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Framfall
• Mer än varannan har
väntat över ett halvår.
• Mer än var femte i
kön har väntat över ett
år.
Över 90 dagar: 72,8%  
Över ett halvår: 53,6%
Över ett år: 21,6%
Urinläckage kvinnor
Över 90 dagar: 67,4%  
Över ett halvår: 53,5%
Över ett år: 18,6%
• Mer än varannan ha

Nässkiljevägg, plastik
• Var tredje har väntat
över ett halvår.

Över 90 dagar: 70,2 %  
Över ett halvår: 35%
Höftled Protesbyte
Över 90 dagar: 52,8 %  
Kotförskjutning
Över 90 dagar: 70 % 
Över ett halvår: 35,8%
Sköldkörteloperation
Över 90 dagar: 66,7%  
Över ett halvår: 31,9%
’Kirurgi (
Över 90 dagar: 50,2%    
Över ett halvår: 30,8%

Tumbasförslitning
(artros)
• 63,5 procent har
väntat längre än ett
halvår.

Sjukhusläkaren
granskar
väntetiderna

Sjukhusläkaren
granskar
väntetiderna

PORTRÄTTET

Sjukhusläkaren träffade Rickard L Sjöberg
– läkaren som tipsade medierna om Kevin-fallet

• Sidorna 26-31

Så ska AT ersättas Se vilka frågor som är viktigast
för sjukhusläkarna runt om i landet

• Sid 8-9

Ledaren
• Sidan 3

• Sidorna  38-41

• Sidorna  14-21

n Andelen patienter som får vänta allt längre på
vård växer nu snabbt. På flera stora sjukhus får inte
ens hälften av patienterna vård inom vårdgarantins
gränser. En som drabbats är Staffan Börjesson
(bilden) som lider av spinal stenos. Han har nu
väntat två år och två månader på behandling.
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För profylax av stroke och systemisk embolism hos patienter som har  
ett icke-valvulärt förmaksflimmer med en eller flera riskfaktorera

För profylax och behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE)b

Product under license of Daiichi Sankyo Europe GmbH msd.se

a Riskfaktorer så som kronisk hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA).
b Efter initial användning av parenteralt antikoagulans i minst 5 dagar.

Enkel och smidig dosering, en tablett per dag!

Välj LIXIANA®  

LIXIANA® (edoxaban) filmdragerade tabletter 15 mg, 30 mg, 60 mg. Övriga antitrombotiska medel. Rx, F, SPC 06/2017. 
qLäkemedlet är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje 
misstänkt biverkning.
INDIKATIONER: Profylax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer, såsom kronisk hjärtsvikt, hypertoni, ålder 
≥75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA). Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungembolism (LE), samt profylax av recidiverande DVT och LE hos 
vuxna.
KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne
• Kliniskt signifikant, aktiv blödning.
• Leversjukdom förknippad med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk.
• Organskada eller tillstånd som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Detta kan omfatta pågående eller nyligen inträffade ulcerationer i mag-tarmkanalen, förekomst av maligna 

tumörer med hög blödningsrisk, nyligen inträffade hjärn- eller ryggradsskador, nyligen genomgången hjärn-, ryggrads- eller ögonkirurgi, nyligen inträffad intrakraniell blödning, kända eller 
misstänkta esofagusvaricer, arteriovenösa missbildningar, vaskulära aneurysm eller större intraspinala eller intracerebrala vaskulära missbildningar.

• Okontrollerad svår hypertoni
• Samtidig behandling med andra antikoagulantia, t.ex. ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin (enoxaparin, dalteparin etc.), heparinderivat (fondaparinux etc.), orala antikoagulantia 

(warfarin, dabigatranetexilat, rivaroxaban, apixaban etc.), förutom vid byte av oral antikoagulationsbehandling under speciella omständigheter eller när UFH ges i doser som krävs för att hålla 
en central ven- eller artärkateter öppen.

GRAVIDITET OCH AMNING: Säkerhet och effekt för edoxaban har inte fastställts hos gravida eller ammande kvinnor. Lixiana är kontraindicerat under graviditet och amning. Vid förskrivning och för 
aktuell information, förpackningar och priser se fass.se. 
INNEHAVARE AV MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND: Daiichi Sankyo Europe GmbH. Representant: MSD Sverige, Box 45192, SE- 104 30 Stockholm, Sweden. Tel: 08-578 135 00 MSD, PO Box 
45192, 104 30 Stockholm BIVERKNINGAR SKA RAPPORTERAS. Rapporteringsblanketter och information finns på www.lakemedelsverket.se/rapportera. Biverkningar ska även rapporteras 
till MSD via telefonnummer. 077-5700488 eller via e-post: medicinskinformation@clinicaltesting.se    03-18-CARD-1215510-0000 aug 2017

t Vårdgarantin till sjukhusvård innebär
att om man får en remiss eller själv söker
till den planerade specialiserade vården
så ska man få en tid inom 90 dagar. Tas
då beslut om exempelvis operation ska
man få tid för detta också inom 90 dagar.
Väntan på utredning som röntgen eller
annan provtagning räknas inte in.

Sjukhusläkaren har tittat på tre uni-
versitetssjukhus och även jämfört sta-
tistiken för landstingen fem år bakåt. 

På de tre universitetssjukhusen hade, i
juli 2017, cirka varannan patient i kön
inte fått vård inom tre månader. 

På Sahlgrenska och Skånes universi-
tetssjukhus visade granskningen att för
en rad diagnoser hade två av tre patienter
väntat över ett halvår och väntetider på
ett år var heller ingen ovanlighet.

På Norrlands universitetssjukhus är
det lika illa där två av tre patienter har
väntat längre än 90 dagar för en rad dia-
gnoser man har tittat på. 

Det är också en stor ojämlikhet över
landet och det finns hela landsting där
nästan varannan patient väntat längre än
vårdgarantin med Västernorrland,
Värmland och Dalarna, följt av Väster-
botten i topp men med liten skillnad
mot de närmast följande. Bäst ut
kommer Halland med bara var tionde
patient. Detta belyser också att det inte
är storleken på ett landsting som avgör
vårdinnehållet. 

Eftersom inte röntgen eller annan
provtagning räknas in, så är väntan i

praktiken ofta betydligt längre men det
är alltså inget man kan se. Och även om
vårdgarantin följs är redan tre månader i
varje skede allt för lång väntetid för
många av dessa patienter. Det gäller dia-
gnoser som inte är livshotande men som
ändå kan vara arbetshindrande, smärt-
samma eller på annat sätt ge dålig livs-
kvalitet med begränsad vardag. De kan
också medföra stora krav på både andra
former av vård eller stöd samt hjälp av
anhöriga. På arbetsplatser är det stora
bekymmer med att ha medarbetare och
anställda som är sjukskrivna, eller som
anhörigvårdar i onödan. 

Denna vård kallas slarvigt ”opriorite-
rad vård” eller ”den stora bulken av
rutinsjukvård” men är alltså inte mindre
viktig för det. Den är prioriterad som
nödvändig i och med att patienten är
uppsatt för åtgärd. 

För förtroendet för vården måste vi ha
en snabb tillgänglighet. Det påverkar
också det dagliga livet och vi har stora
samhällsvinster med att se till att de
åtgärdas. 

Universitetssjukhusen och lands-
tingen klarar inte att ta hand om all
denna vård idag. Dels sker utveckling
hela tiden inom högspecialiserad vård
med ökade medicinska möjligheter och
därmed arbetsuppgifter. Gigantiska sam-
manslagningar, omorganisationer  och
tveksamma styr- och ledningsmodeller är
andra orsaker som också orsakat vård -
platsbrist och personalbrist. Detta gör att

man förutom sina andra uppdrag som
forskning, utbildning och högspecialise-
rad vård,  i första hand måste fokusera på
det akuta omhändertagandet. 

Många landsting försöker köpa
planerad vård för sina medborgare och
patienter kan också via det så kallade
riks avtalet söka vård över landstings-
gränserna, men eftersom det ser nästan
likadant ut överallt så är det i praktiken
begränsade möjligheter. 

Den här typen av vård bör kunna ske i
tillräcklig omfattning utanför de stora
sjukhusens regi i form av att värna de
små sjukhusen och att stimulera  mer
specialiserad öppenvård i olika driftsfor-
mer med korta beslutsvägar och minskad
administration. Det ska ske i nära samar-
bete med både primärvård och uni-
verstetssjukhusvård. Man ska vara
aktsam om vårdkedjor och kontinuitet
för utbildning och patientsäkerhet, men
det går att lösa.  

Även om vårdgarantin följs, med tre
plus tre månader exklusive tid för utred-
ningar, så är det alldeles för stelbent och
ofta alldeles för lång tid för den enskilde.
Och det enda som egentligen är intres-
sant för patienten är inte detta datum-
trixande utan det är att få besked om hur
lång tid det tar från första besöket till
åtgärd, där utredningar är medräknade. 

Sjukvården är en närande sektor och
ska kunna tillhandahålla den vård sam-
hället har beslutat faller inom den offent-
ligt finansierade vården. 

Med köer på över sex månader
är vårdgarantin inte värd namnet

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA

Sjukhusläkaren 3/2017www.sjukhuslakaren.se LEDARE

Köerna blir allt länge. Den så kallade vårdgarantin för
planerad vård överskrids för många sjukdomar med råge i
nästan alla landsting, visar Sjukhusläkarens kartläggning.
När väntetiden överstiger både sex och tolv månader till 
operation eller annan åtgärd, så får man konstatera att det
inte finns någon garanti värd namnet.
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Tidningen Sjukhusläkaren
bevakar fackliga och sjukvårds politiska frågor.
Tidningen ges ut av Sjukhusläkarna som är den största yrkesföreningen
inom Sveriges läkarförbund, med drygt 18.000 medlemmar – cirka 40
procent av Läkarförbundets medlemmar; alla sjukhusspecialist er, samt
professorer, docenter och högskolelektorer vid universiteten. 

Chefredaktör/redigering: Christer Bark, +46 709–634062
christer.bark@sjukhuslakaren.se
Webbredaktör/reporter: Anna Sofia Dahl, +46 767 900 441
annasofia.dahl@sjukhuslakaren.se
Annonser: Bengtsson & Sundström Media.
Kontakta Peter Sundström. 
Tel: 08-10 39 20. E-post: sjukhuslakaren@bs-media.se
Prenumeration 320 kronor/helår
TS-upplaga: 20.800 ex.

ISSN 1651-2715. Medlem i

SJUKHUSLÄKAREN DIN TIDNING 

Christer Bark
Chefredaktör, redigerare, reporter
christer.bark@sjukhuslakaren.se 
+46 709 634 062

t Christer har varit chefredaktör, redigerare och reporter på tidnin-
gen Sjukhusläkaren sedan 2001.
Dessförinnan jobbade han under många år på dagstid-
ningen Arbetet som reporter, redigerare, nattchef och
redaktions sekreterare.
Christer har även under många år frilansat åt en rad tid-
ningar, tidskrifter och organisationer som journalist och

webb och tidningsdesigner.
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1A Farma = Sandoz = Novartis

Förkortad förskrivningsinformation

Pregabalin 1A Farma (pregabalin) Pregabalin kapsel, hård. 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 mg. Rx, F. Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika. 

Indikationer: Neuropatisk smärta hos vuxna. Epilepsi, tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall. Generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Kontraindikationer: 
Överkänslighet. Varningar och försiktighet: Angioödem har rapporterats. Behandlingen ska avbrytas omedelbart vid svullnad av ansikte eller kring luftvägar. Yrsel och 
somnolens kan uppstå, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallskador i den äldre patientgruppen. Patienter bör avrådas från att köra bil, sköta avancerade maskiner 
och delta i andra potentiellt riskfyllda aktiviteter innan det är känt om pregabalin påverkar deras förmåga att utföra dessa aktiviteter. Försiktighet bör iakttas hos 
patienter med tidigare missbruksproblem. Pregabalin ska användas med försiktighet till patienter med hjärt-kärlsjukdom. Patienter ska övervakas för tecken på suicid-
tankar och självmordsbeteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk rådgivning om tecken på 
suicidtankar och självmordsbeteende uppstår. Ombud med ansvar för läkemedelsinformationen i Sverige: Sandoz A/S, Edvard Thomsens vej 14, 2300 Köpenhamn S.  
Email: info.sverige@sandoz.com. Datum för översyn av produktresumén: 2017-07-07. För priser, förpackningar och ytterligare information, se www.fass.se. 

Subventionsbegränsningar: Subventioneras vid 1) epilepsi. 2) neuropatisk smärta endast för patienter som ej nått behandlingsmålet med varken TCA 
eller gabapentin eller där dessa ej är lämpliga av medicinska skäl. 3) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med 
antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl.

Referenser: 1. Pregabalin 1A Farma SPC (07.07.2017) 2. Pregabalin omfattas inte av generisk substitution på apotek, d.v.s. ingår inte i periodensvara system där 
apoteket automatiskt byter ut läkemedlet. 3. Listpris (AUP) Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) september 2017.  

Pregabalin 1A Farma 
NY INDIKATION: För behandling av perifer 
och central neuropatisk smärta hos vuxna.1

Välj Pregabalin 1A Farma från Sandoz om du vill garantera: 

Gör ett aktivt val och frigör resurser i vården
Apoteken byter inte automatiskt ut Lyrica®2  

 27–57% i besparingar jämfört med Lyrica®3

 Samma kvalitetskrav som för Novartis läkemedel
 Återinvestering i forskning och utveckling av nya innovativa läkemedel från Novartis

Anna Sofia Dahl
Reporter, webbredaktör
annasofia.dahl@sjukhuslakaren.se
+46 767 900 441

t Anna Sofia är journalist med mångårig erfarenhet från
lokaltidningen TTELA. 
Anställdes på Sjukhusläkaren 2016, dessförinnan hade
hon ett vikariat på Läkartidningen. 
Anna Sofia har hand om sjukhuslakaren.se och våra
konton på sociala medier. Brinner för fackliga frågor och

vill gärna komma ut i verkligheten så ofta som möjligt.

Sjukhusläkarens redaktion

Sjukhusläkarnas ägarpolicy för tidningen Sjukhusläkaren
• Sjukhusläkaren ska skapa sjukvårdspolitisk debatt kring 
Sjukhusläkarnas frågor, förmedla nyheter i hälso- och sjukvårdspolitiska
frågor och frågor som rör läkarrollen ur medicinskt, etiskt, fackligt
samt samhälleligt perspektiv.
• Sjukhusläkaren i tryckt form och på webbplatser har
publicistisk självständighet.
• Se hela policyn på: sjukhuslakaren.se/kontakta-oss/om-oss/

Riskera inte att bli utan Sjukhusläkaren 
– anmäl din nya adress när du flyttar!
Enklast gör du det genom att skicka ett e-mail till: medlem@slf.se Du kan
också skicka ett vanligt brev med din nya adress till Medlemsadministra-
tionen, Box 5610, 114 86 Stockholm eller ringa Läkarförbundets med-
lemsregister. 
Tel: 08-790 35 70. Fax: 08-790 33 25

Kontaktuppgifter till Sjukhusläkarnas kansli
Wendela Zetterberg, kanslichef: 08–790 34 50.
E-post: wendela.zetterberg@slf.se 
Postadress: Box 5610, 114 86 Stockholm.
Besöksadress: Villagatan 5.
Bankgiro 152–9452.

Kontaktuppgifter Sjukhusläkaren

SJUKHUSLÄKAREN
SÖKER FRILANSARE

n Är du frilansare med intresse för 
sjukvådspolitik och att granska den
svenska sjukvården?
n Skicka in en ansökan till oss på 
redaktionen@sjukhuslakaren.se
n Du kan jobba i en frilansgrupp, du kan
jobba själv, du kan bo var som helst i
Sverige.  
n Erfarenhet och envishet är ett plus.
n Vår printversion kommer ut sex gånger
om året och vi uppdaterar vår 
nättidning kontinuerligt.
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Jag frågade mig i en tidigare krönika
om värdegrund var något att ha. Svaret
var NEJ, och vad som menas med grund
kvarstår obesvarat, kanske mest som ett
grunt värde, eller som något grundlöst
dumt (uppfunnet av våra administratö-
rer) där var och en ska ha olika värde-
grunder trots gemensam sjukvård i
Sverige. 
I detta mitt sökande efter mode-

ordets betydelse kom jag att besöka
många hemsidor här i Sverige. En av
dessa var IVO, Inspektionen för vård
och omsorg. Det kändes bra att få ta del
av Inspektionens uppfattning om
vårdens innehåll och mening. Men det
var inte lika lätt som det verkade. Jag
lovade återkomma i saken. 
Om man söker på ”Värdegrund”

hos IVO får man 14 ganska diffusa
träffar. Till sist fann jag ledtråden –
”Årsredovisning-2015-IVO.pdf”. Här
skulle jag finna IVOs värdegrund.
Under ”Kompetensförsörjning och
arbetsmiljö” fanns svaret: ”IVO har
under 2015 avslutat sitt arbete med den
s.k. förändringsplattformen där en
viktig del handlar om att stärka organi-
sationskulturen vid IVO. Vi har fast-
ställt vår värdegrund, fortsatt arbetet
med ledar- och medarbetarutveckling.”
Jättebra!! tänkte jag, då finner jag svaret
i den 62 sidor långa framställningen.
Men neej, inget mer om värdegrun-
den…

Kontakta oss, skriver IVO, och sagt
och gjort så fick registratorn ett litet
mail från mig. ”...Därför undrar jag om
ni ville sända mig den sk förän-
dringsplattformen samt er fastställda
värdegrund”, skrev jag. En dag senare
kom svaret: 
”Säkert meddelande / Protected

message: Ämne / SV: IVOs värde-
grund?
Öppna meddelandet / Open message:
Du har mottagit ett säkert e-postmed-
delande. Meddelandet kan öppnas och
svaras på från länken ovanför. Förbindel-
sen är skyddad med SSL-kryptering. Av
säkerhetsskäl är läsningen begränsad
och när du öppnat meddelandet kan det
läsas i högst 30 dagar. Om du vill läsa

meddelandet därefter måste det
antingen skrivas ut eller sparas på din
dator inom de 30 dagarna. Observera att
meddelandet måste öppnas inom 60
dagar, sedan raderas det.”
Plötsligt kände jag mig som en

hemlig agent, det här blev ju jättespän-
nande!! Jag öppnade meddelandet på
min mobil, såg att det fanns på plats
och stängde telefonen. Men det skulle
jag ju inte ha gjort, man fick ju bara läsa
meddelandet en gång.  När jag senare
öppnade min dator samma dag var med-
delandet stängt. Det måste ha varit
riktigt hemligt, tänkte jag. Men regis-
tratorn på IVO var snäll och skickade
det på nytt.

”Hej Per, Angående din begäran den
29 mars”, stod det. ”Härmed bifogas
slutredovisningen av arbetet med för-
ändringsplattformen. Handlingen
utlämnas utan hinder av sekretess.
Gällande IVO:s värdegrund ber jag att
få återkomma. Ivo tar betalt för att
lämna ut handlingar elektroniskt om
det tar mer än en halvtimma att söka
fram och lämna ut de aktuella handling-
arna. Den del av arbetet som består av
sekretessgranskning, maskning och

skanning tar vi inte betalt för. Avgiften
tas ut för varje påbörjad halvtimme och
enligt en taxa som uppgår till 625 kr
per timme inklusive moms. Att IVO
har rätt att ta ut avgiften ifråga framgår
av 4 § första stycket 8 avgiftsförord-
ningen (1992:191). Rätten att besluta
avgiften framgår av 5 § avgiftsförord-
ningen.” ”Det här kommer att bli
dyrt”, tänkte jag.
Men så fortsatte mailet, ”Hanter-

ingstiden för din begäran understiger en
halvtimme och ingen faktura kommer
att skickas. För Inspektionen för vård
och omsorg. XX” Åååh så skönt. Jag
läste igenom slutredovisningen av
arbetet med förändringsplattformen.
Tyvärr fanns absolut ingenting där som
handlade om värdegrunden, men
däremot bekräftade IVO att de hade
uppnått ungefär vad de tänkt sig, i
denna slutredovisning.
”Sekretess, hemliga handlingar,

och fortfarande inget resultat”,
tänkte jag, Var finns den där värdegrun-
den de skrev om, ”Vi har fastställt vår
värdegrund”?Men så kom det
befriande mailet en knapp vecka senare:
”Hej igen, IVO har ingen egen beslutad
värdegrund utan följer den statliga
värdegrunden: http://www.varde-
grundsdelegationen.se/publikationer/sk
riften-den-gemensamma-vardegrunden-
for-de-statsanstallda/. Det finns inget
beslut, eller annat dokument, att lämna
ut avseende detta”. Så, aha, de ”fast-
ställde sin värdegrund” genom att
besluta att de inte skulle ha någon egen.
Nu förstod jag äntligen.
Och Statens då? Ja, den finner man

i den 36 sidor långa skriften. Men den
syns inte precis i registret, för då skulle
man bläddra sig dit direkt. Men väl
funnen innebär värdegrunden sex
grundläggande principer, nämligen
Demokrati, Legalitet, Objektivitet, Fri
åsiktsbildning, Respekt, samt Effek-
tivitet och service. Och det kan ju aldrig
vara fel. Men är detta något för IVO?
frågar jag mig. Jag tror att de har insett
att det där med värdegrund inte är så
mycket att ha. Fast det är hemligt!!
Schhhhh!
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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.

NYHET
DET BLEV JUST LITE ENKLARE 
ATT BEHANDLA OSTEOPOROS 
Byt till en komplett behandling i veckoförpackning

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. 
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t Förslaget om att ersätta dagens all-
mäntjänstgöring, AT, med en så kallad
bastjänstgöring, BT, bottnar i den
total översyn av läkarutbildningen –
från grundutbildningen till färdig spe-
cialist – som just nu pågår. 
2015 reformerades specialisttjänstgör-
ingen, ST, och den 31 maj levererade
regeringens utredare Jens Schollin sitt
betänkande avseende läkares speciali-
sering till Socialdepartementet. I
början av september var det dock fort-
farande under beredning. 

