 HLR – gällande den brungula kaktusen. Bidraget
har skickats in av Ulrich Mager.

9
Att snubbla på tangenterna är lätt hänt, men ibland blir det lite
extra olyckligt. ”Patienterna kom ändå, de kanske inte läste det
finstilta”, skriver Peter Smith i Gävle som skickat in det här
bidraget.

10
Man kan misstänka att den här skylten, som finns i
Kristianstad, inte riktigt hamnat på rätt ställe.
23

Sjukintygen
arbetsmiljöproblem för
läkarkåren
• Sidorna 26-38
och ledaren sidan 3

framgångsrikt ledningen arbetar med
patientsäkerhet. Hur högt upp på
agendan patientsäkerhet ligger och det
genomslag det får i hela organisationen.
Det finns fortfarande enheter/personer
som anser att det är dåligt att Lex Maria
anmäla”, svarar en av chefläkarna.
”Multifaktoriellt men patientsäkerhetskultur är av stor vikt”, svarar en annan.
”Storlek på den organisation vi har att

ansvara för avseende anmälningar är
säkert en faktor. Kännedomen och
direktkontakten blir säkerligen bättre
och mer direkt i en mindre organisation. Det är också så att det inte finns
något givet facit vad som ska anmälas
utan här spelar många faktorer in och
det blir hur man än vrider och vänder på
det till sist en individuell bedömning”,
svarar ytterligare en chefläkare.
Ett antal röster efterlyste också ett
förtydligande på nationell nivå gällande
rollen och uppdraget som chefläkare.
Flera påpekade också att det är viktigt
att man som chefläkare står utanför
linjen. Majoriteten av respondenterna
ansåg dock inte att chefläkare ”borde bli
mer fristående och oberoende i förhållande till arbetsgivaren”.
Däremot menade 70 procent av
chefläkarna att dagens patientsäkerhetssystem inte fungerar optimalt utan helt

Uppsala, Gävleborg, Västmanlxand,
Dalarna, Värmland, Örebro och
Sörmland.

eller delvis behöver förbättras. I södra
Sverige ansåg samtliga respondenter att
förbättringar behövs. Många menade att
lärandet borde stå i centrum –
med bättre åtgärder,
återkoppling och
uppföljning. ”Ännu mer
relevanta utredningar som
fokuserar på de riktiga
bakomliggande systemproblemen”, anser en av
chefläkarna. ”Vi behöver
skapa en organisation som
gör det möjligt att få fram
händelseanalyser snabbare.
Tar idag ofta för lång tid”,
menar en annan.
Vad är det då som står i
vägen för att patientsäkerheten ska fungera bättre
på respektive sjukhus?
Utöver mer utbildning,
uppföljning och ”ett
patientsäkerhetstänkande
som genomsyrar hela arbetet” pekade
var fjärde chefläkare på att fler vårdplatser, mer personal och ”luft i
systemet” skulle leda till att färre allvarliga vårdskador inträffade.
Framför allt uttryckte chefläkarna i
Mellansverige detta – det vill säga

Chefläkarnas svar på hur många allvarliga
vårdskador som lex Maria-anmäls varierar
stort. Några tror att max 10 procent anmäls,
medan 13 procent uppskattar att nästan alla
(90-100 procent ) allvarliga vårdskador blir
anmälda.

t Så kan patientsäkerheten förbättras – Läs mer nästa uppslag >>>

Läkare är Du livet ut!

Du behöver Seniora Läkare och vi behöver
dig. Med många medlemmar kan vi göra
skillnad.

Välkommen som medlem i

Seniora Läkare
− en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

re
ka

ra

io
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Sen

Seniora Läkare är en fackligt, medicinskt
och kulturellt aktiv förening både för dig
som fortsätter att yrkesarbeta och för dig
som slutat vara yrkesverksam.

Lä

Besök oss gärna på www.slf.se/senior.
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förslag på åtgärder för att förbättra patientsäkerheten

Öka kunskapen
”Tillvarata händelseanslysernas slutsatser
och handlingsplaner – lär mer av varandra.”
*
”Systematiskt lärande, ständigt förbättringsarbete samt synliggörande av fallgropar i
vårdens övergångar.”
*
”Mer information och utbildning.”

1

Fler vårdplatser
och mer personal
”Mindre pressad arbetssituation. Idag framstår det som om
allt för många har för mycket att hålla reda på och att det
då blir enklare att gena i vissa lägen eller att man helt
enkelt inte har kapacitet och tid för att in ytterligare
instruktioner och rutiner hur saker och ting ska göras.
”Hårddiskarna” hos personalen är överfulla.”
*
”Mer ”luft i tillvaron” för all avdelningspersonal, mycket
pressad situation för närvarande.”
*
”Fler vårdplatser, färre satellitpatienter. Mer personal.”
*
”Mer pengar till vårdplatser, ffa mer tekniska
(intermediärvård).”

10

”Mer kollegiala
konsultationer.”
*
”Bättre kommunikation,
regelföljning och höjning av
kompetensen för vissa
medarbetare.”

2

Öka intresset
för säkerhet
hos ledningen

4

” Det behövs ett ökat intresse från
den politiska ledningen att följa upp
kvalitet och patientsäkerhet med
samma noggrannhet och engagemang som man följer upp ekonomi
och produktion.”
*
” En ökande patientsäkerhetskultur i chefsleden och daglig styrning i verksamheterna.”
*
”Viktigt att resurser avsätts från högsta instans, region/landstingsledning och
att patientsäkerhetsarbetet räknas in som en självklar komponent vid produktions - och kapacitetsplanering.”

Ökad kontinuitet och
bort med hyrpersonal

5
”Att bemanningssituationen förbättras så att alla beslutade
vårdplatser kan öppnas”.
*
”Bra bemanning. Färre utlokaliserade patienter. Kortare tid
liggande på hård brits på akuten”.

Förbättra
kulturen
”Det behövs både allmän kunskap
kring vårdskador, att se små händelsers beroende av varandra och
att de kan leda fram till en allvarlig
vårdskada, och ytterligare förbättrad patientsäkerhetskultur.”
*
” Öka graden av riskmedevetenhet.”
*
” Förbättra kultur och klimat samt långsiktighet. Finns inga snabba lösningar.”

TOPP 5

Sjukhusläkaren ställde frågan: Vad skulle behöva ändras på just ditt sjukhus/din division/din
förvaltning för att färre vårdskador skulle inträffa? Det blev en duell på målsnöret mellan bättre kunskap,
fler vårdplatser/mer personal och bättre patientsäkerhetskultur. Som fyra och femma, dock klart distanserade, kom ökat intresse hos ledningen och ökad kontinuitet. Här är några svar ur enkäten.

TEMA: PATIENTSÄKERHET

”Förbättra framförallt
läkarkontinuiteten med
till exempel
PAL-skap.”
”Fasa ut all hyrpersonal ur
verksamheterna så att vi återfår ett
organisatoriskt minne.”
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…och så vill
chefläkarna
förbättra systemet
med lex Mariautredningar
70 procent av chefläkarna svarade att
dagens system med lex Maria-utredningar
behöver förbättras. Här är några förslag:
t Om IVO:
• Efterlyser mer kritiskt granskande uppgift av IVO
än att bara nöja sig med att utredningen uppfyller
basala lagkrav. I nuläget kommenteras ibland inte
ens grava missförhållanden, eller då andra
inblandade aktörer inte bryr sig om att medverka i
utredningar.
• Efterlyser mer medicinska bedömningar i IVO:s
bedömning av Lex Maria.
• IVO bedömer endast att utredningen är korrekt
gjord och ger inte synpunkter på händelsen i sig.
• Mer stöd från IVO när man behöver diskutera ett
ärende – lex Maria eller inte. Flera av oss
chefläkare här är nya och man önskar att IVO skulle
kunna diskutera ärenden med oss. Har försökt två
gånger, men möts av hänvisning till lagparagraf om
att anmäla allvarlig vårdskada. Men det är inte
paragrafen som är problemen.
• Snabbare utredningar av IVO.
• I bland tycker jag att svaren från IVO blir väl
schablonmässiga.
• Fler IVO -inspektioner på klinikerna samt uppföljning av tidigare inspektioner.
• IVO:s granskning är ibland inte så att den blir ett
lärande för organisationen. Lämnar ibland anhöriga
förvirrade utan en ursäkt för det inträffade. Förklarar inte att vissa vårdskador är undvikbara.
t Om arbetsgivarens händelseanalyser:
• Vi behöver mer resurser för utredning av vårdskador = fler kvalitetssamordnare.
• Våra egna händelseanalyser internutredningar
leder ofta till ingen ytterligare åtgärd. Skulle vilja ha
en lite utförligare återkoppling.
• Är relativt ny i min funktion som chefläkare och
upplever att uppföljningarna av handlingsplaner och
åtgärder som skapas efter olika händelse kan för
• De händelseanalyser, som ligger till grund för
utredningarna, görs av analysledare, som ofta har
ett kliniskt arbete att sköta. Detta försinkar utredningarna. Det bör finnas en kader av välutbildade
analysledare som har tid avsatt för sitt arbete.
Verksamheterna måste prioritera att medarbetarna
som skall intervjuas får tid till detta. bättras.
• Önskar mer relevanta utredningar som fokuserar
på de riktiga bakomliggande systemproblemen.
• Mer stöd i utredningarna (händelseanalys) med
angivande av effektiva åtgärder och hur mindre
effektiva åtgärder kan kombineras för att få effekt.
• Vi behöver skapa en organisation som gör det
möjligt att få fram händelseanalyser snabbare. Tar
idag ofta för lång tid.
• Förenkling av anmälningar och utredningar, mer
fokus på åtgärder.
• Lex Maria fungerar men oftast bara på den
klinik/avdelning där det skett. Spridning av förbättringar som kommit genom lex Maria-utredningar
är svårt att få till.
11
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För Maria Thorén Örnberg chefläkare på 30 procent är det
ett ständigt pussel där det är svårt att få ekvationen att gå ihop
Att kombinera chefläkarrollen med det fackliga
arbetet och kliniskt arbete är
en svår balansgång. Och för
Maria Thorén Örnberg, överläkare vid Lycksele lasarett
och chefläkare i Västerbottens läns landsting, fylls
veckan arbetstimmar snabbt.
t Då Maria Thorén Örnberg blev chefläkare i Västerbottens läns landsting för
fem år sedan var hon ensam kvinna och
yngst. Nu är fem av sju chefläkare i
landstinget kvinnor och hon själv den
med mest erfarenhet.
– Tidigare headhuntades man till de

”Många har chefläkartjänsten på halv- eller
heltid. Men när det är
ett tilläggsuppdrag är
det oftast arvoderat,
dock är det bara här i
norra regionen stor
variation på den ersättningen”, säger Maria
Thorén Örnberg som är
chefläkare i Västerbottens läns landsting.

här posterna för att man hade jobbat
länge, var erfaren och hade stor respekt
inom sitt område, sin klinik och region.
Och man stannade länge på posten. Chefläkarna hade ett mer övergripande ansvar
och det var en självklarhet att man
jobbade väldigt nära den högsta landstingsledningen, säger hon och fortsätter:
– Idag tror jag det är en helt annan
omsättning på chefläkare, en orsak kan
vara det alltmer ökade administrativa

arbetet i anslutning till avvikelseutredningar och Lex Maria-anmälningar. Även
den alltmer pressade vårdsituationen i
Sverige, med bland annat vårdplatsbrist
och bemanningsproblem kan vara påfrestande för chefläkare. Inte sällan ställs
chefläkare inför medias frågor om patientsäkerheten är hotad.
När Maria Thorén Örnberg tackade ja
till tjänsten fanns det inte någon tydlig
beskrivning av chefläkaruppdraget.
Mycket har dock hunnit hända på de fem
år som passerat. Sedan dess har LÖF och
Läkarförbundets chefsförening tillsammans startat upp en återkommande, och
enligt Maria Thorén Örnberg, mycket
uppskattad utbildning för chefläkare.
Förutom att förtydliga chefläkaruppdraget har utbildningen också blivit ett
forum för chefläkare att träffas och en
möjlighet att jämföra erfarenheter mellan
sjukhus och regioner.

Sjukhusläkaren 2/2017

Per Wiger:

– Det ser väldigt olika ut runt om
i landet – hur man är anställd, vilka
uppgifter man har och var man står i
organisationen. I Västerbotten står vi
till exempel under ”Staben för
verksamhetsutveckling”, enheten för
”vård och kvalitet”, säger hon.
Utöver rollen som chefläkare har
Maria Thorén Örnberg många hattar
att bära på Lycksele lasarett. Två som
överläkare i kirurgi och ortopedi vid
Lycksele lasarett och en som ledamot
i Sjukhusläkarnas styrelse. Att kombinera fackligt arbete med chefläkarrollen är inte alltid lätt. Tydligast
blev det, menar hon, när införandet
av länsklinikerna hamnade på bordet.
– Då var det solklart att det blev en
knivskarp situation – hur skulle jag
kunna uttrycka mina synpunkter som
facklig och samtidigt ha en roll som
chefläkare? Man måste vara övertydlig
och skilja mellan de olika rollerna och
det är ibland en svår balansgång. I den
situationen valde jag att ta på mig den
fackliga hatten och helt stå upp för
mina och mina kollegers åsikter.
Eftersom jag gick ut ganska hårt i
media var jag helt beredd på att det
skulle komma något från arbetsgivaren, men jag har inte hört någonting.
Tjänsten som chefläkare har hon
på 30 procent och tillsammans med
det fackliga engagemanget och det
kliniska arbetet blir timmarna betydligt fler än 40 per vecka.
– En dag i månaden är avsatt för
Chefläkarråd och då träffas alla chefläkare i länet. Däremellan ska utredningar genomföras, vilket innebär en
hel del möten ute i verksamheten. Men
för detta finns det inte någon avsatt tid
på schemat, eftersom vi är alltför få
doktorer på kliniken. Idag har jag till
exempel rond på förmiddagen, en höftprotesoperation så fort som möjligt
efter lunch och vid halv fyra ska vi
starta upp en ny utredning som jag
inte haft någon tid avsatt för att läsa in
mig på. Ekvationen går inte ihop, säger
Maria Thorén Örnberg.

”Vårdgivaren
lär sig inte”
Per Wiger, en av medlemmarna i
beredningsgruppen för Sveriges
chefläkarnätverk, menar att patientsäkerheten skulle gynnas av
ett längre organisatoriskt minne.
Också att man kan sätta ett likhetstecken mellan arbetsmiljö
och patientsäkerhet.
t

Per Wiger är chefläkare vid
Alingsås lasarett, arbetar med
nationella patientsäkerhetsfrågor på
SKL i Stockholm och sitter även
med i beredningsgruppen för
Sveriges chefläkarnärverk. Han
menar att patientsäkerhetsystemet
med lex Maria ständigt behöver
utvecklas, och att det inte främst är
IVO:s roll som behöver förbättras.
Snarare handlar bristerna om
återkopplingen hos arbetsgivaren.
– Vi har en betydligt mer rörlig
arbetsmarknad nu. Klinikchefer,
som förr stod för det organisatoriska
minnet och var de som utbildade
och lärde upp, sitter kvar på sina
poster betydligt kortare tid än för
tio eller femton år sedan. Det sista
man gör i en lex Maria är att lägga
fram ett antal åtgärdsförslag och det
är lärandet i processen som är hela
syftet – hur vi ska se till att det inte
händer nästa patient, säger Per
Wiger och fortsätter:
– Men om man tittar på en
nationell nivå är det huvudsakligen
15 och 20 diagnoser som hela tiden
upprepas, trots att majoriteten av
landstingen använder den nationella
kunskapsbanken, Nitha, där vi
lägger in händelseanalyser för att
alla hela Sverige ska kunna lära sig
av varandra. Men vårdgivaren lär sig

inte, vi tar inte åt oss och låter inte
de här åtgärdsförslagen leva kvar i
verksamheten. Det måste bli en ny
vårdskada innan det uppmärksammas igen. Så det största problemet
är att vi inte lär oss uthålligt av våra
egna fel.
Per Wiger är en av de som ligger
bakom SKL:s senaste rapport om
vårdskador, där man granskat runt
60 000 journaler från vårdtillfällen
vid 60 svenska sjukhus under åren
2013 till 2016.
– Vi kunde då visa att antalet
vårdskador minskat sedan januari
2013. Samtidigt har antalet lex
Maria-anmälningar ökat. Det skulle
väl tala för att det är en kulturresa,
att vi gör vårt jobb bättre och
bättre, säger han.
Att vårdplatsbrist och personalbrist påverkar patientsäkerheten
anser han är en självklarhet och
tycker att man ”inte ska behöva
skämmas för att säga vissa saker”.
– Du kan sätta ett likhetstecken
mellan arbetsmiljö och patientsäkerhet. Om du har ett jättebra team,
som du litar på, blir det en väldigt
säker arbetsmiljö. Att ha en beläggning på 90 procent är det optimala
och till viss del kan en del stress föra
något positivt med sig, men har du
100 procent funkar inte teamet. Det
blir hög personalomsättning, hög
sjukskrivning, dålig teamkänsla,
arbetsmiljö försämras, patientsäkerheten försämras, det blir dyra kostnader för systemet där vi vet att
överbeläggningar ger förlängda
vårdtider. Man kan säga att hela
systemet går i baklås.
Anna Sofia Dahl

Anna Sofia Dahl
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Hög chef inom IVO:

