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Landstingen och
myndigheterna
mörkar svenska
folkets rätt till
vård inom EU

▼ Svenska myndigheter och de högst
ansvariga för landstingens sjukvård
har sedan 2004 känt till att du som
patient har rätt att åka till vilket EU-
land som helst och få samma vård
som du är berättigad till i ditt hem-
landsting och få den betald av Försäk-
ringskassan i efterhand. 
▼ Men rättigheten har mörkats.Både
SKL och staten slår nu ifrån sig
ansvaret för att patienterna och
sjukvårdens anställda inte informerats.
▼ Carolina Norell (bilden) är en av de
extremt få svenskar som upptäckt sina
rättigheter. När Carolina fick beskedet
att hon måste vänta ytterligare två år
på sin operation på Sahlgrenska
börjde hon surfa runt på nätet som en
sista desperat åtgärd och upptäckte då

till sin förvåning hon hade rätt att bli
opererad i vilket EU-land som helst.
Först trodde hon att det var en bluff,
men det visade sig vara sant. Carolina
opererades i Tyskland och Försäk-
ringskassan betalade hennes vårdut-
gifter i efterhand.

Ledaren: ”Att ingen informerat patienterna är
en gigantisk demokratisk rättsskandal” 

Politikerstyre
och konsulter
på väg att knäcka
vården i
Västernorrland

Personalkonsulten
sparkades efter
avslöjanden om
brottslighet och
konsultfirmans VD
är dömd för svindleri

10.000-tals
patienter 
lider i onödan

Sjukhusläkaren
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Fyra av tio
sjukhusläkare har
funderat på att
lämna sjukvården
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Requip Depot (ropinirol) Rx, F. ATC-kod N04BC04, Indikationer: Vid Parkinsons sjukdom som monoterapi i tidig fas för 
att senarelägga levodopaterapi. Vid Parkinsons sjukdom i kombination med levodopa i senare stadier av sjukdomen när 
effekten av levodopa avtar eller varierar och fl uktuationer i effekten förekommer (“end of dose” eller “on-off” fl uktuationer). 
Styrkor och förpackningar: Depottabletter. Startförpackning (2 mg; 21 tabletter), 2 mg, 4 mg och 8 mg; 84 tabletter. 
Kontraindikationer: Överkänslighet mot det aktiva innehållsämnet eller mot något hjälpämne. Allvarligt nedsatt njur-
funktion (kreatininclearance <30 ml/min). Nedsatt leverfunktion. För fullständig förskrivarinformation och 
priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresumén 2009-10-23.
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Requip® Depot vid Parkinsons sjukdom:

Kontinuerlig dopaminerg behandling för effektiv symtomkontroll

• ger patienten kontinuerlig tillförsel av ropinirol över dygnet.1

• som tillägg till L-dopa minskas patientens vakna ”off”-tid med 1,7 timmar jämfört med placebo.2

• doseras en gång dagligen.3

Requip_Sjukhuslak.indd 1R i Sj kh l k i dd 1 09-11-20 10.51.5309 11 20 10 51 53
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Tidningen 
Sjukhusläkaren
ges ut av  Sjukhusläkarföreningen, som är
den största yrkesföreningen inom Sveriges
läkarförbund, med drygt 17.000 medlemmar.
• Tidningen bevakar fackliga och
sjukvårdspolitiska frågor.

SJUKHUSLÄKARFÖRENINGEN
organiserar hälften av 
Läkarförbundets medlemmar.
Vi organiserar alla specialister på sjukhus
samt professorer, docenter och högskole-
lektorer vid universiteten.
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Därför fårdu Sjukhusläkaren
Vi vill skapa debatt, opinion 
och belysa sjukhusläkarnas frågor

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

Varför ska vi svenskar
vara så följsamma?
I England löper läkarutbildningen över fem år och till detta
kommer ett så kallat ”foundation year” vilket motsvarar vår AT.
Ingen i England vill ändra på detta system lika lite som man
vill byta till högertrafik eller byta bort sitt engelska pund.

▼ Hemma i Sverige har åter en debatt blossat upp kring grundutbild-
ningens längd liksom AT:s vara eller inte vara för anpassning till EU. 

Man kan fråga sig varför svenskar alltid skall vara så följsamma
mot EU. AT är uppskattat och något många vill ha kvar som en intro-
duktion till svensk sjukvård. Men blir vi bättre läkare för att vi utökar
grundutbildningen med ytterligare sex månader? Jag tvivlar!

AT:s vara eller inte vara utreds nu av en arbetsgrupp i Läkarför-
bundet. Ett förbund som för övrigt skall se över hela sin organisation
under det kommande året.

Välkommen till ett spännande 2010 där du
följer debatten i vår tidningen Sjukhusläka-
ren men glöm inte att besöka oss även på
webben; www.sjukhuslakaren.se för de
senaste uppdateringarna.

Thomas Zilling,
Ansvarig utgivare
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Vård på lika villkor är lagstadgat och
gräddfiler är erkänt förkastligt men det
går tydligen an för myndigheter och
sjukvårdshuvudmän att via utebliven
eller medvetet dålig information,
mörka på medborgares rätt till vård. 

▼ I utredningen ”Patientens rätt” nämns ingenting om
patienters rätt att söka sjukvård utomlands. Det nämns
heller ingenting om patienters rätt att bli upplysta om
rätten att få vård inom EU/EES. Detta är en miss eller
kanske ett utslag av den sparsmakade syn på patien-
ters rätt som råder i riket.

Svenska myndigheter och beslutsfattare har
fastnat i uppfattningen att sjukvård enbart
utgör en kostnad. Att sjukvård är tärande
snarare än närande. 

Det är dock ett faktum att patienter som diagnosti-
serats med sjukdom som
går att bota eller lindra
bör botas eller lindras så
fort det är möjligt annars
riskerar de förvärrad
sjukdom eller ökat
lidande. Patienter som
väntar och lider fungerar
sämre, i familjen, på
arbetet och i samhället. 

Patienter som inte kan
jobba för att de köar för
utredning eller behand-

ling, ökar kostnaderna överlag. Lidandet har sitt pris.

Rättigheter är ingenting värda 
om man inte känner till dem. 