De senaste sju åren har även Läkar-
förbundet arbetat med frågan om hur
framtidens läkarutbildning och specia-
lisering ska se ut. Och en av dem som
varit delaktig i det arbetet är Sofia
Rydgren Stale, ledamot i förbundssty-
relsen och ordförande för Läkarförbun-
dets utbildnings- och forskningsdele-
gation. Enligt henne handlar föränd-
ringen till stor del om att kunna
erbjuda alla läkare, oavsett var man
utbildat sig, en väg in i svensk hälso-

och sjukvård. För faktum är att nästan
hälften av de som idag legitimeras i
Sverige har utbildat sig i ett annat
land, och som systemet ser ut idag
saknar de just den vägen.

Utlandsutbildade utestängda
från introduktionssystemet idag
Det finns även en annan aspekt som i
allra högsta grad spelar in – enligt EU:s
yrkeskvalifikationsdirektiv får man inte
lov att ställa olika krav på de som är
utbildade i Sverige kontra de som har
gått sin utbildning i ett annat land
inom EU/ESS. Det är alltså inte okej
att ställa ytterligare krav på de som
kommer med en legitimation från
övriga Europa. 

– Men de får inte heller lov att göra
AT – eftersom den är legitima-
tionsgrundande godkänner inte Social-
styrelsen att de går på en sådan tjänst –
vilket gör att de är helt utestängda från
hela introduktionssystemet, säger Sofia
Rydgren Stale.

Sjukhusläkaren  4/2017 www.sjukhuslakaren.seTEMA: LÄKARUTBILDNINGEN

Så är det tänkt 
att AT ska ersättas

Istället skapas andra typer av nödlös-
ningstjänster, vilka i vissa fall innebär
ökad otrygghet och sämre lön.

– När man pratar med studenter på
SLF Student Utlands karriärmässa kan
de tänka sig att jobba under nästan vilka
förhållanden som helst, bara de får en
introduktion till svensk sjukvård. Som
fackförbund är det inte rimligt att tycka
att det är okej att man jobbar på tjänster
som är arbetsrättsligt diskutabla. Och
de tjänsterna försvinner i och med BT.

Kompetensstyrd
bastjänstgöring
Däremot tillåter nämnda EU-direktiv
en uppdelning av specialiseringen.
Tanken är därför att den nya grund -
utbildningen, som utreds parallellt  
efterföljs av en obligatorisk introduk-
tion i form av bastjänstgöringen innan
det femåriga ST-blocket. Sofia Rydgren
Stale säger att ingången i utredningen
om BT är att det ska vara fokus på
klinik, att man ska träna sig i att vara
doktor, och att det på det sättet
kommer vara likt AT.

Emellertid skiljer sig AT och BT sig
åt i det avseende att bastjänstgöringen
föreslås vara kompetensstyrd snarare än
tidsstyrd. Det kommer alltså att finnas
medicinska delmål som ska uppfyllas
snarare än en checklista.

– Vi har inte sett någon målbeskriv-
ning än och vi vet egentligen inte exakt
hur man har tänkt att formulera vilka
placeringar som måste ingå, mer än att
förslaget just nu ligger på primärvård
och akutsjukvård som absoluta krav.
Det man måste säkerställa är att man
inte tappar psykiatrin som kompetens -
mål, eftersom psykisk ohälsa är så pass
vanligt förekommande så måste man ha
erfarenhet att möta individer med de
svårigheterna.

Fler specialiteter kan
användas i utbildningen
Idag är det enligt föreskrift relativt få
specialiteter som får lov att ta emot AT-
läkare. I och med den föreslagna föränd-
ringen, till en kompetensstyrd intro-
duktion, skulle spridningen av vilka

specialiteter som kan användas bli
större. Och det skulle i sin tur leda till
fler tjänster, menar Sofia Rydgren Stale.

– Man kan till exempel lära sig att
jobba på en avdelning, teamarbete eller
att möta oselekterat patientmaterial på
en akutmottagning inom andra speciali-
teter än internmedicin eller kirurgi och
ortopedi. 

Större genomströmning
– Runt 70 procent gör idag en 21
månader lång AT och blir introduktio-
nen istället tolv månader så kan du
nästan, på redan befintliga block, slussa
igenom dubbelt så många. På så sätt
ökar man möjligheten och kapaciteten
inom landstingen, och handledare finns
ju inom alla specialiteter eftersom man
har ST-läkare på samma kliniker. Så
troligen kommer BT att skapa mer luft i
systemet och en möjlighet att ta emot
fler. Eftersom det blir en större
genomströmning minskar risken för att
det blir en flaskhals, vilket vi ser idag
med AT. Då kortas också tiden från det
du påbörjar din utbildning till att du är
färdig specialist, utan att man egentli-
gen förkortar den egentliga utbild-
ningstiden.

Sofia Rydgren Stale påpekar dock att
det är viktigt att de olika delarna, fram
till att man blir färdig specialist, bygger
på progression.

Kunskap föråldras snabbt
– Du ska ha med dig mer erfarenhet från
din grundutbildning i det nya systemet
än vad du har idag. Många tycker att
AT på 18 månader är för kort tid, men
jag tänker att det är lätt att man hamnar
i att man ska lära sig allt vid ett tillfälle.
Snarare bygger vår kunskap och kompe-
tens på att vi har en bra progression –
att vi hela tiden bygger på den kunskap
som vi förvärvade i ett tidigare skede.
Man kanske inte måste kunna allting
om allt den dag man börjar sitt ST-
block, även om man måste ha vissa
grundläggande kompetenser som man
kan och känner sig trygg i. 

– Jag blev själv legitimerad 2005 och
mycket av det jag lärde mig på exem-

pelvis mina internmedicinska placer-
ingar är inte giltigt idag överhuvudta-
get. Det är inte den rena kunskapen som
är viktig, utan vilka färdigheter vi
uppnår, hur vi införskaffar oss ny
kunskap och tränar oss i att arbeta som
läkare. Kunskapen kommer vi hela
tiden att behöva uppdatera oss på.

Det finns därför ytterligare en stor
stötesten att hantera i framtiden – möj-
ligheten till kunskapsinhämtande och
kompetenshöjning även efter ST.

– Det är något som vi ofta lyfter och
har pratat med utredarna om i olika
sammanhang, men det är ingenting som
kommer att stå med i de förslag som
läggs fram – även om det är en jättevik-
tig del i den här kedjan. Vi får fortsätta
att arbeta mot Socialdepartementet,
Socialstyrelsen och huvudmännen.

Att dagens AT-system också
fungerar som en viktig rekryteringsbas
för många sjukhus runt om i landet är
en annan fråga som man från förbundets
sida lyft fram.

– Om man går fram med det förslag
som vi har sett hittills så är tanken att
hälso- och sjukvården fortfarande ska
vara huvudmän, det vill säga lands-
tingen och regionerna. Både vi från
Läkarförbundet och SKL har varit
väldigt tydliga med att vi önskar en
spridning av BT-tjänster över hela
landet, just eftersom det är en viktig
rekryteringsbas.

Små sjukhus skulla kunna
skräddarsy bastjänstgöring
Hon menar att det också skulle kunna
innebära att mindre sjukhus, eller
sjukhus som geografiskt sett är mindre
attraktiva, skulle få möjligheten att
skräddarsy bastjänstgöringen och på så
sätt locka till sig medarbetare.

– Troligen öppnar föreskriften upp
för en valfri placering vilket kanske ökar
flexibiliteten, så länge man uppfyller
målen, och de möjligheterna är lite
sämre idag.

Anna Sofia Dahl
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Sofia Rydgren Stale, ordförande för 
Läkarförbundets utbildnings- och 
forskningsdelegation:

AT kan komma att bli BT. En förändring som är betyd ligt
mer omfattande än bara ett namnbyte och som också väcker
många känslor. Men vad skulle den egentligen innebära?
Sjukhusläkaren har pratat med Sofia Rydgren Stale, ord-
förande i Läkarförbundets utbildnings- och forskningsdele-
gation, för att reda ut en del av frågetecknen.

Kompetensstyrd  bastjänstgöring blir brygga 
mellan grundutbildningen och specialistutbildningen

”Som fackförbund är det
inte rimligt att tycka att
det är okej att man jobbar
på tjänster som är arbets-
rättsligt diskutabla. Och
de tjänsterna försvinner i
och med BT”.
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Dagens AT-system fungerar
inte som det är tänkt och
mycket har hänt i den
svenska hälso- och sjukvår-
den sedan föreskriften
skrevs. Det menar Jonas
Ålebring, ordförande för
SYLF, som samtidigt pekar
på vikten av att behålla de
delar som är bra med AT.

t Varje år sedan 2000 har SYLF,
Sveriges Yngre Läkares Förening, frågat
landets AT-läkare hur de upplever sin
allmäntjänstgöring. Precis som tidigare
visar årets resultat att AT alltmer
frångår sitt huvudsyfte – att vara en
utbildningstjänst och en introduktion
till den svenska hälso- och sjukvården.
Och enligt Jonas Ålebring, ordförande
för SYLF, är det för många en problema-
tisk del av karriären.

– När vi gör vår AT-ranking ser vi år
efter år att man behandlas mer som
arbetskraft och att utbildning och hand -
ledning hamnar i skymundan. Tanken
är att AT ska vara en introduktion till
yrkeslivet och komma direkt efter läka-
rexamen, men idag är väntetiden
väldigt lång. Det leder till att många
vikarierar innan AT och får därför sin
introduktion på helt oreglerade visstids -
anställningar ofta helt utan handled-
ning, säger han.

Just avsaknaden av handledning och
instruktion är ett återkommande tema i
AT-läkarnas svar, så även i år. En bidra-
gande orsak menar SYLF är förekomsten
av hyrpersonal och i årets rapport
skriver man bland annat: ”I en verksam-
het som ständigt är pressad, där perso-

nalen ständigt byts ut, blir verksamhe-
tens överlevnad det primära och AT-
läkares utbildning sekundär”.

– Utbildning är inte det som alltid är
mest prioriterat – det är vårdproduk-
tion. Den saken kommer man inte åt
med en ny tjänst, men det kanske kan
underlätta om man har tydligare mål
som man kan peka på att man måste
uppfylla, säger Jonas Ålebring och fort-
sätter:

– En annan sak i AT-föreskriften som
inte känns helt aktuell är att hand -
ledarna på de olika avsnitten måste vara
specialister. Vi tror att en erfaren ST-
läkare också kan sköta den
handledningen   och att det då skulle bli
större chans att man faktiskt får den.

Jonas Ålebring tycker att dagens AT-
föreskrift är stelbent och inte helt
anpassad till dagens hälso- och sjukvård,
men vill ändå poängtera vikten av att de
delar som fungerar inkluderas i arbetet
med att utveckla en ny introduk-
tionstjänst.

– AT har väldigt många bra faktorer,
men målen är helt enkelt väldigt gamla
och sjukvården har ändrats sedan 60-
talet då AT kom till. Så som AT-före-
skriften är uppbyggd idag är den
väldigt konserverande och gör det
mycket svårare för landstingen att skapa
fler introduktionsblock och platser. Jag
tror att alla är överens om är att vi
behöver ha en bra introduktion, utan
väntetider, för alla som tar läkarexamen.
Och vi läkare måste vara med och
påverka denna förändring, oavsett vad
man egentligen tycker om den, så att
den blir precis så bra som det bara går.

En annan viktig del, som Jonas
Ålebring  menar måste finnas med när
Socialdepartementet jobbar vidare med
frågan, är kravet på regelbunden extern
granskning. Idag finns det krav på både
grundutbildningsnivå och på ST, men
inte på AT. Han kallar det för
oacceptabelt   och pekar på att det är en
av de saker som måste ändras i arbetet
med läkarnas introduktion i yrkeslivet.

2015 ändrades målen i ST och
arbetet med att förändra läkarutbild -
ningen har nu pågått under en längre
tid. Och det är i glappet som uppstår
mellan de två olika delarna som
bastjänst göringen ska fungera som en
brygga. Utgångspunkten i Jens Schol-
lins utredning är kort uttryckt att intro-
duktionen ska kunna klaffa med både
det som är före och det som är efter,
även när målstrukturerna ändras.

– Att man flyttar legitimations -
tillfället i den nya grundutbildningen är
en annan viktig del. Egentligen faller
AT-föreskriften i och med det och vi
tror att en bastjänstgöring är bättre än
att man går direkt in i ST efter att man
blir legitimerad. För det är man nog
inte redo för.

Anna Sofia Dahl
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n I SYLF:s rapport skriver man bland annat att årets
undersökning, likt tidigare år, visar att större sjukhus
har svårare att få höga betyg i rankingen jämfört med
små sjukhus. Bland annat för att AT-läkarna upplever
att det är lättare att få kontakt med ledningen, påverka
arbetsmiljön och bli igenkänd av kolleger och chefer
vid ett mindre sjukhus. Dock behöver det inte innebära
att de stora sjukhusen hamnar i botten på listan, i årets
ranking klättrar universitetssjukhusen.

n I AT-rankingen från 2016 fanns frågan om före -
komsten av handledning under AT med. 
Tabellen nedan anger handledningsfrekvensen per AT-
läkare som svarat att de haft en namngiven handledare
från AT-rankingen 2016, i procent.
Placering 1 gång/v 1 gång/mån Enstaka Inte alls
Medicin 9,5 42,9 43,6 3,9
Kirurgi 5,7 33,1 52,1 9,1
Psykiatri 34,8 31,6 25,9 7,6
Allmänmed 93,7 4,5 1,8 0

n Resultatet av svaren på frågan ”Har du tjänstgjort
utan legitimerad kollega tillgänglig på sjukhuset/jour-
centralen eller akutmottagningen under någon av plac-
eringarna?” 
Svaren redovisas i andelen som svarat ja.
Ensamjour utan leg. läk. 
på sjukhuset/jourcentralen 
Medicin ..............................................................21
Kirurgi................................................................20
Psykiatri.............................................................48
Allmänmedicin ......................................................9
Ensamjour utan ansvarig leg. läk.
på plats på akutmottagningen
Medicin ..............................................................33
Kirurgi................................................................39
Psykiatri.............................................................53
Allmänmedicin ......................................................8

Topp tre handledning medicinplaceringen
(På en skala 1-6)
Avesta lasarett ..................................................5,9
Lycksele lasarett................................................5,8
Lasarettet i Motala .............................................5,5

Topp tre handledning kirurgiplaceringen 
(På en skala 1-6)
Lindesbergs lasarett ..........................................5,6
Vrinnevi sjukhus .................................................5,2
Västerviks sjukhus .............................................5,1

Topp tre handledning psykiatriplaceringen 
(På en skala 1-6)
Höglandssjukhuset.............................................5,6
Universitetssjukhuset Linköping...........................5,6
Kiruna sjukhus ...................................................5,6

www.sjukhuslakaren.se

Små sjukhus i topp
i AT-rankingen, men 
universitetssjukhusen
har klättrat på listan
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Stora Likarättsdagarna är en nationell 
fortbildning för alla yrkesgrupper
Tvärprofessionell kongress kring etik, 
mångfald och jämlikhet med likarätt i fokus
ST-kurs för delmål a2 enligt SOSFS 2015:8

Utdelning av Stora Likarättspriset 2017.

Samtal & debatt – Ett bra arbetsliv med 
likarätt i fokus.

Malmö mot Diskriminering – Diskrimine-
ringslagen och aktiva åtgärder.

Lea Gleitman – Förintelsens överlevande.

Mikael Andersson – Tankens kraft, att 
göra det omöjliga möjligt.

Hannah Harvigsson – En av Sveriges 
klaraste och starkaste röster.

Fördjupningar i tre spår dag 2.
Fler föredrag & workshops för dig 
som vill lära mer.

 .
 .

 .

 .

 .  .
 .
 .

  Angelica Löwdin – HBTQ på 60 minuter.

Ett arrangemang under ledning av 
Ola Björgell, Karin Andersson, 

Susanne Ehn, Sahar Janfada-Baloo samt Jonas 
Ålebring i samarbete med Region Skånes 
Likarättsambassadörer och Malmö stad.

likarättsdagarna
storaO

SLD

Malmö Arena 19-20 oktober • 2017

Info och anmälan
www.likarätt.nu 

”Man behandlas 
mer som arbetskraft”

”Jag var själv ganska nöjd med min AT och jag
fick mycket stöd. Jag gjorde den direkt efter
examen och då var mitt AT-sjukhus ett bra
sjukhus. När det funkar på det sättet är det
väldigt bra, men tyvärr är inte det det vanliga”,
säger Jonas Ålebring  , ordförande för SYLF.

SYLF:s ordförande: Dagens AT-system 
fungerar inte som det var tänkt 
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En kovändning som regionen
inte hade väntat sig – nu
planerar Aleris ett övertag av
den hotade ortopediverksam-
heten i Ängelholm helt i
privat regi. Något som
applåderas av både de
anställda ortopederna och
Sjukhusläkarnas lokale ord-
förande Per Hammarlund.

t I februari beslutade Region Skåne att
ortopedin i Ängelholm skulle återtas i
regionens egen regi, något som både
Sjukhusläkarna i Ängelholm och orto-
pederna i Helsingborg protesterade
mot.

Men nu har historien fått en annan
vändning. Aleris kommer under nästa år
i stället att öppna en helt ny avdelning
på sjukhuset – och detta i helt privat
regi. Enligt Per Hammarlund kommer
det att innebära att ortopederna inte går
över till landstinget och verksamheterna
i Helsingborg eller Lund/Malmö som
planerat, utan fortsätter sina anställ-
ningar hos Aleris. Något som han kallar
för ”en kovändning som regionen inte
hade väntat sig och en utveckling som

de inte kunde förutsäga”. Även Bengt
Sturesson, en av de anställda ortope-
derna i Ängelholm, är mycket positiv
till utvecklingen.

– För oss är den här nya utvecklingen
jättebra. Vi har hela tiden sagt nej, vi
vill inte gå tillbaka i regionens regi, vi
trivs mycket bättre här – i en organisa-
tion där ingen har slutat på sju år – och
där folk tvärtom kommer och VILL
jobba. Vi har helt enkelt varit rädda för
att spräcka vår väldigt välfungerande
personalgrupp på en liten, mycket väl-
fungerande enhet. Sjukvården dras ju
överhuvudtaget med stora organisato-
riska och administrativa problem – men
här har vi inga. Då vill vi inte skapa
några genom att slukas upp av region
Skåne där de bara har problem.

Per Nyman, affärsområdeschef på
Aleris, bekräftar att företaget har långt-

Sjukhusläkaren  4/2017 www.sjukhuslakaren.seSJUKVÅRDENS ORGANISATION

Omorganisationen gick inte som Region Skåne tänkt sig

Medicin  
   

& Hälsa
STOCKHOLM 14-15 NOV 2017

Framtidens

Läkarna vill inte
jobba i regionens
regi – stannar 
kvar hos Aleris 
som öppnar nytt

gående planer på att utöka verksamheten så att de kan fort-
sätta med samma produktionskapacitet som tidigare, även
efter att avtalet med region Skåne löper ut i april. Och målet
är även att behålla så mycket som möjligt av personalen.

– Trots att vårt grundavtal med region Skåne upphör så
har vi ju ett tillgänglighetsavtal kvar som löper på i sju år
till där vi stöttar upp för att upprätthålla vårdgarantin.

Björn Zachrisson, förvaltningschef  för Skånevård Sund,
beklagar att Region Skåne inte kan locka fler av läkarna att
jobba hos dem.

– Vi har inte räknat med att alla ortopeder skulle börja
jobba hos oss och har valt att samarbeta med ortopedklini-
ken på SUS för att klara av bemanningen. Trots detta
kommer det inte att bli lätt. Det råder brist på kvalificerade
ryggkirurger. Vi hade gärna sett att åtminstone en eller
några skulle välja att jobba hos oss. På kort sikt blir det
alltså besvärligt. Samtidigt har vi relativt lätt att anställa
ST- läkare inom ortopedi så den långsiktiga återväxten ser
bättre ut, säger han.

Malin Gavelin

En överblick på 
medicinteknikens värld:
•  Elektromedicin / medicinteknik

• Laboratorieteknik / diagnostik

• Fysioterapi / ortopedteknik

• Behovs- och förbrukningsartiklar

• Informations- 
 och kommunikationsteknik

Den som vill se allt, veta allt och 
uppleva allt, tar sig till världens 
största medicintekniska forum 
i Düsseldorf!

BE PART OF THE NO.1!

13 – 16 NOVEMBER 2017
DÜSSELDORF GERMANY

www.medica-tradefair.com

WORLD FORUM 
 FOR MEDICINE

 
 

 
 

 
 

Tysk-Svenska Handelskammaren

Box 27104 _ SE-102 52 Stockholm

Tel. (08) 6651820 _ Fax (08) 6651804

messe@handelskammer.se _ www.handelskammer.se

            

t Läkaren och låtskrivaren Henrik
Widegren har nu producerat ytterligar  en
musikvideo till Sjukhusläkaren.se  
Den här gången sjunger han om varför
många läkare och sköterskor går runt med
ett stetoskop kring kragen.

Ny musikvideo
av Henrik Widegren
på Sjukhusläkaren.se
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Längre än 90 dagar 85,7%

Kotförskjutning

Längre än ett halvår 28,6%

Ljumskbråck

Längre än 90 dagar 87,1%

Längre än ett halvår 75%

Längre än ett år 42,5%

Tumbasförslitning (artros)

Längre än 90 dagar 76,1%

Längre än ett halvår 63,5%

Längre än ett år 24%

Längre än 90 dagar 75,6%

Hörselförbättrande operation

Längre än ett halvår 47,2%

Så här långa 
är väntetiderna
för delar av 
vardagsvården
Andel väntande i procent i juli 2017 på 
operation/åtgärd på Sahlgrenska 
Universitetssjukhuset som inte fått vård 
inom vårdgarantins 90 dagar.

NORRLANDS
UNIVERSITETSSJUKHUS

På Norrlands
universitetssjukhus
och Skånes universitetssjukhus
hade cirka hälften av
patienterna väntat längre 
än vårdgarantins 90 dagar 
på en operation/åtgärd 
i juli 2017.

48 %

SKÅNES 
UNIVERSITETSSJUKHUS

46,9 %

Patient
var god dröj! 51,4%

n Det blir allt svårare att ta sig fram till vård i den landstingsstyrda
sjukvården. Det visar Sjukhusläkarens granskning av väntetider under juli
och augusti. För en lång rad vardagssjukdomar och besvär hade 60-70-80,
ibland nästan 90 procent av patienterna i kön väntat på sin behandling
längre än ett halvår visade det sig när vi granskade statistiken på några av
de större sjukhusen. Den statistik SKL inte publicerar offentligt. Här är de
kalla fakta vi fick fram.