”Jag är förvånad”
Ett förvånande resultat – det
anser Ewa Sunneborn på IVO
om chefläkarnas uppskattning av mörkertalets omfattning när det kommer till just
allvarliga vårdskador.
t – Jag undrar vad det beror på. Handlar

det om att de anmälningsansvariga inte får
den information de behöver? Då behöver
man verkligen jobba med patientsäkerhetskulturen på sjukhuset, säger hon.
Men att det generellt finns en underrapportering av allvarliga vårdskador till
IVO – det är man fullt medvetna om på
myndigheten, berättar Ewa Sunneborn,
medlem i IVO:s ledningsgrupp.
– Fast det är otroligt svårt för oss att
veta omfattningen. Vi vet vad som
anmäls och det har också gjorts vårdskademätningar där man uppskattar hur
många vårdskador det finns totalt sätt.
Men hur många som är just allvarliga är
svårare att säga, även om man i en
mycket stor journalgranskningsstudie
nyligen kom fram till att antalet patienter som drabbas av allvarliga vårdskador
är avsevärt lägre än i tidigare mätningar.
Men visst finns det ett mörkertal när det
gäller rapportering – jag har hört anmälningsansvariga säga att det ibland är rena
tillfälligheter att de får reda på allvarliga
händelser. Och om uppgifterna inte når
de anmälningsansvariga så blir det naturligtvis inte heller några lex Mariaanmälningar till IVO.
I vår enkät ansåg 70 procent av
chefläkarna att dagens patientsäkerhetssystem helt eller delvis behöver
förbättras – hur ser du på det?
– Det är positivt att de i organisationerna finns en medvetenhet om bristerna
och en vilja att förändra. Arbetet med
patientsäkerhet är ett långsiktigt arbete
och ett område där man måste arbeta
14

Ewa Sunneborn, medlem av IVO:s ledningsgrupp och även avdelningschef för avdelning
mitt (Örebro) är förvånad över chefläkarnas
uppskattning av mörkertalet när det gäller
antalet anmälda vårdskador.

med ständiga förbättringar. Där pågår
det en hel del arbete både hos olika vårdgivare men också hos SKL med vårdskademätningar, patientsäkerhetskultur och
sådana saker. Och den senaste mätningen
visar inte bara att antalet allvarliga
vårdskador har minskat, utan också att
det totala antalet vårdskador är lägre än
tidigare. Men så länge det finns skador
kan man naturligtvis inte vara nöjd.
Vad gör ni på IVO för att minska
mörkertalet?
– Jag vill understryka att patientsäkerheten är ett vårdgivaransvar. Men det
är klart att vi har ett intresse av att
minska mörkertalet. Det vi gör är att vi
skriver om patientsäkerhetsaspekter i
våra beslut och i de rapporter där vi redovisar tillsynsresultat. Vi för även dialoger
med vårdgivarföreträdare och annan
personal när vi är ute och inspekterar. På
IVO-dagarna i höstas hade vi ett tema
om just det här – när vi har så mycket
kunskap om skador och risker varför
upprepas ändå det vi redan vet? Det vi
kan se här är att vårdgivaren ofta tittar
lite för mycket på enskilda händelser och
inte lika mycket på att se mönster.
Chefläkarna var kluvna när det
kom till hur stor nytta de har av IVO i
sitt dagliga arbete – 23 proicent ansåg

att de hade liten nytta medan 28
procent tyckte stor nytta. Hur kan ni
förbättra ert sätt att jobba så att fler
anser sig ha nytta av er?
– När den här myndigheten bildades
för några år sedan så var det en tydlig
beställning från uppdragsgivaren att vi
måste bidra på ett bättre sätt för utveckling av bland annat patientsäkerhet i
vården. Vi måste bli bättre på att bidra
till lärande och det är en ledstjärna som
vi har. Vi försöker ha mer kontakter,
informera mer, återföra mer och ha mer
dialog. Vi har också ambitionen att när
den digitala lex Maria-tjänsten som vi
planerar att starta i sommar är fullt
utbyggd ska vi kunna aggregera data och
återföra till vården i mycket högre
utsträckning än i dag. Vi har också regelbundna möten med chefläkare och andra
anmälningsansvariga i olika sammanhang.
Var fjärde chefläkare nämnde att
man skulle behöva komma tillrätta
med saker som vårdplatsbrist, sjuksköterskebrist med mera för att patientsäkerhetssystemet skulle fungera
bättre – är det något som ni också har
sett?
– Jag känner igen diskussionen – det
var till exempel inte länge sedan ni skrev
om vårdplatsbristen. Som jag ser det, så
är patientsäkerhetsfrågan mycket
komplex. Både vårdplatser och tillgång
till sjuksköterskor är viktiga komponenter, men det finns också andra risker och
brister som är minst lika betydelsefulla.
Jag tänker att alla strävar efter att inte
utsätta patienter för onödiga risker och i
det arbetet är det viktigt att inte förenkla
diskussionen om orsakssamband. Men,
det här handlar ytterst om patientsäkerhetskultur och att ändra en kultur är inte
lätt, det vet vi alla. Men vi får förstås inte
sluta att på alla sätt försöka öka patientsäkerheten.
Malin Gavelin
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”Helt på sin plats att
chefläkarna inte är nöjda”
Patientsäkerheten är alltid
hotad – och det är chefläkarens
uppgift att aldrig vara riktigt
nöjd med patientsäkerhetsarbetet på sin enhet. Kanske är
det därför chefläkarna svarar
som de gör i enkäten, menar
Thomas Lindén, ordförande för
Läkarförbundets chefsförening.
t 70 procent av chefläkarna anser att

dagens patientsäkerhetssystem helt eller
delvis behöver förbättras. Det kan
tyckas oroväckande vid en första anblick
men är i själva verket rätt logiskt,
menar Thomas Lindén, som själv är
regional chefläkare i Region Halland.
– Jag tror att chefläkare har och bör
ha en stolt-men-inte-nöjd-attityd. Även
om man gör bra saker så vill man bli
bättre. Som chefläkare vet du att upp
till var tionde patient kommer att
drabbas av en vårdskada och det ska
ingen vara nöjd med, säger han.
Däremot är det viktigt är att man
ständigt arbetar med frågan på olika sätt
– till exempel genom att inspireras av
de konkreta råd SKL ger, menar
Thomas Lindén.
– Det finns ett antal begränsat komplicerade åtgärder som är någorlunda
lätta att införa. De går till exempel ut på
att skapa ett system som uppmuntrar till
rapportering. Och som plockar bort det
onödiga och gör så verksamheten kan
höja sig några nivåer och börja jobba mer
avancerat med patientsäkerhet.
I dag finns dessvärre en tendens i
många verksamheter att fokusera mer på
de situationer där man riskerar viten än
på vad som faktiskt är bäst för patienterna, menar Thomas Lindén.
– Där är det fel fokus som gör att vi
inte sätter patientsäkerhetsarbetet

”Det stora
problemet
är trenden att
trycka ned
chefläkaren i
organisationen”
främst. Då väljer man att placera en
patient långt bort på en avdelning där
man inte har alls samma kännedom om
det aktuella tillståndet framför att överbelägga på en avdelning där man är
experter. Allt för att inte riskera vite av
Arbetsmiljöverket. Patientsäkerhet och
arbetsmiljö måste hanteras i ett sammanhang, snarare än separat.
En chefläkares viktigaste uppgift är
att ifrågasätta linjechefernas beslut och
vara en motvikt till de andra intressen
som finns inom sjukvården, menar
Thomas Lindén.
– De ska fungera lite som internrevisorer och vara en motvikt till de ekonomiska eller gruppegoistiska intressen
som också finns i en sjukvårdsorganisation. Chefläkare har ofta varit linjechefer tidigare och är då kända i verksamheten. Klassiskt finns de organisatoriskt
placerade nära högste chefen. Mer och
mer ser vi numera en tråkig trend att
placera dem lågt i organisationen och i
stället låter dem vara underställda en
kvalitetschef eller liknande. Då tappar
man förmåga att ifrågasätta linjechefer
och ge råd i medicinska vägval.
Och det är snarare den frågan som är
viktig att fokusera på när det gäller
chefläkares anställningsform – än om
man intern eller extern, menar Thomas
Lindén.
– Om man skulle ha någon från IVO
eller Socialstyrelsen på plats hela tiden –
då skulle nog de viktiga diskussionerna
flyttas. Grunden är att man har ett förtroende i organisationen. Det är en visserligen en spännande tanke att någon

utifrån skulle kunna komma in och
jobba i organisationen en längre tid,
men då snarare som ett komplement. En
sådan person skulle aldrig kunna ersätta
den roll en chefläkare har i dag.
Men är inte risken stor att chefläkaren hamnar i en beroendeställning
och inte vågar ifrågasätta beslut som
går ut över det medicinska arbetet?
”Patientsäkerheten är inte hotad” är
en fras som återkommer från chefläkare i media – trots att personal
vittnar om motsatsen.
– En chefläkare som inte vågar vara
obekväm är inte en bra chefläkare. Men
kritiken ska framföras internt och inte
via medier. Det kan mycket väl vara så
att chefläkaren har haft diskussioner och
stoppat olika mindre bra förslag i ett
tidigt skede som medarbetarna inte ens
känner till eller har hört talas om. Man
ska absolut inte ha som sin uppgift att
vara den som pudlar eller går ut och
tonar ner saker i media – då används det
förtroende chefläkaren har till fel sak.
När det gäller om patientsäkerheten är
hotad eller ej så är det inte binärt, utan
mer en gråskala. Om du frågar mig så är
patientsäkerheten alltid hotad. Vi måste
kämpa för den jämt. Om man slutar
sträva, går det snabbt utför.
Var fjärde chefläkare nämnde att
vårdplatsbrist och sjuksköterskebrist gjorde att patientsäkerhetsarbetet inte fungerade optimalt – vad
anser du om det?
– Det har absolut betydelse och det
visar även forskningen. Patientsäkerheten försämras snabbt då beläggningsgraden närmar sig 100 procent. En nyligen
publicerad studie visar däremot att man
i en bristsituation kan få likvärdiga
effekter av god fortbildning som bättre
bemanning. Men att göra ingenting ger
förstås en dålig patientsäkerhet.

Malin Gavelin
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Mia Berg, som riskerade att dö av felbehandlingar
på akuten i Malmö dömer ut dagens säkerhetsarbete:

Systemet är byråkratiskt,
föråldrat och ansvarslöst
Hon var själv nära att dö på
grund av en förmodad
överdos och en felinställd
defibrillator på akuten –
men trots upprepade
påtryckningar har bara den
ena händelsen blivit ett Lex
Maria-ärende. Nu har Mia
Berg vigt sitt liv åt att hjälpa
och stötta andra vårdskadade
patienter i ett system som
hon beskriver som föråldrat
och ansvarslöst.
t Den siste maj 2015 kom hon in på
akuten i Malmö med njurstensanfall.
Efter medicinering med smärtstillande
och kramplösande medicin spänns hennes
kropp plötsligt i en vid båge och fingrarna spretar åt alla håll. Sekunderna
efteråt rasar hon ihop på britsen och andningen upphör. Hennes pojkvän trycker
förtvivlat på larmknappen utan respons
och rusar sedan ut i korridoren och
skriker desperat efter hjälp.
– Allt det här har jag fått återberättat
för mig för jag minns såklart ingenting.
Men jag är oändligt tacksam över att jag
inte låg ensam där i det lilla rummet på
akuten utan hade min pojkvän hos mig.
Annars hade det dröjt 20 minuter innan
någon tittade till mig nästa gång. Och då
hade jag inte funnits mer, säger Mia Berg.
Pojkvännen får tag i en sjukvårdsklädd person och tillsammans springer
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Det primära syftet med föreningen PatientPerspektiv är att ge hjälp och stöd åt
vårdskadade och deras anhöriga genom att hjälpa till i anmälningsprocessen och
publicera patientberättelser som kan få politikerna att vakna, berättar Mia Berg.

de in på rummet där Mia Berg ligger.
Under tiden har hon trillat av britsen
och slagit ansiktet i golvet. Näsan
blöder och hon har bitit igenom både
tungan och läppen samt fått en fraktur i
ögonhålan. HLR påbörjas, bland annat
med hjälp av en defibrillator som står
inställd på manuellt läge. Men i uppståndelsen som råder kollas aldrig
pulsen. Elchockerna – som lika gärna
hade kunnat få motsatt effekt – rusar
genom Mia Bergs kropp men lyckligtvis
fortsätter hjärtat att slå. En kort stund
senare är hon vid medvetande igen.
– Den här defibrillatorn skulle ha
varit inställd på semiautomatiskt läge så
den först kände av om jag faktiskt hade
puls eller inte innan den aktiverades.
Men trots det här uppenbara felet som
riskerade mitt liv gjordes ingen avvikel-

serapport. När jag fick veta det blev jag
topp tunnor rasande, säger Mia Berg.
Först långt senare uppdagades det att
den felinställda defibrillatorn inte var
det enda felet som begicks vid vårdtillfället, berättar Mia Berg. Även läkemedlet hon hade fått vid ankomsten
hade förmodligen givits i för hög dos –
och var troligtvis själva grundorsaken
till att hon dråsade ihop där på britsen
från första början.
– Jag trodde ju snarare att jag hade
fått en reaktion på läkemedlet i sig och
hade inte en tanke på att doseringen
kunde vara fel. Men det fick jag bekräftat av överläkaren på urologen samt
även av den professor som blev satt att
gå igenom fallet under ett möte vid ett
betydligt senare tillfälle. Någon avvikelse av den delen av historien har över-
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huvudtaget aldrig gjorts trots att jag har
påtalat det vid flera tillfällen.
Hela sommaren efter händelsen var Mia
Berg totalt utslagen, berättar hon. Men
trots det lyckade hon uppbåda kraft att få
iväg en anmälan om patientskada till
IVO.
– Det slog mig redan då att någonting
behöver göras på det här området. Att
sitta och fylla i samma sak på ett detaljerat
och begripligt sätt, gång på gång i flera
olika blanketter är ingenting för en allvarligt skadad eller djupt sörjande människa.
Redan i juli månad började hon dra i de
första trådarna som senare skulle bli PatientPerspektiv – en förening för patienter
som på det ena eller andra sättet har farit
illa i vården. Snart fick hon kontakt med
ett par i Malmö där mannen hade råkat ut
för exakt samma sak som hon själv på
samma akutmottagning fast något
tidigare.
– Det innebär att de har utsatt mig för
livsfara trots att samma sak har hänt förut.
Det tycker jag gör det hela ännu värre.
Under sommaren fick Mia Berg ett
samtal från verksamhetschefen på akuten
där hon beklagar det inträffade samtidigt
som hon bekräftar det Mia Berg redan har
anat – ingenting är fel på hennes hjärta
eller hjärna. Krampanfallet hon fick
berodde på medicineringen.
– Hon berättar att de har gjort en avvikelserapportering nu, men det är ju bara
för att jag själv har anmält. Annars skulle
händelsen ha passerat. Nu finns det ju
slutligen en Lex Maria, men den behandlar varken läkemedlet eller överdosen som
jag anser att jag har fått utan bara defibrilleringen.
Att Lex Marian trots allt har lett till att
rutinerna har ändrats och samtliga defibrillatorer på akuten numera alltid ska
vara inställda på semiautomatisk, är något
som Mia Berg ser som något av en
delseger.
– Det är jag jäkligt stolt över! Men jag
är fortfarande arg över att den övriga delen
i mitt ärende inte utreds ordentligt. Jag
har varit i kontakt med både chefläkaren
och patientsäkerhetsansvarig som har
meddelat mig att de inte tänker lägga upp
ett nytt ärende.
Men Mia Berg nöjer sig inte med det
beskedet. För att inte andra patienter ska

råka ut för samma sak har hon bestämt sig
för att göra en polisanmälan och till det
har hon tagit hjälp av de jurister hon har
engagerat i sin förening.
– Jag gick in på polisstationen och sa
att jag vill ha ett allmänt åtal med en
särskild vårdåklagare. Brottsrubriceringen
är oaktsamhet i vården eller grov oaktsamhet i vården. Det här handlar dels om en
läkare som med största sannolikhet administrerat en överdos och dels om en chefläkare som vägrar utreda den. Jag vill att
SUS tar sitt ansvar och lär sig något av
det. Det är det som hela systemet med Lex
Maria går ut på och jag tänker inte ge
mig.
För det är precis det som många patienter tvingas göra, menar Mia Berg. Dagens
patientsäkerhetssystem är så fullt av byråkrati och hinder att någon som till
exempel precis har förlorat sitt barn sällan
orkar driva sitt ärende hela vägen.
– Det är där jag och föreningen
kommer in i bilden. Jag är en person som
av naturen inte ger upp i första taget. Jag
kände att någon måste stå upp för alla
dem som inte orkar själv. Det är inte alla
som hör till ett landsting som inser att en
anmälan är något positivt och en del av ett
viktigt utvecklingsarbete.
Men trots små resurser och mycket
ensamarbete har Mia Berg nyligen nått ett
viktigt delmål, hennes förening har, precis
som andra patientorganisationer, blivit
lovad en länk på Region Skånes hemsida
under sidan ”om du inte är nöjd med
vården”.
– Det tog ett tag att få dem att gå med
på det, men alla andra patientföreningar
finns ju där, menade jag. Drygt 100 000
blir vårdskadade varje år – klart att budskapet om att de har en egen patientförening måste nå ut. Ett av våra mål är också
att patientersättningssystemet ska ses
över. Människor blir handikappade för
resten av livet och får ut 20 000 kronor.
Det är en oerhört otidsenlig patientlag där
inte mycket har hänt sedan 1975 då den
patientförsäkring föddes som lagen
grundas på.
Malin Gavelin

Fotnot: Patientsäkerhetsansvarig på Skånes
Universitetssjukhus har avböjt att kommentera
fallet med hänvisning till att det pågår en dialog
mellan sjukhuset och Mia Berg.