Därför är det inte mindre än en skandal att
informationen om svenska medborgares
rätt att få vård utomlands varit så dålig att
många människor känt sig tvungna att
betala tiotusentals, ibland hundratusentals
kronor ur egen ficka för att bli behandlade,
när de sen visar sig att de bara kunnat boka
en tid på en universitetsklinik i Milano eller
på privata schwarzwaldkliniken och skicka
räkningen till Försäkringskassan. 

Det är klart att SKL, som aspirerar på den samord-

nande rollen bland Sveriges Kommuner och Lands-
ting, är skyldiga att informera allmänheten om möjlig-
heten att få vård i rimlig tid inom EU. 

Det är cyniskt att, när landstingen inte klarar sitt
uppdrag utan att fuska med statistiken, hålla inne
med information om lagstadgade alternativ till vård.
Det är extra cyniskt av SKL att verka politiskt för infö-
randet av krav på förhandsbesked för vård inom EU,
då de flesta av dem som sökte förhandsbesked fick
nobben medan de som inte sökte, fick sina räkningar
betalda. 

SKL tänker på sig själv – inte patienten
Risken att förlora kostnadskontrollen är troligtvis

ett skäl för SKL att vilja hålla inne med information till
människor om rätten till vård utomlands. Att det
skulle bli dyrare eller att pengarna kan användas
bättre till sjukvård här hemma, är inte alls säkert och
heller inget skäl för att medvetet åsidosätta den EU-
lagstiftning som Sverige själv förespråkar. 

Bra förslag av EU-kommissionen
Medicinskt indicerad sjukvård är lönsam för
samhället och det blir inte sammantaget
dyrare om EU-kommissionens förslag till
regelverk går igenom. 
Patienten får då ”ta med sig” till utlandet, de
pengar åtgärden skulle ha kostat hemma.
Åtgärden får heller inte kosta mer än det
egna landets medborgare betalar, vilket
minimerar risken för undanträngningsef-
fekter och gräddfiler i det behandlande
landets sjukvårdssystem. Det är alltså ett bra
förslag som också ger medlemsländerna rätt
att införa egna begränsningar om landets
sjukvårdssystem hotas.

Allt fler medborgare är födda utomlands och allt
fler av infödda känner sig trygga i sina europeiska
grannländer. Detta gäller för hela Europa. Svensk
sjukvård kan då inte ägna sig åt att via hemlighetsma-
keri försöka hindra sin befolkning från att utnyttja EU-
lagstadgade rättigheter. 

Sveriges sjukvård kan heller inte uteslutande ägna
sig åt att hålla budget, minimera inläggningar på
sjukhus och syssla med ad hoc sjukvård akut. Svenska
sjukvårdsproducenter måste få konkurrera om
Europas högspecialiserade och specialiserade vård. Vi
måste få tävla i god sjukvårdskvalitet så att andra
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”En gigantiskdemok

”Cyniskt att 
inte upplysa
patienterna 
om sin rätt 
till vård i EU”
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Ledaren

länders patienter vill söka planerad vård här, i minst
lika stor utsträcknings som vi vill söka vård där. Det är
så sjukvården kan bli mer närande än tärande. 

Inför diagnosticerad vårdgaranti
istället för dagens låtsasgarantier
En diagnosrelaterad vårdgaranti kan leda till att rätt
patienter skickas utomlands och att de flesta patienter
även fortsättningsvis kan tas om hand av den svenska
sjukvården.

En väg till en ”gränslös sjukvård i balans”
kan vara den av Sjukhusläkarföreningen
och Läkarförbundet förslagna diagnosrela-
terad vårdgarantin. Då patienten inom en
månad får kontakt med en specialistläkare
och tillsammans med denne upprättar ett
behandlingskontrakt om utredning och
behandling i rimlig tid, kan också alternati-
vet att kontraktet utförs utomlands dryftas. 

Det sägs ofta att svenska patienter absolut vill bli
behandlade hemmavid med det kan bero på dålig
information och otrygghet angående möjligheter och
alternativ. 

Om patienten ”vårdlotsas” utomlands av sin läkare
och om SKL ärligen upplyser medborgarna om hur
man söker vård i Köpenhamn, Hamburg eller Oslo så
kommer fler människor känna sig bekväma med att
resa utomlands.  Inte bara för att åka skidor utan för
att slippa lida i onödan.

”Det finns inga sjukdomar bara människor som blir
sjuka” (Hippokrates)

Marie Wedin,
ordförande
i Sjukhusläkar-
föreningen
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Sjukt i vården 
i Sundsvall också!
Bland ”ledarskapet” för landstingens sjukvårdsmo-
nopol förefaller det mondänt att klä sig i tjusiga
begrepp som patientsäkerhet, tillgänglighet och
ökad sjukvårdskvalitet. 

▼ Tyvärr visar sig begreppen ofta vara tomma ord och
kejsarna därmed nakna. Det är pinsamt när ledande
sjukvårdspolitiker framhäver sin inkompetens i
sjukvårdsfrågor och samtidigt oblygt fattar beslut som ger
återverkningar långt ut i den medicinska verksamheten.

Det är ett växande problem för den svenska sjukvår-
den att okunniga och godtrogna politiker, inte bara
dimensionerar vården utan styr den på detaljnivå. I blind
och okritisk okunskap surrar de sig vid målet att hålla
budget och anställer ”värstingtjänstemän” för att tvärt
emot kunskap och evidens, tvinga fram försämringar i
verksamheten. 

Oroväckande många inkompetenta tjänstemän och
kvacksalvande konsultfirmor har funnit sig tillrätta i den
landstings- och regiondrivna sjukvården och där orsakat
såväl skräckvälden som epidemier av dålig moral. 

I Sundsvall t.ex. har gamla polare rekryterat varandra
till feta kontrakt och sedan anställt notoriskt kriminella
individer på ledande poster. 

I Västernorrland har S. Olofsson anlitat direktupphand-
lade konsulter för 54 miljoner kronor. I Skåne har S.
Olofsson direktupphandlat för 46. 

Utan att vare sig redovisa direktiv, metoder
eller resultat har dessa herrar tillåtit sig att
kontraktera konsulter på löpande räkning för
skattepengar avsatta till sjukvård, för att
därefter presentera sina egna slutsatser av
analyserna.