Av  Christer Bark

I Juli 2017 hade 51,4 procent av patienterna i
kön för operation/åtgärd på Sahlgrenska i
Göteborg väntat längre än vårdgarantins 90
dagar. 

SAHLGRENSKA 
UNIVERSITETSSJUKHUSET
n Mer än hälften av patienterna
får oftast vänta längre än vårdgaran-
tins 90 dagar på en operation eller
behandling på Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset i Göteborg, men vänte -
tider på ett halvår eller ett år är heller
ingen ovanlighet för många patienter
visar Sjukhusläkarens granskning.

t Och det är en försämring som kommit snabbt.
I juli 2012 var det 29,2 procent av patienterna som
inte fick vård inom vårdgarantin på sjukhuset. I juli
2017 var det mer än varannan patient.
n Sjukhusläkarens granskning visar också att
krisen nu är konstant under hela året:
t Under sju av tolv månader under 2016 fick
över 50 procent av patienterna i genomsnitt vänta
längre än vårdgarantin för sin operation/åtgärd.
t Under fyra månader fick 49 procent av patien-
terna vänta längre än vårdgarantin. 
t Under en månad (november) – som var den
bästa månaden statistiskt – fick 46,7 procent  av
patienterna vänta längre än vårdgarantin.
t Värst var kösituationen i september 2016 då 
57,8 procent hade väntat länge än 90 dagar.

Västernorrland
2017: 47%           2012: 15%
Värmland 
2017: 45%           2012: 13%
Dalarna
2017: 45%           2012: 39%
Västerbotten
2017:44%            2012: 30%
Örebro
2017: 43%           2017: 26%
Jämtland/Härjedalen
2017:40%           2012: 34%
Norrbotten
2017:39%             2012: 4%
Kronoberg
2017: 38%           2012: 18%
Västra Götaland
2017: 35,1%     2012: 14,7%
Västmanland
2017: 35%           2012: 22%
Gävleborg
2017: 35%             2012: 8%

Region Skåne
2017: 33%           2012: 24%
Sörmland 
2017: 29%           2012: 31%
Kalmar
2017: 23%           2012: 11%
Uppsala
2017:23%            2012: 30%
Blekinge
2017: 21%           2017: 19%
Stockholm
2017:19%           2012: 17%
Östergötland
2017: 18%          2012: 10%
Gotland
2017: 18%            2012: 7%
Jönköping
2017: 17%          2012: 12%
Halland
2017: 8%              2012: 4%

Källa: SKL: vantetider.se

Drastisk försämring på kort tid
t Det har skett en drastisk försämring de senaste fem åren i de
flesta regioner/landsting när det gäller antalet patienter som inte 
får sin operation/behandling inom vårdgarantin. Så här många
patienter hade väntat längre än 90 dagar i juli 2017 och 2012:
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Har väntat i över 
två år på operation

Tuff kamp att hålla patient -tillströmningen stången
På ortopeden på Sahlgrenska univer-
sitetssjukhuset kämpar läkarna febrilt för
att hålla patienttillströmningen stången,
men brist på vårdplatser, brist på sjuk-
sköterskor och sedan i våras också brist
på narkosläkare gör tillvaron tuff.

t – Väntetiderna till operation för oprioriterad
kirurgi är idag 6-12 månader, men i kön finns
patienter från våren 2016 så i grunden är  vän-
tetiden ett år, säger Peter Nyberg, sektions -
chef för rygg och tumör på ortopeden.
Han sticker inte under stol med att kliniken

har stora problem med väntetiderna.
– Vi uppfyller inte vårdgarantin för nybesök

och vi uppfyller inte vårdgarantin för opera-
tioner. Så är det. Vi har fått påpekanden från
IVO att vi i vissa fall inte bedrivit vad som kan

betecknas som god vård. 
Men allt är inte negativt. Peter Nyberg

berättar att när det gäller nybesök så har vän-
tetiderna kunnat kortas även om de som är
lägst prioriterade i kön kan ha väntat i två år.
– Vi har upphandlat 1500 nybesök av privata

vårdgivare. Den verksamheten fungerar igen
sedan 2016. Vi har öppnat kvällsmottagningar
och tagit hjälp av två fysioterapeuter som gör
första bedömningar. Det har gjort att  kön till
nybesök minskat, även om vi inte klarar ett
nyintag inom vårdgarantins tre månader.
Upphandlingen av operationer fungerar också
numera. Planen för 2017 är att köpa 475 oper-
ationer.  
Peter Nyberg säger att egentligen har opera-

tionsförmågan ökat, men att den aktuella per-
sonalbristen  gör att man kommer att operera

färre under 2017 än föregående år.
Enligt honom är det den stora massan opriori -
terade patienter som är det stora problemet.
– Vår akutoperationsdel fungerar väl, vi hinner

med att operera de patienter vi får in från
andra sjukhus och vi klarar de akuta patienter
som kommer till oss. Vi har egentligen inga
problem heller med de som vi vill operera
subakut eller som har prio 1 eller prio 2.
Vad är din lösning på problemen? 
– Enda lösningen på sikt är att vi måste öka

vår egen förmåga, såväl på regionsjukhuset
som i Skaraborg, Skövde och inom NU-sjukvår-
den. Där har vi en tanke om en regiongemen-
sam väntelista så att v i kan styra
strömningarna  bättre.

Christer Bark

Sjukhusläkaren 4/2017www.sjukhuslakaren.se

Längre än 90 dagar 66,7%

Axelled (protes)

Längre än ett halvår 47,4%

Längre än ett år 17,5%

Längre än 90 dagar 73,8%

Hand eller handledsreumatism

Längre än ett halvår 69,6%

Längre än ett år 23,2%

Längre än 90 dagar 68,5%

Öron, näsa hals

Längre än ett halvår 45,4%

Längre än ett år 21%

Här har två av tre patienter på 
Sahlgrenska väntat på operation/åtgärd
länge än vårdgarantin:

• Gallsten
• Prostatförstoring
• Halsmandeloperation
• Ortopedi
• Ryggkirurgi

>>> Fortsättning från föregånde uppslag

Väntetider för operation/åtgärd på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i juli

TEMA: VÄNTETIDER TEMA: VÄNTETIDER

Staffan Börjesson som lider
av spinal stenos har väntat i
två år och två månader på att
få behandling för sina svåra
smärtor.

t Det senaste beskedet från läkaren som
han träffade den 31 juli var att han borde
kunna få en operation inom tre månader.
Men den 11 september, en och en halv
månad efter läkarbesöket, har han inte
hört något från sjukhuset och ännu inte
fått någon kallelse till operation.

– Det är för jäkligt. Numera klarar
jag bara att gå 30-40 minuter om dagen,
varannan dag. Det gör ont även när jag
bara står på benen.

Staffan Börjesson är idag gruvligt
trött och besviken på sjukvården efter två
års försök att få behandling. 

Staffan Börjessons mödosamma väg
för att få vård för sina smärtor började i
juli 2015 då en reumatolog misstänkte
att de smärtor han hade  kunde bero på
spinal stenos och skickade honom på
MR-undersökning.

– Efter undersökningen sände reuma-
tologen en remiss till ortopeden på Sahl-
grenska för att få hjälp att tolka bilderna

och den 28 augusti 2015 fick jag ett brev
med en bekräftelse på att de hade tagit
emot remissen, säger Staffan Börjesson.

Då han inte hört något från sjukhuset
efter tre månader beslutar han sig för att
ringa och höra efter hur det går med
tolkningen av MR-undersökningen. Han
får då det chockartade beskedet att det
kan dröja över ett och ett halvt år innan
någon har tid att titta på hans ärende.

Han beslutar då att försöka få en ope-
ration av en privat vårdgivare och lyckas
”efter mycket påtryckning” få Sahl-
grenska att skriva en betalningshänvis-
ning till privata Spine Center i
Göteborg. Han blir kallad dit den 14
januari 2016. Ortopeden som granskat
MR-undersökningen konstaterar att han
lider av spinal stenos. Det beslutas att
han ska opereras.

Så blir inte fallet. När Staffan
Börjesson   efter flera månaders väntetid
träffar narkosläkaren på Spine Center är
han tveksam till att operera Staffan
Börjesson  , då han sett i journalen att han
några år tidigare haft en hjärtinfarkt och
känt besvär från hjärtat i januari 2016.

Han remitteras till en hjärtundersök-
ning. Den visar enligt Staffan Börjesson
att hans hjärta är fullt normalt utifrån
hans ålder, längd och vikt.

Trots beskedet vågar inte Spine
Center operera honom. Han remitteras
tillbaka till Sahlgrenska universitetssjuk-
huset där han får återta sin plats i kön.

Första veckan i september 2016 blir
han kallad till sin läkare. På mötet
beslutas att det ska göras en ny MR-
undersökning, men även en röntgen på
länd ryggen. Ytterligare två månader går
innan dessa undersökningar är avklarade.

Staffan  Börjesson kallas till ett läkar-
besök första veckan i december.

– Jag får ett nytt besked att jag har
spinal stenos, men att röntgen av
ländryggen visar att jag också har en
cysta på ryggraden. 

Staffan Börjesson väljer då att först
undersöka cystan ifall det skulle vara en
tumör.  Ytterligare tre månader går.

I april 2017 får han besked att cystan
är ofarlig. Han skriver ett brev till
läkaren där han förklarar att hans
problem inte blivit bättre och att han vill
träffa honom igen. 

Han får en tid tre och en halv månad
senare, den 31 juli. På mötet beslutas att
han ska opereras och att det borde kunna
ske inom ett kvartal.

Den 11 september har han ännu inte
hört något från sjukhuset…

Christer Bark

Staffan Börjesson, 
som Sjukhusläkaren
skrivit om tidigare, har
nu väntat i två år och
två månader på att få
behandling för sina
smärtproblem 

Foto: Julia Sjöberg
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t Många svarade att de inte hade en samlad statistik
eller att det skulle ta alldeles för lång tid att ta fram en
sådan. Men från några kunde vi få  besked även om långa
väntetider.

Västra Götaland var en av dem. Region Skåne var en
annan av regionerna/landstingen som för statistik som
bringar lite ljus över hur länge patienter får vänta även
efter 90 dagar.

Vi tittade närmare på Skånes universitetssjukhus.
Här är några kalla fakta på väntetider  för

operation/behandling i juli 2017:

Sjukhusläkaren  4/2017 TEMA: VÄNTETIDER

Framfall
• Mer än varannan har
väntat över ett halvår.
• Mer än var femte i kön
har väntat över ett år.
Över 90 dagar: 72,8%  
Över ett halvår: 53,6%
Över ett år: 21,6%
Urinläckage kvinnor
Över 90 dagar: 67,4%  
Över ett halvår: 53,5%
Över ett år: 18,6%
• Mer än varannan ha

Nässkiljevägg, plastik
• Var tredje har väntat
över ett halvår.
Över 90 dagar: 70,2 %  

Över ett halvår: 35%
Höftled Protesbyte
Över 90 dagar: 52,8 %  
Kotförskjutning
Över 90 dagar: 70 % 
Över ett halvår: 35,8%
Sköldkörteloperation
Över 90 dagar: 66,7%  
Över ett halvår: 31,9%
’Kirurgi (
Över 90 dagar: 50,2%    
Över ett halvår: 30,8%

Hand och
handledsreumatism
• Var tredje i kön har
väntat över ett halvår.
Över 90 dagar: 69,2%  
Över ett halvår: 33,3%

Varannan kvinna med urinläckage 
eller framfall får vänta över ett halvår på 
behandling på Skånes universitetssjukhus

I Sverige finns idag ingen offentlig statistik på
riktigt långa väntetider. SKL offentliggör endast om

patienter har väntat längre än vårdgarantins 90
dagar. Sjukhusläkaren begärde därför ut statistik över

patienter som väntat ett halvt år eller ett år på en opera-
tion/åtgärd från samtliga landsting och regioner.

Framfall
Över 90 dagar: 72,8%  
Över ett halvår: 53,6%
Över ett år: 21,6%

Urinläckage kvinnor
Över 90 dagar: 67,4%  
Över ett halvår: 53,5%
Över ett år: 18,6%

Nässkiljevägg, plastik
Över 90 dagar: 70,%  
Över ett halvår: 35%

Ortopedi (övr.)
Över 90 dagar: 68  %  
Över ett halvår: 43,9%
Över ett år: 13,8%

Sköldkörteloperation
Över 90 dagar: 66,7%  
Över ett halvår: 31,9%

Bröståteruppbyggand efter tumör
Över 90 dagar: 65,1 %  
Över ett halvår: 27%

Hörselförbättrande operation
Över 90 dagar: 60 %  
Över ett halvår: 20% 

Axelled protes
Över 90 dagar: 58,7 %  
Över ett halvår: 17 %

Rotkanalförträngning
i ländryggrad
Över 90 dagar: 58,6 %  
Över ett halvår: 23%

Ablationer
Över 90 dagar: 56,6%  
Över ett halvår: 17,7%

Höftled Protesbyte
Över 90 dagar: 52,8  %  
Över ett halvår: 35,8%

Kirurgi (övr.)
Över 90 dagar: 50,2% %  
Över ett halvår: 30,8%

Ögon (övr.)
Över 90 dagar: 50,9x  %  
Över ett halvår: 28,6%
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Politiker 
kommer och går 
och den ojämlika
landstingsvården 
består
Det är enorma skillnader
mellan landstingen när det
gäller hur länge patienter får
vänta på en beslutad 
operation/åtgärd. 
I Västernorrland hade nästan
varannan patient väntat
längre än vårdgarantin på 90
dagar i juli 2017. I Halland
var det under 10 procent.
Västernorrland: 47,3%
Värmland: 44,9 %
Dalarna: 44,5 % 
Västerbotten: 44,4%
Örebro: 43,1%
Jämtland/Härjedalen: 39,7%
Norrbotten: 38,8%
Kronoberg: 38,4%
Västra Götaland: 35,1%
Västmanland: 34,9%
Gävleborg: 34,7%
Skåne: 32,7%
Sörmland: 29,2%
Kalmar: 23,1%
Uppsala: 22,6%
Blekinge: 20,5%
Stockholm: 18,5% (exklusive
19% patientvald väntan)
Östergötland: 17, %
Gotland: 17,5 %
Jönköping: 17,3%
Halland: 8,1%
Källa: SKL/Väntetider.se

Väntat längre än 90 dagar 81,3%

Halsmandeloperation

Väntat längre än 90 dagar 55,1%

Korsband knä

Ablationer: 
Blekingesjukhuset Karlshamn  –
Karlskrona hade ledig kapacitet.
Axelled (protes)
Privata  Elizabethsjukhuset i
Uppsala hade ledig kapacitet. 

Bröståteruppbyggnad 
efter tumör:
Ingen ledig kapacitet någonstans.
Diskbråck i halsryggrad:
Ingen ledig kapacitet någonstans.
Diskbråk ländryggrad

Ingen ledig kapacitet någonstans.
Elkonvertering
Capio Lundby Närsjukhus hade
ledig kapacitet.
Framfall
Hudiksvalls sjukhus hade ledig
kapacitet.
Gallsten
Lasarettet i Motala och Oskars -
hamns sjukhus hade ledig
kapacitet.
Gråstarr
11 privata kliniker i Skåne (ingår i
vårdvalet) + Skånes universitets -
sjukhus (vårdval), två privata kliniker
i Jönköping, en privat klinik i
Göteborg och en privat i Örebro
hade ledig kapacitet.
Halsmandeloperation
Capio Lundby och Capio läkargrup-

pen i Örebro hade ledig kapacitet.
Hand eller handledsreumatism
Oskarshamns sjukhus hade ledig
kapacitet.
Hand, nervinklämning 
(karpaltunnel)
Lasarettet i Motala, Elizabeth-
sjukhuset i Uppsala, Capio Lundby
och Oskarshamns sjukhus hade
ledig kapacitet.
Hjärtklaff eller kroppspulsåder
Blekingesjukhuset, Karlshamn och
Karlskrona hade ledig kapacitet.
Hudtumörer, godartade
inkl basalcellscancer
Lasarettet i Motala, Capio Läkar-
gruppen, Oskarshamns sjukhus,
hade ledig kapacitet.
Hängbuk plastik
Ingen ledig kapacitet någonstans.

Många får vänta länge, länge i Norrland

Höftled protes
Lasarettet i Motala, Oskarshamns
sjukhus och Universitetssjukhuset i
Örebro hade ledig kapacitet.
Knäled (protes)
Lasarettet i Motala, 
Oskars hamns sjukhus och Univer-
sitetssjukhuset i Örebro hade ledig
kapacitet. 
Hörselförbättrande operation
Ingen ledig kapacitet någonstans.
Knäledsartroskopi
Östersunds sjukhus, Lasarettet i
Motala, Oskarshamns sjukhus och
två privata hade ledig kapacitet.
Korsband knä
Östersunds sjukhus, Oskarshamns
sjukhus, Elizabethsjukhuset, Capio
Lundby Närsjukhus, Capio Läkar -
gruppen Örebro hade ledig kapacitet.

Kotförskjutning
Ingen ledig kapacitet någonstans.
Kranskärl
Blekingesjukhuset, Karlshamn och
Karlskrona hade ledig kapacitet.
Livmoder borttag
Ingen ledig kapacitet någonstans.
Ljumskbråck
Lasarettet i Motala, Oskarshamns
sjukhus och Capio Läkargruppen i
Örebro hade ledig kapacitet.
Magsäck eller tarm vid övervikt
Aleris Obesitas i Kristianstad hade
ledig kapacitet.
HammartåElizabethsjukhuset,
Uppsala, Capio Lundby, Capio
Läkargruppen, Örebro och Oskar-
shamns sjukhus hade ledig
kapacitet.
Navelbråck

Oskarshamns sjukhus och Capio
Läkargruppen hade ledig kapacitet.
Njur och uretärsten, 
stötvågsbehandling
Ingen ledig kapacitet någonstans.
Nässkiljevägg, plastik
Capio Lundby och Capio Läkargrup-
pen hade ledig kapacitet.
Prostataförstoring
Bara Göteborgs urologmottagning
och Capio Lundby Närsjukhus hade
ledig kapacitet.
Pungbråck (Vattenbråck)
Göteborgs urologmottagning och
Capio Lundby Närsjukhus hade
ledig kapacitet.
Sköldkörteloperation
Ingen ledig kapacitet någonstans
Tumbasförslitning (artros)
Elizabethsjukhuset i Uppsala, och

Oskarshamns sjukhus hade ledig
kapacitet.
Urinläckage kvinnor
Hudiksvalls sjukhus hade ledig
kapacitet.
Åderbråck i benen
Lasarettet i Motala, Oskars hamns
sjukhus, och tre privata kliniker
hade ledig kapacitet.
Ändtarmssjukdom
Capio Läkargruppen i Örebro hade
ledig kapacitet.
Ärrbråck
Oskarshamns sjukhus hade ledig
kapacitet.

Fotnot: Stockholm, som har en
egen rapportering, ingår inte i
granskningen.

Väntat längre än 90 dagar 80%

Hängbuk plastik

Väntat längre än 90 dagar 76,7%

Axelled (protes)

Väntat längre än 90 dagar 76%

Hörselförbättrande operation

Väntat längre än 90 dagar 72,7%

Diskbråck halsrygg

Väntat längre än 90 dagar 72,6%

Sköldkörteloperation

Väntat längre än 90 dagar 72%

Antal patienter som väntat
längre än vårdgarantin
på operation/åtgärd 
på Norrlands 
universitetssjukhus i juli:

Ärrbråck

Väntat längre än 90 dagar         70,7%

Prostataförstoring

Väntat längre än 90 dagar 62,7%

Öron, näs och hals

46,9 %

Sällan någon hjälp att vänta – proppfullt i alla regioner och landsting

t Det visar Sjukhusläkarens granskning av
väntetiderna, där exemplen i ingressen kan
mångfaldigas.När det gäller  vardagsvård får
många vänta länge, länge.

Sjukhuset rapporterar även regelbundet in
förväntade väntetider till SKL för ett 50-tal
operationer/behandlingar inom olika diagno s -
områden. Sjukhusläkaren har gått igenom
samtliga dessa för augusti. 

Granskningen visar att för 88 procent av
vårdåtgärderna var de förväntade vänteti-
derna för en operation/åtgärd längre än 13
veckor på Norrlands universitetssjukhus.

70-80 procent av patienterna som väntar på en axelleds  protes,
sköldkörteloperation, behandling för prostata förstoring, eller
hörselförbättrande operation fick vänta längre än vård garantins
90 dagar på Norrlands universitetssjukhus i Umeå i juli.

n De norrländska patienterna kan inte räkna med hjälp från
övriga landsting/regioner i Sverige.
n Sjukhusläkaren har gått igenom landstingens/regionernas
rapportering   till SKL i augusti som visar var det fanns ledig
kapacitet att ta emot patienter från andra vårdgivare. Och för den
som hoppas på hjälp från annat håll var resultatet nedslående.
Som patient är du i de flesta fall inlåst i ditt eget landsting. Vi gick
igenom ett 40-tal vårdåtgärder och bara i några få undantag
fanns ledig kapacitet.
n Vår undersökning visade också att det bara är en handfull
offentliga sjukhus och ett fåtal privata sjukhus och kliniker som står
för den lediga kapaciteten. Så här såg det ut i slutet av augusti:

på Norrlands 
universitetssjukhus i juli 2017 
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650 000 svenskar har idag
en privat sjukvårdsförsäk-
ring. Ett av de fackförbund
som erbjuder sina medlem-
mar att teckna en dylik är
Unionen – ett beslut som
chefsjuristen Martin
Wästfelt kallar för svårt.

t Då tidningen Dagens Arena förra året
gjorde en kartläggning över hur många
fackförbund som erbjuder sina medlem-
mar en sjukvårdsförsäkring visade sig
frågan vara en vattendelare. Sju av tio
fackförbund inom TCO och SACO
erbjuder en sjukförsäkring, medan LO i

sin tur fattat
ett beslut om
att LO:s
styrelse ska
”verka för att
stoppa
sjukvårdsför-
säkringar som
ger möjlighet
att betala sig
före i
sjukvårdssyste-
met”, enligt
Dagens Arena.