SYLF:s nya ordförande
vill slopa AT och
införa obligatoriskt
introduktionsår
Han vill göra vägen från läkarexamen
till färdig specialist mer
sammanhållen och höja
kvaliteten – bland annat
genom att ersätta AT:n med
en introduktionstjänst. I
helgen valdes Jonas
Ålebring (bilden) till SYLFs nye ordförande.
t – Det känns väldigt roligt att ha blivit
vald. Det är ett stort förtroende att få
företräda landets underläkare, säger Jonas
Ålebring, som till vardags gör sin ST-utbildning till anestesi- och intensivvårdsläkare på
SUS i Lund.
Vilka hjärtefrågor har då Sveriges
Yngre Läkares Förenings nye ordförande?
– För mig bottnar allting i att underläkare
ska ha rätt förutsättningar för att kunna
erbjuda patienter en god vård. Utifrån det
vill jag göra vägen från examen till färdig
specialist mer sammanhållen och av god
kvalitet. Det ska inte finnas några flaskhalsar, vi ska ha bra handledning och en utbildning av god kvalitet, säger Jonas Ålebring.
Men flaskhalsar finns det tyvärr gott om i
dag, menar han. Till exempel det faktum att
antalet AT-platser är förödande få på många
håll.
-– När man tar examen är tanken att man ska
få sin AT-plats direkt och sedan bli legitimerad
och kunna gå vidare. Men i dag har vi en situation där många först behöver vikariera långa
tider – det är inte bra för varken individen eller
hälso- och sjukvården i stort.
Helst vill Jonas Ålebring slopa AT:n helt
och hållet och ersätta den med en sexårig
läkarutbildning följt av ett obligatoriskt introduktionsår, något han vet att bland annat
Sjukhusläkarna är skeptiskt till.
– Den frågan ser vi olika på. Målet är
samma men vi tolkar vägen dit olika. Inom
SYLF tror vi inte att AT:n i dess nuvarande
form är den rätta vägen att gå. Och jag
tycker att det här är en fråga som vi
äntligen behöver komma i hamn med under
min tid som ordförande.
Andra viktiga frågor enligt Jonas Ålebring
är att förbättra förutsättningarna för de
yngre läkarna att kunna ta hand om patienter utan att riskera sin egen hälsa.
– Vi ser att ohälsan bland unga läkare
ökar. Därför måste vi arbeta för att de ska
kunna få en god arbetsmiljö. Jag brinner
även för frågan om lika rättigheter och möjligheter för alla läkare och där finns mycket
att ta tag i. Till exempel skillnaden i livslön
mellan manliga och kvinnliga läkare som
mycket handlar om karriärprogression. Så
kan vi inte ha det!
SYLF har även gjort undersökningar kring
diskriminering som visade att en av tre
läkare upplevde sig ha blivit diskriminerad i
yrkeslivet, berättar Jonas Ålebring.
– Det är inte ok! Det kan påverka hela
vården på ett negativt sätt.
Malin Gavelin
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”Ica Maxi är organiserat med bättre
evidensgrund än värdebaserad vård”
Att den nya styrtrenden ”värdebaserad vård” införs på bred
front i svensk sjukvård utan vetenskapligt stöd och i strid
med Riksdagens etikplattform är något som oroar läkarna
bakom ”Nätverket mot olämplig styrning av hälso- och
sjukvården”. Värst av allt är att det sker utan någon som
helst diskussion med vårdpersonalen, menar de.
t – Inom svensk sjukvård är man
extremt noga med bevisbördan när det
gäller exempelvis vilka läkemedel som
ska användas och vilka resultat man får
av olika typer av operationer. Men när
det kommer till evidensbaserad organisation är det rena vilda västern.
Det säger Stella
Cizinsky (bilden),
verksamhetschef i
Örebro och en av
läkarna bakom Nätverket mot olämplig
styrning av hälsooch sjukvården. Tillsammans har nätverket skrivit ett flertal debattinlägg
om det som de upplever som en av
huvudorsakerna bakom allt från vårdplatsbrist till sjuksköterskeflykt och
allmän demotivation inom dagens
sjukvård.

Ständiga modeflugor
kostar vården stora summor
– Det vi vänder oss emot är att man
låter marknadskrafterna styra. Man tar
in den ena modeflugan efter den andra
och det kostar oss ofantligt mycket.
Först och främst i form av de direkta
kostnaderna till olika konsultfirmor –
där har vi Stockholms läns landsting
som ett tydligt exempel med sina konsultkostnader på över 100 miljoner om
året. Efter det kommer de verkligt stora
kostnaderna – när vi ska lära oss alla
dessa nya metoder och leverera en massa
data till den här enorma apparaten,
säger Stella Cizinsky.
18

Och trots att ”alla” pratar om det här
med vikten av att återprofessionalisera
vården och sluta styra på detaljnivå –
från regeringens samordnare till Läkarförbundet och övriga fackliga organisationer – fortsätter man ironiskt nog att
parallellt föra in ett system som värdebaserad vård på ett av våra största
sjukhus Karolinska, menar Stella
Cizinsky.

”Sverige har
blivit ett pilotland”
– Det här är något helt experimentellt
som man inte har kunnat visa någonstans att det förbättrar verksamheten.
Och när det inte funkar kommer det att
tas bort och ingen kommer att ställas
till svars. precis som så många gånger
förr. På ICA Maxi bygger varenda varas
placering på evidensbaserade studier –
de har bättre evidensgrund än svensk
sjukvård, säger hon.
Gunnar Akner nätverkets grundare
håller med om vikten av att återproffesionalisera vården.
– Det är en enorm frustration inom
sjukvården idag, där många läkare och
vårdpersonal är bekymrade – för att
uttrycka mig milt. Vi inom nätverket är
en väl meriterad grupp läkare där nästan
alla är eller har varit chefer i vården och
många har en gedigen akademisk kompetens. Om vi nu enhälligt säger att det
här är olämpligt och att det inte finns en
enda vetenskaplig studie som visar att
värdebaserad vård fungerar – då tycker
man att det borde få ett slut. Men
lavinen är igång. Sverige har blivit ett

pilotland för det här, säger han.
Gunnar Akners förhoppning är att
man via läkarnätverket ändå ska lyckas
sätta fokus på den viktiga frågan om hur
vården styrs – och att den olämpliga
styrningen i de allra flesta fall faktiskt är
den bakomliggande orsaken till många
av problemen, till exempel den vårdplatsbrist och personalbrist som det så
ofta skrivs om i media.

”Det har nog aldrig funnits
så mycket konstruerade
och onödiga problem
som vi har idag”
– Den olämpliga styrningen motverkar
och ibland direkt förhindrar – kvalitet i
vården. Det har nog aldrig funnits så
mycket konstruerade och därmed
onödiga problem som vi har i dag. Vi
har inte kopplat det kliniska arbetet på
individnivå med styrningen på gruppnivå. De är helt olika logiker – de
matchar inte varandra alls.
Hur skulle vården kunna lösa
detta på bästa sätt, anser ni?
– Det borde vara förhållandevis lätt
att i vårt lilla och relativt homogena
land lösa problemen på ett sätt som
stämmer med grundläggande principer
för kliniskt arbete. Utgångspunkten
måste vara ett entydigt patientperspektiv, eftersom den viktigaste kvalitetsaspekten i vården alltid handlar om den
enskilda människan över tid. De största
problemen i vården i dag gäller patienter med flera samtidiga kroniska sjukdomar, det vill säga främst äldre
personer. De behöver en regelbundet
upprepad kvalificerad, integrerad och
koordinerad handläggning över tid. Vi
behöver återföra vården till dess kärnvärden – back to basics – och det är
detta som också efterfrågas av patienterna i mycket hög utsträckning.

Malin Gavelin
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Hälsoekonomen som
tycker svensk sjukvård
måste förändras radikalt
Björn Ekman vill ha ett nationellt bolag
där patienter, vårdgivare och politiker
styr vården gemensamt
Kan en omorganisation till
en enda stor nationell sjukhusorganisation lösa delar av
sjukvårdens problem med
vårdplatsbrist och resursbrist? Ja, anser forskaren och
hälsoekonomen Björn
Ekman som tror att bakomliggande intressekrockar
många gånger är den stora
boven i dramat.
t – Generellt kan man säga att sjukvår-

den består av tre parter med väldigt
motstridiga intressen: patienterna, vårdgivarna och politikerna. Patienterna vill
ha den bästa vården, vårdgivaren vill ha
betalt så mycket som möjligt för det de
gör och de som betalar vill betala så lite
som möjligt, säger Björn Ekman, som är
docent i hälsoekonomi vid Lunds Universitet.
Förhållandet mellan de tre parterna
på dagens svenska ”vårdmarknad” är
med andra ord komplicerat – och det på
flera sätt, menar han. Till exempel har
de inte alls tillgång till samma information om vården och dess effekter och
därför inte samma förutsättningar att
sätta sig in i alla sidor av ett problem.
– Därför skulle en lösning där man
lägger ansvaret på alla tre parter samtidigt i ett gemensamt bolag där de sitter
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sida vid sida kunna vara en betydligt
bättre lösning. Då menar jag att det inte
finns så mycket utrymme kvar för rent
politiska beslut kring hur vi fördelar
resurserna.
Som exempel på hur politiken i dag
spelar en alltför avgörande roll för
vården i landet nämner Björn Ekman en
studie han har gjort där han tittade på
vilka landsting som har genomfört
LOV, lagen om valfrihetssystem, i störst
utsträckning. Han kunde då se en
väldigt tydlig korrelation mellan graden
av införande och den politiska majoriteten i det aktuella landstinget.
– Det är en politisk driven utveckling av systemen där den politiska
ideologin hela tiden driver i en viss
riktning i vissa landsting kontra i en
annan riktning i andra landsting. Det är
bara ytterligare en aspekt som visar bristerna i dagens sjukvårdssystem, säger
Björn Ekman.
En annan tydlig indikation på att allt
inte fungerar som det ska inom vården i
dag är den vårdplatsbrist och resursbrist
som har uppmärksammats mycket i
media den senaste tiden, menar han.
Inte minst i Sjukhusläkarens granskning av Lex Maria-anmälda dödsfall som
visade att så mycket som vart fjärde
dödsfall hade kopplingar till olika
former av resursbrist inom vården.
– Jag trodde inte att det gick att visa
en så tydlig koppling mellan vårdplatsbrist, personalbrist och dödsfall. Men ni
har visat att det gick. Många har påpekat
att det är ett pressat läge på många håll

Kandiadat nr 2

Hälsoekonomen Björn Ekman, docent i
hälsoekonomi vid Lunds universitet, får
ett ”Think-different-päron” av Sjukhusläkaren för kreativt tänkande
med sitt förslag om en
nationell sjukvårdsorganisation med mindre politikerinflytande.
Han är därmed kandidat
nr 2 till tidningens Think
different-pris 2017.
Tidigare kandidater är:
1. Britt-Marie Ahrnell för sitt förslag om
ett kronikeranpassat team.

och det här visar att det faktiskt stämmer
och att det får allvarliga konsekvenser.
Med de resurser vi har inom svensk
sjukvård i dag borde vi inte befinna oss i
det här läget. Och det är bland annat
därför jag menar att det är själva organisationen som brister. Vi har inte den
strukturen och organisationen av vårt
system som jag tror att vi behöver.
I en stor nationell organisation skulle
exempelvis personalresurserna kunna
utnyttjas betydligt bättre, menar Björn
Ekman.
– Det är en av de absolut viktigaste
springande punkterna. Det är inte lätt
att se en lösning på det och det är en
utmaning som alla länder står inför mer
eller mindre. Vi måste få fler studenter
in i våra program och fler personer att
vilja arbeta kvar inom vården. Jag såg
en siffra på 5000 utbildade sjuksköterskor som överhuvudtaget inte jobbar i
sjukvården i dag. Det leder naturligtvis
till en ännu högre belastning för de som
är kvar.
Ett gemensamt bolag skulle ge en
mer enhetlig överblick över sjukhusen
och det som ska göras där, anser Björn

Politiken spelar en alltför avgörande roll för vården i landet, tycker Björn Ekman som menar att
det behövs en ny rollfördelning mellan sjukvårdens intressenter.

Ekman. Även om det givetvis är en
massa detaljfrågor som måste lösas och
besvaras innan ett sådant förslag skulle
kunna bli verklighet.
– Men på det stora hela så tror jag att
vi har ett för splittrat system idag som
är orsaken till många av de problem som
sjukhusvården dras med. Det är helt
enkelt inte hållbart med 21 olika system
i ett land med 10 miljoner invånare.
Argumentet man ofta hör mot den
här typen av större, nationell vårdorganisation som Björn Ekman förespråkar, är att det skulle gå på tvärs mot det
kommunala självstyret. Något som han
inte alls håller med om.
– Jag tycker inte att det är ett
hållbart argument. Det är ingenting
som säger att det kommunala självstyret
ska vara styrt av politiska organ. Det
ligger i det kommunala självstyret att
makten ska föras nedåt och den princi-

pen håller jag till hundra procent med
om. Men låt oss säga att det också kan
handla om enskilda organisationer till
exempel patientorganisationer i stället
för politiska partier.
För det är just att ge patientorganisationerna större inflytande över vården
som är en av de stora poängerna med att
låta dem ingå som en av tre parter i ett
gemensamt bolag, menar Björn Ekman.
– I Sverige har vi relativt bra och
starka patientorganisationer inom
exempelvis cancer och diabetesområdet
som är duktiga på att företräda patienterna och ha deras bästa för ögonen. Jag
anser att dessa organisationer bör spela
en ännu större roll i framtiden.
Det kommer mycket larm nu om
vårplatsbrist och personalbrist med
mera – är det verkligen så illa ställt
med svensk sjukvård att en omorganisation är enda vägen framåt?
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– Hur väl media speglar den faktiska
situationen är svårt att säga, men det är
klart att på alltför många ställen så är det
en dålig och ohållbar situation. Det är
inte bara media som påstår det utan de
pratar ju de facto med vårdorganisationerna som har sagt det här i många år
utan att få gehör. Det är inte bra och
under alla omständigheter borde vi ha
det bättre med tanke på hur mycket
resurser vi lägger på vår hälso- och
sjukvård i dag jämfört med andra länder.
Hur skulle ett införande av en helt
ny vårdorganisation egentligen gå
till?
– Någonstans måste regeringen kliva
in och ta den här diskussionen med
SKL – att dagens system inte håller
längre och föreslå en annan modell.
Sedan måste det givetvis utredas
ordentligt och det är en mångårig
process. Men jag tror inte att skillnaden
under själva genomförandet måste vara
så uppenbar ur patienternas perspektiv.
Sjukhusen och personalen ska ju finnas
kvar. Skillnaden är vem som styr och
leder sjukhusvården. Och det är ju en
nivå som patienterna egentligen inte
berörs av. Därför behöver det egentligen
inte innebära en stor jobbig reform för
gemene man.
Om du skulle försöka sia in i
framtiden – kommer det att ske en
omorganisation av det här slaget?
– Ja, jag tror att det kommer att ske
en förändring åt det här hållet men
frågan är vad som driver fram den. Är
det en bra process där regeringen har
tittat på ordentliga lösningar eller
kommer vi att tvingas till det för att
systemet brister och vi måste tänka om?
Jag tror inte på någon systemkollaps –
det är för mycket sagt. Att folk skulle
ligga på gatan och dö är inte realistiskt,
men det är inte det som är ribban heller.
Vi vill ha ett bra system som fungerar
för patienterna och vårdpersonalen och
det finns helt enkelt bättre lösningar ur
ett fördelningsperspektiv. Det är det det
handlar om för mig.
Malin Gavelin

Björn Ekman blir ny krönikör
i Sjukhusläkaren. Se hans presentation
på nästa uppslag >>>
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ATT KLAGA ÄR LÄTT,
ATT PEKA PÅ VÄGAR FRAMÅT ÄR SVÅRARE,
MEN JAG ANTAR UTMANINGEN

D

et här är min första
krönika, inte bara i
Sjukhusläkaren,
utan någonsin. Men
egentligen är det
inte en krönika,
mer en programförklaring. Från och
med idag och i förhoppningsvis lång tid
framöver kommer jag att här skriva om
den svenska hälso- och sjukvården. Och
jag kommer att göra det utifrån mitt
perspektiv och mina erfarenheter som
forskare i hälsoekonomi.
Även om inte alla just nu brister ut i
ett Äntligen!, så tror jag faktiskt att
många håller med om att det kan vara
ett intressant och relevant perspektiv.
Min ambition är att bidra till debatten
på ett konstruktivt, informativt och faktabaserat sätt. Att klaga på den svenska
vården är lätt, vi kan till och med fylla i
en formell blankett och låta en handläggare på en statlig myndighet sköta
det åt oss. Men att peka på tänkbara
vägar framåt är svårare. Det är det
många som upptäckt när de i sin iver,
ilska, frustration, sorg eller bara av ren
illvilja slungat iväg några mer eller
mindre välorganiserade rader ut i den
trollskog som kallas internet.
om hälsoekonom är jag givetvis
helt ointresserad av pengar.
Däremot är jag mycket mån om
att förstå hur vi använder olika typer av
resurser för att göra vården så bra som
den skulle kunna vara. Jag kommer nog
att nämna kostnader, men bara i förbifarten. Eventuellt kommer jag att
drämma till med en QALY när jag
tycker det passar. Men att se på hälsooch sjukvårdssystemet utifrån ett ekonomiskt perspektiv är så mycket mer än
kronor per kvalitetsjusterat levnadsår. I
grunden handlar det om hur vi som

S
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patienter, vårdgivare och finansiärer av
vården agerar för att söka, ge och betala
för olika typer av hälsovård.
tt en viktig del av vården sker i
det direkta mötet mellan den
enskilde patienten och vårdgivaren är uppenbart. Men det mötet sker
inom ramen för ett visst system, ett
mycket komplext sådant. Och –
det här är viktigt – det sker på
basis av en viss informationsmängd vars fördelning – det
här är ännu viktigare – inte är
helt jämn mellan dem som
berörs. Som så mycket
annat så handlar hälsooch sjukvård om att
fatta beslut. Ska jag
söka läkare nu eller
ska jag vänta? Ska jag
ta mig till vårdcentralen eller ska jag åka
direkt till akuten? Ska
jag skriva ut penicillin
eller ska jag amputera
direkt? Ska vi verkligen betala 2 000
kronor för ett par stödstrumpor? Det är några
av de svåra beslut som
vårdens aktörer har att fatta.
Men det är få andra områden
där viktiga beslut fattas på så
lite eller dålig information som
inom hälsovården.
älsoekonomi handlar
om att försöka förstå
hur människor agerar i
olika vårdsituationer. Inte minst
handlar den om att försöka förstå
hur sjukvårdsmarknadernas aktörer
– patienter, vårdgivare och
finansiärer – väljer när de inte har
hela bilden klar för sig. Framförallt

A

H

handlar hälsoekonomi om att förstå hur
dessa aktörer agerar när de så ofta inte
vill samma saker.
tt finna en bra modell för
vården handlar bland annat om
att försöka hantera de inbyggda
intressemotsättningar som finns mellan
patienter, vårdgivare och finansiärer.
Ofrånkomligen måste man kompromissa och finna rimliga avvägningar
givet de risker och den osäkerhet som
finns.
Hur kan hälsoekonomi hjälpa till att
klargöra vad de olika tänkbara
modellerna innebär? Finns
det möjliga tekniska lösningar för att hantera informationsproblemen på? Hur
påverkar politiska överväganden besluten om hur
resurserna ska fördelas?
Och hur ser det ut i andra
länder? Det är några av de
frågor och saker som jag
tänker ta upp.
Ingen ska inbilla sig
att det är lätt eller att det
någonstans finns en
perfekt modell som gäller
alla och alltid. Men det finns
sämre och bättre vägar att
gå och jag ser fram emot att
bidra till debatten om den
svenska hälso- och
sjukvården genom att ge
den lite mer information.
Se, det kanske blev
en krönika i alla fall.