Det är dags att knuffa de nakna kejsarna av banan. Inga
självutnämnda påvar eller deras kompisar skall i fortsätt-
ningen styra svensk sjukvård. Evidensbaserat ledarskap
skall prägla offentlig sjukvård.
Tjänster skall utannonseras, sökas i öppen konkurrens
och tillsättningar skall förankras bland fackliga parter. 

Meddelarfrihet för anställda skall råda i all offentligt
finansierad vård. 

Tjänstemannaansvar bör åter införas så att de som
uppenbarligen handskas oansvarigt med sitt uppdrag
och med skattepengar kan ställas till svars.

Marie Wedin

kratiskrättsskandal”
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Jag jobbar på den klinik där en kollega hämtades
av polisen för snart ett år sedan. Hur det fallet
påverkar kollegan kan vi alla försöka förstå, men

vi misslyckas säkert, eftersom det känns overkligt och
utanför de upplevelser vi tidigare varit med om. 

▼ Jag vill däremot försöka framföra hur jag, och
kollegor från olika håll i landet, känner att vår vardag

har förändrats. 
Trots att inga lagar

skrivits om, trots att
Socialstyrelsen klart
uttalat att vården på
vår klinik skett enligt
vetenskap och
beprövad erfarenhet,
så har något hänt. 

Att jobba inom
intensivvården
innebär att man ställs
inför liv och död
dagligen. Genom
kollegiala diskussio-
ner och erfarenhet lär
vi oss var gränserna
går, vilken behand-

ling är utsiktslös? Ska man gå vidare eller är det dags
att inse att patienten inte längre går att rädda till livet?

Dessa beslut har aldrig varit, och ska inte vara,
enkla och de måste förankras hos patienten själv, där
så är möjligt, och hos anhöriga. Den krisreaktion vi
möter tar på krafterna men accepteras av oss alla, och
vi försöker att möta dem med empati och bejakande
av att livet inte är rättvist och att det ibland slutar
alldeles för snabbt.

Nu har en osäkerhet trängt in i denna svåra
situation. Trots att inget förändrats så har
attityder redan påverkats. Det finns kollegor
som inte längre känner sig kapabla att fatta
dessa svåra beslut.

Förankringen av besluten har blivit mer utdragna
och också mer svårhanterliga. Var går gränsen för att
ansvarsfullt uttömma möjligheterna att finna någon
behandling som kan hjälpa patienten, till att skjuta på
svåra beslut och genomföra dem? 

Attityden har ändrats inom samhället, det märks,
inte för att jag tror att vi har ansetts vara höjda över
alla fel förut, men nu är det nästan tvärtom så att skri-
verierna leder till att anhöriga inte klarar av föränd-

rade besked eller andra ändrade förhållanden utan att
det finns en känsla av att någon gjort fel. 

Detta påverkar naturligtvis i sin tur oss och övrig
vårdpersonal till att försöka ytterligare att klargöra och
definiera, vilket ibland slår över till att bli ännu mer
otydligt, och därmed ytterligare späda på känslan av
att något är fel.

Vi intensivister är de som kollegor vänder sig till för
att diskutera handläggning av akut, och kroniskt, svårt
sjuka patienter. Attitydförändringen har smugit sig in
även här. 

Man vill gärna att vi ska vara närmast kategoriska i
våra bedömningar. ”Nej” till intensivvård blir nu
grunden till att man lägger ner alla vårdåtgärder i övrigt. 

Det ger en obalans i vården runt patienten där vi
riskerar att intensivvårdsspecialister blir sedda som de
som ska fatta alla dessa svåra beslut. Vad ska vi till
exempel göra med svåra sjukdomstillstånd som ALS,
ska vi gå mot en amerikansk situation där man
bedriver intensivvård långt bortanför där det är nytta
för patienten och istället bidrar till en plågsam och
utdragen död? 

Hur ska vi ställa oss till smärtlindring och ångest-
dämpning i livets slutskede när vi nu ser att kemiska
nivåer efter döden hålls upp som bevis för en felaktig
handläggning?

Arbetsgivare och myndigheter har ansvaret för att
ändra på detta. Vi som arbetar i vården måste känna
en trygghet i vår vardag och en tydlig vägledning att
det arbete vi gör är rätt och det som samhället vill att
vi ska göra. 

Alternativet som jag ser det är att de redan underdi-
mensionerade intensivvårdsavdelningarna i landet
kommer att behöva byggas ut mångdubbelt. 

Efter händelserna under förra året så ser jag det
som en oerhörd risk att vi överbehandlar patienter,
trots att vår erfarenhet säger oss att det förlänger
lidandet istället för att lindra döendet. 

En sån sak är till exempel att ångestdämpande och
smärtlindrande mediciner minskas för att patienten
ska vara mer vaken, med följden att det istället blir
smärtsamt på slutet av livet för denna. 

Det är lätt att säga att inget har ändrats, men vi i
verkligheten ser det annorlunda och det är vi som ska
kunna gå vidare och göra ett bra arbete, undervisa
blivande kollegor och känna att vi har stöd från sam-
hället i övrigt.

Mikael Rolfs, 
specialistläkare i anestesi/intensivvård 

Inga lagar har ändrats, 
inga regler heller, 
men allt är ändå annorlunda
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NY BEREDNINGSFORM vid Parkinsons sjukdom

Sifrol® Depot – nu godkänd för 
behandling med en dos om dagen

Sifrol® depottabletter (pramipexol) N04BC05 Rx. Indikation: Symtomatisk behandling av idiopatisk 
Parkinsons sjukdom, enbart eller i kombination med levodopa. Styrkor och förpackningar: 0,26 mg 
30 st blister, 100 st blister, 0,52 mg 30 st blister, 100 st blister, 1,05 mg 100 st blister, 2,1 mg 100 st 
blister. För trafi k varning samt  ytterligare information se www.fass.se. Datum för senaste översyn av 
produktresumén oktober/2009.