Unionen,
som är ett av
ovan nämnda
TCO-förbund,
beslutade i

slutet av förra året att erbjuda samtliga
640 000 medlemmar en sjukvårdsför-
säkring från och med den 1 januari
2018. Enligt Martin Wästfelt, chefsju-
rist på Unionen, har frågan varit svår
och diskussionerna många – inte minst
med förbundets storlek i bakhuvudet.

– På samma sätt att det var en svår
facklig fråga om man skulle erbjuda
inkomstförsäkring eller inte har vi även
den här gången funderat över hur
beslutet påverkar det allmänna
systemet. Samtidigt är det, oberoende
om det är 20 000 eller 600 000 med-
lemmar, ändå vårt uppdrag att företräda
våra medlemmar och det måste vi sätta
främst. Men visst får man ett större
ansvar för att beslut har indirekt
påverkan.

Han säger att Unionen, efter research
och diskussioner med de aktörer som
erbjuder sjukvårdsförsäkringen, ändå
landat i uppfattningen att undanträng-
ningen inte är ett stort problem i verk-
ligheten.

– Man köper sig inte förbi utan man
köper huvudsakligen outnyttjad kapaci-
tet för att det allmänna inte har resurser.
Man kan tycka att det vore bättre om
samhället kunde erbjuda alla vård
snabbt – och det tycker vi – men vi
måste också se sanningen i vitögat.

Martin Wästfelt påpekar att det
varken handlar om lättare besvär som
till exempel influensa eller exempelvis
riktig allvarlig och svår cancervård.
Snarare gäller det ”saker i rörelseappara-
ten och en hel del behov kring utmatt-
ningsproblem där våra medlemmar har
svårt att komma fram till sjukvården”.

– Det här fråntar inte arbetsgivaren
rehabiliteringsansvar och vi tror inte att
det gör det. Men det är ändå ganska
många problem som leder till bortavaro
där man inte kan säga att det är arbets-
givaren som ensamt har ansvaret.

Den utveckling som sker i samhället
spelar också in menar han – delvis

handlar det om att sjukvårdsförsäkring
som produkt ökat kraftigt de senaste
åren och att allt fler fackförbund valt att
teckna en sådan. Redan för ett par år
sedan fick Unionens egenföretags -
medlemmar möjlighet att teckna en
sjukvårdsförsäkring och Martin
Wästfelt menar att det har fallit väl ut –
närmare 40 procent av den gruppen har
idag försäkringen.

– Drivkraften för egenföretagarna var
behovet av att snabbt kunna komma
åter i arbete. Och när vi har gjort våra
mätningar bland de som är ”vanligt
yrkesverksamma medlemmar” finns de
drivkrafterna även hos dem. Som
anställd och som fackförbund kan man
ju säga att det är arbetsgivarens ansvar,
men medlemmarna tycker att det är
deras eget problem också. Om man till
exempel får problem med en höft eller
en rygg och måste vara sjukskriven i två
månader i väntan på operation, så
kanske man inte kan vara med i just det
där projektet. Någonstans tänker man
att det inte är bra för den fortsatta
karriären   att vara borta i onödan om
man istället skulle kunna vara åter i
jobb efter två veckor.

Martin Wästfelt säger att det också
finns en annan aspekt som har haft bety-
delse för beslutet. Genom att teckna en
sjukvårdsförsäkring för en stor grupp
kan kostnaden för den enskilde med-
lemmen hållas nere, samt att alla ges
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– Vi måste se 
sanningen i vitögat

Nu erbjuder Unionen 640.000 
medlemmar privat sjukvårdsförsäkring

Martin Wästfelt menar att
den research man gjort
landar i uppfattningen att
de som utnyttjar en privat
sjukvårdsförsäkring inte
tränger undan andra pati-
enter i vårdkön.

möjligheten, oavsett om man skulle ha
klarat hälsoprövningen eller ej.

– Den som har en svagare ställning
eller låg inkomst har nästan aldrig en
arbetsgivare som erbjuder dem detta
och för den som behöver är det här en
möjlighet att teckna genom ett fackför-
bund. Men vi tror inte att det kommer
att bli en lika stor produkt som vår liv-
försäkring eller olycksfallsförsäkring,
utan det kommer att vara en mindre
grupp personer som tecknar den.

Enligt statistik från Svensk Försäk-
ring hade närmare 650 000 svenskar en
sjukvårdsförsäkring i slutet av 2016.
Den stora majoriteten, 72 procent av
sjukvårdsförsäkringarna, betalas av
arbetsgivaren medan drygt 150 000 av
de privat betalda försäkringarna åter-
finns i gruppen där de tecknats via en
arbetsgivare, ett fack- eller yrkesförbund
alternativt en annan organisation. 

Siffrorna visar också en kraftig
ökning av privata sjukvårdsförsäkringar
de senaste åren – i början av 2012 hade
knappt 493 000 svenskar en sjukvårds-
försäkring och i gruppen som tecknat
den via exempelvis sitt fackförbund
fanns drygt 68 000 personer.

Anna Pettersson Westerberg 

(bilden) , chef s -
ekonom analysav-
delningen vid
Svensk Försäkring,
säger att trenden
hittills varit en
stadig ökning,
men att framtiden
i mångt och
mycket hänger på

om förslaget om att beskatta den här
typen av försäkringar blir verklighet. I
våras kom nämligen regeringen och
Vänsterpartiet överens om att privata
sjukvårdsförsäkringar ska förmånsbe-
skattas. Förslaget presenteras i höstbud-
geten, men ska sedan läggas som en sär-
proposition och gå vägen genom riksda-
gen.

– Om det sker kommer vi antagligen
se en minskning. Det vi har sett är att
det är en trendmässig ökning och vi har
förstått det som att arbetsgivare efterfrå-
gar den här typen av försäkringar istället
för företagshälsovård. Framförallt från
arbetsgivare som behöver sin personal
snabbt tillbaka i produktion och då har
det varit svårt att hitta vägar framtå för
företagshälsovården. Vår uppfattning är
att det kan finnas koppling till utma-

ningar som finns i hälso- och sjukvår-
den. Det här är en bra väg framåt för
arbetsgivare och därför kan man
förvänta sig att den även fortsätt-
ningsvis, om den inte blir förmånsbe-
skattad, kommer att öka.

Anna Sofia Dahl
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Delar av Unionens upphandlade
sjukvårdsförsäkring: 
• Försäkringen går att teckna i tre
olika nivåer – med remisskrav, med
självrisk samt utan vare sig remiss krav
eller självrisk.
• Garanterad tid för att träffa special-
ist: Inom sju dagar.
• Garanterad tid för operation eller
behandling: Inom 14 dagar.
• Kan behållas till 70 års ålder om man
är fortsatt yrkesverksam.
• Försäkringen kan tecknas när som
helst av yrkesverksam medlem mot
intygande av full arbetsförhet.
• Kan tecknas även av medförsäkrad.
• Även behandling hos psykolog, sjuk-
gymnast, naprapat och kiropraktor.
ingår. Källa: Unionen

Läkare  är  Du  livet  ut!

Välkommen som medlem i

Seniora Läkare
− en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

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

       
       

    

           

        

   

 
     

      
       
       
   

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

Besök oss gärna på www.slf.se/senior.

Seniora            L
äkar

e

Unionens chefsjurist:
– Den som har en svagare ställning eller låg inkomst
har nästan aldrig en arbetsgivare som erbjuder dem detta
och för den som behöver är det här en möjlighet att teckna
genom ett fackförbund.

Försäkringen garanterar 
operation/behandling
inom 14 dagar

Unionens mätningar visar att
även bland vanligt anställda 
finns behov av att snabbt
komma tillbaka till arbetet
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F
rågan om privata sjukvårdsför-
säkringar dyker ibland upp i
debatten. Den är relevant då
den rör viktiga aspekter av vårt
hälso- och sjukvårdssystem och
därmed på vår välfärdsmodell i

stort. Men som så ofta när det rör sig om
privata alternativ är den förenad med mycket
tyckande och lite evidens. Utifrån ett system-
perspektiv är frågan i vilken utsträckning
privata, frivilliga vårdförsäkringar är ett bra
sätt att finansiera vården på för att uppnå
målsättningarna i sjukvårdslagen. 

Å ena sidan har frivilliga, privata försäk-
ringar uppenbara nackdelar: de fragmenterar
finansieringssystemet; är proppfulla med
informationsproblem; de är administrativt
dyrare än alla andra alternativ; och de kräver
omfattande regleringar. Å andra sidan tillför
de finansiella resurser till sektorn. 

Men många av frågorna kring de här för-
säkringarna är empiriska, dvs. vi måste ta
reda på hur de verkligen fungerar i det
svenska systemet. Hur påverkar dessa försäk-
ringar vården och tillgången till den? Finns
det långsiktiga risker med dem som i kom-
bination med andra utmaningar gör att
systemet presterar sämre? Och, inte minst,
finns det fördelningsfrågor som man bör
beakta? 

Sverige är på många sätt en utmärkt
marknad för privata vårdförsäkringar: en
total avsaknad av en sammanhållen hälso-
och sjukvårdspolitik; stora reella och
upplevda brister i de regionala, offentliga
systemen som går att utnyttja i marknads-
föringssyfte; suddiga gränser mellan offent-
lig och privat vård, och en evidensbefriad
vårddebatt. 

Den fråga som dominerar är huruvida för-
säkringarna stödjer eller dränerar den offent-
ligt finansierade vården. Idag finns det inga
övertygande studier som visar vare sig det
ena eller det andra. Förespråkarna menar att
det skulle finnas en ”överkapacitet” hos
privata vårdgivare som kan utnyttjas. Det
tror jag är ett långsökt argument. Det dåliga
kapacitets utnyttjandet hos privata vård givare

är i så fall resultatet av att vi faktiskt har ett
dualt system där gränsen mellan det offent-
liga och det privata systemet är alltför oklar. 

Ersättningen från försäkringen sägs också
vara högre än den offentliga. Men att det
skulle pågå någon sorts subventionering av
den offentliga vården håller jag för osanno-
likt. Snarare skapar den här ineffektiviteten
ett utrymme som utnyttjas av de privata
aktörerna och det är märkligt att framhålla
det som något positivt. Men frågan tangerar
också den om vissa landstings vård av
utländska patienter med privat finansiering,
något som det talas väldigt tyst om. 

Ytterligare en aspekt på detta rör digital
vård. En stor del av de som idag vänder sig
till sådana vårdgivare har en privat försäk-
ring (försäkringsbolagen förstår ju att den
här vården är billigare). Om de nya ersätt-
ningsnivåerna för digital vård gör att den i
framtiden primärt blir något för de med
privat försäkring så kommer vården att bli
än mer ojämlik. Om landstingen har tänkt
sig att själva utveckla digital vård vore det
en dubbel olycka. 

Jag tror inte att privata vårdförsäkringar
idag utgör ett stort problem för vården,
åtminstone inte i jämförelse med andra utma-
ningar. Den stora risken med sådana här för-
säkringar är att de är med och driver på en
osund utveckling. Det skulle till exempel
vara särskilt olyckligt om de fick en ”substi-
tuerande” roll där de som har en försäkring
tillåts hoppa ur det allmänna systemet och
inte längre bidra till det systemet, vilket före-
kommer i flera europeiska länder. 

Istället tror jag att de samvarierar med
andra processer och politiska beslut som
sammantaget gör att vi får en än mer
tudelad, ineffektiv och på flera sätt ojämn
vård. I vilken utsträckning detta sker och
hur utvecklingen verkligen ser ut vet vi som
sagt inte mycket om då ingen velat (eller
vågat) ta reda på fakta. Men det finns
faktiskt hopp. Inom kort kommer en studie
kring just dessa frågor som förhoppningsvis
kommer att informera debatten och
beslutsunderlagen i rätt riktning. 

BJÖRN EKMAN
Forskare och hälsoekonom

Den fråga som
dominerar är huruvida
försäkringarna stödjer
eller dränerar den
offentligt finansierade
vården. Idag finns det
inga övertygande
studier som visar vare
sig det ena eller det
andra…Men det finns
faktiskt hopp. Inom
kort så kommer en
studie kring just dessa
frågor.

”

”

PRIVATA SJUKVÅRDSFÖRSÄKRINGAR
– ÄR DET (OCKSÅ) NÅGOT ATT BRÅKA OM?

Vill du
forska om
vårdplats-
situationen?

Vi utlyser stipendium på 30.000 kronor

n Sjukhusläkarna utlyser ett 
stipendium på 30.000 kr för 
forskning med fokus på 
vårdplatssituationen.
n Stipendiet kan sökas av
Sjukhusläkarnas medlemmar och
kan utdelas till en forskare eller
delas upp på flera. 
Sjukhusläkarnas styrelse avgör 
stipendiat/stipendiater. 
n Beslutet kan inte överklagas. 
n Ansökan samt CV skickas till 
wendela.zetterberg@slf.se



t Idag är han kanske mest känd som ”han som tipsade
medierna om Kevin-fallet”. Under två hektiska vår-
veckor blev han både ett återkommande ansikte i tv-
rutan och en flitig signatur på de stora morgontidning-
arnas debattsidor. Men att Rickard L Sjöberg hamnade
mitt i debatten om ett av den senaste tidens mest upp-
märksammade svenska rättsfall handlar snarare om en
slump än ett aktivt val. Åtminstone om du frågar
honom själv.

Under tidigt 90-tal arbetade den då 25-årige Rickard
L Sjöberg som sjukvårdsbiträde. Resten av tiden ägnade
han åt ”olika konstnärliga idéer” och funderingar på om
han kanske ”skulle jobba med att skriva”. Att han till
slut hamnade i universitetsvärlden bottnar dock i ett
annat intresse – viljan att försöka förstå människors
beteende. 1992 skrevs han in som psykologistudent vid
Stockholms universitet och när det ett par terminer
senare blev dags för uppsatsskrivning landade valet åter
på ett område som länge väckt hans nyfikenhet. Redan
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Fortsättning nästa uppslag >>>
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Läkaren som inte kunde ljuga
och hamnade i rampljuset

Man skulle kunna kalla honom för en 
ofrivillig debattör – som i våras ändå
hamnade i en debatt som han väntat på i
över 20 år. 
Rickard L Sjöberg är neurokirurgen och
forskaren som tagit sig fram genom att
avstå genvägar.

Av Anna Sofia Dahl

SJUKHUSLÄKAREN TRÄFFADE
RICKARD L SJÖBERG
– SOM TIPSADE MEDIERNA 
OM KEVIN-FALLET

Rickard L Sjöberg skrev två expertutlåtanden i 
anslutning till Sture Bergwalls resningsansökningar.
Men det var efter att en av hans föreläsningar ham-
nat på Youtube, och journalisten Dan Josefsson
skrivit boken ”Mannen som slutade ljuga”, som han
allt mer drogs in i en offentlig debatt.
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under tiden på folkhögskola hade han,
under ett studiebesök på ett arkiv,
hittat ett gammalt protokoll från en
häxprocess. Och kopplingen därifrån
till psykologisk forskning fann han i
forskaren Stephen Cecis tidigare publi-
kationer. Där gav han uttryck för att det
vore intressant att kunna undersöka
skillnader i barns berättelser om häx-
processer beroende på hur gamla de var.
Men konstaterade också att något
sådant inte var möjligt eftersom ett
dylikt material saknades. Rickard L
Sjöberg insåg dock snart att de papper
som han förvarat på vinden de senaste
tio åren innehöll just de möjligheterna. 

– Det som jag trodde var ett proto-
koll visade sig vara en förundersökning
från Rättviks socken gällande en häx-
process där man hade valt ut barnvitt-
nen. Och det visade sig att den bestod
av många, många fler sidor än de jag
hade. Jag kunde också se att det av olika
skäl inte hade använts särskilt mycket i
tidigare svensk forskning och framför-
allt hade den viktigaste forskaren,
Bengt Ankarloo, inte haft med materia-
let i sin stora doktorsavhandling.

Sammanlagt handlade det om 809
barnvittnesmål, med ungefär 550 barn i
olika åldrar, och ur materialet fram-
trädde ett tydligt mönster: förskolebarn
är mer påverkbara då de utsätts för
suggestion   än vad äldre barn och vuxna
är. En slutsats som dessutom visade sig

stämma med den barnpsykologiska lit-
teraturen   och tidigare experiment.

Uppmuntrad av sin farbror, som var
professor i nordiska språk i New York,
skickade så Rickard L Sjöberg in ett
abstract till olika vetenskapliga tid-
skrifter. 

– Då visste jag knappt vad ett
abstract var och hade också ganska dålig
koll på det här med vetenskapliga tid-
skrifter. Men jag lyckades hitta några på
universitetsbiblioteket som verkade
handla om utvecklingspsykologi.

Han skickade in till fyra av tidskrif-
terna, fick ganska snabbt svar från tre
att de var intresserade och skrev ihop en
omarbetad och fördjupad version av sin
uppsats på engelska som sändes till de
som hade svarat först.

– Senare förstod jag vad jag hade
gjort – att jag som psykologistudent,
som ensam författare, fick in en artikel i
en av de tyngsta utvecklingspsykolo-
giska tidskrifterna i världen. Jag miss-
tänker starkt att Stephen Ceci var en av
referenterna på artikeln och han var
väldigt entusiastisk. Nu har jag publi-
cerat ganska många artiklar, men jag
har nog aldrig fått så entusiastiska svar
som den där första gången.

Samtidigt väcktes också en insikt till
liv hos honom. Det var inte på grund av
hans egen förmåga att skriva artiklar,
hans begåvning eller hans titel som
artikeln publicerats – det handlade om
att han hade råkat snubbla över just det
där materialet och analyserat det på ett

noggrant och intressant sätt. 
– Det var som att en liten ny värld

öppnade sig. Jag insåg att det är så här
den vetenskapliga världen är tänkt att
fungera. Forskare är inte auktoriteter på
kunskap. De går vid sidan om auktori-
teterna och studerar verkligheten – det
är enkla dumskallar som jag som går ut
och tittar på hur verkligheten ser ut och
skriver ner exakt hur de har gått till
väga.

Han skrev även nästa uppsats om
barnvittnespsykologisk forskning och
lyckades publicera ett experiment till-
sammans med ytterligare några artiklar
inom ämnet. Men därefter hamnade han
i vad han kallar för ”en knepig situa-
tion”. Istället för att välkomnas in i den
akademiska värmen ansågs hans slutsat-
ser vara kontroversiella och helt i otakt
med den tidens uppfattning utanför
forskarvärlden. 

– Sverige var fullt av experter på
barn vittnespsykologi vid den här tiden
som ofta uttalade sig om hur det låg till
i massmedia och andra sammanhang.
Men det fanns egentligen inte någon
som publicerade fackgranskade artiklar
i internationella tidskrifter där egna
systematiska studier av ämnet redovisa-
des. Vi hade också en situation där Soci-
alstyrelsen gav ut en rapport med
många, väldigt tydliga, felaktigheter i
referenser till forskningen. Men när jag
försökte prata med dem om det fick jag
inte något gehör.

– I slutet av 90-talet etablerades det
som ett slags konsensus i den interna-
tionella forskarvärlden att förskolebarn
var speciellt känsliga vittnen där man
måste ta speciella hänsyn. Det här var
dock något som egentligen inte disku-
terades offentligt i Sverige. Det fanns
visserligen en del individer och grupper
som förde fram de här synpunkterna,
men de blev väldigt hårt åtgångna av
det man skulle kunna kalla för etablis-
semanget.

Så istället för att ”gå ut som en kami-
kazepilot och offentligt kraschlanda
mot den tidsandan” eller ta sig fram
genom att ”mörka hur forskningsläget
såg ut” valde han att hålla låg profil och
försöka hitta en akademisk miljö där
han ändå kunde få ett visst utrymme.
2002 disputerade han vid Karolinska
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Institutet på en avhandling om barns
vittnesmål och 2007 antogs han som
docent i medicinsk psykologi vid
Uppsala universitet. När han två år
senare skrev en artikel i Läkartidningen
om att frågan om bortträngda minnen
var kontroversiell – men också när han
redan 2001 skrev en annan artikel om
att det finns åldersskillnader i påverk-
barhet i barns berättelser – var det inte
helt utan nervositet.

– I artiklarna låter det nog som om
jag har en lugn och resonerande ton och
idag när man läser dem ser de ganska
balanserade ut. Men när jag skrev
krävdes det en hel del adrenalinpåslag –
både för att våga skriva och skicka in –
även om jag konsekvent hävdat de posi-
tioner jag intar i artiklarna sen jag
påbörjade min forskarkarriär.

Samtalet som fick bollen i rullning
En dag 2010 fick Rickard L Sjöberg ett
samtal från, den inte helt okände, Sture
Bergwalls advokat. Han var intresserad
av att höra hans synpunkter på en del av
materialet och det slutade med att
Rickard L Sjöberg skrev två expertutlå-
tanden i anslutning till Berg walls res-
ningsansökningar. Något som han själv
menar var möjligt eftersom han ”ställt
sig lite utanför och istället försökt
försvara någon sorts vetenskapligt för-
hållningssätt under alla år”.

I samband med det skrev han också
en debattartikel i Svenska Dagbladet,
främst eftersom ”det fanns så mycket
som var så väldigt, väldigt tokigt”. Efter
det rullade det på. Föreningen Veten-
skap och Folkbildning bjöd in honom
att föreläsa och när tv tackade nej till att
bevaka tillställningen, filmade före-
ningen själva föreläsningen och la upp
den på Youtube.

– Jag har stått på många föreläs-
ningar sedan mitten av 90-talet och sagt
samma sak, men nu fanns det jag sagt
på Youtube och inte bara i studenternas
föreläsningsanteckningar och då hände

saker som inte hänt tidigare. Journalis-
ten Dan Josefsson tittar på föreläs-
ningen, skriver en bok där han ger en
alternativ syn på frågan och sen dras jag
mer och mer in i en offentlig debatt.
Idag är mycket av det jag säger på den
föreläsningen helt okontroversiellt och
nu får jag nästan kritik för att jag är för
återhållsam.