A

Björn Ekman,
forskare och
hälsoekonom.
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Blev snuvad på 20 års semesterersättning
Han skulle byta arbetsplats
men jobbade kvar 20
procent på gamla kliniken
för att underlätta för arbetsgivaren under en
övergångsperiod – då blev
den kliniske neurofysiologen
Magnus Thordstein snuvad
på 20 års sparad semesterersättning.
t Närmare 200 000 kronor fattigare.
Det blev Magnus Thordstein på grund
av att han var lojal och fortsatte arbeta

Intet ont anande ställde Magnus Thordstein
upp för sin gamla arbetsgivare och jobbade
kvar en dag i veckan medan hans arbetsuppgifter successivt överfördes på kollegorna.
Men priset han fick betala för sin lojalitet blev
nästan 200 000 kronor.

kvar en dag i veckan hos sin gamla
arbetsgivare Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Jag var den ende som höll på med
den här speciella tekniken för undersökning av centrala nervsystemet, nTMS,
samt övervakning vid hjärntumörkirurgi. Detta trots att jag under flera år
hade påpekat att det utgjorde en
orimlig sårbarhet. Så både arbetsgivaren
och jag insåg ju att de skulle få väldigt
mycket bekymmer om jag plötsligt
slutade. Det skulle innebära att viss
vård inte hade kunnat genomföras eller
att den skulle genomföras med mycket
lägre kvalitet och högre risker. Arbetsgivaren önskade därför att jag skulle
jobba kvar på deltid och det innebar i
praktiken att jag var kvar vid Klinisk
neurofysiologi i Göteborg en dag i
veckan och var på nya arbetsplatsen i
Linköping resterande tid.

Karin Rhenman chefsförhandlare på Läkarförbundet:

”Jag förstår att Magnus är upprörd – arbetsgivaren
borde informerat honom om konsekvenserna”
Den nuvarande semesterlagen har
med vissa förändringar gällt sedan
den 1 januari 1978. Lagen har kompletterats genom kollektivavtal,
berättar Karin Rhenman som är
chefsförhandlare på Läkarförbundet.
Av den framgår det att man kan förhandla på central nivå om olika
villkor, något som också gjordes.
t – Vi fick igenom vissa fördelaktiga

delar som till exempel att intjänandeåret
är detsamma som semesteråret som också
är kalenderår. Det innebär att man har
rätt till betald semester redan första
året – något som är bättre om man
jämför med den privata sektorn. Sedan
har vi längre semesterledighet från det år
då man fyller 40 år respektive 50 år, att
det går att spara överskjutande dagar
utöver 20 dagar per år och det går att ha
innestående maximalt 40 semesterdagar
per år. Sedan 1978 gäller också i det
kommunala semesteravtalet att det alltid
är den aktuella sysselsättningsgraden
24

som gäller när man beräknar semesterlönen och semesterersättningen vid avslutande av anställningen.
Vilka fördelar finns det med att ha
den bestämmelsen?
– En fördel är att det är enkelt i hanteringen – det är alltid den aktuella sysselsättningsgraden som gäller. Den som
till exempel är föräldraledig på deltid
och har gått ner i tid kan dra fördel av
detta genom att efter en viss varseltid gå
upp till heltid på sommaren för att få
högre semesterlön. Det är relativt vanligt
och jag upplever att de flesta känner till
det. Men sedan träffar vi även på medlemmar – oftast de lite äldre som är i
slutet av karriären och som har gått ner i
tjänstgöringsgrad – som upptäcker
försent att de missgynnas av samma
regel.
Hur ser du på den situation som
Magnus har hamnat i?
– Jag förstår att han är upprörd. Jag
tycker att arbetsgivaren borde ha informerat honom om att det kunde få den

här konsekvensen om han valde att vara
lojal och stanna kvar på deltid under en
övergångsperiod. Nu är det försent –
men visst kunde de ha kompenserat
honom på något sätt för det här. Till
exempel genom att höja grundlönen som
deltidstjänsten baseras på. Jag tycker att
det är jättetråkigt och det låter inte
orimligt att det precis som Magnus säger
kan röra sig om 170 000 kronor om han
hade mycket sparad semesterdagar och
en relativt hög månadslön.
Vad gör ni för att hindra att fler
hamnar i samma situation?
– Man måste känna till det för att
undvika att drabbas och som sagt regeln
har gällt sedan 1978. Det vi gör är att
informera via vår hemsida och vi
uppmanar och upplyser alla medlemmar
som är i kontakt med Läkarförbundets
medlemsrådgivning om konsekvenser av
anställningsbyte eller ändring av sysselsättningsgrad.

Successivt kunde Magnus Thordsteins arbetsuppgifter tas över av
kollegor och efter två år ville arbetsgivaren helt avsluta den gamla tjänsten.
Det var först då den slutliga semesterersättningen skulle betalas ut som han
insåg att han hade begått ett stort
misstag som valt att avsluta sin över 20
år långa anställning som deltidsarbetare.
– Jag är en person som har ganska
lite intresse för formaliteter utan
föredrar att ägna mig åt det medicinska
och olika forskningsaktiviteter. Men nu
i efterhand visade det sig att det här
med att ha två arbetsgivare på alla
tänkbara sätt har varit negativt för mig
som anställd. Dels blir pensionen lägre
och sedan visade det sig att arbetsgivaren har formell rätt att behålla 80
procent av den semesterersättning som
jag har samlat på mig under 20 års tid.
För formell rätt att basera semesterersättningen på den senaste anställningens omfattning har arbetsgivaren – det
har både facket och Magnus Thordstein
själv konstaterat efter att ha satt sig in i
regelverket.
– Men har de moralisk rätt att göra
såhär? Jag har fått veta att Sahlgrenska
Universitetssjukhuset har gjort avsteg i
efterhand i liknande fall och trots allt
betalt ut hela summan när chefen har
påpekat att det är orimligt. Min
relation till min närmaste chef var inte

Se upp så inte
du också drabbas!
speciellt god – vilket var hela anledningen till att jag slutade från första
början. Dennes efterträdare har dock
inte heller velat agera gentemot HRavdelningen.
Själv tycker Magnus Thordstein att
det är helt orimligt att han ska drabbas
ekonomiskt efter att han ställde upp för
arbetsgivaren genom att jobba kvar på
deltid under en övergångsperiod. Men
någon större förhoppning om att få del
av sina pengar har han inte.
– Nej, regelverket ser ju ut som det
gör. Jag har försökt kommunicera med
den nytillträdda chefen kring det här
utan resultat. Nu handlar det mer om
att upplysa kollegor om det här så inte
fler drabbas av samma sak. Hade jag fått
veta detta innan min anställning
upphörde hade jag kunnat vara taktisk
och gå upp i arbetstid till hundra
procent sista dagen. Då hade jag fått
behålla den ersättning som hade ackumulerats under drygt 20 år. Hade jag
anat att något som detta skulle bli
resultatet av att jag, trots den besvärliga
situationen, ville underlätta för arbetsgivaren under en övergångsperiod, hade
jag knappast agerat så. Förhoppningsvis

har det ändå inneburit att de patienter i
vars vård jag varit inblandad, fått ett
bättre omhändertagande. Jag förstår
inte varför man efter över 20 års anställning väljer att behandla en medarbetare
på detta sätt.
Malin Gavelin

Ingen ansvarig
vill svara på frågor
HR-chefen Berit Roos Holmqvist
som är insatt i Magnus Thordsteins
ärende vill inte svara på Sjukhusläkarens frågor om varför det har
gjorts avsteg från regelverket i
andras fall men inte Magnus.
t Hon hänvisar i stället till Sahlgrenska Universitetssjukhusets pressavdelning som i sin tur sätter tidningen i
kontakt med HR-strategen Jan
Sundqvist som inte alls är insatt i
ärendet.
– Jag kan inte detaljerna i det här fallet
men rent generellt kan jag säga att vi
följer det regelverk som finns och som
arbetsgivaren och fackförbundet har
kommit överens om. Det kan slå åt
båda håll.
Sjukhusläkaren har även sökt chefen på
Klinisk Neurofysiologi, SU, Kicki Blaho
utan framgång.

Prickigt golv vann tävlingen Sjukt roligt!
Det svårtydda budskapet på sjukhusets
prickiga golv fick henne att skratta
högt under nattjouren – nu har Helena
Levander vunnit Sjukhusläkarens
bildtävling Sjukt roligt.
– Det var ju lite oväntat att jag skulle vinna
hela tävlingen, säger narkosläkaren Helena
Levander som från början bara tog en
snabb bild och la upp i sitt privata facebookflöde.
Först efter att en av hennes vänner frågade
om det var okej att skicka in bidraget till
Sjukhusläkaren var hon med i tävlingen som

hon sedan vann överlägset med 31 procent
av rösterna.
Hur kom det sig att du tog bilden?
– Jag var nattjour på Gävle sjukhus där jag
jobbar och den fick mig att skratta högt när
jag gick förbi i korridoren. Det roliga är väl
att den väcker frågan "vill de ha några
patienter där inne på ögonmottagningen
egentligen?". Det är som en liten sållning
precis utanför dörren.
Tvåa i tävlingen kom bidraget "Uppmaning"
som skickades in av Jan-Olof Svärd med
kommentaren ”Det har sina överraskande
fördelar att vara stafettläkare ibland”.

Vill du se vinnarbidraget och de
andra finalisterna i fullt format går
det bra på Sjukhusläkaren.se

Malin Gavelin
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n En arbetsmiljö så pressad att personalen flyr,
arbetsdagar fyllda med etisk stress och en patientsäkerhet så skör att den stundtals brister – vårdplatsbristens konsekvenser syns tydligt runt
om i landet.
n Sjukhusläkaren besökte sjukhus från
norr till söder där läkarna vittnar om en
ohållbar situation.
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Vårdområdesanalys visar: Patientsäkerheten är inte bara hotad – den är nedsatt
Sollefteå

Örebro

Göteborg

Människor skadas allvarligt
och avlider till och med

Helsingborg

Sjukhusläkaren reste till IVA i Helsingborg

…och som vid 236 andra
tillfällen under förra året fanns
här inte en enda ledig vårdplats

n Full beläggning och transporter av respiratorbundna
patienter kors och tvärs över regionen har blivit ett
normaltillstånd.
n Allvarliga tillbud har skett och den skriande bristen på IVAplatser i Skåne har slagits fast i analys efter analys.
n Trots det har antalet platser tvärtom minskat under det
senaste årtiondet.

H

ar du hunnit ringa
runt och dubbelkolla platsläget i
övriga regionen
efter att du gick på
ditt pass?
Frågan som Anders Schmidt,
medicinskt ansvarig på IVA i Helsingborg, ställer till driftsansvariga sjuksköterskan Anette Ekberg är fullt befogad.
För i dag – liksom vid 236 andra tillfällen
under förra året – är varenda en av de åtta
sängarna på IVA i Helsingborg fullbelagda. Skulle en bilolycka på E6:an utanför
staden inträffa i detta nu och en ny patient
vara i behov av intensivvård i nordvästra
Skåne är det långt ifrån bara medicinska
problem personalen behöver lösa.
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– Då handlar det väldigt mycket om
att försöka frigöra en plats genom att
skicka någon av våra andra, aningen mer
stabila, patienter till en annan IVA-enhet
i regionen eller i värsta fall till annat
landsting. Det är en tidsödande process
som innebär en enorm stress på avdelningen och det rimmar väldigt illa med
en IVA-avdelnings uppdrag att kunna ta
emot akut sjuka patienter momentant,
säger Anders Schmidt.
För att frigöra platser på en IVA-avdelning är inte något som görs i en handvändning. En patient i respirator kräver
omsorgsfull överrapportering och specialtransport för att den riskfyllda förflyttFortsättning nästa uppslag >>>

För några veckor sedan var platsläget i regionen så kritiskt att Tjänsteman I Beredskap (TIB) inte lyckades lösa situationen. Då fick Socialstyrelsen blanda
sig i och beordra Halmstad att ta emot patienter från Region Skåne, berättar Anders Schmidt. Något som aldrig har hänt förut.
Foto: Li Fernstedt
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”Det är helt oacceptabelt att vi utsätter
människor för så här allvarliga risker på
grund av det otillräckliga antalet platser”
ningen överhuvudtaget ska kunna ske.
– Det innebär alltid en större risk att
flytta såhär svårt sjuka patienter. Många
har tracheostomi, drän och andra livsuppehållande insatser som kan åka ut
eller sluta fungera och de kräver ständig
övervakning av IVA-utbildad personal.
Majoriteten av våra patienter kan bara
flyttas med speciella ambulanser och de
har en inställelsetid på två timmar. Ofta
behöver även någon av oss i personalen
som känner patienten åka med hela vägen
fram och tillbaka, säger Anders Schmidt.
Och allvarliga tillbud har mycket
riktigt skett i samband med precis
den här typen av transporter som
skett enbart på grund av resursbrist.
I en vårdområdesanalys av intensivvården 2016 slog man fast att det under
en tvåårsperiod gick att koppla 14 avvikelser och lex Maria-ärenden direkt till
den platsbrist som finns på respektive
IVA-enhet i Region Skåne. Men underrapporteringen av dessa vårdskador är
sannolikt stor – det konstaterar man
också i vårdområdesanalysen. Och
Anders Schmidt, som var med och skrev

FAKTA |
Befolkningen har ökat
– men IVA-platserna
har blivit färre
Från år 2009 har befolkningen i
Region Skåne ökat med nästan sex
procent – samtidigt som antalet
IVA-platser har reducerats.
t Antalet IVA/IMA*-platser/100 000
invånare i Region Skåne är i dag 3,4 –
att jämföra med det svenska rikssnittet
som ligger på 5,8.
Detta är det näst lägsta rikssnittet i
Europa. I övriga nordiska länder ligger
rikssnittet på 8,0 (Norge), 6,7
(Danmark) och 6,1 (Finland).
Så för att Skåne ska nå dansk
standard behöver antalet IVA/IMAplatser fördubblas.
*IMA = Intermediärvårdsplats.
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den, delar den uppfattningen
– Jag har själv varit med och skrivit
den lex Maria som gäller ett hjärtstopp
som inträffade på grund av platsbrist
här i Helsingborg, men att skriva avvikelser på precis allt är bara inte görbart.
Det är inte desto mindre helt oacceptabelt att vi utsätter människor för så här
allvarliga risker på grund av det otillräckliga antalet platser. Det pratas
ibland om huruvida patientsäkerheten
är hotad eller ej. Det som visas i den här
vårdområdesanalysen är att den inte
bara är hotad längre. Den är nedsatt.
Människor skadas allvarligt och avlider
till och med. Och det gör mig
bekymrad på riktigt.
Till det mest oroväckande hör att
man som läkare på en så pressad
enhet automatiskt börjar rekalibrera
sina in- och utskrivningskriterier
För Anette Ekberg, driftsansvarig
beroende på platstillgång, menar
sjuksköterska, och Anders Schmidt, mediAnders Schmidt.
cinskt ansvarig på IVA i Helsingborg, innebär
– Mer eller mindre omedvetet
det en enorm stress varje gång en patient
tvingas man bli tuffare i sin bedömning
måste flyttas till en annan IVA på ett annat
vilket innebär att vi skickar i väg
sjukhus. Något som blivit ett normaltillstånd.
sjukare patienter när vi har ett högre
tryck på avdelningen. Och det avspeglas
– Vi pratar ju ofta om att det här är
även i statistiken – antalet patienter
en regional angelägenhet och att det är
som har fått återvända till IVA, en av
”regionala IVA-platser”. Men jag har
våra kvalitetsmarkörer, stiger påtagligt
varit ansvarig här i fem år och jag vet
när vi är pressade.
fortfarande inte vem på
Liksom överflyttningar
”Att skriva
regionen det egentligen är
nattetid som också
avvikelser på allt som är ansvarig för den här
anses vara onödigt risk- är bara inte görbart” frågan. Vi som jobbar
fyllda på grund av den
kliniskt runt patienterna på
lägre bemanningen. Det har skett en
de olika sjukhusen i Skåne har ett väletaslags inflation på de här områdena. Våra
blerat samarbete sinsemellan – vi hjälps
resurser är alltför ofta uttömda och vi
åt! Och från våra närmaste chefer får vi
tvingas göra prioriteringar varenda pass
stöd. Men på högre nivå saknas gehör
för att ha en beredskap vem som kan
och nationell samsyn i frågan. Sedan är
skickas till avdelning eller annan IVA.
det klart att det är en ekonomisk fråga
Men vilken är då orsaken till att
också. IVA-platser kostar 35 000 kronor
inte fler IVA-platser finns i Region
per dygn och så länge vården styrs av
Skåne trots att tre vårdområdesanaekonomer eller administratörer som
lyser de senaste åren har slagit fast
sitter långt från verksamheten och prioatt behovet är så skriande stort?
riterar annorlunda eller till och med
Utifrån Anders Schmidts horisont
glömmer bort att deras främsta uppgift
handlar mycket om att det saknas
är att stödja oss som jobbar med vård är
regional samordning i frågan.
det lätt att det blir så här.