Boehringer Ingelheim AB, Box 47608, 117 94 Stockholm
Tel 08-721 21 00, Fax 08-710 98 84

 (pramipexol)

Nu kan parkinsonpatienten erbjudas förenklad behandling med Sifrol, både vad gäller tablettantal och doserings-
tillfällen. Sifrol Depot tas en gång per dag. Endosregim kan underlätta följsamheten och göra  vardagen enklare 
för patienter som måste ta sina mediciner dag ut och dag in, år ut och år in.1

En endosregim ska vara lika effektiv och säker som tidigare tredos-regim. Tre dubbel-blinda Fas III-studier  visar 
att det inte föreligger några effektskillnader mellan de båda beredningarna i dosförhållandet 1:1 vid Parkinsons 
 sjukdom och att de inte skiljer sig åt avseende säkerhet.2-5 

Omställning till Sifrol Depot från konventionell ”immediate release” tablett (IR) sker normalt över natten med 
initialt samma totala dos Sifrol som patienten är inställd på innan bytet.4

Referenser: 1. Claxton AJ et al. Clin Ther 2001; 23(8):1296-310. 2. Poewe W, Barone P, Hauser R, et al. 
Poster. Movement Disorder Society 13th International Congress, Paris, France, June 7-11, 2009, We-185. 
3. Schapira AHV, Barone P, Hauser R. Poster. Movement Disorder Society 13th International Congress, 
Paris, France, June 7-11, 2009, We-199. 4. Rascol O, Barone P, Debieuvre C, et al. Poster. Movement 
Disorder Society 13th International Congress, Paris, France, June 7-11, 2009, Th-255. 5.  Poewe W, Barone P, 
Hauser R, et al. Short communication, 13th Congress of the European Federation of Neurological Societies, 
Florence, Italy, Sep 14, 2009.

En om dagen
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Fyra av tio sjukhusläkare har någon
gång allvarligt övervägt att lämna
sjukvården.
Nära sex av tio svarar ja eller kanske
(30 procent svarar ja) på frågan om
man skulle vilja kombinera sitt nuva-
rande arbete med privat verksamhet
om möjlighet gavs. 

▼ Det visar en nyligen genomförd undersökning av
Synovate gjord på Sjukhusläkarföreningens uppdrag. 

Undersökningen visar att 15 procent av sjukhuslä-
karna redan idag har viss privat verksamhet. Vanligast
arbetar de mellan 1-5 timmar per vecka. 

Av de som idag inte arbetar privat så svarar 56
procent ja eller kanske på frågan om de skulle kunna
tänka sig att kombinera sin vanliga anställning med
privat verksamhet om möjlighet gavs.

Motiveringen att arbeta privat är främst önskan om
att kunna påverka sin arbetssituation mer. Exempel på
typer av enskilda motiveringar är ”less på landstinget
som inte lyssnar på de anställda” ”skönt att slippa
onödig administrativ överbyggnad”, ”möjlighet till
varierad arbetstid”, ”möjlighet att påverka min arbets-
situation, slippa jourer”. Exempel på förbehåll för att
vilja arbeta privat är ”om stressen är mindre och
arbetsmiljön bättre” eller ”om styrningen av den
offentliga vården fortsätter att bli mer och mer styrd
av sjuksköterskor”.

De som inte vill arbeta privat anger skäl som ”att
kunna arbeta med patienter utan att behöva tänka på
vinst”, ”ser inga fördelar med privat verksamhet”,
”tycker arbetet i offentlig tjänst fungerar bra”, ”nöjd med
dagens arbetsplats” eller ”ej intresserad av mer arbete”.

Främst vill man arbeta i egenägt bolag 
(40 procent). Övriga är jämnt fördelade mellan
önskan om att arbeta på privat mottagning, privat
sjukhus eller som ambulerande konsult. 

Anledningarna till att kombinera anställningar, där
flera skäl kunde anges i enkäten, är i de allra flesta
fall just önskan att påverka sin arbetssituation. I andra
hand kommer ekonomiska skäl. Detta gäller framför-
allt för läkare på universitetssjukhus!

I tredje och fjärde hand anges organisatoriska

orsaker och att slippa jourer. I sista hand sociala skäl.
Gruppen professorer är den enda som skiljer ut sig

från övriga grupper i dessa frågor. Få är privatarbe-
tande och få vill arbeta privat.

78 procent av sjukhusläkarna anger att de kan
tänka sig att arbeta privat även efter ordinarie pen-
sionsålder. Det är välkommet, men förutsätter förstås
att man är kvar i sjukvården fram till pensionen. Detta
är något som man hittills kunnat ta för givet för de
flesta doktorer. Vår undersökning visar nu att detta
kanske håller på att drastiskt förändras. 

Uppseendeväckande nog anger fyra av tio att de
någon gång allvarligt funderat på att lämna sjukvår-
den. I åldersgruppen 45-54 år är det hälften!

Vi har inte råd att den högst utbildade gruppen i
sjukvården i så stor omfattning funderar på att helt
lämna sjukvården. Detta är en larmsignal om att
läkarna måste ges andra förutsättningar.

Ett sätt är att låta den stora delen av sjukhuslä-
kare som är intresserade av att arbeta privat på
deltid i annan regi göra det. Regeringens förslag
om specialister i öppenvård kan ge en öppning
för detta.

Dessutom måste jourbördan ses över för sjuk-
husläkare och det innebär också bättre och mer lång-
siktiga bemanningstrategier på sjukhusen. Att löne-
nivån upplevs sämre på universitetssjukhusen är
också ett observandum.

Att gräset alltid är grönare hos grannen vet vi ju men
de olika förutsättningar som ges hos privat respektive
offentlig verksamhet kan berika arbetsinnehållet på
båda ställena om en möjlighet till kombination ges.  

Oavsett var man jobbar är det slöseri om inte
läkarkårens kompetens och vilja att
prestera och göra ett viktigt arbete
för patienter tas tillvara och kanalise-
ras på rätt sätt. 

Karin Båtelson, 
vice ordförande 

i Sjukhusläkarföreningen
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Fyra av tio sjukhusläkare har
funderat på att lämna sjukvården

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Fotnot: Svarsfrekvensen i undersökningen var 63 procent. 47 procent var
kvinnor och 53 procent män. 66 procent  av de som svarade var överläkare, 
27 procent specialistläkare/avdelningsläkare/bitr överläkare och 4 procent var
professorer. 50 procent arbetade på universitetssjukhus, 8 procent  i öppen-
vård, 5 procent privat. Övriga främst på mindre sjukhus.

Majoritet skulle 
vilja pröva att 
även arbeta privat
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SVART PÅ VITT.
DEN HÄR PATIENTEN KAN LEVA LÄNGRE MED TARCEVA.