Men vardagen i Rickard L Sjöbergs
liv är inte alltid kantad av tv-soffor och
offentliga debatter. 2003 tog han läkar -
examen och blev 2013 färdig specialist i
neurokirurgi. Utöver det kliniska
arbetet som överläkare vid Norrlands
universitetssjukhus i Umeå, där han
främst intresserar sig för gliom- och epi-
lepsikirurgi, är han sedan 2016 även
docent i neurokirurgi vid Umeå Univer-
sitet. Där har han bland annat involve-
rats i den i Umeå livaktiga forskningen
om funktionell neurokirurgi. Men
närmast hjärtat ligger just nu arbetet
med att utveckla forskning om kirurgi
för lågmaligna gliom bland annat
kopplat till vakenkraniotomier.

Valet att yrkesmässig byta, eller
åtminstone addera ytterligare en, inrikt-
ning menar Rickard L Sjöberg delvis
grundar sig i den tidsanda och osäkerhet
som präglade den värld han tidigare

verkade i. En värld

där han kände en press att anpassa vad
han sa och upplevde att han inte kunde
uttrycka sig helt hederligt om sina
forskningsresultat.

Att han nu har fler än ett ben att stå
på beskriver han som ”psykologiskt
behagligt”. För även om det på ett sätt
handlar om två olika världar har mycket
av den allra viktigaste minnespsykolo-
giska kunskapen, enligt honom, tät
koppling till delar av neurokirurgin
som till exempel epilepsikirurgi.

– Att kombinera det neurokirurgiska
hanterandet av delar av själen – om man
med själen inte menar något religiöst
utan den här helheten som det mänsk-
liga psyket utgör – med den psykolo-
giska vetenskapens strävan efter förstå-
ende för själen som helhet är det ofta
möjligt att hitta väldigt meningsfulla
och användbara beröringspunkter
mellan de här två verksamheterna. Jag
känner det ofta som att jag håller på att
få ihop allt det jag akademiskt sysslar
med – neurogenetik, minnespsykologi,
kognitionspsykologi och neurokirurgi –
till en helhet där de olika delarna kan
berika varandra.

– Samtidigt har jag, ju mer jag
jobbar som läkare, märkt att jag tycker
om att arbeta med de här fysiskt påtag-
liga manövrerna och effekterna som man
gör som kirurg. Som psykolog försöker
man påverka hjärnans sätt att arbeta,
samtidigt som hjärnan då ofta är en
ganska abstrakt grej. Som neurokirurg
gör du i hög utsträckning samma sak –
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Inom forskningen har Rickard L Sjöberg ”tagit de möjligheter
som dykt upp” och intresserar sig just nu främst för
tumörkirurgi, framförallt gliom. Bland annat ser han fram emot
att jobba med ett projekt som är kopplat till gliomkirurgi i 
supplementära motoriska cortex och det faktum att en dylik

operation   i den dominanta hjärnhalvan kan göra att patienten får
svårt att viljemässigt sätta igång tal och rörelser.

Om man efter en sådan operation till exempel ger en text till patienten
kan personen ofta automatiskt sätta igång att läsa, men om man ställer

en fråga där patienten ska välja att svara så kan denne i många fall inte göra det.
Men den här förlamnings effekten försvinner efter i genomsnitt elva dygn. Det
tycker jag är väldigt spännande och jag vill försöka förstå vad det är som händer
när hjärnan omorganiserar sig på ett sätt som gör att man kan lära sig att leva
utan den här delen – exakt vad det är för nätverk som finns ursprungligen och hur
ändras de efter en operation.

När jag berättade om mina slutsatser för Bergwallkommis-
sionen så avslutades det med, så som jag minns det, att Kjell

Asplund och Daniel Tarschys som ju var tongivande personer i kommissionen,
skakade hand med mig och sa något i stil med att jag var en visselblåsare och att
de ville tacka så mycket för det fina jobb jag hade gjort. 
Jag har tänkt på den där incidenten efteråt. Livet är inte så rättvist som man

föreställer sig att det borde vara när man som ung människa ger sig in i det. Men
tänk om jag då, någon gång i mitten på 90-talet, hade kunnat föreställa mig hur
den här historien skulle sluta. 
Det var lite som att jag 20 år senare plötsligt tittar upp i himmelen där änglar

blåser fanfar och en gubbe med vitt skägg och vit klänning kommer ner för en
trappa, räcker fram handen och säger ”jag vill skaka hand med dig Rickard för det
var tufft ett tag, men du gjorde det rätta. Bra jobbat!” innan han kliver tillbaka upp
igen. Nu är inte Kjell Asplund gud, men det var ändå en märkligt skön känsla. Det
kändes som om det blev en fin slutpunkt i någon sorts historia om hur livet tog lite
kringelikrokiga vägar.

OM FORSKNINGEN INOM NEUROKIRURGI:

Fortsättning nästa uppslag >>>

EFTER FALLET TOMAS QUICK

>>> Fortsättning från föregående uppslag 

”
”

”

”
Forskare är inte auktoriteter på kunskap. De

går vid sidan om auktoriteterna – det är enkla
dumskallar som jag som går ut och tittar på hur
verkligheten ser ut…

”
”



neurokirurgiskt ingrepp föregås det av
en hel del planering. Jag har tänkt
igenom de olika momenten i operatio-
nen och är samtidigt medveten om att
det kan hända saker som jag inte riktigt
förutsett. Så när det väl är dags att sätta
igång är det bara att köra på och det
sista jag vill göra då är att känna efter
hur det känns att vara jag. Jag vill inte
hamna i ett läge där vad jag känner i
relation till mig själv blir en faktor.

Efter de där dagarna fick han väldigt
mycket positiv respons – både från män-
niskor han känner, men också från
okända människor.

– När jag var ute och promenerade
kom det fram folk och sa att det jag
gjort i Kevin-fallet var bra. Det var både
roligt och oväntat. Jag är absolut i hög
grad driven av idealism i min forskning,
men jag har vant mig vid att det inte
uppfattas så av omgivningen. Så plöts-
ligt har det hänt något – min bild av
mig själv verkar plötsligt stämma
överens med alla andras.

Även om han säger att han aldrig har
strävat efter att bli en debattör finns det
en faktor, något som han kallar för ”en
liten egenhet”, som har visat vägen genom
hela hans liv. Han upplever det som djupt
obehagligt att ljuga och har till och med
svårt för även den vitaste av lögner.

– I vissa avseenden är det en ganska
sympatisk egenskap, men om man ser
på det ur ett fågelperspektiv så är det
inte alltid helt lyckat. Jag väljer till
exempel ofta att vara ärlig i situationer
där det inte gynnar mig eller, ännu
värre ur ett moraliskt perspektiv, den
jag är ärlig mot.

Men det finns också en annan
egenskap som är framträdande hos
Rickard L Sjöberg. Som delvis bottnar i
den där insikten under studietiden.

– Framförallt när jag var yngre hade
jag väldigt svårt för auktoriteter. Det var
ju den här antiauktoritetsgrejen inom
forskningen som tilltalade mig från
början – att inse att jag på ett sätt är lika
mycket expert efter att ha publicerat
forskning som de här docenterna och
professorerna som inte har forskat som
man ser i tidningen. Det gjorde att jag
inte riktigt ville böja mig för trycket.
Till viss del handlar det nog om en slags
ungdomlig aggressiv idealism och även

om den kanske har mattats av lite med
åren så finns en hel del kvar. Med facit i
hand är jag nöjd och lite stolt över att jag
inte vek mig då, men det är lätt att vara
nu när jag sitter i en helt annan position.
På ett sätt kan ju du nu kan ses

som en auktoritet. Hur hanterar du
det?

– Jag är inte klar med det riktigt. För
det mesta tänker jag nog att jag inte är
någon auktoritet än, men då riskerar
man att underskatta sin egen makt. Till
exempel som överläkare säger man
ibland till folk vad och hur de ska göra
olika saker, och då måste man ju också
tänka lite på hur man beter sig. Att bli
lite mer etablerad innebär ju också ofta

ett större ansvar att själv se till att hålla
disciplinen på det man gör. Tidigare har
jag inte tillåtits att ta genvägar. För att
kunna göra det jag har velat göra utifrån
ett underläge har jag istället varit
tvungen att vara väldigt noggrann.

– Det antiauktoritära är ju också lite
av mitt drivmedel i många samman-
hang – känslan av att ingen bryr sig om
vad jag säger, men att jag ändå tänker
kämpa på – så kanske tappar jag energin
lite. Men det är också bra att inte
ständigt vara utsatt för eldgivning, utan
istället kunna slappna av och bli lite
lugnare och mer adekvat i det man
bestämmer sig för att göra. Det är inte
så tokigt det heller.
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Jag kan tycka att de stora rikstidningarnas debattsidor ibland dominerats av
ett lite tokigt perspektiv när det gäller Quick- och Kevin-fallen. Att det skulle

vara ett problem att grävande journalister gräver i sådant här och att man alltså
underförstått egentligen borde mörka den här typen av rättsskandaler. Det tycker
jag är en moraliskt oförsvarlig ståndpunkt, men jag kan också se att de som
hävdar det ändå har en poäng.
Det är inte ett idealiskt system att man i stor skala behöver journalister som

hjälpsystem för rättsväsendet. Man bör givetvis eftersträva att ha ett rättsväsende
som klarar av att stå på egna ben. Problemet är att det inte har fungerat och då
har den sista säkerhetsmekanismen varit den grävande journalistiken. 
Förhoppningsvis börjar det nu bli tydligt att rättsväsendet själv måste ta tag i den

här situationen. Jag tror att det hänger samman med en insikt om att man behöver
ta rättspsykologisk kunskap på större allvar och ha ett mer akademiskt forskn-
ingsbaserat förhållningssätt till den inom rättsväsendet. När den kun-
skapen börjar få genomslag kan förhoppningsvis andra instanser
än journalister börja ta tag i de problemen.

Sverige är ett sådant litet språkområde och det sätt som
vissa institutioner är uppbyggda på kan av det skälet

ibland få väldigt stor betydelse. Så som att polis och
rättsväsende inte har någon egen oberoende enhet för beteende-
vetenskaplig psykologisk kompetens. 
Juridik är en akademisk disciplin som inte är uppbyggd kring systema-

tiska empiriska studier, medan den typ av psykologi som de flesta skulle tycka är
okej att tillämpa i rättsliga sammanhang är det. Därför måste man alltid för att få
beteendevetenskaplig sakkunskap plocka in folk utifrån med en annan arbetsgivare
och kanske andra intressen än polisens och rättsväsendet. Personer som kanske
inte säkert har som främsta intresse att se till att polisens arbete bedrivs på ett så
bra sätt som möjligt, utan som kanske istället är mer intresserade av att hitta
intressanta   forskningsobjekt eller forskningsmöjligheter eller illustrativa och spek-
takulära fall till studentundervisningen. Jag tror att det bästa vore om man istället
kunde integrera ett visst mått utav beteendevetenskaplig kunskap och kompetens
inom de organisationer som behöver den. 
Jag tycker också att det är ett problem att det inte finns några rutiner för hur uni-

versitetsinstitutioner ska förhålla sig när någon sköter den så kallade tredje
uppgiften på ett väldigt ansvarslöst sätt. Om man ger en person titeln professor, så
måste man fundera på om det ska finnas någon form av gränssättning för vad man
får säga om sitt eget forskningsområde i samverkan med det omgivande samhället.
Man kan inte begränsa folks yttrandefrihet, men det är en lucka som man måste
fundera över.

OM DEBATTEN I MEDIA:

OM VAD SOM KAN ÄNDRAS:

OM ATT VARA DEBATTÖR:

Det finns inom social psykologi
ett begrepp som man ibland

kallar det fundamentala attributions-
felet – om man frågar sig varför en
viss individ beter sig på ett visst sätt
så förklarar man det utifrån person,
men personen själv förklarar det
utifrån situation. 
Jag upplever till exempel inte att jag

har tagit någon strid alls, utan kon-
sekvent valt att vara hederlig ,medan
andra som ser mig utifrån kanske
skulle uppfatta att det handlar om att
jag har en debattglad personlighets -
typ. 
Jag upplever att jag halkade in i ett

forskningsområde och sen inte ville
ljuga om det. Nu sitter jag här och är
nästan känd som debattör, men jag
har aldrig velat vara en debattör. Jag
upplever inte att jag har sökt mig till
det eller drivit på, men jag hade säkert
tagit debatten för 20 år sedan om det
hade funnits någon som hade puttat in
mig i den situationen då. 
Om man backar ett steg för att

reflektera så hade det här nog för
övrigt inte kunnat hända nu heller utan
internet och Youtube. Den situation vi
hade på 90-talet är genom internet
dramatiskt förändrad och i det här
avseendet till det bättre. 
Det är en sammansvärjning av nollor

och ickeauktoriteter som jag, som via
alternativa nätverk går vid sidan om
auktoriteter för att skaffa sig kunskap
om hur verkligheten fungerar. 
Efter att den här processen började

har Psykologförbundet fått ta tillbaka
sina officiella riktlinjer för hantering av
traumatiska minnen och Social-
styrelsen har börjat intressera sig för
biverkningar av psykoterapi. Och det
är inte Socialstyrelsen som har spridit
den här kunskapen – det är 
Youtube.

alltså arbetar med metoder som påverkar
hjärnans sätt att arbeta – men med oerhört
mycket mer dramatiska effekter.

Just möjligheten att kunna byta ämne
och fokus ser han som central för att få ut så
mycket som möjligt i varje värld – för
honom skapas energi och effektivitet i just
de där växlingarna.

– I många sammanhang där man
försöker vara riktigt duktig måste man
hitta ett mentalt tillstånd av koncentration
och avslappning kombinerat. Känner man
sig övervakad av en massa missnöjda män-
niskor som inte tycker att man presterar
tillräckligt bra är det svårt. Jag har
förmånen att kunna hitta den typen av inre
upplevelse genom att kombinera olika
områden och röra mig mellan dessa.

– När det är som bäst sätter jag mig inte
och tittar på tv för att slappna av, då sätter
jag mig och läser vetenskaplig litteratur på

kvällstid innan jag somnar. Det skulle jag
nog inte göra om jag hade jobbat med det
hela dagen – jag försöker se till att det blir
tillräckligt långt ifrån det jag har gjort
under dagen för att det ska kännas kravlöst
och skönt. Generellt sett är jag väldigt lust-
driven i det jag gör. Med åren har jag lärt
mig att disciplinera mig när det behövs,
men jag trivs som bäst och jag tror att jag
är till min fördel som yrkesmänniska när
det jag gör är drivet av intresse och lust.

Då allt föll på plats
Tillbaka till de där hektiska veckorna under
våren 2017 och den debatt som Rickard L
Sjöbergs väntat på i över 20 år. En situation
där han upplevde att han gjorde vad han var
tvungen att göra och att den roll som han
hade fått inte var okej att lämna obesatt,
som vid ett utmanande kirurgiskt ingrepp,
där den egna känslan måste stå tillbaka för
uppgiften.

– När man gör ett lite mer komplicerat

”

”

”

”

Rickard L Sjöberg: ”Socialstyrelsen har
börjat intressera sig för biverkningar
av psykoterapi. Men det är inte Social-
styrelsen som har spridit den här kun-
skapen – det är Youtube.”

”

”
De där konstnärliga ambitionerna som den 25-årige Rickard L Sjöberg sysselsatte sig med finns kvar än
idag – om än nu kanske mer som en bakgrundsfond till resten av livet med fru, barn och ett hus som ska
skötas om. ”Att försöka gå in i musik eller i konst och hitta perspektiv på tillvaron genom de bitarna är på
ett sätt besläktat med forskningen när det är som roligast.Just att se mönster och koppla ihop bitar av
förståelse till större helheter”, säger han. Foto: Jonatan Stålhös

>>> Fortsättning från föregående uppslag 



Varannan rökare kommer inte undan
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50 PROCENT DÖR 
FÖRR ELLER SENARE 
AV SIN RÖKNING

Östersunds sjukhus som lungläkare växte
den insikten även hos honom.

– Hälften av alla de patienter jag hade
var just patienter för att de hade rökt.
Och ändå hade vi då ingen aning om att
rökningen skulle ge så vida effekter som
de vi vet om idag, säger han.

Det var också i 70-talets Östersund
som hans engagemang och arbete mot
tobaken startade. En tanke om att han
och hans kolleger borde kunna bidra till
förändring och förbättring förde honom
in på den väg han än idag följer. 

Förändringen visade sig dock ta
betydligt längre tid än vad man först
förutspått. Cancerkommittén skrev 1984
som avslutning till ett 428 sidor långt
betänkande: 

”Kommittén förutsätter att kunskap
om tobakens skadeverkningar med nöd-
vändighet kommer att bli så spridd och
förstådd att de redan pågående attityds-
förändringarna mot rökning kommer att
accelerera. Under de förutsättningarna
som angetts i det föregående måste man

utgå från att rökningen inom ett par
decennier praktiskt taget kommer att ha
upphört. Varje annan utveckling i ett
modernt samhälle med de resurser som
här står till buds vore ett misslyckande.”

– Det där kan vi le lite åt idag, men
det är ett samhälleligt och politiskt stort
misslyckande att vi inte har kommit
längre. Varje år dör 12 000 människor i
Sverige av sin rökning och 100 000
kräver sjukhusvård. Så på de här drygt
30 åren som har gått sedan det betänkan-
det har 360 000 människor dött av sin
rökning. Det är så groteska data. I stort
säger statistiken att varannan rökare dör
av sin rökning. Den verklighet vi ser
idag är alltså att en produkt som – rätt
använd enligt tillverkaren anvisning –
dödar varannan konsument och som säljs
överallt, dygnet runt till ett mycket
billigt pris.

Först vid sekelskiftet, då WHO
började jobba med den så kallade
Tobaks konventionen, tog utvecklingen
fart på allvar. Enligt tankesmedjan

Tobaksfakta, i vilken Göran Boëthius
sedan starten 2010 har varit högst
delaktig i, räddades 22 miljoner liv runt
om i världen av tobaksförebyggande
lagar och andra åtgärder mellan åren
2008 och 2014.

Och just att Tobakskonventionen
flyttat fokus från ”en individuell moral-
fråga” till ”en hälsopolitisk och struktu-
rell fråga” menar Göran Boëthius är
viktigt. Eller som han uttrycker det
”don’t blame the smoker, shame the
industry”. Men trots att många av svaren
på tobaksfrågan stavas lagstiftning och
reglering finns det även inom politiken
ett slags beroende som gör att vägen
framåt blir snårig.

– Tillverkarna i cigarettindustrin har
varit och är fortfarande så stark att de kan
påverka politiken. Deras cyniska, och
välkända, strategi har hela tiden under
de 100 år som passerat varit att stoppa
förslag, försämra dem eller skjuta upp

n Hur långt vågar politikerna gå i kampen mot
tobak och vilken väg är mest framkomlig? 
n Sjukhusläkaren har intervjuat rökningens
fiende nummer ett, läkaren Göran Boëthius,
som har kämpat mot rökningens skadeverk-
ningar i decennier. Vad tror han är effektiva
metoder? Varför tar gemene man inte till sig
kunskapen om rökningens alla allvarliga hälso-
faror? Och vilken roll kan läkarkollektivet spela
i matchen mot tobaken?

t Sedan 1950-talet har kunskapen om
rökningens skadeverkningar ökat konti-
nuerligt. Från att rökningen då kunde
kopplas till lungcancer visar nu bland
annat Surgeon General-rapporter från
USA att rökningen orsakar minst ett fem-
tiotal sjukdomstillstånd. Då Göran
Boëthius på 70-talet började arbeta på
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konventionen att bli känd och erkänd. Och nu
är det tolv år sedan Tobakskonventionen kom.

Men varför har man då inte kommit längre
sedan 1950- och 60-talets kunskaps -
genombrott? Få bör kunna hävda att de saknar
kunskap om rökningens skadeeffekter, både
när det gäller hälsa, miljö och rättviseaspekter.
Enligt Göran Boëthius är svaret ganska enkelt,
även om lösningen på problemet är svår.

– Beroendet tar över kunskapen. Du ser
till exempel fortfarande sjukvårdspersonal,
som var eviga dag ser följderna, som röker.
Det är i mina ögon ett tecken på att beroen-
det kan vara väldigt starkt. 

Han menar att marknadsföringen av
denna produkt just därför måste regleras
kraftigt. 

– Vi behöver öka trycket på politiken,
hjälpa samhället att säga ifrån, nu räcker det!
”Rökfria restauranger” visade att även djupt
rotade uppfattningar i samhället, så som att
det är gott att röka på krogen, kan förändras.
Det går att påverka! Men det gör vi inte utan
en läkarkår och alla andra professionella
grupper som i eget och sina patienters
intresse kan se att det måste vara vettigt att
sätta gränser och mål för det här.

Anna Sofia Dahl

www.sjukhuslakaren.se

dem – förhindra, förringa och försena.
Han menar att ett av problemen i

svensk politik är att vi har haft och har
minoritetsregeringar och en splittrad
riksdag.

– Vi vet hur mycket ohälsa som
skapas av rökning, för mycket alkohol,
för lite motion och olyckliga kostval. Vi
vill därför påverka riksdagen till att få en
mer hälsofrämjande attityd över parti-
gränserna, men den politiska ideologin
spelar in. En del partier tycker att det här
är individens sak och att staten eller sam-
hället inte ska tala om för mig vad jag
ska göra. Beroende och ekonomi är
känsliga saker, man är helt enkelt rädd
för att förlora väljare.

Enligt enkätundersökningar som
Tobaksfakta gjort är dock dryga 70
procent av svenska folket positivt
inställda till begränsningar i marknads-
föring av cigaretter och lika stor andel
ställer sig positiva till visionen om ett
rökfritt samhälle. Göran Boëthius säger
att det därför är viktigt att jobba med
opinionsbildning och information och
att läkarkåren – i kraft av sin kunskap –
borde vara en av de viktigaste spelarna.
Inte minst med tanke på att rökningen
kostar runt 30 miljarder per år, där den

största delen rör sjukskrivning i rökrela-
terade sjukdomar.

–  Läkarna skulle kunna stå upp på ett
helt annat sätt och berätta allt vad de ser.
Att vi vill göra en massa bra saker för
våra patienter, men att resurserna inte är
oändliga. Genom att förebygga det
som är förebyggbart kan vi ha råd
att göra alla de här fantastiska
sakerna som vi har upptäckt och
som gagnar patienterna.