Var 20:e patient (5,3 procent) blev flyttad från IVA i
Helsingborg till en annan IVA förra året på grund av
resursbrist.

Hur många fler IVA-platser
anser du behövs för att verksamheten ska fungera optimalt?
– Jag tror inte att det går att ha en
nollvision – att inga patienter ska
skickas. För topparna kommer att
komma. Men, precis som vi föreslår i
vårdområdesanalysen, problemet skulle
vara betydligt mindre omfattande om
det hade skett en tillbakagång till 2009
års platssituation. Det motsvarar en
ökning med fem IVA-platser med

dagens invånarantal. Det kommer inte
att räcka på sikt med tanke på hur
ålderspyramiderna och invandringen
ser ut – men det hade räckt för att vi
skulle kunna erbjuda en säkrare vård
och skapa en bättre arbetsmiljö för personalen. Hade det dessutom tillkommit
ett antal intermediärvårdplatser hade vi
kommit tillrätta med många av våra
problem.
Malin Gavelin

Svenska Intensivvårdsregistret visar att
de riskfyllda överflyttningarna från en IVA
till en annan på grund av resursbrist ökar
i Skåne. 2016 blev 4,8 procent av de
skånska intensivvårdspatienterna, eller
125 stycken, utsatta för en onödig riskfylld transport på grund av resursbrist.
2009 var det färre än 2 procent.
Värst var situationen i Lund, Helsingborg
och Malmö, men även Kristianstad uppvisade en stor ökning.
Något som inte framgår i statistiken är
att de patienter som överflyttas på
grund av resursbrist oftast transporteras tillbaka till avsändande sjukhus igen,
vilket innebär att de på nytt utsätts för
en risk.
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BYGDEN SOM SVEKS

Här forslas akut sjuka 20 mil
i taxi på slingriga skogsvägar

Ett svek – både mot personalen och bygden. På ett par
månader har Sollefteå sjukhus plockats isär bit för bit.
Kvar finns ilskan och frustrationen, men också en
sammansvetsad personal som värnar om varandra.

”

Nina Pettersson,
sjuksköterska och skyddsombud
på akutmottagningen:
Patienterna ska åka 20 mil
bort där ingen anhörig finns. Bara
en sån sak som att få en tidning
eller någon som handlar åt dem blir
svårt. Och det finns ingen som
hjälper till att föra
deras talan och
det är svårt när
de ska skickas
hem.
För ett tag sen
skickades en 90åring som haft en
gastrointestinal
blödning och inte
kunnat behålla maten hem på grund
av platsbrist i Sundsvall. Han har
ingen hemtjänst inget larm eller
någonting och man har inte kontaktat anhörig. När de är framme får
inte taxichauffören ut mannen ur
bilen, eftersom han är så dålig.
Av en slump kommer en anhörig
förbi, ser hur dålig mannen är och
ringer en ambulans. Men i Sundsvall
säger de att han är färdigbehandlad
och han läggs på medicin.
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”

S

kogen är tät längs vägen
mellan Sundsvall och Sollefteå.
De tolv milen är varken raka
eller jämna och täckningen
stundtals svajig. Här transporteras patienter i behov av akut
kirurgi eller ortopedi – och sen samma väg
tillbaka i vårdplatsbristens spår, inte sällan
mot en plats på fel klinik.
Kontrasten mot närheten till det lilla
sjukhuset är skarp. Där mötte erfarna
bakjourer – kirurgi, ortopedi och medicin –
ambulansen direkt i dörren om det
behövdes. Och dit kunde gravida komma in
på en snabb kontroll för att dämpa sin oro.
Men låt oss börja från början. Inför valet
2014 gick Socialdemokraterna i Landstinget Västernorrland ut och lovade att de
tre akutsjukhusen skulle behållas. I slutet
av 2016 bröts det löftet. Och innan dess
hade personalens förslag på lösningar mötts
med tystnad från ledningens håll.
Då man sommaren 2016 stängde ner
akutkirurgin i Sollefteå kallades stängningen
till en början temporär. Från ledningens håll
pekade man på bemanningsproblem, men
enligt personalen på Sollefteå sjukhus är det
en sanning med modifikation – minst sagt.
För trots påminnelser från personalen rekryterades aldrig sommarbemanning. Efterlysningen, som till och med blev en riksnyhet,
Fortsättning nästa uppslag >>>

Foto: Michael Engman
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Det som skaver mest är hur
patientsäkerheten gång på gång hotas
>>> Fortsättning från föregående uppslag

gav en lista på ett antal kirurger som
kunde tänka sig att arbeta vid det lilla
sjukhuset över sommaren. Men ändå
hände ingenting. Samma känsla av svek
beskrivs från flera håll i personalen och
genom beslut som gjort det svårt att
stanna kvar tvingas allt fler se sig om
efter nya arbeten.
För ett år sedan var Sollefteå sjukhus
fortfarande ett fungerande akutsjukhus
– idag återstår en medicinsk akutmottagning och en primärvårdsjour, helt
driven av stafettpersonal. Den inneliggande akutvården som finns kvar är
endast för internmedicinska sjukdomar
– kirurgiska, gynekologiska och ortopediska åkommor tvingas man nu
transportera till länets andra sjukhus.
– Först sa de att man skulle spara
pengar, men när det inte höll valde
man kvalitetsargumentet. Eftersom det
också faller har bemanningsargumentet
poppat upp, att det inte går att rekrytera eller bemanna. Men det har aldrig
varit ett problem här, vi har alltid
kunnat hålla verksamheten levande så
länge vi fick sköta oss själva. Nu är det
hopplöst, eftersom ingen vill flytta hit
när man inte vet om det ska läggas ner,
säger Daniel Hagström, överläkare på
medicinkliniken, och fortsätter:
– Den stora volymen är bassjukvård
och det sköts minst lika bra på ett litet

”Först sa de att man
skulle spara pengar, men
när det inte höll valde
man kvalitetsargumentet. Eftersom det också
föll har bemanningsargumentet poppat
upp…men det har aldrig
varit ett problem här”
sjukhus. Det finns ingen anledning att
åka 15 mil för att man har brutit en
arm i Hallstabacken.
Just berättelserna om patienter som
råkat mer eller mindre illa ut är
många. Mest uppmärksammat är
kanske kvinnan som tvingades föda i
bilen längs den snötäckta vägkanten,
ett par veckor efter att BB i Sollefteå
lagt ner. Men det finns också de om
patienten som fick åka tolv mil för att
göra en ögontrycksmätning, patienten
som fick åka 10 mil för att få sin
luxerade höftprotes reponerad, trots att
både personal som kunde söva och
reponera fanns i samma hus, och den
äldre mannen från Junsele som skickades hem de 20 milen på tok för tidigt
efter sin operation och fick åka tillbaka
med taxin till akuten i Sundsvall igen.
Det är det här som skaver mest hos
personalen. Hur patientsäkerheten
gång på gång hotas och hur de väl-

Amanda Johansson, AT-läkare:

”Personalen har bitit sig fast i det
längsta för patienternas skull”
”Jag tycker att diskussionen kring bemanningsproblematiken är så märklig. Tjänstemän och politiker
skyller på personalen för att de smiter, men det är inte
så konstigt att man säger upp sig om alla ens arbetsuppgifter ändras. Det är snarare så att personalen
har bitit sig fast i det längsta för att man vill ge det hela
en chans och man vill hjälpa patienterna.”
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trimmade rutinerna helt satts ur spel.
– Vi har inte hunnit med i alla
svängar och hunnit utarbeta nya rutiner.
Nu när vi har tappat både på sjuksköterskor och läkare är vi så knappt med
personal att vi inte har tid att sätta oss
ner och utarbeta ett bra sätt att ta hand
om patienterna på vårt vis. Nu löser vi
det längs vägens gång och det är inte
riktigt och rätt, säger Nina Pettersson,
sjuksköterska och skyddsombud på
akutmottagningen och fortsätter:
– Det är patienten som kommer i
kläm. Det är ett vårdlidande, även om
man inte hittar en skada. Det är inte
humant eller moraliskt riktigt. Vi är
här för att rädda patienten och göra det
bästa för dem, men vi har inte förutsättningarna för att göra det. Och vi
som bor i upptagningsområdet kan
relatera till hur det är att stå där som
anhörig i den akuta situationen.
Om ett par månader stundar
sommaren och oron inför hur man ska
få ihop bemanningen.
– Vi ställer upp för varandra och
löser bemanningen mellan oss, men nu
finns det en stor oro för hur vi ska orka
med. Man har tappat den sammansatta
överblicken och inte tänkt efter vilka
konsekvenser de här stora förändringarna får, säger Nina Pettersson.

BB nu
ockuperat
i två månader
Ockupationen i Sollefteå
sjukhus entréhall inleddes
i samband med att BB
lades ner och har nu
pågått i snart två
månader.

Nya tider på våning fem efter 20 september

t Dagarna på våning fem i Sollefteå sjukhus såg helt annorlunda ut innan den 20 september. Från ”mer än fullbelagda avdelningar, hälften kirurgi och hälften ortopedi, med
både akuta och elektiva patienter” till ”en ortopedisk produktionsenhet med patienter
som är planerade, välinformerade och väl förberedda”. Förändringen innebär också att
ett antal undersköterskor omplaceras – en förändring som personalen fick veta vid
sittande bord under ett möte och som skapat både oro och ilska. I ett slag ”slängs flera
hundra års samlad erfarenhet ut genom fönstret från femte våningen” och lämnar efter
sig en känsla av att ingen kan vara säker på vad som kommer härnäst.

Mårten Svensson, specialist i allmänmedicin
i primärvården Ådalen:

”Om akutsjukhuset försvinner så är
det inte många som vill slå sig ner här”
”Signalen blir att kompetensen försvinner. Först sjukvården, men det kommer
att bli svårare att rekrytera kompetens
av alla slag om det inte finns tillgång till

akutsjukvård eller förlossning. Då är det inte många
som vill slå sig ner här.”

Sjukhusläkaren 2/2017

Bo-Göran Widman,
kirurg och ordförande
för Sjukhusläkarna
i Ångermanland

”Ingen tror det, men
vi är så tajta och
lojala mot varandra
att vår årsplanering
tar fem minuter”
”Det har alltid funnits en lojalitet
bland personalen, eftersom arbetslaget inte varit stort. Är man fem
stycken i ett arbetslag vet man att
om man inte drar sitt strå till stacken
så kommer det inte att fungera. Och
om jag ställer upp kommer jag också
att bli hjälpt.
Vi brukar göra en årsplanering för
hur vi ska jobba och den tar ungefär
fem minuter. Det tror inte folk på,
men det är sant. Men det är för att vi
är så tajta och för att jag vet om jag
jobbar en jul blir jag ledig nästa. Den
där lojaliteten finns i alla personalkategorier.”

Anna Sofia Dahl

Daniel Hagström, överläkare vid medicinkliniken:

”Nu finns inga kirurgiska vårdplatser, så fler
patienter på gränsen läggs in på medicinkliniken”
”Man har minskat antalet vårdplatser, så det
finns inga kirurgiska vårdplatser längre.
Många av de patienter som är på gränsen
läggs i större utsträckning än tidigare in som
medicinpatienter, när det egentligen handlar

om en kirurgisk åkomma, eftersom det är så
långt att åka.
Och från kirurgen i Sundsvall försöker man
också skicka tillbaka patienterna hit när de
är opererade och åtgärdade.”
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Örebro

”

Varje morgon vet man att rapporten
säger ”fullbelagt plus överbeläggningar” – det
är grundläget.

Det har gått
snabbt utför
Sjukhusläkaren på krismöte i tidigare välfungerande Örebro

Sollefteå

Många ville höra vad ledningen och ansvariga på sjukhuset har för lösning på den situation som råder.

Göteborg

Örebro

Helsingborg

I Örebro kunde man för fem år sedan beskriva sitt sjukhus
som välfungerande, med en bättre vårdplatssituation än på
många andra ställen. Nu är läget ett helt annat – så pressat
att läkarföreningen kallat ledningen till krismöte om vårdplatsfrågan.
t Det avlånga sjukhusområdet följer

Svartåns mjuka krökningar. Den bleka
vårsolen har precis försvunnit och
lämnat kvar en envis kyla runt Universitetssjukhuset Örebro. I Wilandersalen,
en klassiskt utformad aula med röda
mjuka stolar och en scen med parkettgolv, sätter sig läkare efter läkare till
rätta. Det möte som stundar har den
senaste tiden varit centrum för otaliga
diskussioner i sjukhusets korridorer.
Och nu är gränsen nådd.
34

– Vårdplatsbristen är i särklass den
viktigaste frågan just nu, både för oss
som kolleger och i läkarföreningen, och
det hela kokar ner till förtroende och
lojalitet. Vi har stor lojalitet gentemot
varandra och patienterna, men lojaliteten mot organisationen och regionen
riskerar att tunnas ut. Vi behöver höra
att ledningen ser och bekräftar konsekvenserna av den rådande situationen –
att vi bedriver en vård som inte är fullt
ut patientsäker, säger Lars Edling,

Frustrationen var påtaglig i Wilandersalen i Universitetssjukhuset Örebro då vårdplatsfrågan diskuterades. Och många
vittnade om en situation som är ohållbar, både arbetsmiljömässigt och för patienterna.
Foto: Kicki Nilsson

infektionsläkare och andre vice ordförande Örebro läns läkarförening, från
scenen.
Inlägget möts av ivriga applåder.
Uppmaningen är riktad till de som
sitter bredvid honom – Ingrid Östlund,
tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör, Inger Nordin Olsson, chefläkare,
Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande och Rickard Simonsson, regiondirektör – men när ytterkläderna åter kläs
på knappt tre timmar senare mumlas

det missnöjt bland publiken. De tydliga
svar och snabba lösningar man hoppats
på uteblev ännu en gång.
Jämfört med övriga Sverige var man i
Örebro länge förskonade mot vårdplatsbristens onda spiral. Men nu, efter de
första varven, har den fortsatt att snurra
allt snabbare och djupare. Situationen
bottnar, likt på många andra sjukhus
runt om i landet, i sjuksköterskeflykten.
Överläkarna Hampus Klockhoff och
Malin Wickbom har de senaste tre åren

bevittnat hur kirurgkliniken reducerats
bit för bit – och det i takt med att en
ständigt ökande kurva för akutuppdraget.
– Varje morgon vet man att rapporten säger ”fullbelagt plus överbeläggningar” – det är grundläget. Sen har vi
alla satellitpatienter, en bra dag handlar
det bara om fyra eller fem, säger
Hampus Klockhoff.
– Vi hade över 1 200 satellitpatienter
förra året. Vi kan ha patienter på sex
olika avdelningar utöver våra egna och

som mest har vi haft 21 satelliter under
en dag. Men vi doktorer ökar inte i
antal, trots att det i princip är en hel
vårdavdelning till som ska skötas med
sjuksköterskor som inte är vana med
den här patientgruppen, fortsätter
Malin Wickbom
Det som tidigare var undantag är nu
normaltillstånd. Patienter ”valsas runt
på olika undersökningar” i hopp om att
Fortsättning nästa uppslag >>>
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terad åldring med stopp i gallvägen.
De tycker att begreppet patientsäkerhet
inte enbart borde handla om huruvida
hjärtat stannar eller inte, utan istället om
patientomhändertagandekvalitet.
Malin Wickbom och Hampus Klockhoff
berättar också om frustrationen bland
kollegerna – slitningarna som skapas, både
inom kliniken och mellan kliniker, i den
pressade situationen. Om hur framtidens
rekrytering av kirurger kommer att halta
om ingenting görs. Och framförallt om frustrationen från att inte få gehör från ledningen.
– Vi vänder oss till högsta ledningen för
att få hjälp med den här svåra situationen,
men så säger de att vi måste lösa vår vårdplatsbrist själva. Men hur ska vi lösa det på
egen hand?, säger Malin Wickbom.
Från att ha haft över 500 disponibla
vårdplatser på sjukhuset 2015 kan man
idag bara hålla 386 öppna – färre än
tidigare års sommarstängningar. Överläkaren Erik Schvarcz har arbetat på sjukhusets
medicinklinik i snart 32 år och ”trivs
ganska bra när jag får arbeta som diabetesdoktor”. Annat är det på akuten.

Glädjen har försvunnit

Andreas Svahn, regionstyrelsens ordförande, (till vänster) fick fortsätta diskussionen även under pausen.

kunna skickas hem istället för att läggas
in och svårt sjuka hamnar i nödlösningens tecken som satellitpatienter.
– Det är en skamlig hantering av
människor. På akuten fördröjs ett från
början uppenbart inläggningsbehov
genom att patienten valsas runt på olika
undersökningar och sedan blir liggande
i väntan på okänd avdelningsplacering,
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säger Hampus Klockhoff.