* Shepherd FA et al. NEJM 2005;353:123-132.

Tarceva® (Erlotinib) EGFR-tyrosinkinashämmare L01XE03 (Rx, F).  
Produktresumé uppdaterad 28 maj 2009. Indikationer: Icke-småcellig lungcancer: Tarceva är indicerat för behandling 
av patienter med lokalt avancerad eller metastaserad icke-småcellig lungcancer som har sviktat på minst en tidigare 
kemoterapibehandling. När Tarceva förskrivs bör hänsyn tas till faktorer som är förknippade med förlängd överlevnad. 
Någon överlevnadsfördel eller andra kliniskt relevanta eff ekter av behandlingen har inte påvisats hos patienter med 
EGFR-negativa tumörer. Pankreascancer: Tarceva i kombination med gemcitabin är indicerat för behandling av 
patienter med metastaserad pankreascancer. När Tarceva förskrivs bör hänsyn tas till faktorer som är förknippade 
med förlängd överlevnad. Beakta risken för dehydrering vid långvariga diarréer och kräkningar. Samtidig annan 
medicinering och fortsatt rökning kan påverka upptaget och metabolismen av Tarceva. Patienter som plötsligt utvecklar 
lungsymtom såsom andnöd, hosta och feber, ska behandling med Tarceva avbrytas under diagnostisk utredning.
För förpackningar och priser samt övrig information se www.fass.se. Roche AB, Tel 08-72612 00.

Roche AB: 08-726 12 00.  För läkare med medicinska frågor: 020-76 24 32.  www.tarceva.se

Den patient som fått diagnosen avancerad icke småcellig 

lungcancer kan leva längre med Tarceva. Tarceva är den 

första HER 1/EGFR-hämmare som i kliniska studier visat 

sig förlänga överlevnaden i den här patientgruppen, som 

har sviktat på minst en tidigare cytostatikabehandling.

 BR.21 studien* visade att Tarceva ökade median-

överlevnaden signifi kant med 42,5 % (från 4,7 m ånader 

i placebogruppen till 6,7 månader i Tarcevagruppen) och 

ettårsöverlevnaden med 45 % (från 21,5 % med placebo 

till 31,2 % med Tarceva).

 Ge patienter med diagnosen icke småcelling lungcancer 

chansen att leva längre med Tarceva. 

Läs mer på www.tarceva.se
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▼ Sedan 2004 har Sveriges drygt nio miljoner
invånare, efter en dom  i regeringsrätten, ett omfat-
tande fritt vårdval till behandling inom EU. Det gäller
även avancerad specialistvård.

Men den rättigheten är okänd, inte bara för
Sveriges miljontals patienter utan även för sjukvården,
där det råder en utbredd uppfattning att vård i andra
EU-länder kräver både förhandstillstånd av ditt lands-
ting och att vårdgarantitiden gått ut.

Men sanningen är den att EG-rätten ger dig som
patient rätt att få samma vård som du får i ditt hem-
landsting i vilket EU-land som helst. Redan imorgon.

– Det  stämmer. Svenska patienter kan åka
vart de vill inom EU och få vård antingen av
landets offentliga sjukvård eller av en privat
vårdgivare och få den ersatt av Försäkrings-
kassan under förutsättning att patienten är
berättigad till motsvarande vård i sitt eget
hemlandsting.

Det klara beskedet ger Thomas Allvin, före detta
departementssekreterare, som var regeringens sak-
kunnige expert i förhandlingarna om ett nytt pati-
entrörlighetsdirektiv förra året. 

Gäller det all sjukvård, även avancerad specia-
listvård som canceroperationer och hjärtopera-
tioner?

– Ja, det gäller all vård som patienten kan få i sitt
eget landsting. Sverige erkänner EU:s domstols-
rättspraxis utan begränsningar.

Behöver inte patienten ett förhandstillstånd
från sjukvården i det landsting patienten tillhör?

– Nej, det är bara att åka iväg. Patienten får betala
resan själv till kliniken, men vårdkostnaden är Försäk-
ringskassan skyldig att betala i efterhand, med avdrag
för svenska patientavgifter.. 

I Sverige krävs remiss för specialistvård.
Behöver inte patienten en sådan från sjukvården
i hemlandstinget?

– Nej. Patienten behöver inte ens underrätta lands-
tinget.
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Fortsättning nästa uppslag >> 

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Jättesveket mot 
I snart sex år har sjukvårdens högsta ansvariga i stat och landsting varit
medvetna om att du som patient har rätt att åka till vilket EU-land som
helst och få samma vård som du är berättigad till i ditt hemlandsting
och få den betald av Försäkringskassan. Men den sanningen har myn-
digheterna och landstingen valt att mörklägga. 

”Sjukhusläkaren” har ringt runt till ett stort
antal verksamhetschefer inom de opere-
rande specialiteterna vid både små och stora
sjukhus i landet och frågat om de känner till
vilken rätt patienter har till sjukvård i andra
länder inom EU.

▼ Rundringningen visade att inte en enda
verksamhetschef kände till de svenska patienter-
nas rättigheter.

Många svarade helt ärligt ”jag har ingen aning”. 
Sjukhusläkaren ställde också frågan till verk-

samhetscheferna om de upplyser köande patien-
ter om möjligheten till vård inom EU. ”Om jag får
en fråga så tar jag reda på det” var ett vanligt svar
liksom ”jag tror att vi har ganska stora möjligheter
men kan inga detaljer”. 

– Jag tror faktiskt att vi har ganska mycket
fördomar om sjukvården i andra länder svarade
en av verksamhetscheferna. Vi tror helt enkelt
inte att de är lika bra som vi.

Slutsatsen är att SKL och landstingens högsta
ledning valt att inte informera om patienternas
rättigheter till vård i andra EU-länder. Ingen inom
sjukvården, inte ens verksamhetscheferna verkar
veta och har därmed inte kunnat upplysa köande
patienter att Försäkringskassan betalar om de
åker till Köpenhamn eller till Berlin för att
operera sig istället för att stå i kö år efter år.