Trots att siffrorna visar att rök-
ningen totalt sett minskar
finns det aspekter som
Göran Boëthius kallar för
både ”oroande och
oacceptabla  ”.

– Det finns socio-
ekonomiska skillna-
der inom alla åldersgrupper och det
handlar om en trefaldig skillnad mellan
de som röker mest och de som röker
minst. Det är inte något nytt. De som
har kunnat ta åt sig av samhällets infor-
mation, utbildning och jobb röker
minst, och de blir friskare och friskare.
Men de som av olika skäl inte kan ta åt
sig detta röker mer och blir istället
sjukare och sjukare. Ojämlikheten i
rökvanor är en viktig delorsak till ojäm-

likheten i hälsa. Detta borde läkarkåren
stå upp för.

2013 föreslog Tobaksfakta och dess
medlemsföreningar

ett politiskt beslut om
Tobacco Endgame – Rökfritt

Sverige 2025, vilket kort sagt
innebär att man har sätter
målet att mindre än fem procent
av befolkningen ska röka år
2025. Totalt har drygt 160
organisationer ställt sig
bakom uppropet och en av de
första specialistföreningarna

att ansluta sig var
Sjukhusläkarna.
På listan återfinns
också alla lands-
ting och SKL,
även regeringen

har ställt sig bakom målet för
2025, men ännu inte presenterat någon
handlingsplan.

För att nå målet är det viktigt att man
jobbar med att införa Tobakskonventio-
nens alla åtgärder (se faktaruta) menar
Göran Boëthius. 

– Den är tyvärr inte tillräckligt välkänd
och det kan man tycka är svagt, men man
ska komma ihåg att det tog 25 år för barn-

I Tobaksdirektivsutred -
ningens slutbetänkande ”En
översyn av tobakslagen – Nya
steg mot ett minskat tobaks-
bruk” som publicerades 2016
lämnas ett antal förslag som
syftar till ett minskat tobaks-
bruk och att motverka illegal
handel med tobak. 

t Utredningen föreslår bland
annat att detaljhandel och parti-
handel med tobaksvaror endast
ska få bedrivas av den som har
tillstånd för sådan handel, att det
nuvarande rökförbudet i tobaks -
lagen ska utvidgas och omfatta
även vissa allmänna platser
utomhus – så som uteserveringar,
entréer till lokaler, inhägnade
platser som är avsedda för
idrotts utövning, allmänna lek -
platser och områden som är
avsedda att användas för den som
reser med kollektivtrafik – samt
att det ska vara förbjudet att
förvara tobaksvaror och deras för-
packningar så att de är synliga för
kunder på försäljningsställen.

I utredningen ges också en
analys och bedömning av om det
”finns skäl att införa krav på
neutrala tobaksförpackningar i
Sverige”. Utredningen menar att
det finns tobakspolitiskt motive-
rade skäl för en sådan reglering,
men att ett sådant krav inte är
förenligt med tryckfrihetsförord-
ningens nuvarande bestämmel-
ser, då ”tobaksförpackningar är
att bedöma som tryckta skrifter
enligt TF”, och att det krävs att
ett undantag införs i denna
grundlag.

Enligt socialdepartementet är
ambitionen att lämna över en
proposition till riksdagen ”så
snart det är möjligt”.

TEMA: RÖKNING

”Vi behöver öka trycket på politiken”

t I Australien ska tobaksskatten höjas
med 12,5 procent varje år mellan 2017
och 2020. Efter höjningen kommer ett
paket cigaretter kosta runt 300 svenska
kronor. 
t I Storbritannien kommer tobakspris-
erna att höjas med närmare 50 procent
fram till 2020. Även det genom avsevärda
höjningar av tobaksskatten. Idag kostar ett
paket cigaretter i Storbritannien i snitt runt

105 svenska kronor, samma pris gäller i
Norge.
t WHO rekommenderar att 70 procent av
priset ska utgöras av skatter. I topp ligger
Bosnien Hercegovina på 86 procent tätt
följt av Israel på 85 procent.
t I Skottland hade barnastma minskat
med 13 procent ett år efter att rökförbudet
infördes på serveringar. 
t Island, Schweiz, Iran och Vietnam

öronmärker pengar från tobaksskatten till
tobaksbekämpande insatser i form av infor-
mation, utbildning och allmän upplysning
om tobak.
t Australien, Storbritannien, Irland
och Frankrike har infört standardiserade
reklamfria tobaksförpackningar. Även
Norge, Ungern och Slovenien är på väg att
göra det samma.

Källa: Tobakskonventionen.

Utredning
föreslår 
rökförbud på
fler allmänna
platser

Tuffa tag mot rökare i Australien 

GÖRAN BOËTHIUS: :

• Är FN:s första konvention om en häls o -
fråga och började gälla 2005. 
• I april 2017 hade sammanlagt 180 av
världens länder ratificerat tobakskonven-
tionen. Sverige anslöt sig redan första
året.
•  I Tobakskonventionen finns olika
verktyg – så som hälsovarningar på
tobakspaket, skatte- och prispolitik,
reglering   av tobaksprodukters utform -
ning och innehåll, lagar om tobaksfria
miljöer, förbud mot marknadsföring av
tobak, samt tobaksavvänjning. Hittills har
ett protokoll förhandlats fram. Det
handlar om att förhindra tobaks -
smuggling och annan illegal handel med
tobak.

• Källa: Tobakskonventionen

SÅ AGERAR ANDRA LÄNDER
FAKTA | TOBAKSKONVENTIONEN



N
är han tände den
femte cigarren i
följd bad jag om
en paus för toa-
lettbesök, i prak-
tiken för att

andas. Överläkaren som oupphörligt
rökte cigarr var ordförande i den
styrelse jag då var medlem i. Konfe-

rensrummet, som också var klini-
kens bibliotek, var rökfyllt hela
tiden under det nästan dagslånga
sammanträdet.

Att ifrågasätta den auktoritära
chefens rätt att röka under
mötet var otänkbart. En del
andra styrelsemedlemmar
kände sig uppmuntrade att
tända en cigarett då och då,
vilket försämrade rummets luft
ytterligare.

Länge rökte alla på sjukhus,
både personal och patienter. På
1970-talet började vi läkare
argumentera för att patienterna
skulle sluta röka bland annat.
framför allt eftersom det kommit

rappor ter om att risken för reinfarkt
halverades om man slutade röka.
Risken för lungcancer hade också börjat
bli föremål för artiklar i den medicinska
fackpressen. 

Vi förbjöd personal och oss själva att
visa patienterna att det röktes. Vi skulle
vara goda föredömen och inte ge patien-
terna några motargument mot att sluta.

På Serafimerlasarettets medicinkli-
nik rökte de flesta. På infarktavdel-
ningen röktes det särskilt bland sjuk -
sköterskorna  . Det fanns inget rökrum
så det blossades i det utrymme som
användes för kaffe, sittrond, skärmbe-
vakning, osv. Rummet hade ingen egen
ventilation utan röken gick ut genom
två högt liggande fönster till några

patientrum så personalens bruk var
knappast någon väl bevarad hemlighet. 

När Bernard Lown kom på besök
satt han avspänt med fötterna på kaffe-
bordet och kommenterade bestämt det
olämpliga i vårt rökbeteende. Bernard
Lown introducerade defibrillatorn
(hjärtstartaren) och erhöll även Nobels
fredspris (1985).  

Rökning ansågs bra för
patientens mobilisering
Många, särskilt på kirurgiska och orto-
pediska avdelningar, ansåg att patien-
terna kunde mobiliseras bättre om de
rökte – de måste ju upp ur sängen och
ta sig till dagrummet för att röka.
Rökning på salen i sängen var natur-
ligtvis förbjudet. Erik Carlens, uppfin-
naren av dubbellumentuben för selektiv
intubation av varje bronk, var en av de
kollegor som argumenterade bäst för att
farorna med rökning översteg eventu-
ella fördelar, som att motverka viktök-
ning, minska stress etc. 

1967 assisterade jag på en ryggope-
ration under kandidatplaceringen på
Norr backainstitutet – Karolinska sjuk-
husets ortopediska klinik. Operationen
drog ut på tiden. Vid 18-tiden
öppnades operationssalens dörr, in steg
klinikchefen i överrock och hatt med
tänd cigarr i mungipan:

– Hur går det? Några problem?  
– Bra, inga problem, blev svaret.

Klinikchefen lutade sig över
operations fältet och råkade aska i det
öppna operationssåret varefter han
lämnade salen. 

Jag minns att jag tänkte – aska är
nog sterilt, men knappast rocken eller
hatten. Som kandidat kommenterade
jag inte utan fortsatte hålla haken så
gott det gick.

Vid vår poliklinikplacering rökte vi
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När det röktes friskt i vården

Klinikchefen
lutade sig över
operationsfältet
och råkade aska
i det öppna 
operationssåret

Av Torsten Mossberg, f.d. medicinalråd, 
med inspiration från Nina Rehnqvist.

kandidater ibland i samband
med patient besök. En del
patienter var naturligtvis
missnöjda, men vi tyckte vi
var tuffa och världsvana
och att vi, som nästan
färdiga läkare kunde bete
oss lite som vi ville. Vi
hade filmens rökande
stjärnor som idoler,
James Dean, Marlon
Brand, med flera. Grupp-
trycket kunde ta sig
uttryck som ”alla trevliga röker – vi har
det så roligt när vi röker till sammans –
kom med du också”.

Röksugen patient fattade eld
Sjukhusmiljön kunde vara farlig för
rökaren. Vi ett tillfälle kunde en skägg-
prydd patient med syrgasbehandling via
en mask inte motstå röksuget utan slet
av sig masken och bad medpatienten om

en cigarett. Patienten fick en cigg
och tog sig snabbt ut i
dagrummet som låg intill
salen. Där tände han cigaret-
ten. Ett skrik påkallade per-
sonalens uppmärksamhet. En
påtaglig lukt av bränd
hårväxt spred sig på avdel-
ningen. Det syrgasbemängda
skägget hade fattat eld. Den
svedda patienten behövde
brännskadevård.

Under hela 1970-talet
röktes det i alla personalrum och
dagrum. Så småningom kom man på
många sjukhus överens om att det
skulle vara rökfritt åtminstone under
lunchen så alla kunde känna vad maten
smakade. 

Under 1980-talet blev allt fler perso-
nalrum och dagrum rökfria och särskilda
rökkurer för både personal och patienter
skapade, men oftast röktes det vid sjuk-

husets ingångar – mest mot gården.
Detta förekommer tyvärr fortfarande.

Det är märkligt att det fortfarande
röks bland sjukvårdspersonal och andra
som borde veta bättre. Men tuff- och
glassighetsstämpeln lever nog än. Mot-
krafterna från tobaksindustrin är fortfa-
rande starka. Reklamen är dock inte
som på Ceausescus tid i Bukarest där de
gigantiska skyltarna med tobaks reklam
var de enda som var snygga att titta på i
den grå staden

Den auktoritära cigarrökande ordfö-
randen, tillika överläkaren, avled tidigt
i emfysem och lungcancer. Idag skulle
det vara omöjligt att utsätta sina med-
människor för en sådan samman -
trädesmiljö som vi fick stå ut med på
1970-talet. Vi var många sekundär -
rökare på den tiden. 

Nu röker inte idolerna längre – så vi
får hitta på andra sätt att visa hur tuffa
vi är.
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Ett skrik hördes från dagrummet där patientens syrgasbemängda skägg fattat eld. Illustration: Myran
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LUND
Naomi Clyne
Docent, överläkare
41 år i yrket:

Tung arbetsmiljö, men hopp
om ny organisation med
fokus på kärnverksamheten

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu? 
– Den nya sjukhusorganisationen, hotad
patientsäkerhet på grund av vårdplatsbrist
och bristande operationskapacitet,
arbetsmiljön på akutmottagningen, samt
fortbildning för specialister.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– 2017 har präglats av en mycket tung
arbetsmiljö för läkarna inom de internmedi-
cinska specialiteterna och akutmedicin, 
som har jour på akutmottagningen. 
Problemen med vårdplatsbrist dominerar.

Patienter ligger kvar på akutmottagningen
och det blir en stor belastning dels för sjuk-
sköterskorna och undersköterskorna, dels
för läkarna som får sköta inneliggande
patienter i behov av vård och övervakning
samtidigt med det akuta uppdraget. 
Inom de operativa specialiteterna har

vårdplatsbristen i förening med bristen av
bemannade operationssalar påverkat möj-
ligheten att genomföra elektiva opera-
tioner, vilket drabbar de berörda patien-
terna hårt och skapar stark stress hos
operationskoordinatorn och kirurgen som

tidvis fått informera patienten med mycket
kort varsel om inställd operation.
Samtidigt har 2017 präglats av hoppfull-
het. SUS har fått en ny sjukhuschef, Björn
Eriksson, kardiolog och docent. Han har
fått ett tydligt uppdrag från regiondirek-
tören och SUS politiska nämnd, att se över
nuvarande organisation och ledningsstruk-
tur och skapa en mer decentraliserad
organisation med fokus på kärnverk-
samheten, det vill säga på patientens vård
ur medicinskt och omvårdnadsperspektiv.
Han är tydlig med att han ser det medicin-
ska ledarskapet som en förutsättning för en
välfungerande vård. 
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Jag hoppas på en sjukvård med ett medi-
cinskt ledarskap, där patientens behov av
vård beaktas och medarbetarnas kunskap
och kompetens tas till vara. Jag hoppas att
nödvändiga prioriteringar görs och beslut
fattas av läkare i ledande positioner utifrån
vetenskap och beprövad erfarenhet med
patientens bästa för ögonen. Jag hoppas
att vi alla som arbetar inom vården nära
patienterna får uppleva en bättre vårdmiljö,
så att vi slipper att tidvis vara utsatta för
svår etisk stress. Slutligen hoppas jag att vi
får en adekvat finansierad sjukvård, som
täcker de faktiska kostnaderna.

BLEKINGE
Jonas Andersson
Överläkare
internmedicin/njurmedicin
14 år i yrket:

”Vi måste få ned 
antalet hyrläkare”

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu? 
– En viktig fråga är fortbildningsfrågan –
där vi visserligen har ett bra kompetens -
utvecklingsavtal sedan några år tillbaka,
men där det är viktigt att se till så att
läkarna faktiskt kommer i väg som avtalat.
Det är ett problem att folk åker för lite. 
En annan fråga som vi har börjat

diskutera en hel del är ersättningen för
beredskap i hemmet som är väldigt dålig i
förhållande till det ansvar man faktiskt tar
när man har beredskap. Det är ett problem
som visserligen finns i hela landet men där
jobbar vi mycket för att förbättra det lokalt.
Överhuvudtaget är det väldigt viktigt att

landstinget Blekinge blir en mer attraktiv
arbetsgivare, eftersom vi har ett stort
problem med för många hyrläkare.
Kvaliteten blir ju bättre med fast anställda
läkare. Så det är nog den allra viktigaste
frågan egentligen – att få ner andelen hyr-
läkare. Och då handlar det om att ha
konkurrenskraftiga löner, goda fortbild-
ningsvillkor och en bra arbetsmiljö så att
det blir attraktivt att jobba fast. Där finns
det en del kvar att göra, men vad som är
positivt är att arbetsgivaren ändå tar tag i
frågan nu och aktivt diskuterar hur andelen
hyrläkare ska minska.

I NÄSTA NUMMER:
• Jönköping 
• Kronoberg

• NU-sjukvården
• Södra Älvsborg
• Sörmand
• Uppsala
• Ängelhom
• Örebro

SJUKHUSLÄKAREN HAR PEJLAT LÄGET
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Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– Det har flutit på bra. En fråga som många
medlemmar tycker är besvärande är vård-
platsbristen och det påverkar många
medlemmars kliniska vardag. Trenden är ju
tyvärr att det blir mer besvärande för varje
år och det gäller även detta år, men det är
inte värre här än på andra ställen.
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Att få tillräckligt många fast anställda
läkare. Ett mindre landsting som ligger
perifert geografiskt, som Landstinget
Blekinge gör, har fler utmaningar än andra.
Vi måste vara ännu bättre. Det positiva är
att landstinget har lyckats rekrytera många
AT-läkare. Vi hade minst tio sökande per
plats och det är väldigt tillfredsställande att
ha möjlighet att välja ut de bästa AT-
läkarna. Vi vet av erfarenhet att ungefär 50
procent av dem stannar kvar hos oss.

Arbetsmiljön blir ett problem för alla när
vårdplatserna brister. Medicinjouren ringer
samtal på samtal och tvingas kohandla för
att få in patienterna. Kanske kunde någon
annan ta på sig den uppgiften?

UMEÅ
Yngve Gustafson
Geriatriker 
Senior professor
Över 40 år i yrket:

Specialistläkare har fått
mycket sämre
möjligheter att forska

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu?
– Det är ungefär de frågorna som gäller i
hela landet – vårdplatsbristen. Det är en
ond cirkel där arbetsmiljön blir vedervärdig.
De som drabbas hårdast är nog ändå sjuk-
sköterskorna som ofta måste genomföra
det praktiska i att skicka hem patienter
som inte är färdigbehandlade. 
För ett par år sedan publicerade jag, till-

sammans med Peter Nordström, en artikel
i the British Medical Journal där vi kunde
visa att det innebär en kraftigt ökad risk för
patienten att dö en månad efter utskrivning
när vårdtiderna blir för korta. Så även ur
patientsäkerhetssynpunkt är vårdplatsbris-
ten livsfarlig.
Det som har hänt här, och som jag tror

gäller för flera av universitetssjukhusen, är
att specialistläkare har fått mycket sämre
möjligheter att bedriva forskning. Tidigare
ingick dels en skyldighet att bedriva under-
visning av läkarstudenter, dels en möjlighet
att bedriva klinisk forskning i alla specialist -
läkartjänster. Men här i Umeå måste den
som söker ALF-medel vara disputerad och
det innebär att det är väldigt få icke-disput-
erade specialistläkare som kan starta
forskningsprojekt. 
   En annan fråga är löneskillnader mellan

kvinnor och män. På universitetssidan har vi
efter många års systematiskt arbete
lyckats få jämställda löner, men på lands -
tingssidan är det fortfarande bedrövligt.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– Jag har haft flera rehabärenden med
läkare som är universitetsanställda, vilket
har tagit väldigt mycket tid och energi. Just
nu har vi en facklig fråga som utgår från en
medlem, som både handlar om medlem-
mens lön, men också mer principiellt om
forskningsöverläkartjänsterna på univer-
sitetssjukhusen. Här i Västerbottens läns
landsting har arbetsgivaren bara sett det
som en förmån för en överläkare att få
forskningstid och inte att det faktiskt är
särskilt meriterade överläkare som sökt i
konkurrens. Alla överläkare har kunnat söka

DALARNA
Michael Guggi
Överläkare på kardiologen
18 år i yrket:

Flera framgångsrika
läkare har blivit 
utbrända de senaste åren

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu?
– Det stora är ju det här med
vårdplatserna   såklart. Det är för få och man
menar att det beror på sköterskebrist.
Flera läkarkollegor har blivit utbrända de
senaste åren och det handlar om
framgångsrika kollegor som har gått in i
väggen på grund av arbetssituationen. Man
får ta beslut som inte är rätt och ska man
jobba i den miljön hela tiden, gå och ronda
på fel avdelning och se hur det inträffar inci-
denter bland patienterna. Ja, då mår man
inte bra till slut.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– Vi får till bra möten när vi träffas och
pratar. Arbetsgivaren visar god vilja men
kan inte heller trolla. Man har inte hur
mycket pengar som helst.
Sammanfattnings vis så har vi alltid haft en
bra dialog men det hjälper ändå inte när vi
inte har vårdplatser.
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Vi hoppas på en stabilare personalsitua-
tion och att man får in de här vakanserna.
Att vi blir en attraktiv arbetsgivare. Vi ligger
visserligen ganska bra i lön jämfört med
andra, men arbetsgivaren måste titta mer
på det och fråga sig: Varför lyckas man
ändå inte? Varför försvinner sköterskorna?

de här tjänsterna som utannonserats, men
sen vägrar landstinget att löneförhandla. 
Trots att det är ett krav att man ska

bedriva forskning på ett universitetssjukhus
för att få kalla det universitetssjukvård har
många verksamhetschefer inte fattat detta
och även kombinationstjänsterna har fått
ett väldigt dåligt utfall i löneförhandlingarna
på landstingssidan. Förutsättningarna för
universitetssjukvård är att det bedrivs både
forskning och utvecklingsarbete, utan det
kan man varken bedriva läkarutbildning,
forskarutbildning eller regionsjukvård.
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Att neddragningarna av vårdplatserna var
den största i procent förra året är otroligt
skrämmande. Jag vågar påstå att den vikti-
gaste frågan både för våra medlemmar och
för patienterna är vårdplatsbristen – den
skapar så dålig arbetsmiljö och är ett hot
mot patientsäkerheten. Så jag hoppas på
att vi ska få ett trendbrott och få fler vård-
platser. Vi har en åldrande befolkning och vi
kan göra mycket mer, men vi måste få
förutsättning att göra det.

HELSINGBORG
Maria Tyrberg
Specialist ögonläkare
Uppemot 30 år i yrket:

Hoppas att Helsingborg
får bli ett eget sjukhus igen
med egen sjukhuschef

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu?
– Helt överskuggande allting annat är vård-
platsbristen. Men vi har även noterat att
läkarnas administrativa platser är på väg
bort i den renovering av sjukhuset som
genomförs just nu och det måste vi sätta
fokus på. Överhuvudtaget innebär det en
mängd problem att renovera ett helt
sjukhus samtidigt som det pågår verk-
samhet. Man vet fortfarande inte var allt
ska vara när det blir klart och i samband
med att man har evakuerat inom bygg -
naden på vägen har våra administrativa
platser nära vår verksamhet försvunnit. När
man frågar hur planen ser ut på sikt så är
det ingen som vet det. Just nu befinner
många sig i temporära baracker och en
plan verkar saknas för hur det ska bli
framöver. Det är viktigt att läkare är med i
planeringen.
Sedan har vi det här med ekonomin. Vi

har fått besked om att ingen får åka utom-
lands på kongress det närmaste halvåret
för det har vi inte råd med. Det har skapat

Sjukhusläkaren ställde tre frågor till Sjukhusläkarnas 
lokala fackliga ordföranden.