Galet ringande
efter vårdplatser
– Det tar elva samtal för att lägga in en
patient – elva samtal som en specialistläkare ofta måste sitta och ringa. Och
sen hamnar patienterna ändå på öronnäsa-hals med en akut buk. Det är helt

Foto: Kicki Nilsson

galet, fyller Malin Wickbom i.
De berättar om den cancersjuke äldre
mannen med kraftigt tarmvred som, på
vägen till en kirurgisk vårdplats, passerade både en överfull infektionsklinik
och en ansträngd ortopedklinik. Och
om hur vårdplatsbristen samma vecka
ledde till allvarliga brister i den medicinska hanteringen av en dubbelampu-

– De första 30 åren cyklade jag till jobbet
med ett leende på läpparna varje dag, det
gör jag inte längre. Jag har många gånger
funderat på att göra något annat, men kan
inte komma på vad som skulle vara
roligare. Bristen på vårdplatser är ett så
stort patientsäkerhets- och arbetsmiljöproblem att mycket av glädjen i jobbet försvunnit, säger han.
Ett tydligt tecken på den förändring
som skett är vårdplatsmötena – de som
tidigare var en extraordinär åtgärd har
blivit en nära daglig rutin.
– Vi lägger enormt mycket tid på att
sitta på möten, men det skapar ju egentligen inga vårdplatser. I slutändan, framåt
kvällen när det kör ihop sig, är det ändå vi
som är jourer som står där med besluten,
säger Erik Schvarcz och fortsätter:
– Som tur är har vi ett antal vårdplatskoordinatorer och de är guld värda. Utan dem
skulle det vara totalt kaos och vi doktorer
skulle behöva ägna ännu mer tid åt att leta
platser.
Anna Sofia Dahl
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ERIK SCHVARCZ,
ÖVERLÄKARE
MEDICINKLINIKEN:

”Jag har en kollega som en
kväll skickade hem så många
patienter att han dagen efter
satte sig för att ringa upp dem.
Så otrygg kände han sig med
de besluten han hade tagit.”

MALIN WICKBOM,
ÖVERLÄKARE
KIRURGKLINIKEN:

”Man säger att vi totalt sett
över länet har tillräckligt med
vårdplatser, men vi har ju centraliserat så att alla svårt
sjuka ska ligga i Örebro. Då
hjälper det inte att det blir sex
platser till på kirurgkliniken i
Karlskoga, för våra patienter
är för svårt sjuka för att
läggas där. Det går inte.”

HAMPUS KLOCKHOFF,
ÖVERLÄKARE
KIRURGKLINIKEN:

”Jag har jobbat ströveckor i
Stockholm då och då under de
senaste sex åren. Och då har
jag tänkt att det är skönt att
vi har det så bra i Örebro.
Men så kom det hit också för
tre år sen. Sedan dess har det
varit ett tilltagande inferno.”
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Göteborg

”Bägaren har
runnit över”
Ett Facebookinlägg i ren
frustration hamnade mitt i
nyhetsflödet och satte fokus
på den allt mer pressade
situationen på Sahlgrenska
universitetssjukhusets akutmottagning. Men för personalen kom det långt ifrån
som en nyhet – snarare är
det en verklighet man
larmat om i åratal.
t Det hände något under våren 2015.

Exakt vad har Johan Lönnbro, akutläkare
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i
Göteborg, svårt att göra mer konkret.
Men säkert är att man fram till dess hade
lyckats hantera det ansträngda läget.
– Så det här är inget nytt. Vi har
under en lång tid haft en situation där

100 inbokade
operationer
ställdes in
t I slutet av mars meddelade man
från Sahlgrenska universitetssjukhuset att 100 planerade
operationer bokas om.
Anledningen är en kombination
av brist på personal och hög
belastning på sjukhusets operations- och intensivvårdsavdelning.
• Läs mer på sjukhusläkaren.se
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vårdplatser fortsatt att stängas. Det har i
sin tur inneburit att personalen blivit
mer och mer belastad, och att vi fått en
hög omsättning på sjuksköterskor på
akutmottagningen och avdelningarna.
Som jag ser det har de beslut man tog
om att stänga ner vårdplatser av ekonomiska skäl resulterat i att man är
tvungen att stänga ännu fler på grund
av personalbrist, säger Johan Lönnbro.
I sin roll som skyddsombud på medicinkliniken flaggade han, tillsammans
med övriga fackförbund, redan
sommaren 2015 för vilka problem neddragningarna av vårdplatser skulle föra
med sig. Men istället införde Västra
Götalandsregionen ett stopp för hyrsjuksköterskor i oktober samma år där
utfallet blivit en succesivt förvärrad
situation.
18 månader senare avlöser nu rapporterna om kaosartade situationer och
patienter som fått vänta i flera dygn på
akutmottagningen varandra. När
Valeria Castro, specialistläkare i internmedicin, skrev det Facebookinlägg som
satte fart på den mediala uppmärksamheten hade larmen från 2015 tagit
verklig form.
– Anledningen till att jag skrev
inlägget var inte ett tufft arbetspass en
kväll. Jag har jobbat på SU i fem år och
randat mig på olika sektioner inom
internmedicin. På så sätt har jag kunnat
se att många av avdelningarna brottas
med vårdplatsbrist och att sjuksköterskor slutar.
Och hon upplever att läget blivit allt
värre de senaste två eller tre åren.
– Personalen försöker alltid buffra för

Sollefteå

Örebro

Göteborg

Helsingborg

just att öka patientsäkerheten, men nu
har vi kommit till den nivå där vi går på
knäna för att försöka behålla den.
För Johan Lönnbro, som till har sin
hemvist på akutmottagningen, har situationen nästintill normaliserats – han
har ”matats in i det på ett sätt som är
osunt”.
– Det här gör att vi läkare tvingas
fatta beslut som vi inte vill fatta. I de
avvikelser som rapporterats de senaste
månaderna kan vi se att platsbristen i
allt fler fall varit en bidragande orsak
till vårdskadan. Och vi menar att patientsäkerheten är hotad, säger han.
Och om inget händer riskerar farhågorna inför sommaren att även de förverkligas.
– Får vi en sommar i samma anda
som den här vintern, då är vi i ett
riktigt krisläge. Jag vet redan nu att det
är flera sjuksköterskor som funderar på
om de ska stanna kvar över sommarschemat, eftersom de inte vet om det
kommer att orka med, säger Johan
Lönnbro.
Att förra sommaren överhuvudtaget,
om än med nöd och näppe, gick ihop
menar Christina Sjöberg, geriatriker och
förste vice ordförande för Göteborgs
läkarförening, beror på ”ett enormt slit
från personalen”.
– Så nu vill det till att man verkligen
har en plan som övertygar medarbetarna
om att det faktiskt kommer att bli
bättre, säger hon.
Men hittills har arbetsgivarens försök
med olika handlingsplaner lett till
varken konkreta förbättringar eller ett
ökat antal vårdplatser på sjukhuset.

Larmrapporterna från Sahlgrenska universitetssjukhuset har avlöst varandra den senaste tiden. Men de problem som vårdplatsbristen för med sig
kommer inte som någon nyhet för Valeria Castro, specialistläkare internmedicin, Johan Lönnbro, akutläkare och skyddsombud och Christina Sjöberg,
första vice ordförande i Göteborgs läkarförening.
Foto: Julia Sjöberg

Snarare har den onda spiralen fortsatt
snurra för egen maskin.
– Det har succesivt skett en neddragning, men nu har bägaren runnit över.
Nu går det av sig själv och det är nog en
del i förvåningen hos politikerna. Man
har kunnat dra ner och effektivisera
varje verksamhet, men nu tog det plötsligt stopp, säger Christina Sjöberg och
fortsätter:

– Men det finns en samsyn nu som är
positiv – man ser problemet på samma
sätt uppe i högsta ledningen som vi gör.
Och det här har gett eko ända till
regionledningen, där politikerna undrar
varför informationen inte nått dem
tidigare.
Valeria Castro pekar också på det
faktum att man tvärfackligt driver
frågan framåt som något posixtivt.

IVO-granskning efter anmälan om
flera allvarliga patienttillbud på akuten
IVO har inlett en verksamhetstillsyn
inom akutmottagningen och MAVA
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Detta efter att 18 ur
personalen beskrivit hur vårdplatsbristen påverkar patientsäkerheten i
ett brev.

t I brevet berättar personalen om sin
arbetssituation och hur de, i takt med att
arbetsmiljön försämrats de senaste åren,
bevittnat och rapporterat en rad allvarliga
patienttillbud. Också att många av tillbuden ”kunnat relateras till vårdplatsbrist
och/eller gör hög arbetsbelastning”, samt
kan ”sättas i samband med att patien-

terna i fråga fått vänta upp till flera dygn
på akuten innan de fått en avdelningsplats”. Bland annat beskriver de hur en
patient med lungödem fick vänta två
dygn på akuten innan hen blev inlagd på
MAVA och den kraftigt fördröjda ordinerade behandlingen sattes in. Patienten
avled kort efter att denne anlänt till avdelningen.
IVO meddelar att en verksamhetstillsyn,
en så kallad skrivbordstillsyn, har inletts
med anledning av brevet, men att det i
nuläget inte har hänt något ytterligare i
ärendet.

– Jag tycker att man hör diskussioner
om det här överallt på sjukhuset och det
är bra. Men det är också viktigt att man
kan fånga upp alla de idéer som finns, så
att de inte bara stannar i fikarummet,
säger hon.
I början av 2017 har det ändå börjat
röra på sig en aning. I slutet av februari
kom ett förslag på beslut på den 66aanmälan som lämnades in i december
2016 från Arbetsmiljöverket. Och
ungefär samtidigt meddelande Inspektionen för vård och omsorg, IVO, att
man kommer att utföra en tillsyn. Men
än vågar Johan Lönnbro inte andas ut.
– Det är jättebra att det blivit fokus
på frågan och all medial uppmärksamhet har gjort att det varit svårare för de
ansvariga att gömma sig. Ledningen
pratar om samarbete och drar paralleller
till fotbollen där man ska passa och
verka mot gemensamt mål. Vi har
under en lång tid försökt att passa en
massa bollar, men det gäller ju att den
som tar emot passningen gör någonting
med bollen. Så vi hoppas på det nu, men
vi vet inget förrän vi ser det.

Anna Sofia Dahl
Anna Sofia Dahl
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Per Björgell

Jag såg hur patienter både dog
och fick allvarliga vårdskador för
att inte behandling sattes in i rätt
tid. Framför allt de här mellanprioriterade patienterna som plötsligt försämras snabbt.
Exempelvis personer med blödande
magsår som bara ser lite trötta ut
men som sitter i väntrummen och
blöder ihjäl. Allt för att vi var
överhopade med arbete och inte hade
möjlighet att se dem.

”

LÄKARCHEFEN SOM FICK NOG
OCH SADE UPP SIG I PROTEST
”Det dör en
till två patienter
i veckan vid
varje större
akutmottagning
till följd av
försenade
vårdinsatser”
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H

an fick nog av att se
hur patienter dog
och fick allvarliga
vårdskador för att
inte behandling
sattes in i rätt tid
och sa upp sig i protest från sin tjänst på
akuten i Malmö. Men Per Björgell brinner
fortfarande för akutsjukvård och ger
dagligen kliniskt stöd till kollegor via
egna sajten. När han inte sticker ut hakan
i sjukvårdsdebatten förstås.
Vinden blåser snål på Råå utanför Helsingborg denna februarieftermiddag. Men
en som definitivt inte är rädd för att
hamna i blåsväder är akutläkaren Per
Björgell. Här – i sekelskiftesvillan ett
stenkast från havet – skrev han bland
annat det uppmärksammade debattinlägget om hur enkelt det EGENTLIGEN
är att få en akutmottagning att fungera.
Ett inlägg som fick nätet att vibrera av
glada tillrop från kollegorna.
Men egentligen tog Per Björgell
debatten betydligt tidigare än så – närmare
bestämt år 2011 när han sa upp sig som
läkarchef på akutmottagningen i Malmö –
efter att ha sett alltför många patienter ta
skada i onödan.
– I princip hade vi samma problem då
som det står om i tidningarna i dag. Vi
hade alltför många besökare, slut på pengar
och en ledning som jag menar är hela
orsaken till att vi har det som vi har det.
Vården har blivit väldigt mycket av ett
tjänstemannavälde. Och orsaken till det
stavas New Public Management (NPM).

”

Han är bara 63 år men valde att lämna vården i förtid och ägna sig åt skrivande i stället. Orsaken stavas New Public Management.

”

De flesta händelser där
extrem arbetsbelastning eller
brist på vårdplatser leder till
att patienter dör eller skadas
svårt av väntan blir aldrig ens
ett lex Mariaärende.
Per Björgell uttalar ordet med visst
förakt. För i grunden är det detta påfund
som i slutändan gjorde att till exempel
den där mannen med urinvägsbesvär, som
låg i ett rum mitt emot sjuksköterskeexpeditionen, avled i sepsis därför att ingen
hann titta till honom, menar Per Björgell.

– Det är en sådan patient som har
dröjt sig kvar hos mig och han var väl
mer eller mindre droppen som fick
bägaren att rinna över eftersom sjukhusledningen aldrig agerade trots upprepade varningar. Patienten kommer in
till akuten och klassas som gul (medelsvårt sjuk), men då personalens rutinkontroller uteblir hinner han bli röd (svårt
sjuk). Sedan går timmarna och den här
mannen chockar ner och avlider. Den
stressade personalen kämpar för att
hantera det enorma flödet av patienter
och hinner inte notera försämringen.
Per Björgell uppskattar att mellan
en till två patienter i veckan går ett

liknande öde till mötes vid varje
större akutmottagning, antingen
inom akutmottagningen eller i det
fortsatta förloppet till följd av försenade vårdinsatser.
– Det ni på Sjukhusläkaren kom fram
till i er genomgång av lex Mariaärenden
var bara toppen på ett isberg, en bråkdel
av verkligheten. De flesta sådana här
händelser där extrem arbetsbelastning
eller brist på vårdplatser leder till att
patienter dör eller skadas svårt av väntan
blir aldrig ens ett lex Mariaärende. De
döljs och förklaras bort på vägen med
att ”det ändå skulle ha slutat så” eller
också stannar de hos verksamhetschefen,

Foto: Li Fernstedt

som i sin tur sitter i knäet på ledningen
och vill att statistiken ska se fin ut.
Men det här får man inte säga som
anställd, menar Per Björgell. Det skulle
inte arbetsgivarna acceptera. Det är först
som sin egen han känner att han kan
tala fritt ur hjärtat kring de många patientfarliga händelser han bevittnat under
sitt yrkesliv. Han suckar tungt där han
sitter i soffan framför den tidstypiska
kakelugnen. Det är uppenbart att
tankarna på den dåligt understödda
akutsjukvården i landet berör honom
illa.
Fortsättning nästa uppslag >>>
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”New Public Management är inget annat
än dåligt ledarskap av personer som
står utanför den kliniska verkligheten”
Men vad är det då med detta ”New
Public Management”, som han menar
leder till att patienterna på våra akutmottagningar dör eller skadas i onödan?
– New public management är inget
annat än dåligt ledarskap. Det blev
populärt på 80- och 90-talet och infördes
successivt som en ny modell för den
högsta ledningen inom den offentliga
sektorn. Linjeorganisation och
hierarkier styrs av personer, som står
utanför den kliniska verksamheten eller
verkligheten. Det gör att ledningen ofta
inte förstår kärnan i verksamheten, och dessutom
skapas strukturer som
ingen behöver. Det går ut
över det kliniska arbetet
och det skapar svårigheter.
New public management bildar helt enkelt en propp i
systemet och omöjliggör förändring,
menar Per Björgell. Det har gjort den
skånska vårdens ledning till sämst i hela
landet och övriga regioner och landsting
är sorgligt nog på väg åt precis samma
håll.
Per Björgell berättar hur han i rollen
som läkarchef på akuten i Malmö gång
på gång under ett halvårs tid påpekade
för sin verksamhetschef och sjukhuschef
att vården man bedrev inte var patientsäker och vilka förändringar som måste
till. Men från sjukhuschefen uteblev
svaret helt.
– Så där gick jag och fick börja varje
dag med att gå rond bland patienter
som tvingats övernatta på akuten, i
stället för att ta hand om det man ska
ägna sig åt på en akutmottagning –
akut sjuka patienter. Jag såg hur patienter både dog och fick allvarliga vårdskador för att inte behandling sattes in i
rätt tid. Framför allt de här mellanprioriterade patienterna som plötsligt försämras snabbt. Exempelvis personer
med blödande magsår som bara ser lite

trötta ut men som sitter i väntrummen
och blöder ihjäl. Allt för att vi var överhopade med arbete och inte hade möjlighet att se dem.
Så kom den där onsdagen när Per
Björgell upplevde att han inte längre
kunde ta ansvar för de katastrofala följderna av sjukhusledningens passivitet.
Han gick upp till verksamhetschefen
med sin färdigifyllda uppsägning i
handen.
– Det var ganska spänt mellan
honom och mig eftersom han mycket
väl kände till min
ståndpunkt, men i sin
tur inte vågade trycka
på sin ledning i de här
frågorna. Jag fick
återigen höra att de
inte tänkte backa upp
mig och då sa jag att ”då kan jag inte
heller fortsätta här”. Det blev en frontalkollision kan man säga, även om det
någonstans var en sansad diskussion –
de ville väl inte ha kvar mig heller. Jag
lämnade över min uppsägning och skrev
därefter ett mejl till personalen där jag
berättade med egna ord varför jag
lämnade dem.
Tidigt nästa morgon befann sig Per
Björgell i TV4:s morgonsoffa. Någon i
personalen hade tyckt att det var viktigt
att innehållet i hans avskedsbrev kom
fram och lämnat över det till lokalmedia. Några timmar senare började
telefonen ringa. Och plötsligt var bollen
i rullning och alla ville höra mer om det
den avhoppade, vältalige läkarchefen
hade att berätta om sin uppsägning i
protest och om hur det EGENTLIGEN
förhöll sig med patientsäkerheten på
Malmös akutmottagning.
– Och då hade det jag skrev i brevet
till personalen snarast varit en
underdrift från min sida. Det hade gått
att säga betydligt mer än så.
Bränd av den dåligt fungerande