Sjukvården ovetande om 
patienternas rättigheter
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t Sveriges sjuka

För en tur och returbiljett med flyg eller tåg slipper du att lida i långa vårdköer. Som folkbok-
förd i Sverige har du rätt att resa till vilket EU-land som helst och låta dig behandlas. Vårdfakturan kan du skicka till  Försäkringskassan som är skyldig
att ersätta dig i efterhand om du skulle fått samma vård i ditt hemlandsting. 
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Kan patienten låta sig behandlas på en klinik
inom EU även innan vårdgarantitiden gått ut?

– Ja, absolut. Försäkringskassan betalar. Rättigheten
har inget med väntetider och vårdgarantier att göra.
Patienten kan välja att exempelvis låta sig opereras i
Köpenhamn eller Bryssel även om patienten kan få
sin behandling nästa dag eller inom en vecka i
Sverige. Rättigheten grundar sig på EG-domar som
handlar om den fria rörligheten av varor och tjänster
inom EU. Så länge det inte finns ett EU-direktiv är det
upp till varje land att praktisera EU:s domstols-
rättspraxis efter eget huvud. Sverige har valt att följa
EG-rätten fullt ut. Det har även bl.a. Nederländerna
och Storbritannien.

Begränsningen i de svenska patienternas fria
vårdval till vård inom EU är att så länge det saknas ett
EU-direktiv, med gemensamma regler för EU:s med-
lemsstater, är det vårdgivarna i EU-länderna som
själva avgör om de vill ta emot svenska patienter.

Men hittar du som patient en klinik som är villig att
behandla dig, vilket i de flesta fall är möjligt, så är det
okey. 

– Du kan även låta dig behandlas av privata
vårdgivare i EU-länderna som inte har avtal
med det egna landets sjukvårdssystem. För-
säkringskassan måste betala den vård du
fått i efterhand  såvida du skulle fått motsva-
rande behandling i ditt eget landsting, säger
Thomas Allvin.

Hans Ekelund, verksamhetsutvecklare 
på Försäkringskassan:

– Vi tillämpar EG-rätten i Sverige sedan 2004
efter en dom i regeringsrätten, det så
kallade Jelinek-fallet. EG-rätten medger att
medlemsstaterna inför begränsningar, men
det har inte Sverige gjort. 

– Begränsningarna kan handla om att ersätta enbart
poliklinisk vård eller att det ska krävas ett förhandstill-
stånd. Det har diskuterats i Sverige, men idag tilläm-
pas EG-rätten fullt ut. Det innebär att om patienten
skulle fått motsvarande vård i sitt hemlandsting
betalar vi ut pengarna för vården i efterskott.

Kriterierna för att Försäkringskassan ska betala
vårdkostnaden är att patienten ska vara folkbokförd i
Sverige, det ska vara en sjukdom eller ett hälsotill-
stånd som behandlas inom allmänna sjukvårdssyste-
met. 

Vårdmetoder som används ska vara identiska eller i
flera avseenden överenstämma med den behandling
som man hade fått i det allmänna sjukvårdssystemet.
Om det inte är identiskt eller  överensstämmer i flera
avseenden så ska vårdmetoden ha använts av den
utländske vårdgivaren i flera års tid och beskrivits i
vetenskaplig  littreratur. 

– Det är är här de svåra gränsdragningarna uppstår
om vad som är vetenskaplig litteratur och hur vården
är beskriven. Normalfallen är sällan några problem,
säger Hans Ekelund.

Hur kan EG-rätten om fri rörlighet av varor och
tjänster tvinga svenska staten att ersätta svenska
patienters köp av vård utomlands med allmänna
medel?

– Det finns en rad EG-domar om detta. Vad
man kommit fram till, något förenklat, är att
om man som medborgare i ett EU-land har
tillgång till vård som en ”naturaförmån” i
hemlandet så ska man även kunna ta med
sig den ”naturaförmånen” och vända sig till
en tjänsteleverantör och vårdgivare i ett
annat EU-land och få den här vården utförd,
säger Hans Ekelund.

Idag utförs en rad operationer av privata vårdgivare
i Sverige på grund av resursbrist inom den offentliga
sjukvården där patienten väljer att betala med privata
pengar. Det kan handla om operationer av överviktiga
eller starroperationer. Skulle dessa patienter få opera-
tionerna betalda av Försäkringskassan om de utfördes
i ett annat EU-land, exempelvis Danmark?

– Ja, vi betalar, såvida det inte handlar om kosme-
tiska operationer, men handlar det om samma vård
som patienten är berättigad till i sitt landsting eller
skulle fått en remiss från sitt landsting till ett annat
landsting så ersätter vi patienten om han eller hon

12

Sjukhusläkaren  1/2010 www.sjukhuslakaren.sePatientens rättigheter

2009 var det 1884 patienter som sökte 
ersättning från Försäkringskassan för 
planerad vård i EU/EES-länder.

▼ Av de 1528 personer som sökte ersättning en-
ligt EG-rätten i efterhand fick 66 procent, eller
1004 personer, ja till ersättning. 
30 procent fick avslag och 4 procent fick vården
delvis betald.
▼ 356 patienter sökte förhandstillstånd för vård i
EU/EES-land under 2009. Av dem fick endast 27
procent ja. 73 procent fick avslag av Försäkrings-
kassan.
▼ Den totala summan som Försäkringskassan 
betalade ut till svenska patienter för vård i EU/EES-
länder 2009 uppgick 15.953.322 kronor.

1100 patienter fick 
ersättning för vård 
i EU/EES-länder 2009
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Patientens rättigheter

åker exempelvis till Köpenhamn och får behand-
lingen utförd där. 

Högkostnadsskyddet gäller
– Reglerna är utformade så att patienten får betala
samma kostnad för vården som patienten skulle fått
betala om vården utförts av landstinget i Sverige,
vilket även innebär att högkostnadsskyddet gäller.
Reglerna gäller även för EES-länder så svenska patien-
ter kan också åka till Norge, som är ett EES-land, och
få behandlingen ersatt av oss, säger Hans Ekelund.

Hur garanteras kvaliteten om det går att söka
vård även av privata vårdgivare som inte har
avtal med landets sjukvårdssystem?

– Det är förstås svårt att garantera. Man får lita på
de andra ländernas system för säkerhetscertifiering
och till syven och sist är det patientens eget ansvar att
bedöma om man ska låta sig behandlas utomlands,
säger Thomas Allvin.