Vilka är de viktigaste frågorna
lokalt just nu?
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet? 
Vad hoppas 
de på i framtiden? 
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en hel del oro på arbetsplatsen. På ögon,
där jag jobbar, har vi haft bra möjlighet att
åka på kongress tidigare men nu blir bara
det som redan är beviljat av.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– Det känns som att det inte verkar 
prioritera läkarna situation.
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Vi hoppas att Helsingborg kan få bli ett
eget sjukhus med en egen sjukhuschef
igen. Hela den här förvaltningsuppdelningen
i Skåne har gjort att ingen längre har koll.
Folk byts ut hela tiden och ingen vet vem
som ansvarar för det som egentligen är det
viktiga i vår verksamhet – att patienterna
får rätt vård och vård i rätt tid.  

KALMAR
Harald Persson
Överläkare på 
anestesikliniken
Legitimerad läkare 2004:

Utlokaliserad
läkarutbildning
kan bli ett lyft

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu? 
– På sjukhuset pågår det en flytt av vård -
avdelningar i syfte att effektivisera sjuk-
skötersketjänsterna. Det är en av de
största förändringarna på länge så den
frågan bevakar vi noga. Det finns en oro för
de bakomliggande orsakerna och vad
slutresultatet kommer att bli, även om
sjukhusledningen har informerat bra och
varit noga med att involvera personal på
många nivåer. Anledningen till flytten är
vårdplatsbristen, som bottnar i en sjuk-
sköterskebrist, ett problem som delas med
övriga sjukvårdssverige.
En annan stor förändring i Kalmar är att

vi kommer att ha läkarkandidater i mycket
större utsträckning än tidigare. Det
kommer att vara 20 studenter från
Linköping per termin som har sin kliniska
placering i Kalmar. Totalt alltså 100-120
kandidater när allt är igång, vilket kommer
att påverka verksamheten på sjukhuset i
grunden. Självklart är det också något
mycket positivt och på lång sikt tror vi att
det är bra. För facket lokalt är det en viktig
uppgift att bevaka hur planeringen ser ut
och hur det blir i uppstarten. Detta både för
att kunna ta hand om studenterna på ett
bra sätt och för att läkarnas vardag ska bli

hanterbar. Det blir en ofrånkomlig av -
vägning kring hur mycket produktionen ska
få påverkas, åtminstone initialt. Förhoppn-
ingsvis leder det i slutändan till att
Länssjukhuset blir en ännu mer attraktiv
arbetsplats.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– På Länssjukhuset har det varit ett väldigt
ovanligt år. Vi har bytt chefer på flera olika
nivåer; ny sjukhuschef då den tidigare gått
vidare till tjänsten som Hälso- och
sjukvårdsdirektör, samt ett stort antal nya
klinikchefer. Det innebär att vi nu har
många nya chefer som måste både
bevakas och stöttas i sin nya roll. Många av
de nya cheferna är läkare vilket vi förstås är
glada för. Vi upplever att vi från fackligt håll
fått bra gehör för våra synpunkter under
anställningsprocesserna.
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Jag upplever att vi har en bra dialog med
arbetsgivaren i de flesta frågor och på i
princip alla nivåer och jag hoppas att det
kommer att fortsätta. Sedan vill man ju att
arbetsgivaren tar det här med sköterske-
bristen på allvar, att det arbetet ger resultat
och att medarbetare av alla kategorier kan
lockas hit till Länssjukhuset.

GÖTEBORG
Shokoufeh 
Manouchehrpour
Överläkare gynonkologi
38 år i yrket:

Långa väntetider på akuten
hotar patientsäkerheten

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu? 
– Brist på vårdplatser. Även frågan om vår
akutverksamhet är viktig. Patienterna får
ibland vänta mellan sju och tio timmar och
ibland dygn – något som påverkar
patientsäkerheten i hög grad och även
arbetsmiljön för läkarna. Det skapar etisk
stress både i vardagen och under jourerna
när kollegorna måste ägna mycket tid åt att
sitta och ringa runt efter en ledig plats,
prioritera   mellan svår sjuka patienter och
skicka hem icke färdigbehandlade patienter.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– Under 2017 tycker jag att vi fått lite mer
gehör. Vi har till exempel sagt att vi vill ha
läkare som verksamhetschefer och det vill
vår sjukhusledning också. De har ambi-
tioner och läkarna uppmuntras att söka
verksamhetschefstjänsterna. Sedan när det
gäller avtalsrörelsen tycker vi också att
man har fått igenom det mesta av Läkar -
förbundets yrkande på ett ganska bra sätt.

Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Antalet sjukskrivna läkare har ökat de
senaste åren. Vi har i dag många sjuk-
skrivna unga kvinnliga kollegor. Så kan vi
inte ha det – vi måste få ett bättre hållbart
arbetsliv. Vi vill ha flera vårdplatser för ökad
patientsäkerhet och bättre arbetsmiljö för
läkarna, och så vill vi ha en bättre ordning
på specialistläkarnas fortbildning.

STOCKHOLM
Marta Christensson
Överläkare i klinisk 
immunologi och medicine
doktor inom ämnet (PhD)
40 år i yrket:

”Man blir beklämd när man
tänker på hur de hanterar
sjukvården i Stockholm”

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu? 
– Det är många saker som är viktiga. Vård-
platssituationen har blivit litet av ett mantra,
men tyvärr är det en verkligt ansträngd situ-
ation som har pågått i flera år och påverkat
sjukvården negativt. Efter varje sommar har
man hört att det var svårt och en mycket
ansträngd situation, men att man har klarat
det och kommer att jobba för en lösning” –
det är oerhört frustrerande för en mycket
lojal personal att år efter år höra samma
besked.
Ett annat problem är att man inte har

utvecklat öppenvården som man borde ha
gjort samtidigt som man avvecklar kliniker,
framförallt på Karolinska. Avvecklingen
påverkar alla de andra sjukhusen – patien-
terna måste söka vård någon annan stans,
men tyvärr har varken de andra sjukhusen
eller öppenvården fått tillräckligt med
resurser för att ta emot patienterna. Ett
exempel är kvinnosjukvården, som sakta
men säkert monteras ner. Dessutom när
man avvecklar kliniker och skapar en annan
organisation bör man ta hänsyn till hur
dessa förändringar påverkar kulturen,
väldigt mycket sitter i väggarna och man
bör tänka på att alla förändringar påverkar
arbetsmiljön.
Man blir beklämd när man tänker på hur

man hanterar sjukvården i Stockholm. Det
är som att man täpper igen olika hål, men
man gör ingenting för att ta ett större
grepp om patienternas situation i Stock-
holm. På något sätt känner man sig
maktlös – vi och våra kolleger inom öppen-
vården har sagt det här vid upprepade
tillfällen. Det finns ett behov av att utbilda
kompetenta kolleger och att behålla de
kompetenta kollegerna som idag finns. Man
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måste också se till att kollegorna får möj-
ligheter till återhämtning och att kunna
utföra ett arbete där man inte stressar ihjäl
sig.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– Alla de problem som finns påverkar
läkarkollektivet väldigt mycket. En bra
arbetsmiljö är ett måste för en god
patientsäkerhet, som är det viktigaste för
läkarkåren. Man bör på något sätt
begränsa alla nya idéer som ploppar upp
här och där och inte förankras hos
professionen  , och dessutom inte lägga en
massa pengar på konsulter som inte alltid
diskuterar förändringar med de som jobbar
dagligen med patienter. Det är inte korrekt
att anklaga en mycket förändringsbenägen
kår för att var bakåtsträvare när kåren
påpekar att vissa förändringar inte alltid är
det bästa för patienterna
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Om jag skulle önska mig något så är det
att få lugn och ro för att kunna utföra ett
gott arbete. Att inte belasta kåren med
onödiga arbetsuppgifter som tar tid från
arbetet med patienterna. Att de som
bestämmer lyssnar på läkarkåren istället
för att ignorera alla signaler som läkarna
har givit och ger, att ignorera dessa kan bli
förödande för en bra sjukvård och för
patientsäkerheten. Jag önskar självklart
respekt för läkaryrket och för läkarnas
kunskap, att man satsar på utbildning av
kollegorna, att man jobbar med utvecklin-
gen av öppenvården och att man erbjuder
en god arbetsmiljö för personalen. 

ÅNGERMANLAND
Bo-Göran Widman
Överläkare i kirurgi 
40 år i yrket:

Organisatoriska
förändringar 
fördärvade arbetsmiljön

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu? 
– De viktigaste frågorna är en förbättrad
arbetsmiljö i landstinget, eftersom den har
försämrats på grund av de organisatoriska
förändringar som skett, så att vi får behålla
fast anställda och kan anställa nya. Vi har
nu en sjukfrånvaro som ligger på 7,4
procent och där psykiska orsaker utgör 49
procent. Andra viktiga frågor är bemanning
av enheter och klargörande av avtal
gällande landstingsledningen.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– 2017 har inneburit ännu mer fackligt
arbete i och med stängning av förlossning
och akuta gynoperationer i Sollefteå,

upphörd akutkirurgi och akut ortopedi i
Sollefteå samt ökad belastning på ortope-
den i Örnsköldsvik.
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– När det gäller framtiden så hoppas vi att
patienter kan tas omhand på de tre
sjukhusen i länet för basalsjukvården och
att man slutar skicka runt dem mellan
sjukhusen. Också att man lyckas rekrytera
fler ST-läkare i primärvården, då vi har cirka
49 procents vakanser, och att man även
inom slutenvården lyckas rekrytera fler
medarbetare. Vi hoppas också att land-
stinget blir mer lyhört för att hitta
schemalösningar som kan anpassas och
förändras över tid under ett helt yrkesliv.
Detta skulle medföra att vi får fler på fasta
tjänster.

SKELLEFTEÅ/
LYCKSELE
Jeff Wennerlund 
Överläkare i kirurgi 
Specialist sedan 2013

Länskliniker har skapat
en hel del osäkerhet

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu? 
_För oss har det i år varit ganska mycket
med tillskapandet av länskliniker, vilket har
skapat en hel del osäkerhet om vad som
kommer att gälla vad det gäller olika avtal
och vem som egentligen är chef. Det har
inte helt landat hos alla, vi vet fortfarande
inte hur det kommer att vara i löneförhand -
lingarna till exempel. 
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– Det här med länskliniker har tagit en hel
del kraft. Och det är faktiskt så att åtmin-
stone två klinikombud antingen har slutat
sitt uppdrag eller tagit tjänstledigt på grund
av allt som var kring det här. Ingenting var
färdigt, man bara ändrade allt och nu ska
alla detaljer lösas efterhand. Vi i vår
förening representerar två sjukhus som är
relativt små, så det finns alltid hyfsat bra
samtalsklimat mellan oss, men när man
pratar med sjukvårdsledningen så är det
kanske inte alltid att de förstår. Det gäller
att ha en chef som förstår våra lokala
förhållanden och hur vi arbetar. Det blir en
kontrast i ett landsting som vårt, där man
har ett universitetssjukhus och två mindre
länsdelssjukhus. Det är helt olika världar,
men vi har samma sjukvårdsledning över
oss. 
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Det är just det här med hur det lokala
ledarskapet ska se ut och hur verksamhets-

planeringen ska se ut lokalt inom läns -
klinikerna. Vi tycker att det är viktigt att det
fortfarande finns en lokal representation
och att man inte bara slukas av den stora
organisationen. Jag tror att det finns en vilja
att all verksamhet ska finnas kvar på de
små sjukhusen, men det är ingen själv -
klarhet. Är det enstaka läkare som försvin-
ner så kan verksamheten med det också
försvinna. Vad som är viktigt skiljer sig
mellan olika verksamheter och det finns
ingen universallösning för hela området. Så
det gäller att vara lyhörd och att vi får
gehör för det vi säger. 

VÄSTMANLAND
Mirka Kwiatkowska
Överläkare 
Specialist i geriatrik
50 år i yrket:

Samarbeten och dialog
ger ny optimism

Vilka är de viktigaste 
frågorna lokalt just nu? 
– Det är vårdplatsbristen. Men vi jobbar
hårt med frågan, har kontakt med
sjukhusledningen och har träffat politiker,
som faktiskt lyssnar på oss. Så vi har en
plan för hur man ska förbättra situationen i
Västmanland och man kommer att öppna
upp fler vårdplatser i både Köping och
Västerås, som är våra två akutsjukhus. Situ-
ationen har varit kritiskt länge och det har
bara blivit sämre och sämre, framförallt på
grund av sjuksköterskeflykten. 
Vi i Västmanland samarbetar med Vårdför-

bundet i frågan och går tillsammans till
sjukhusledning och politiker. Bland annat vill
vi att de ska tydliggöra kostnaderna för
vårdplatsbristen – hur mycket inhyrd
personal och sjukskrivningarna kostar –
och vi vill ha en tidsplan för de åtgärder
som krävs. Därför ska vi ha ett uppfölj -
ningsmöte med sjukhusledningen och poli-
tikerna i november. Så det går framåt, men
det går väldigt långsamt.
Hur har 2017 varit när det 
gäller det fackliga arbetet?
– Vi har blivit mer aktiva och vi har betydligt
fler styrelsemöten. Vi arbetar också med
andra viktiga frågor, förutom vårdplatsbris-
ten, så som vårdplaneringen med
kommunen och där har vi kommit en bit. Vi
jobbar också mycket för en jämlik vård.
Vad hoppas du för framtiden
lokalt hos er?
– Sjukhusledningen vill aktivt träffa oss så vi
har ett forum för diskussion som tidigare
inte fanns. Vi är just nu bryggan som får
fram frågor och frustrationer från
personalen   och patienterna. Så vi ser ljus i
tunneln.

HELSINGBORG
>>> Fortsättning från föregående uppslag
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t Hälso- och sjukvården i Västra Göta-
landsregionen ska de kommande åren
genomgå en omställning. Bland annat
vill man bygga ut den nära vården och
koncentrera viss vård. Som ett led i
detta vill man att en så kallad nivå 2-
akut, det vill säga en akut med primär-
vårdskompetens, ska öppnas intill den

vanliga akutmot-
tagningen på
Östra sjukhuset i
Göteborg. Detta
kallas ”förbättrat
akut omhänderta-
gande”. 

Samtliga pati-
enter som söker
till vuxen-
respektive barn -
akuten ska
sorteras vid en
”checkpoint” på
akutmottag-
ningen till
antingen den
”vanliga akuten”
eller nivå 2-

akuten beroende på vårdbehov.
Från fackligt håll pekar man dock på

tre stora problem – att pilotprojektet
inkluderar två olika enheter, den redan
stora bristen på allmänläkare och den
tajta tidsplanen.

Organisationen ska ägas av Närhäl-
san, det vill säga primärvårdens förvalt-
ning, och samarbeta med två av Sahl-

grenska Universitetssjukhusets sex
områden. En onödigt komplicerad start
för en försöksverksamhet menar
Christina Sjöberg, 1:e vice ordförande
för Göteborgs läkarförening, som själv
sitter med i referensgruppen för
omställningsarbetet.

– Då patienter från både barn- och
vuxenakuten ska sorteras till nivå 2-
akuten betyder det att man ska sam -
arbeta med två olika aktörer och vi vet
ju att det blir jättekomplicerat när två
olika förvaltningar ska samarbeta med
varandra. Då är det bättre att pröva med
den ena till och börja med.

Hon tillägger att det förvisso är
positivt att sjukhusets akutmottag-
ningar avlastas och att inte minst barn-
läkarna länge efterfrågat en avlastning,
men att det nu finns en risk för att man
missar målet med satsningen.

– Det är tydligt att det här i första
hand inte handlar om att skapa en
bättre nära vård för patienten, utan om
att just avlasta sjukhusakuterna. Men
meningen är ju att man ska träffa någon
med primärvårdskompetens och vi ser
att man hittills inte har lyckats rekry-
tera någon läkare, utan planerar att
starta med bemanningsläkare. Det
kommer att vara jättesvårt att rekrytera
läkare till den här organisationen.
Bemanningsläkarna är ju inte en del av
primärvården i Göteborg eller Västra
Götaland. Och då blir det svårt att ge
högre kvalitet för patienten.

Framförallt läkargruppen vänder sig
också emot den tidsplan som presente-
rats – tanken är att de första patienterna
ska tas emot redan innan 2017 är slut.

– Vi anser att det är katastrofalt
dåligt med tid för att få till en vettig
organisation. Det är bättre att man får
förbereda efter konstens alla regler
innan man drar igång, säger Christina
Sjöberg.

Dessutom pekar hon på att tidigare
liknande projekt runt om i landet lett
till ett högre patientflöde till akutmot-
tagningarna. 

– Det här är bakvänt. Istället för att
titta på patienternas behov eller hur
man kan öka tillgängligheten i primär-
vården så gör man en grej som enkom
syftar till att avlasta sjukhusakuterna,
säger Christina Sjöberg.

Anna Sofia Dahl
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Primärvårdsakut ska testas 
på Östra sjukhuset i Göteborg
– men facket ser många problem 

Christina Sjöberg, 1:e
vice ordförande för
Göteborgs läkarföre-
ning, tror att det
kommer att vara svårt
att rekrytera läkare
med primärvårds -
kompetens till den nya
organisationen.

Innan 2017 är slut vill politikerna i Västra Götalands -
regionen att en akut med primärvårdskompetens ska ha
öppnat i Östra sjukhusets akutmottagning. Men från fackligt
håll pekar man på en rad problem och befarar att sats ningen
kommer att leda till en ökad sjukvårdskonsumtion.

t Från början skulle även Kungälvs
sjukhus inkluderas i pilotprojektet,
men då det redan pågår en jour-
centralsverksamhet där valde man
att enbart inleda på Östra sjukhuset.
Verksamheten kommer att

placeras i lokaler intill dagens akut-
mottagningar och då verksamheten
är i full drift kommer den att
bedrivas 08-22 måndag till söndag. 
Den blir gemensam för både barn

och vuxna.
Verksamhetsstarten ska finan-

sieras av omställningsmedel under
2017 och 2018. 
Budgeten för omställningen ligger

på 100 mkr för 2017 och 350 mkr
för 2018.

OM PILOTPROJEKTET
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t I maj slöt regionfullmäktige i Västra
Götalandsregionen en bred överenskom-
melse, mellan de åtta partier som finns
representerade i hälso- och sjukvårdssty-
relsen, om det man kallar ”omställ-
ningen av sjukvården”. De fyra strategier
som ingår i paketet handlar kortfattat
om att bygga ut den nära vården i Göran

Stiernstedts anda,
att fortsätta kon-
centrationen av
vården i Måns
Roséns anda, att
utveckla digitaliser-
ingen i de avseen-
den som är möjliga
samt att ”sätta
fokus på kvalitets-
driven verksamhet-
sutveckling”.
I Västra Götalands-
regionen finns idag
tio akutmottag-
ningar och 21 jour-
centraler. Som en
del i den först-

nämnda strategin har man undersökt hur
det akuta omhändertagandet ska se ut i
regionen och som en led i det initieras ett
pilotprojekt med en så kallad nivå 2-akut
på Östra sjukhuset i Göteborg. 

Enligt Jonas Andersson (L), ordfö-
rande för hälso- och sjukvårdsstyrelsen i
Västra Götalandsregionen, är en av
ansatserna   att se till att utbudsstrukturen
blir så rätt som möjligt.

– Vi ska inte fastna i att någon som har
gått till fel nivå straffas genom att den
får sitta och vänta i sex timmar på
akuten, eller att vi inte har tillräckliga
diagnostiska förutsättningar på jourcen-
tralerna så att personen får skickas vidare
till akutmottagningen. När någon
kommer till vården ska de få hjälp på
plats och inte hänvisas vidare. Att ta sig
an den uppgiften tycker jag är rätt
spännande  . 

Däremot är han inte lika säker på att
just primärvårdsjourer inne vid akutmot-
tagningarna är helt rätt väg att gå.

– Du kan nästan gå till vilket lands-
ting som helst så har man de senaste 30
åren både flyttat in och flyttat ut jour-
mottagningar från akutsjukhusen, det
går lite trend i detta. Om man har
bestämt sig för, precis som vi har gjort,
att primärvården ska vara den första
linjens vård, så finns det en del i detta
som andas att primärvården nu ska lösa
problemen på sjukhusets akutmottag-
ningar.

Regionens tjänstemän och koncern-
kontoret, där bland annat sjukhusdirek-
törerna sitter, har arbetat med och för ett
införande av nivå 2-akuter under en
längre tid. I koncernkontorets tjänsteut-
låtande till hälso- och sjukvårdsstyrelsen
skriver man att ”det finns indikationer
på att en del patienter som söker vård på
akutmottagningarna skulle kunna få ett
bättre omhändertagande med andra och
kompletterande resurser”. Man skriver

också att det inte handlar om att bygga
upp en jourcentral på sjukhus, utan om
att hitta nya arbetssätt.

Och mycket i projektet handlar just
om att se hur utfallet blir, menar Jonas
Andersson som också säger att han är
öppen inför att se vilka effekter det för
med sig i ”praktisk verklighet” och till
vilken kostnad.

Förhoppningen är att de första patien-
terna ska tas emot den 1 november i år,
även om det från starten handlar om en
något nerskalad version, och just nu
pågår ett rekryteringsarbete.

– Vi politiker vill ju egentligen inte
plocka specialister i allmänmedicin från
vårdcentralerna till att börja jobba här
istället. Huvudfokus måste vara att vi
ska få välfungerande vårdcentraler i alla
regiondelar och vi vet att det behövs
ytterligare 150 allmänläkare för att
kunna uppfylla det önskemålet. Just nu
är vi lite för mycket beroende av hyrlä-
kare.

Han säger däremot att han ”hellre tar
hyrläkare på en sådan enhet och ser till
att vi har fasta läkare för de kroniker och
andra som går regelbundet till sin vård-
central” om han tvingas välja.

– När man lyssnar på många av före-
trädarna för allmänmedicinen ser ju de
också svårigheten och delar farhågan att
vi gör oss själva en otjänst. Om det blir
mer attraktivt att jobba på en primär-
vårdsakut på sjukhuset än på vårdcentra-
len så att vi dränerar den vanliga primär-
vården på personal har vi ju misslyckats.

I nuläget ska pilotprojektet sträcka
sig över slutet av 2017 och hela 2018.
Därefter ska man besluta om en eventuell
fortsättning eller spridning till hela
regionen.