Per Björgell
fick börja varje
dag med att ronda
patienter på akuten
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skånska sjukvårdsorganisationen begav
sig Per Björgell därefter till Borås – som
hyrläkare på medicinkliniken.
– Det var ett väldigt trevligt ställe,
som fortfarande inte alldeles drabbats av
den här trångsynta byråkratin. De hade
ingen färdig akutläkare ännu så jag blev
läkarchef på akuten. Det var ett
spännande sjukhus med aktiv akutsjukvård och ett stort, osorterat patientklientel.
Per Björgell fick tag i en liten övernattningslägenhet mitt emot sjukhuset
och uppskattade miljöombytet. Men säg
den lycka som varar.
– Efter tre år lämnade jag även Borås.
Då hade samma idiotiska administrativa
funktioner kommit dit, med till
exempel dataunderhållet på entreprenad
vilket gjorde att ingen fanns där när
journalsystemet krånglade. Bara att fylla
i en ledighetsansökan på datorn tog en
god stund. Då var jag så trött på vården
att jag valde att gå i pension i förtid för
att kunna skriva.
Men någon heltidspensionär är han
ändå inte. Uppskattningsvis lägger han
just nu motsvarande en halvtidstjänst på
att sitta på det han beskriver som sin
”något slarviga kammare” och bygga ut
sin sajt ”Björgells akuta sjukdomar och
skador” med nya avsnitt – med förhoppningen att föra vidare några av de viktigaste sakerna han har lärt sig under sitt
brokiga yrkesliv.
– Jag har ju varit något av en kameleont och jobbat såväl inom allmänmedicin som på sjukhus, innan jag så småningom blev akutläkare. Men min lite
hoppiga inledning har också givit mig
en bred kompetens som jag har haft fantastisk användning av genom åren. Min
sajt riktar sig till professionella människor inom akutsjukvården; till exempel
sjuksköterskor, yngre AT- och STläkare. Men min förhoppning är att den
även kan ge en och annan erfaren specia-
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list bra exempel på alternativa diagnoser
och lämplig handläggning.
Och just det här med att undervisa
andra är något som Per Björgell har
brunnit för under hela sin läkarbana.
Tillsammans med hustrun Astrid
Björgell, även hon läkare, har han både
skrivit ett flertal läroböcker och även
hållit kurser i akutsjukvård för blivande allmänläkare på Råå
värdshus ett stenkast från
hemmet.
– När jag började som
jourläkare i Eslöv fanns
det inte en enda handbok i deras
bokhylla, med vanligt förekommande
diagnoser på en jourläkarcentral. Jag
började samla information i en pärm
och min hustru gjorde likadant. Detta
blev så småningom Jourläkarboken som
använts som både kurslitteratur och
handbok.
De akuta tillstånden som Per
Björgell stötte på som jourläkare
intresserade honom mer och mer och
när det så småningom blev möjligt att
utbilda sig till renodlad akutläkare runt
millenieskiftet tog han möjligheten.
– Jag kände en kärlkirurg här i Helsingborg som hade för avsikt att starta
en verksamhet med
mobila akutläkare
enligt det här nygamla
konceptet som har
funnits i England sedan
50-talet. Vi var en
skara på sju-åtta
personer som fick igång
det och det föll väldigt väl ut. Det var
via akutbilarna jag kom i kontakt med
akuten i Malmö och så småningom
anställdes som läkarchef där.
Men Per Björgells vårdkarriär
började egentligen långt tidigare –
innan han ens var färdig läkare. Redan
som 18-åring började han vika lakan
och puffa kuddar enligt konstens alla
regler i rollen som sjukvårdsbiträde på
Malmö allmänna sjukhus.
– Jag hade bestämt mig för att bli
läkare men tyckte att det var en rolig
inledning att börja på golvet. Under
studietiden jobbade jag därför både som
sjukvårdsbiträde och patientvak med
allt vad det innebar. När jag hade

kommit lite längre hoppade jag in som
narkossjuksköterska.
Och när Per Björgell tittar i backspegeln blir det tydligt hur mycket mer
välfungerande och verksamhetsstyrd
vården var på den tiden än den är i dag,
berättar han.
– Då fanns inte alla dessa meningslösa mellanmänniskor som inte
gör någon nytta.
Då var vården en
bättre plats för
dem som vill
framåt. Och det
är därför jag menar att vi behöver en
medicinskt ledd verksamhet av folk som
är kvar på golvet. New Public Management drevs igenom av administrativa
människor utan utbildning inom
vården. Det viktiga för dem var att man
var en bra chef, men det man får då är en
chef som kanske är bra på att hantera
hierarkier – dock utan att förstå verksamheten. De kan inte skilja på att
lägga pengar på bårar eller på behovet
av en ny ultraljudsapparat. När byråkratin får styra går fullständigt idiotiska
prioriteringar rakt upp till ledningen
som köper det med hull och hår.
Nu har du ju valt att sluta i förtid,
men för alla
andra – finns det
något hopp för
svensk sjukvård?
– Ja, hoppet är
att man blir av
med nuvarande
system med sin
mångfald av meningslösa aktörer och
återgår till en sjukvårdskompetent
styrning. Då hade man löst en massa
problem. Sedan måste man tillsammans
skapa en arbetsmiljö som är dräglig och
det lyckas de inte med när de bara
skapar fler och fler datasystem som vi
ska logga in i och ingen får åka på fortbildning på grund av tids- och kostnadsskäl. Man behöver skapa trygghet
och trivsel i vården igen och se till att
folk stannar kvar. De där sköterskorna
som har sett allt finns knappt kvar – ge
dem stimulans och givetvis en tillfredställande lönesättning. Och en chef som
vet vad verksamheten behöver.

• Numera lever Per Björgell ett lugnt och
behagligt liv i sitt varsamt renoverade hus
på Råå.

”Vi behöver en
medicinskt ledd
verksamhet av folk
som är kvar på golvet”

”Förr fanns inte alla
dessa meningslösa
mellanmänniskor som
inte gör någon nytta”

Malin Gavelin

• Så här års ligger växthuset i vinterträda men Per Björgell ser fram emot
att åter börja påta i jorden när våren
kommer.

• Jourläkarboken känns igen av många
som en gång studerat medicin.
Upphovsmakarna är inga andra än Per
Björgell och hustrun Astrid Björgell.

• Trots allt finns det
fina minnen från tiden i den skånska
vården, menar Per Björgell. Som när han
var med och startade upp akutbilarna i
Helsingborg. ”Då var vi läkare med och
åkte på blåljuslarm. Det var ett lyckat
projekt, vi kunde ställa diagnos betydligt
tidigare än nu och sätta in medicinsk
behandling redan innan vi nådde akuten.
Vi räddade fler liv. Men sedan bytte de
politisk färg och akutbilarna lades ner.”
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Om varje sekund med
smärta* är en plåga.
Vad är då upp till åtta
timmars smärtlindring?

Sjukhusläkaren är mycket mer än en papperstidning
På Sjukhusläkaren.se får du ständigt aktuella nyheter, grävande reportage, du
kan se våra webb-TV-inslag, delta i den sjukvårdspolitiska debatten, läsa våra
e-tidningar, följa våra krönikörer och mycket annat.
TIPSA OSS!
Anna Sofia Dahl, webbredaktör
annasofia.dahl@sjukhuslakaren.se

Malin Gavelin, redaktionssekreterare
malin.gavelin@sjukhuslakaren.se

SÖS nobbade terrorövning
på grund av
brist på personal
…detta har du bland annat kunnat
läsa på Sjukhusläkaren.se sedan
förra numret av papperstidningen

Läkare på Karolinska
uppger att patienter skadas
på grund av vårdplatsbrist
t Läkarna på Karolinska Universitetssjukhuset ser vårdplatsbristen som
sjukhusets mest akuta utmaning – och tre
av fyra uppger att de sett patienter som lidit
skada på grund av den det senaste året.
Det framkommer i den arbetsmiljöenkät
som Karolinska universitetssjukhusets
läkarförening genomfört. I enkäten svarar
66 procent av läkarna att de överväger att
byta arbetsgivare.
• Läs mer på:
www.sjukhuslakaren.se/vardplatsbrist-storstautmaningen-enligt-lakare-pa-karolinska/

Stora oklarheter
kring ny rättegång
mot Fikru Maru

t Ytterligare två månaders väntan ligger
framför den svenske läkaren Fikru Maru
som sitter fängslad i Etiopien.
Men det råder stora oklarheter kring den
stundande rättegången – bland annat har
de vittnesmål som pekade ut honom som
hjärnan bakom fängelseupploppet
ogiltigförklarats. Det är också oklart hur de
sammanlagt 85 vittnena ska kunna höras
under de tio dagar som finns utsatta och
åklagaren har heller inte kunnat svara på
vilka vittnen som ska höras till stöd för varje
åtalspunkt, säger Fikru Marus advokat som
menar att det helt saknas grund till åtalet.
• Läs mer på:
www.sjukhuslakaren.se/det-finns-ingengrund-till-atalet-alls/

t När Försvarsmakten och polisen ville öva
hela vårdkedjan i händelse av större terrorattack i Stockholm sa SÖS nej till medverkan på grund av resurs- och personalbrist. ”Ett sånt här scenario skulle kunna
inträffa i morgon. Det är extra viktigt när vi
har små resurser att vi övar med det vi har”
säger David Bergman, kapten på Försvarsmakten.
– Några av övningarna vi hade gick åt
skogen – men vi drog viktiga lärdomar.
Sådant kan man inte lära sig utan att öva.
• Läs mer på:
www.sjukhuslakaren.se/sos-nobbade-terrorovning-pa-grund-av-brist-pa-personal/

Think different-tema på
Sjukhusläkarnas fullmäktigemöte
Se föredragen i sin helhet i webb-TV på Sjukhusläkaren.se

t Vi fick 45 frågor från
klinikledningen som vi
skulle jobba med i tre
månader. Vi brydde oss
inte om de frågorna.
Anna Hafström, överläkare på huvud- och halssektionen på ÖNH-kliniken i
Lund, berättade efter att
hon tagit emot priset av
Sjukhusläkarnas ordförande
Karin Båtelson (bilden) hur
Andra Think differentframträdanden
i webb-TV >>>
1. Kajsa Giesecke, Remeo.
2. Peter Graf, TioHundra.
3. Bjarne Melvås, Framtidens
vårdavdelning.

• Snabb och långsam frisättning i samma tablett.
• Eﬀekt i upp till 8 timmar.
• Doseras 2 tabletter 3 gånger dagligen, totalt 3,99g.

hon och kollegorna genom
att ta saken i egna händer
lyckades skapa den prisbelönta kliniken med konti-

1

Låt inte smärtan stå i vägen.

*

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.

nuitet för cancerpatienter.
Se och hör hennes
berättelse i webb-TV på
Sjukhusläkaren.se

2

3

Var vänlig se produktresumén (SmPC) för en komplett lista över indikationer, kontraindikationer,
varningar och biverkningar.
CHSE/CHALV/0036/16 08/2016

t ”Om en vinstgivande verksamhet bedrivs
mer effektivt så att man får mer och/eller
bättre vård för samma kostnad kommer ju
offentliga medel i högre grad att gå till det
de är avsedda för – även om en vinst
uppnås”.
Så inleds Läkarförbundets remissvar
signerat Heidi Stensmyren på välfärdsutredningen. Det som beskrivs som utredningens
syfte tycks bygga på felaktiga och ideologiskt grundade antaganden, skriver hon
vidare och tycker att en rimligare målsättning vore att säkerställa att offentliga medel
resulterar i så mycket välfärdsproduktion av
så hög kvalitet som möjligt. ”Vinster i den
privata verksamheten bör bedömas uteslutande utifrån sådana kriterier”, skriver Heidi
Stensmyren.
• Läs mer på:
www.sjukhuslakaren.se/lakarforbundetavstyrker-valfardsutredningens-forslag/

Årets vinnare av
Think differentpriset hyllades!

Foto: Anna Sofia Dahl

Läkarförbundet avstyrker
välfärdsutredningens
förslag

• Den enda långverkande paracetamoltabletten
indicerad vid akut och långvarig smärta.

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.
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Kan man certifiera
fram bättre arbetsmiljö?
Runt 20 sjukhus i Sverige
har valt att arbetsmiljöcertifiera hela eller delar av
sjukhuset, för att få till en
bättre arbetsmiljö. Frågan är
om detta är rätt väg att gå.
t I till exempel Kalmar, Halland,

Södertälje och Örebro lägger
sjukhusledningen en del av den årliga
budgeten på att certifiera sjukhusen
enligt de internationella standarderna
ISO 9001:2008 och OHSAS
18001:2007.
Det innebär att de tar in konsulter
som går igenom hur ledningen arbetar
med arbetsmiljö. Det är svårt att få ett
entydigt svar på huruvida certifiering
är en bra metod eller inte. Ystad har
avbrutit sitt arbete, Halland fortsätter,
men lyckas inte nå ut till läkarna. I
Uppsala finns läkare som vill införa certifiering, men de får inte gehör från
sjukhusledningen.
Vår rundringning till HR-chefer och
förtroendevalda läkare ger en minst
sagt spretig bild. Flertalet läkare vi får
kontakt med känner inte till att man
kan certifiera ett sjukhus. Sveriges
kommuner och landsting (SKL) har
ingen åsikt kring huruvida certifiering
är bra eller inte, och någon forskning
verkar inte heller finnas kring just det
här sättet att arbeta på.
Marianne Törner är arbetsmiljöforskare vid institutionen för medicin
på Sahlgrenska akademin på Göteborgs
Universitet. Hon menar att arbete med
certifiering kan vara en viktig signal
om att ledningen tar frågan på allvar.
Man kan dock inte luta sig tillbaka och
tänka att allt är fix färdigt bara för att
man har fått ett intyg.
– Det tycks finnas en idé att om vi
46

bara kommer på den rätta uppsättningen regler och rutiner så har vi
kontroll över säkerheten för både
personal och patienter. Den idén måste
man släppa. I en så komplex verksamhet som sjukvården är det viktigt att
det finns utrymme att göra vettiga
bedömningar utifrån den specifika situationen, att man inte är alltför
kringskuren av fasta regler och rutiner.
Hur gör man så att en certifiering
inte bara blir en pappersprodukt?
– Om man är certifierad och
personalen säger att vi har urusel
arbetsmiljö då är något helt fel med
arbetssättet. De här frågorna måste hela
tiden hållas aktuella.

Ystad

Certifikatet
togs bort
Ansågs inte
värt pengarna
t För fem år sedan skickade Ystad
lasarett ut pressmeddelande om att de
blivit arbetsmiljöcertifierade enligt
OHSAS 18001. Sjukhuset firade med
en ceremoni på sjukhuset. Certifikatet
blev dock inte långlivat. Det togs bort
av nuvarande ledning som tyckte att
det var för dyrt och för stor arbetsinsats
i relation till vad man fick tillbaka.
– Att arbetsmiljöcertifiera handlar
om att arbeta systematiskt med
arbetsmiljön. Det kan man göra även
om man inte certifierar sjukhuset, säger
HR-chefen Bruno Malmlind.
Inte heller de andra sjukhusen i
Skåne är certifierade. Enligt Nils Göran
Persson, arbetsmiljösamordnare på

Skånes universitetssjukhus finns ingen
anledning att certifiera sjukhusen. Han
menar att om man följer lagen måste
man ändå arbeta systematiskt med
arbetsmiljön.

Halland

Alla sjukhus är
certifierade, men
missnöjet med
arbetsmiljön har växt

t I Varberg får vi kontakt med
AnaMaria Whitmer, läkare på kvinnokliniken. Hon är engagerad i arbetsmiljöfrågor och har arrangerat seminarier
för kolleger. När vi frågar hur det
märks att Hallands sjukhus är arbetsmiljöcertifierade blir hon tyst. Hon
vill först prata med kollegerna på kvinnokliniken och kirurgen, och återkommer något konfunderad.
– Det är beundransvärt att ledningen satsar pengar på arbetsmiljön.
Det vill man inte klanka ner på. Men
det är märkligt att vi inte alls känner
till vad de har gjort.
Hallands sjukhus var först i Sverige
med att få samtliga sjukhus certifierade: Halmstad, Kungsbacka och
Varberg. Region Halland betalar
250 000 kronor om året för fyra certifieringar: miljö, kvalitet, informationssäkerhet och arbetsmiljö. Ett certifikat
gäller i tre år, och varje år görs uppföljande revisioner av externa företag.
Rosalie Hammarsten, ledningssystemsamordnare inom Region
Halland, säger att det är önskvärt att
alla medarbetare känner till ledningens
arbete kring arbetsmiljö, men att det är
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en stor organisation.
– Det primära har aldrig varit själva
certifikaten utan att fokusera på våra
medicinska resultat och på hur väl patienterna känner sig omhändertagna,
säger Rosalie Hammarsten och hänvisar
bland annat till Dagens medicins
rankning av svenska sjukhus där
Halland kom på förstaplats år 2016.
(I årets rankning är Halland utanför
listplacering.)
Rosalie säger att de duktiga medarbetarna är förklaringen till att Hallands
sjukhus hamnar högt på olika ”topplistor”, men att resultaten troligen också
hänger samman med att sjukhusen har
certifierade ledningssystem. Hon ser
intygen som en påminnelse om att
aldrig slå sig till ro när det gäller
arbetsmiljöfrågorna.
– Det är klart att man kan säga att vi
hade kunnat följa standarden ändå, utan
certifikat, men konsulterna som
kommer till oss har med sig kunskap
och erfarenheter från andra branscher.
Det driver vårt förbättringsarbete
framåt, säger Rosalie Hammarsten.
Tillbaka på kvinnokliniken funderar AnaMaria
Whitmer (bilden) på
varför läkarna inte känner
till sjukhusledningens
arbete med arbetsmiljö.
– Man lyssnar inte på
de medicinska experterna. Där är
Varberg inte unikt. Jag vet att det är
likadant i övriga Sverige. Strategiska
ledningen och kliniskt aktiva medarbetare lever åtskilda. När det handlar
om patientsäkerhet och arbetsmiljö kan
det verkligen inte vara meningen.
Hon menar att stämningen i
Varberg i grunden är god.
– När någon är sjuk gnäller vi inte,
vi bara täcker deras jourer, försöker se
till att de inte känner skam eller skuld.
Vi vet att det kan vara vi nästa gång.
Vårt sociala kit täcker upp för brister i
strukturen.
Men de senaste fem-sju åren har
något förändrats enligt AnaMaria
Whitmer. Hon ser fler sjukskrivningar
och ett ökat missnöje med arbetsmiljön. Framför allt handlar kritiken
om brist på delaktighet.
– Jag efterlyser en aktiv nyfikenhet

från sjukhusledningen, att de är ute och
frågar hur vi har det och hur de kan förbättra verksamheten. Det är viktigare
än att de intresserar sig för staplar och
certifiering.