Patienterna känner inte till möjligheterna till
vård i andra EU-länder och en rundringning som
Sjukhusläkaren gjort visar att  sjukvården inte
gör det heller. Vems ansvar är det att patienterna

informeras om sina rättigheter?
Thomas Allvin:
– Jag tycker myndigheterna har en skyldighet att

informera patienterna, men landstingen kan inte svära
sig fria. Det är ju inom landstingen patienten har sin
vanliga läkarkontakt, så jag tycker att de har ett stor
ansvar att se till att patienterna informeras om vilka
vårdmöjligheter de har.

Nu har det inte gått ut någon information till
patienterna. Vad tror du det beror på?

– När det gäller Försäkringskassan är det ju så att
man känner sig ”nödd och tvungen” att ersätta patien-
terna. Det var ju Försäkringskassan som förlorade
målet mot Susanne Jelinek i Regeringsrätten. Lands-
tingen har legat på hårt för att det ska införas krav på
förhandstillstånd för vård i anrda EU-länder. De vill ha
kontroll över patienterna. Det är ju allmänt känt att
det till och med kan vara problem mellan landstingen,
så de är kanske inte så motiverade att ge den här
informationen till patienterna, menar Thomas Allvin. 

Christer Bark
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Monica Andreasson i Västerås hade tur,
hon behövde bara köa i två år för att få
göra en gastric by pass- operation vid
Akademiska sjukhuset i Uppsala.

▼ Hon har tappat 35 kilo i vikt efter
operationen och är betydligt rörligare
än tidigare och slipper den dagliga
värken i lederna. Monica Andreasson
(bilden) är mycket nöjd med operatio-
nen men hade gärna gjort den
tidigare.

– Jag gjorde operationen för att återfå
hälsan. Hade jag vetat att det fanns en
snabbare väg till operation hade jag natur-
ligtvis valt den, säger Monica Andreasson.

I den stödgrupp för fetmaopererade där Monica
Andreasson ingår har ingen hört talas om möjligheten
att opereras i ett annat EU-land med ersättning från
Försäkringskassan.

En av medlemmarna i gruppen valde så sent
som för tre månader sedan att låna pengar
och opereras privat för 100 000 kronor.

– Hon klarade inte av att köa längre. Det hade ju
gått betydligt snabbare och varit mycket billigare för
henne att opereras i ett annat EU-land, konstaterar
Monica Andreasson.

Anna-Lena Bengtsson

– Hade jag vetat att det 
funnits en snabbare väg 
hade jag naturligtvis valt den

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Monica Andreasson köade i två år
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Med ett BMI på 65 var Carolina Norell
nära att knäckas i väntan på operation
mot sin övervikt. Men hon vägrade
vänta och upptäckte till sin förvåning att
Försäkringskassan betalade hela kostna-
den för hennes operation i Tyskland.

▼ Carolina Norell hade stora problem av sin övervikt.
Med sina 186 kg led hon av sömnapné, depression,
ledvärk och ofrivillig barnlöshet. Hon var ständigt
sjukskriven. 

Det hände att hon inte orkade lämna lägenheten
på flera dagar. Men med sikte på operation och med
stöd av dietist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset
lyckades hon under ett år gå ned 26 kilo. Då kom
beskedet att hon måste vänta minst två år innan hon
kunde bli opererad.

Men Carolina nöjde sig inte med beskedet.
Det var nu eller aldrig, hon kände att
kroppen tog stryk av övervikten och hon
vågade helt enkelt inte vänta längre.

Hittade en utväg av en slump
– Jag surfade runt på nätet och hittade företaget Fecit

EU Care som på sin
hemsida beskrev möjlig-
heten till snabb operation
i Tyskland med ersättning
från Försäkringskassan.
Carolina tyckte det
verkade skumt och
kollade att företaget verk-
ligen existerade, betalade
skatt och inte var några
lycksökare. Hon frågade
personalen på Sahl-

grenska men ingen visste något om operationer
utomlands.

Förstod inte Försäkringskassans information
– Jag gick in på Försäkringskassans hemsida
för att se om det stod något om vilken vård
vi har rätt till inom EU men jag förstod
ingenting, berättar Carolina.

När hon fått klart för sig att Fecit EU Care var ett
seriöst företag som kunde allt om vilka regler som
gäller för sjukvård inom EU, bestämde hon sig för att
satsa på operation i Tyskland.

– Jag blev oerhört väl omhändertagen och företaget
ordnade allt i detalj, alla kontakter med sjukvården i
Tyskland, resa och journaler. De kontaktade också
Försäkringskassan och försäkrade sig om att jag skulle
få ersättning för mina utlägg, berättade hon.

Börjat ett nytt jobb
Operationen genomfördes för nästan exakt
ett år sedan vid Universitetssjukhuset i
Frankfurt am Main och Carolina tillbringade
totalt fem dagar på sjukhuset. Idag har hon
gått ned 60 kilo, ledvärken är borta, hon
mår bra och har just börjat ett nytt jobb som
miljöinformatör.

– Om jag jämför med svensk sjukvård så fungerade
det väldigt bra, säger Carolina.

Operationen genomfördes på en privat avdelning
på Universitetssjukhuset och chefnarkosläkaren när-
varade eftersom det handlade om en betald privat-
operation.

– Jag kollades väldigt noggrann före operationen
och jag fick för säkerhets skull stanna ett dygn på IVA-
avdelningen efteråt, berättar hon.

Innan hon åkte tillbaka till Sverige fick hon en
noggrann genomgång med en dietist om hur hon
skulle äta efter operationen.

– Det tyska sjukhuset planerade in en kontroll efter
tre månader men jag har valt att vända mig till Sahl-
grenska för efterkontroll eftersom det är enklare.
Sjukvårdspersonalen här hemma har varit väldigt
intresserade och nyfiken på den vård jag fick i
Tyskland. Ingen har uttryck något negativ om att jag
valde att operera mig utomlands, säger Carolina
Norell.

Resan hem efter operationen gick också väldigt
smidigt berättar Carolina.

– Jag kördes till en specialgate för att slippa gå så
lång och fick en plats i planet nära utgången där det
var lätt och ta sig in och ut, berättar hon.

Operationen vid sjukhuset kostade 124 000 kronor. Den
kostnaden ersattes helt av Försäkringskassan i Sverige. 