Anna Sofia Dahl

Ordföranden i hälso-och sjukvårdsstyrelsen
också tveksam  – men tycker att det finns fördelar
med att testa idén i verkligheten istället för att gissa

”Jag kan inte säga
om det här blir bättre
eller sämre, men nu
ska vi testa den här
varianten på Östra
sjukhuset och sen får
vi se hur vi går vidare
utifrån det”, säger
Jonas Andersson.
Foto: Peter
Wahlström

Jonas Andersson (L), ordförande för hälso- och sjukvårds -
styrelsen i Västra Götaland, ser en rad tveksamheter med
införandet av en nivå 2-akut på Östra sjukhuset. Samtidigt
menar han att det finns fördelar med att se det i verkligheten
istället för i simuleringar och gissningar.
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I slutet av augusti kom beskedet att
rättegången mot den fängslade
svenske läkaren Fikru Maru åter -
upptas först i januari nästa år. Nu
har WMA, World Medical Associa-
tion, skrivit under ett upprop till
stöd för honom.

t Den svenske läkaren Fikru Maru har
suttit fängslad i Etiopien sedan 2013
och anklagas nu för brott mot landets
terroristlagstiftning. I mitten av
augusti, då den andra omgången i rätte-
gången mot honom avslutades, beslu-
tade domstolen att förhandlingarna
kommer att återupptas på nytt först i
januari nästa år. Hans svenske advokat,
Hans Bagner, kallar det hela för en ”helt

oacceptabel processledning”.
– Jag har fått information om att det

långa uppskovet berodde på att åklaga-
ren behövde mer tid för sina förestående
vittnesförhör. Åklagaren har haft flera
månader på sig för att förbereda målet.
Åklagaren och särskilt domstolen måste
vara medvetna om att i andra vågskålen
ligger de tilltalade personerna, inklusive
Dr Fikru Maru, är frihetsberövade.
Enligt FN:s konvention om mänskliga
rättigheter ska en tilltalad förmodas
vara oskyldig, tills motsatsen har
bevisats, sa han till Sjukhusläkaren i
samband med beskedet.

Läkarförbundet har länge varit enga-
gerat i Fikru Marus fall och ställer sig
nu bakom det upprop till stöd för

honom som WMA, World Medical
Association, skrev under i början av sep-
tember.

Elin Karlsson, andre vice ordförande
i Sjukhusläkarna och tidigare ordfö-
rande i Läkarförbundets Etik- och
ansvarsråd, är en av de som lyft frågan
vid upprepade tillfällen.

– Jag hoppas att det kommer att göra
skillnad och att man i Etiopien får upp
ögonen för att WMA har uttalat sig.
WMA har en väldigt bred och stark
organisation när det gäller opinionsbild-
ning och att väcka viktiga frågor, ofta
med ett etiskt perspektiv, säger hon och
tillägger att hon också hoppas att den
svenska diplomatin används på alla sätt
möjliga.
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Fikru Marus rättegång 
återupptas först i januari 2018

Förundersökning
mot läkare misstänkta 
för dataintrång läggs ner

Förundersökningen mot de två läkare vid Skaraborgs
sjukhus som tidigare delgivits misstanke om olaga
dataintrång läggs ner då det enligt åklagaren saknas
uppsåt. Det rapporterar P4 Skaraborg.

t Sjukhusläkaren har
tidigare berättat om de båda
läkarna som, efter att ha
använt information från en
kollegas journaler i en
anmälan till IVO, anmäldes
för olaga dataintrång av en
patient. Den stora frågan
bottnade i patientdatalagens
formulering om att det är
tillåtet för den som arbetar
hos en vårdgivare att ta del
av uppgifter om man deltar i
vården av patienten eller av
annat skäl behöver uppgif-
terna för sitt arbete. Och det
är just formuleringen ”av
annat skäl” som har väckt
osäkerhet.

En av läkarna har tidigare
kommenterat ärendet till
Sjukhusläkaren: ”Det ingick
i mina arbetsuppgifter att
granska kvaliteten. Jag var
processledare för traumapro-
cessen och där ingick kvali-
tetsuppföljning. Jag hade
fått det uppdraget av min
verksamhetschef. Jag tolkar
lagstiftningen som att det är
ok enligt sekretesslagstift-
ningen att jag läste i kolle-
gans journaler när jag hade
det uppdraget”.

Sjukhusläkaren kunde i
november förra året även
avslöja att Skaraborgs
sjukhus skapat riktlinjer för
vem som får gå in i patien-
tjournaler i efterhand och att
det då de två läkarna använt
information från de aktuella
journalerna saknats skrift-
liga dito.Nu rapporterar P4

Skaraborg att de två läkarna
alltså inte längre är miss-
tänkta för brott. Anled-
ningen till att Åklagarmyn-
digheten beslutade att lägga
ner förundersökningen ska
enligt P4 Skaraborg vara att
det saknats uppsåt, att
”reglerna kring vem som ska
ha haft rätt att gå in i jour-
nalen varit bristande på
avdelningen” samt att ”det
inte går att motbevisa de två
läkarnas uppfattning om att
de haft rätt att göra inlogg-
ningarna i journalerna
utifrån ett ansvar som kvali-
tetsgranskare”.

I  början av september
rapporterade dock P4 Skara-
borg att en begäran om
överprövning gällande
beslutet att lägga ner förun-
dersökningen kommit in till
Åklagarmyndigheten. Det
beslutet kommer nu att
granskas av en annan
åklagare.

Enligt flera medier
riktade IVO i början av sep-
tember skarp kritik mot den
ortoped som de två läkarna
anmälde. Anledningen är att
han använt sig av den så
kallade Ilizarov-metoden
utanför det gängse använd-
ningsområdet. 

Enligt P4 Skaraborg har
IVO kommit fram till att
läkaren ”varit oskicklig vid
utövningen av sitt yrke och
oskickligheten kan befaras
ha betydelse för patientsä-
kerheten”.
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Statens beredning för medicinsk och
social utvärdering (SBU) ska på
uppdrag av regeringen kartlägga kun-
skapsläget kring värdebaserad vård. 

t Bland de sjukhus som har infört den
nya styrmodellen finns NKS i Stock-
holm. Eftersom nya styrmodeller kan
komma att påverka ”förutsättningarna

för hälso- och sjukvården att ge vård
som utgår från patientens behov” vill
regeringen att kunskapsläget kring vär-
debaserad vård ska kartläggas.

– Den som har det största behovet av
hälso- och sjukvård skall ges företräde
till vården. Eftersom nya styrmodeller
inom hälso- och sjukvården kan påverka
förutsättningarna att ge vård som utgår

från patientens behov är det viktigt med
evidensbaserad kunskap om dessa
modeller och i förlängningen dess
inverkan på vården, säger socialminister
Annika Strandhäll i ett pressmedde-
lande.

SBU får en miljon kronor för uppdra-
get och ska senast den 31 maj 2018
lämna en redovisning.
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SBU ska kartlägga kunskapsläget 
kring värdebaserad vård

Införandet av det nya schemaläggningssystemet i Stock-
holms läns landsting har hittills inte burit med sig någon
positiv del, det menar Johan Styrud, ordförande för Stock-
holms Läkarförening.

t Det nya schemaläggnings-
system som Stockholms läns
landsting infört har lett till att
läkare flyr Södersjukhuset.
Enligt Johan Styrud, ordfö-
rande för Stockholms läkar -
förening, har reaktionerna från
medlemmarna varit att det här
innebär ”en fragmentisering
av arbetet”, vilket gör att det
”blir mycket sämre ur en pati-
entsäkerhet-, arbetsmiljö- och
kontinuitets aspekt”.

– Jag har en stor hög med
dåliga exempel. Men att det
finns många som kommer just
från SÖS beror främst på att
man har velat gå i bräschen
och har kommit absolut längst
i sitt genomförande. Det är
inget tecken på att det är
sämre där på något sätt.
Istället skulle man kunna
vända på det – att man på SÖS

borde kunna hitta något bra
exempel på där man har
vunnit något. Jag har varit i
kontakt med väldigt många
medlemmar, ombud och även
chefer där och tyvärr kan jag
inte visa upp något sådant.
Och det gör mig bekymrad.

Han säger att man från
fackligt håll väntar på att
arbetsgivaren ska visa på att
man någonstans i verksamhe-
ten vinner något på det här – i
arbetsmiljön, patientsäkerhe-
ten, produktiviteten, fortbild-
ning eller utbildning.

– Jag vet inte om jag är
mest irriterad som facklig eller
skattebetalare. Det här kostar
pengar och när man drar
igenom en verksamhetsföränd-
ring måste man se till att det
finns någon vinst, annars är
det bara pengar i sjön.
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universitet och högskolor. Varken kon-
sultverksamheten eller resultaten av den
redovisas transparent. Om vi menar
allvar med ”kunskapsstyrning” borde
akademin ha en ledande roll och
fungera som motor för vårdens
utveckling.
• Arbetsväxling (10)
Landstinget i Värmland ska
under hösten 2017 inleda
ett nytt arbetssätt som
kallas BEON (bästa effek-
tiva omhändertagan-
denivå). Syftet är att
patienterna ska få träffa
”rätt kompetens” genom
arbetsväxling genom att
50-60 procent av det
som idag görs av läkare
istället ska utföras av
sköterskor och fysioter-
apeuter. Man har tagit fram
listor på diagnoser lämpliga för
arbetsväxling som infektioner i luftvä-
gar och urinvägar, diabetes, astma/KOL,
hypertoni, hjärtsvikt, muskuloskeletala
besvär och psykisk ohälsa. Liknande
planer finns i t.ex. Region Skåne. Dessa
genomgripande förändringar genomförs
utan bas i vetenskapliga studier. 

• Styrmodellen 
Värdebaserad vård (11)
Socialdepartementet är sammankallande
i en nationell styrgrupp kallad SVEUS
för ett utvecklingssamarbete etablerat
2013 mellan regeringen och sju lands-
ting/regioner, som idag samlat mer än
50 organisationer. Syftet är att utveckla
värdebaserade uppföljnings- och ersätt-
ningssystem. Vi har tidigare kritiserat
styrmetoden ”Värdebaserad vård” i en

serie artiklar. Det innebär stora etiska,
vetenskapliga och kliniska problem att
knyta ekonomiska ersättningar till defi-
nierade hälsoutfall (”standard sets”) för
enskilda personer. 
• Styrmodellen New Public 
Management (NPM) (12)
NPM infördes i början av 1980-talet i
syfte att offentliga verksamheter skulle
efterlikna industriproduktion. Politiskt
tillsatta chefer med bristande medicinsk
kompetens förväntades linjestyra
vården, vilket ledde till att syftet med
verksamheten ofta inverterades så att
olika stödverksamheter istället kom att
ses som det egentliga syftet. I NPM
ingår även fokus på ständiga
utvärderingar genom ekonomiska och
kvantitativa indikatorer. 

• eHälsa (13)
Regeringen har ambitionen att
Sverige ska vara världsledande på

eHälsa 2025. Dagens digitala jour-
naler innehåller orimligt omfattande
”dokumentation” från olika vårdyr-
kesgrupper, så att det ofta är praktiskt
omöjligt att få överblick över patien-
ternas hälsoproblem och hur de utveck-
las över tid. Dessutom innebär lagring
av känslig patientinformation på natio-
nella och internationella servrar stora
integritetsrisker, där tystnadsplikten
offrats för önskemål om tillgänglighet
till journaluppgifter. Detta blir särskilt
ominöst i ljuset av att den välkända
bristande IT-säkerheten och ICHOMs
(International Consortium on Health
Outcomes Improvement) arbete med att
samla patientuppgifter från många
länder till en gigantisk internationell
databas (internationellt kvalitetsregis-
ter).    
• Sveriges Kommuner 
och Landsting (SKL) (14)
Riksrevisionen har i en färsk rapport
skarpt kritiserat att regeringen låtit
SKL få en myndighetsliknande roll,
trots att det är en bransch/intresse-
organisation för kommuner och lands -
ting. SKL företräder offentliga organ,
men är i sig själv inte ett sådant.
Därmed kan varken regeringen, andra
myndigheter eller medborgarna ställa
samma krav på objektivitet och trans-
parens på SKL som på t.ex. Social-
styrelsen. 

Sedan lång tid har regeringen försökt
styra och påverka de självstyrande lands -
tingen och kommunerna genom avtal med
SKL om riktade, tidsbegränsade stats-
bidrag med mycket begränsade resultat.  
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Av ”Nätverket mot olämpig styrning”

Staten och de självstyrande
landstingen har sedan lång
tid tillbaka beslutat om en
lång rad olämpliga styråtgär-
der som försvårar och inte

sällan direkt förhindrar, vårdkvalitet för
de enskilda patienterna över tid. Den
olämpliga styrningen har och har haft
särskilt negativa konsekvenser för
personer med kroniska, ofta multipla,
sjukdomar, dvs. vårdens vanligaste pati-
enter. 

De senaste åren har en rad omfat-
tande utredningar lagts fram med
förslag till att utveckla och förbättra
sjukvården. Problemen kan dock inte
lösas varaktigt om inte dessa onödiga
hinder tas bort. 

Här nedan ger vi 10-i-topp-listor på
särskilt olämpliga styrningsåtgärder
från landstingen, respektive staten.
Listorna är inte rangordnade efter skad-
lighet, det överlåter vi åt dig som läsare
att göra efter egen erfarenhet.

• Värdegrund (1)
Landstingen skapar egna etiska värde-
grunder, som inte sällan är inbördes
motstridiga och dessutom ofta står i

strid med den lagreglerade etiska platt-
formen. Begreppet ”värdegrund” är inte
reglerat i vare sig den nya Hälso- och
sjukvårdslagen (SFS 2017:30) eller i
Patientlagen (2014:821). En färsk
genomgång visade att Socialstyrelsen
och olika landsting har definierat sin
”värdegrund” på helt olika sätt.
• Nya Karolinska Sjukhuset (2)
Planering, upphandling och avtal om
byggande, drift och underhåll har
mycket omfattande brister. 
Journalen (3)
Den digitaliserade medicinska journalen
är inte utformad för att ge överblick
över komplicerade hälsoproblem och
innebär därför stora hälsorisker. Många
svenska landsting har drivit misslyckade
utvecklingsprojekt kring IT och den
medicinska journalen. Det finns ett
stort behov av en utredning för att få till
stånd ett lärande av alla misstag som
begåtts på IT-området under åren. 
• Kommunalisering av 
hemsjukvården (4)
Alla landsting utom Stockholm har suc-
cessivt och på ”frivillig” basis (med hot
om lagstiftning) kommunaliserat hem-
sjukvården. Detta i har hög grad
bidragit till fragmenteringen av vården,
analogt med ÄDEL-reformen.  
• Lärande (5)
Trots allt tal om sjukvård som

kunskaps bransch och livslångt lärande
har inget landsting infört något system
för systematisk fortbildning av läkare
och vårdpersonal. Inget landsting har
heller utvecklat något systematiskt
lärande vad gäller t.ex. effekter av olika
slags beslut och ”satsningar”. 
• Vårdplatser på sjukhus (6)
De självstyrande landstingen har var för
sig, utan strategiska analyser, successivt
minskat antalet sängplatser så att
Sverige sedan flera år har minst antal
vårdplatser per capita i Europa. Detta
gör att patienter vårdas på fel vård -
enheter och skrivs ut i alltför instabilt
skick, vilket bidrar till ökad vårdkon-
sumtion, dvs. är kostnadsdrivande. 
• Länskliniker (7)
”Länsklinik” innebär att verksamheter
inom en viss medicinsk specialitet
samlas under en gemensam chef i lan̈et
medan verksamheten bedrivs vid olika
sjukhus. Sådana kliniker har införts i
åtta landsting/regioner. Länschefernas
uppdrag är otydligt, de är frånvarande
och besluten fattas långt från verk-
samheterna. Det finns även risker i
samband med transporter av patienter
mellan sjukhusen och att sammanhåll-
ningen försämras. 
• Administration (8)
Antalet centrala administratörer  (t.ex.
controllers, planerare, strateger, utveck-
lare, koordinatorer) har ök̈at kraftigt
medan den administrativa servicen till
vårdpersonalen har minskat. Enligt
Gefle Dagblad finns det idag fler
administratörer och ekonomer än läkare
i Region Gävleborg. 
• Konsulter (9)
Liksom staten anlitar landstingen ofta
konsultföretag för olika typer av utred-
ningar vid sidan av sina ordinarie stora
antal anställda administratörer. Bara
sällan ges sådana utredningsuppdrag till

48

Sjukhusläkaren  4/2017 www.sjukhuslakaren.seDEBATT

Hösten 2016 bildades ”Nätverket mot olämplig styrning av
hälso- och sjukvården” av tre personer: Geriatrikern Gunnar
Akner, kardiologen Niklas Ekerstad vid NU-sjukvården i
Trollhättan och allmänmedicinaren Bengt Järhult, Vårdcen-
tralen Ryd. Sedan dess har nätverket växt ordentligt. 
I det här debattinlägget undertecknat av 41 läkare listar
”Nätverket mot olämplig styrning” de tio sämsta styr -
åtgärderna i landsting och stat.
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• Underlag för beslut (15)
Staten har sedan många år lagt ut ett
stort antal utredningsuppdrag på t.ex.
myndigheter, konsultföretag och stiftel-
ser, men bara sällan till universitet och
högskolor. Utredningarna är för omfat-
tande och omständliga samt publiceras i
regel bara som pdf-filer på svenska på
hemsidor på internet och bara undan-
tagsvis i internationell vetenskaplig lit-
teratur. Om vi menar allvar med ”kun-
skapsstyrning” borde akademin ha en
ledande roll och fungera som motor för
vårdens utveckling. Alla utredningar
om vårdens utveckling borde skrivas av
personer med gedigen medicinsk kom-
petens och helst publiceras.
• Checklistor (16)
Regeringen lade 2014 fram en
”Nationell strategi för att förebygga och
behandla kroniska sjukdomar 2014-
2017”. Arbetet bedrivs som vanligt via
SKL, som inlett ett omfattande arbete
med att ta fram kunskapsstöd och
behandlingsrekommendationer. Man
har tillsatt 24 ämnesgrupper som
hittills tagit fram c:a 360 kunskapsstöd
för olika hälsoproblem i primärvården.
Risken är dock uppenbar att sådana
nationella, offentligt framtagna, check-
listor kommer att kopplas till
ekonomisk styrning, där avsteg från
handläggning enligt checklista i det
kliniska arbetet kan betraktas som
”malpractice”. Det är viktigt att förstå
att användning av checklistor blir
alltmer olämplig med tilltagande kom-
plicerad hälsoproblematik och därför är
i princip kontraindicerad hos patienter
med flera samtidiga hälsoproblem (mul-
tisjuklighet), dvs en stor andel av
patienterna i sjukvården.
• Kommunalisering 
av långvården 
(ÄDEL-reformen) (17)
Denna lag från 1992 innebär att vården
och omsorgen om äldre personer
delades upp på två lagstiftningar
(Hälso/sjukvårdslagen och Socialtjänst-
lagen), två huvudmän (landsting och
kommuner), två finansiella system och
två delvis mycket olika kulturer. 
ÄDEL-reformen har i hög grad
bidragit till den omfattande fragmen-
teringen av vården av äldre personer,

som kritiserats i ett stort antal utred-
ningar under de senaste 20 åren.
• Verksamhetschef (18)
Tidigare hade klinikchefen det medicin-
ska ledningsansvaret för en klinik och
utsågs bland klinikens överläkare. Lagen
ändrades 1997 så att kliniken leds av en
verksamhetschef som inte behöver vara
läkare. I de fall denne inte var legit-
imerad läkare tillsattes en medicinskt
ledningsansvarig läkare som verk-
samhetschefens bisittare analogt den
kommunala funktionen medicinskt
ansvarig sjuksköterska. Eftersom vården
enligt §7 i Patientlagen (2014:821) ska
”stå i överensstämmelse med vetenskap
och beprövad erfarenhet” är det rimligt
att chefen har gedigen medicinsk kom-
petens. För att behålla sin kliniska kom-
petens bör chefen även vara kliniskt
verksam. Många landsting kräver dock
att chefer inte ska vara kliniskt verk-
samma, vilket kan avhålla läkare från att
söka chefstjänster. 
• Patientansvarig läkare (19)
Begreppet patientansvarig läkare togs
bort ur Hälso- och sjukvårdslagen 2010
och ersattes av ”fast vårdkontakt”, som
inte behöver vara läkare. Analogt med
verksamhetschef (se ovan) är det
angeläget att patientens fasta vårdkon-
takt har gedigen medicinsk kompetens.
• Egenvård (20)
Det pågår ett omfattande arbete över
landet i riktning mot mer egenvård.
Medborgarna ska uppmuntras ta större
ansvar för handläggningen/monitorerin-
gen av sina hälsoproblem och i ökad
utsträckning kontakta vården via
digitala media, t.ex. videomöten.
Dilemmat är att medborgarnas kompe-
tens i medicinska frågor är låg. I en
färsk rapport från SBU varnar man ”för
att delat beslutsfattande och ökad
egenvård kan medföra en ansvars-
förskjutning från hälso- och sjukvården
mot patienten. Det finns även en risk
att patienter som inte vill eller kan vara
delaktiga, inte får anpassad vård”.

Det är viktigt och nödvändigt att
patienterna är delaktiga i handläggnin-
gen av sina hälsoproblem, men det före-
ligger en omfattande övertro på
egenvård med digitalt stöd i hälso- och
sjukvården.

Beslut som rör styrning och ledning
av sjukvården sker till övervägande del
på basen av politiska bedömningar och
”satsningar” – som för tanken till att det
är fråga om ett spel med medborgarnas
skattepengar. Det rimliga vore att
basera besluten om styrning/ledning
(gruppnivå) på samma noggranna
underlag som när det gäller enskilda
patienter (individnivå) beträffande etik,
evidens, empiri och möjlighet till syste-
matiskt lärande av effekter över tid.
Många års olämplig styrning har
bidragit till att skapa många av de
problem som finns i dagens sjukvård
och den tilltagande vårdkrisen är därför
till stor del en onödig artefakt. Inget
talar för att man kan lösa problemen
med samma metoder och personer som
skapat dem. 
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