Uppsala

”Inspektörer har
kontrollerat om
personalen
sopsorterar rätt”

t Det låter nästan som ett skämt, men

vissa avdelningar på Akademiska sjukhuset i Uppsala har haft besök av
inspektörer som vill kontrollera om
personalen sopsorterar på rätt sätt.
Sådana händelser har fått Anna RaskAndersen att fundera på hur landstingsledningen prioriterar.
– Ibland känns det som att politikerna bryr sig mer om hur vi sorterar
soporna än hur man tar hand om personalen. På samma sätt som man certifierar miljöarbetet borde man certifiera
arbetsmiljön.
Anna Rask-Andersen är överläkare
och huvudskyddsombud vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Vid två tillfällen har
hennes sjukhusläkarförening lämnat in
en motion med önskan om att Sjukhusläkarna bör verka för att arbetsmiljöcertifiering införs på alla sjukhus i Sverige.
Motionen avslogs senast för ett år sedan
med hänvisning till den nya arbetsmiljöföreskriften som trädde i kraft 31 mars
2016 (AFS 2015:4). Styrelsen menade
också att ”Erfarenheten från miljöcertifiering är att den till viss del uppfattas som
en pappersprodukt snarare än att den fått
fotfäste och genomsyrat verksamheten”.
Trots att motionen inte fick gehör tror
Anna Rask-Andersen fortfarande att certifiering vore en bra väg att gå för att få
ledningen att ta ett större ansvar för
arbetsmiljön.
– Vi får hålla på att bråka och vara
besvärliga för att de ska följa lagarna.
Vi har till exempel fått kontakta Arbet-
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smiljöverket och bett dem komma på
inspektion för att ledningen inte har
kunnat styra upp övertidsregistreringen. Det är konstigt att de inte kan få
det att fungera när regeln har funnits i
över trettio år.
Är dina kolleger intresserade av
arbetsmiljöfrågor?
– Det har funnits en kultur, en
boyscoutanda, att man speciellt som ung
läkare ska gå på plankan, men nu finns
det en helt annan medvetenhet om
riskerna. Redan som student tog jag upp
det där med arbetstiderna, om vi verkligen skulle börja klockan 8 på fredagsmorgonen och jobba till måndag klockan 5,
och då blev jag hånad. Hur kunde jag
som skulle bli läkare säga något sådant?
Men nu får vi fler och fler utbrända. Bara
här i Uppsala har vi på en och samma
klinik flera läkare som är utbrända.
Hur skulle en certifiering kunna
hjälpa er?
– Jag tror det skulle vara en
säkerhet för de anställda, att det blev en
press på arbetsgivaren att följa lagar och
förordningar. Visst kostar det pengar,
men ohälsa kostar också.
Charlotte Ågren

Vad gör konsulterna?

t På Arbetsmiljöverkets sida finns en
lista över företag som utför certifieringar.
t Innan konsulterna dyker upp ska
följande ha gjorts:
1. En manual ska finnas på arbetsplatsen.
2. Personalen ska vara utbildad i
systemet.
3. En intern revision ska vara gjord.
4. Ledningen ska ha dokumenterat
arbetsmiljöarbetet.
t Sedan kommer konsultföretaget in.
Det första de gör är att granska dokumentationen. Därefter kontrollerar de
om dokumenten stämmer med verkligheten, bland annat genom att prata
med personalen. Därefter återkommer
de med avvikelserapporter och förslag
på förbättringar, som att man ska göra
en viss riskanalyser. Efter det måste
man fortsätta att dokumentera, kontrollera och se till att all ny personal lär
sig vad som gäller. Revisorer återkommer en eller två gånger om året för att
se att man gör allt som har sagts.
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De billiga
kontorslandskapen
kommer att
stå oss dyrt

AV:
Anna Rask-Andersen,
ordförande för
Sjukhusläkarna i
Uppsala län,
professor och
överläkare vid Arbetsoch miljömedicin,
Akademiska sjukhuset,
Uppsala.

M

ånga sjukhus,
som byggdes på
60- och 70talet, måste nu
renoveras eller
ersättas med
helt nya byggnader. Ett sätt att få ned
kostnaderna är att placera läkarna i kontorslandskap istället för i traditionella
läkarrum, där läkaren disponerar ett
eget rum (s.k. cellkontor) eller delar
rum med några få kollegor. I planeringen tas ingen hänsyn till hur trivseln
blir i kontorslandskapen, ej heller till
att produktiviteten kan sänkas.
Det finns olika typer av kontorslandskap. För det första kan kontorslandskapen delas in efter storlek – små för
fyra till nio personer, medelstora för 10
till 24 personer och stora för ännu fler.
Forskning från Stressforskningsinstitutet vid Stockholms universitet har
visat högre risk för sjukskrivning speciellt bland kvinnorna i de medelstora
kontorslandskapen. I en dansk studie
var personer med eget kontor i genomsnitt sjukskrivna fem dagar per år,
medan de som satt i större landskap var
borta sju-åtta dagar.
Det finns kontorslandskap med olika
designprinciper. I traditionella kontorslandskap har var och en sitt eget skrivbord. I flexkontoren saknas detta och
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man tar där en plats som råkar vara
ledig. Man arbetar utan papper och
lämnar inte kvar något efter arbetspassets slut, s.k. clean desk. Förrådsutrymmena är begränsade.
I de aktivitetsbaserade kontoren har
arbetstagarna inte heller några fasta
arbetsplatser. Där utgår planeringen
ifrån arbetstagarnas olika aktiviteter.
Det finns arbetsplatser av diverse slag –
skrivbord i olika typer av rum där det är
förbjudet respektive tillåtet att prata,
andra rum med soffor eller ”sittsäckar”,
samt mindre s.k. tysta rum, där känsliga
samtal kan föras. Det kan också behövas
specialdesignade möbler med ljudisolerade skärmar, där man kan samtala i ett
öppet utrymme, utan att det stör.
Som läsaren redan insett, finns det
goda möjligheter för byggföretag och
möbeltillverkare att ”tälja guld med
täljkniv” på kontorslandskapen liksom
för dem som installerar olika nätverk.
Sådana företag har varit snabba med att
bygga aktivitetsbaserade kontor för sina
egna anställda.
För tre år sedan flyttade Försäkringskassans huvudkontor i centrala Stockholm till aktivitetsbaserade kontor vid
Telefonplan. Det har blivit svårt för de
anställda att överhuvudtaget hitta en
arbetsplats på morgonen, eftersom det
bara finns skrivbord till ungefär 75

procent av personalen, men det sparar
pengar – både byggkostnader och hyra.
Arbetsgivaren räknar helt kallt med att
en del sitter i möten eller arbetar
hemma. Integritet och sekretess har
hamnat på undantag. Personer som
ringer till Försäkringskassan har klagat
på överhörning dvs. de som ringer störs
av att de hör andra handläggares samtal
med andra kunder. Även Försäkringskassans anställda blir störda av
arbetskamraters samtal, vilket har gjort
att många sitter hemma för att kunna
koncentrera sig på sitt jobb.
Enligt Arbetsmiljölagen har arbetsgivaren ansvar för arbetsmiljön, men
vilket ansvar har arbetsgivaren för
arbetsplatserna i hemmen? Hur är försäkringsskyddet? Gäller arbetsskadeförsäkringen vid hemarbete t.ex. om någon
skulle snubbla på en matta och bryta
benet?
Även i sjukvården råder sekretess
precis som på Försäkringskassan. I kontorslandskapen i Psykiatrins Hus vid
Akademiska sjukhuset finns det stora
problem med överhörning.
Anställda som arbetat länge vid psykiatrin berättar att de bara behöver höra
brottstycken av samtal för att förstå vem
det handlar om. 2014 gjorde Upplands
allmänna läkarförening en anmälan till
IVO rörande brott mot tystnadsplikten

och röjande av sekretessbelagda uppgifter om psykisk sjukdom i kontorslandskapen. IVO kom på inspektion men
satte inte ned foten rörande huruvida
arbete i kontorslandskap var förenligt
med patientsekretessen. IVO skulle
komma tillbaka, men vi har inte sett
röken av dem.
Det paradoxala är att så fort någon
obehörigt loggat in i en journal, så
utgör det ett brott mot sekretessen och
karaktäriseras som dataintrång.
Kontroll av loggarna görs rutinmässigt
och brott polisanmäls, men tydligen är
det inte brottsligt att tillhandahålla
arbetslokaler, där det är omöjligt att
upprätthålla sekretessen.
De som har krävande arbetsuppgifter
– t.ex. att läsa journaler, ställa diagnos
och ordinera behandling – kan få

problem med att fatta beslut och med
minnet i ett öppet kontorslandskap, så
kallad kognitiv stress.
En studie från Stressforskningsinstitutet visade att personer med krävande
arbetsuppgifter blev distraherade och
okoncentrerade i kontorslandskap. Det
behövs dock mer kunskaper. Vid Stressforskningsinstitutet har nya studier
startat om hur uppmärksamhetsförmågan och arbetsminnet fungerar hos
personer som sitter i egna rum jämfört
med de som delar rum eller sitter kontorslandskap av olika storlek.
Innan kontorslandskapen i Psykiatrins
Hus byggdes protesterade alla fackliga
organisationer utom Kommunal, som
inte hade behov av några egna arbetsplatser eftersom de vid den tidpunkten inte
arbetade med datorer.

Arbetsgivaren påhejad av arkitekterna tog ingen som helst hänsyn till
personalens farhågor. En utvärdering av
arbetsmiljön i kontorslandskapen i Psykiatrins Hus gjord av Arbets- och miljömedicin vid Akademiska sjukhuset har
visat att kontorslandskapen inneburit
problem för personalen vilka inte kan
utföra sitt arbete på optimalt sätt. Det
är svårt att koncentrera sig i de öppna
landskapen och ljudstörningarna är
besvärliga. Meningen var att kontorslandskapen skulle leda till ökade kontakter och ökat samarbete, men nu
måste folk sitta med hörlurar för att inte
störas.
Det är en helt normal reaktion att bli
störd i kontorslandskap. Människan är
skapad för att reagera på faror, som t.ex.
kan uppträda i form av plötsliga ljud
eller något som händer i det perifera
synfältet. Värst har det blivit för överläkarna, som blir avbrutna i sitt arbete
hela tiden av yngre kollegor och annan
personal som vill fråga om något. För de
senare kan den ökade tillgängligheten
till expertis vara en fördel.
En annan grupp som fått det svårt i
kontorslandskapet är personer med
hörselnedsättning eller som tidigare
genomgått sjukdom t.ex. depression
eller stroke med efterföljande trötthet.
Särskilda arbetsplatser har färdigställts
för enskilda individer. Andra har helt
enkelt inte stått ut. Jag har personligen
kännedom om flera kollegor som lämnat
psykiatrin pga. kontorslandskapen.
Glädjande nog trivs personalen i
sjukhusledningen utmärkt i det aktivitetsbaserade kontor, som byggts i Akademiska sjukhusets äldsta byggnad.
Nu har ledningen för landstinget i
Uppsala län, som vid årsskiftet bytte
namn till Region Uppsala, flyttat in i
nya lokaler. Där sitter alla anställda
inklusive chefer i mellanstora öppna
kontorslandskap med fasta arbetsplatser.
Rykten gör gällande att trivslen inte är
den bästa. Politikerna har däremot egna
relativt rymliga rum. Jag tycker att
åtminstone politiker av samma färg
borde kunna sitta i kontorslandskap för
att föregå med gott exempel. Men det är
tydligen viktigare att politikerna får en
bra arbetsmiljö än att fotfolket i
sjukvården kan arbeta i anpassad miljö.
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SJUKVÅRDEN
OCH GROTTEKVARNEN

F

enja och hennes syster
Menja var i nordisk
mytologi två slavkvinnor
av jättesläktet. De ägdes
av kung Fjölner i Svitjod.
Men kung Frode från
Själland passade på att köpa systrarna
när han var på besök hos Fjölner.
Kung Frode ägde kvarnen Grotte
som hade magiska egenskaper. Magin
låg i att den kunde mala fram det som
kvarndrivarna sjöng om. Men hittills
hade ingen varit tillräckligt stark för att
kunna driva kvarnen. Frode var nog
ivrig att sätta kvinnorna i arbete när han
kommit hem. Han befallde Fenja och
Menja att mala fram guld och välstånd.
I sin hänsynslösa girighet tillät han inte
kvinnorna att sova mer än en stund och
de fick inte vila mer än den tid det tog
att föra fram en sång. Som hämnd för
detta lidande malde de båda jättekvinnorna, i lönndom, fram en fiendehär för att avsätta Frode.
Hären och sjökungen Mysing dödade
raskt Frode och tog med sig slavkvinnorna och kvarnen Grotte på sitt
skepp. Där tvingade sedan Mysing
systrarna att arbeta ännu hårdare för att
mala fram salt, utan att få någon vila
alls. Fenja och Menja hämnades följdriktigt också på Mysing, genom att
mala fram så mycket salt att skeppet
sjönk. I kvarnhjulets hål uppstod sedan
en malström som förde ut saltet i havet
och detta salt har gett haven sin sälta,
säger myten.
Begreppet grottekvarn har blivit en
metafor för en ”industrialism med hänsynslös människoförbrukning” enligt
SAOL, 1981. Girigheten blommar hos
många och ligger säkert latent hos de
flesta. Den skördar enorma offer och
stora lidande för människor och djur,
genom alla tider och i alla samhällen.
Men hur ser grottekvarnarna ut idag?
Var står de uppställda och vem gynnar
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de? Vad är det för produkter de mal
fram och vem kan ha nytta av dem?
Svaren är gränslösa så detta får du själv
begrunda. Men jag vet om en.
Svenskar är ett ganska naivt folk,
innerst inne. Förskonat från krig under
två århundraden så tror vi mer på den
Absoluta Rättvisan, i en existentiell
mening, än vi tror på Gud. Skyddsänglar ligger betydligt bättre till, de förväntas ju arbeta aktivt, helt i linje med
rättviseprincipen. Individer med en
depressiv läggning tror varken på
skyddsänglar eller rättvisa och har en
betydligt nyktrare syn på livet och verkligheten.
De som har en naiv och lite onykter
syn, vill tro att alla människor i vårt
land har tilldelats, antingen av en
skyddsängel eller av en naturlag, två
skålar, den ena fylld med olyckor och
besvikelser, den andra fylld med lycka
och framgångar. Ur dessa kommer vi
under våra liv att lite slumpmässigt
utsättas för än det ena än det andra. En
medelsvensk förväntar sig därmed att
lyckoskålen är betydligt större än
olycksskålen, för vi måste självklart få
kompensation! Inte bara juridiskt om vi
har blivit orättvist anklagade för något,
utan framför allt av livet självt, när vi
tycker att vårt lidande passerat vår gräns
för acceptans. Därför måste innehållet i
skålarna garantera ett genomsnittligt
gott och värdigt liv – självklart enligt
vårt eget standardmått – den dag vi
måste summera det.
Är det denna tro på rättvisan som en
sorts genetisk självklarhet, ett naturfenomen parat med en annan svensk
klassiker, den starka pliktkänslan, som
gör sjukvårdpersonalen så tålmodig och
offervillig? Är det därför de sväljer alla
floskler och halvsanningar de matas med
år ut och år in när de till slut går ut och
kritiserar årets arbetsförhållanden, och
ber om lättnader? Landstingpolitikerna

och cheferna är precis som Frode och
Mysing, de ser bara sin egen framtid och
välmåga, särskilt i kriser. De låtsas att
de lyssnar och talar i vänlig ton.
Därför går sjukvårdspersonalen till
arbetet, trots egen sjukdom, och sliter
ont under omöjliga förhållanden. De ser
det inte själva, men i realiteten jobbar
de enbart för att rädda chefen från obehaglig kritik uppifrån. De säger alltid
att de ställer upp för sina arbetskamrater
men sanningen är den motsatta. Man
understödjer bara omänskliga arbetsvillkor och skyddar därmed Frode och
Mysing.
Det normala är annars att stanna
hemma när man är sjuk och låta chefen
lösa personalbristen på annat sätt.
Ansvaret ligger inte hos den sjuke.
Dessa självklarheter följer faktiskt
samma principer som hur man behöver
hantera en alkoholist! Låt katastrofen bli
ett faktum, det blir ingen bättring
innan dess, så sluta med att agera medberoende möjliggörare.
Dagens moderna Frode och Mysing
vet dock att dagens Fenja och Menja är
lojala näst intill döden och att sänka ett
skepp, ligger absolut inte för dem!
Grottekvarnen drivs framgångsrikt
vidare, helt enligt landstingsplanen.
Produktionen ökar.
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TA NÄSTA STEG MED REPATHA
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. Se www.fass.se
Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha® är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (heterozygot
familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggsbehandling till kostomläggning:
i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C
med den maximalt tolererade dosen av en statin eller,
ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behandlingar hos
patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka statiner är kontraindicerade.
*Maximal tolererbar dos statin + ezetimib

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyperkolesterolemi
hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombination med andra
blodfettssänkande behandlingar.
Effekten av Repatha® på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu
inte fastställts. Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. För
fullständig information vid förskrivning samt produktresumé, Amgen feb 2017,
se www.fass.se
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Repatha® (evolocumab) Rx, (F), ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk.