– Jag betalade 15 000 kronor för det jobb som Fecit
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Carolina valde operation i T
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se ”Det var nu eller

aldrig som gällde”

”Jag trodde inte
det var sant när
jag fick beskedet
att jag kunde få
operationen
ersatt av
Försäkringskassan”
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EU Care gjorde. Totalt blev kostnaden för mig och
min sambo 25 000 kronor när vi räknade in hans
hotellkostnader, resa och mat. Det är ungefär vad det
kostar att köpa en begagnad bil, konstaterar hon.

Hon rekommenderar alla som står i kö för obesi-
tasoperation att ta saken i egna händer och operera

sig vid något sjukhus inom EU.
– Jag ser operationen som en investering i mig

själv. Det är det bästa jag har gjort, säger Carolina.

Anna-Lena Bengtsson

15
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i Tyskland före kö i Sverige

Efter att ha gått sjukskriven i åratal leker livet för Carolina. Hon har gått ner 60 kilo och har just börjat ett nytt jobb som miljöinformatör. 
Foto: Magnus Gotander
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Sveriges kommuner och landsting inte
bara mörkar och motarbetar 
patienternas rätt till vård inom EU. 
SKL försöker också med hårt vinklad
information på hemsidan vilseleda de
svenska patienterna att tro att det
krävs förhandstillstånd för att få vård
inom EU.

▼ I själva verket är sanningen att Sveriges regering
valt att inte kräva förhandstillstånd och att följa EG-
rätten utan begränsningar, vilket innebär att Sveriges
patienter idag har rätt till samma vård inom EU som
de skulle fått i sitt hemlandsting och få den ersatt av
Försäkringskassan.

Men det är en sanning som SKL inte ansett vara
värd att berätta för Sveriges patienter. Istället skriver
SKL så här på hemsidan i en artikel med rubriken
”Hälso- och sjukvård (inklusive tandvård)”:

”För vård på sjukhus har EG-domstolen godkänt att
medlemsländerna har system för förhandsbesked,

16
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Så här försökerSKL
vilseleda Sveriges patienter

Så här försöker SKL att föra Sveriges patienter bakom ljuset.
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dvs. att patienter får resa utomlands för vård endast
efter tillstånd från den egna staten eller försäkrings-
kassan. Sådana tillstånd måste dock beviljas om pati-
enten inte kan få vården eller minst lika effektiv vård i
skälig tid i det egna medlemslandet”.

Den ovinklade sanningen är att EG-domsto-
len sagt att medlemsländerna själva får
bestämma om de vill införa förhands-
tillstånd eller inte. Den svenska regeringen,
tillsammans med flera andra EU-länder, har
valt att inte införa förhandstillstånd.

Skandal
– Det är skandal att Sveriges kommuner och landsting
försöker föra patienterna bakom ljuset med halvsan-
ningar. Landstingen är ytterst ansvariga för majoriteten
av den vård som ges i Sverige och har därför en
demokratisk skyldighet att upplysa patienterna om de
vårdmöjligheter som finns, säger Marie Wedin ordfö-
rande i Sjukhusläkarföreningen, som kräver att lands-

tingen nu informerar landets patienter och de
anställda inom sjukvården ärligt och uppriktigt om
patienternas rättigheter till vård i EU.

Marie Wedin är också kritisk till att SKL i sin infor-
mation försöker dölja vilka omfattande rättigheter
patienterna har med ordalag som att patienterna
under vissa förutsättningar har rätt till ersättning för
vård inom EU.

– Dessa vissa förutsättningar är i själva verket att
patienten ska vara folkbokförd i Sverige och skulle
fått vården i sitt hemlandsting. Alltså i stort sett samma
förutsättningar som gäller för vård i Sverige.

Sjukhusläkaren har också undersökt vilken infor-
mation landstingen ger på sina hemsidor. Vi har inte
lyckats hitta någon som helst information om de
svenska patienternas omfattande rätt till vård inom
EU.

Christer Bark

VITALIS 2010
BOKA IN

”Ca 40% av alla sjukhusläkare har allvarligt övervägt att lämna 
vården enligt vår nya TEMO-undersökning”, säger Karin Båtelson,  
vice ordförande i Sjukhusläkarföreningen. Varför? Ta del av  
diskussionen om dagens vård och dess villkor på Vitalis 2010.

Vitalis 2010 på Svenska Mässan i Göteborg 27–29 april 2010 
Läs mer på www.vitalis.nu

”Skandal att inte
patienterna informerats”
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Varken Regeringskansliet eller SKL
känner det som sin uppgift att infor-
mera patienterna om möjligheten att
slippa långa operationsköer i Sverige
och istället få vård i ett annat EU-land
betald av Försäkringskassan

▼ På Regeringskansliet menar man att landstingen är
ansvariga och på SKL, Sveriges
Kommuner och Landsting hänvisar
Göran Stiernstedt, chef för avdel-
ningen för vård och omsorg till att SKL
är en intresseorganisation och några
önskemål om att öka informationen
om EU-vård inte kommit från medlem-
marna. 

Men på socialdepartementet är man
tydlig med var ansvaret för patientin-
formationen ligger.
– Landstingen är ansvariga för att
informera patienterna om deras
rättigheter. Det svarar Tobias
Nilsson, (kd) politiskt sakkunnig
hos socialminister Göran
Hägglund, på frågan om vem som
är skyldig att informera patien-
terna om deras rättigheter till
sjukvård inom EU.

Sjukhusläkaren har förgäves sökt
Landstingsförbundets ordförande Anders Knape (m)
för att få besked om vilka ambitioner man har som
intresseorganisation när det gäller att informera om
svenska patienters rätt till vård inom EU.

På landstingen hemsidor saknas helt information
om patienternas rättigheter till vård i annat EU-land

samtidigt som socialdepartementet hänvisar allt
ansvar för information till dem.

– Det här är frågor som landstingen själva har
ansvar för, säger Tobias Nilsson.

Men han säger sig också förstå att intresset inte är
så stort med tanke på att landstingen vill att reger-
ingen inför krav på förhandsbesked om möjligheterna
till vård i annat land. Något som regeringen dock valt
att inte göra.

Men Tobias Nilsson tror inte att andelen patienter som
reser utomlands för att få sjukvård skulle bli särskilt stort
även om informationen om möjligheterna vore bättre.

– De flesta patienter är gamla och multisjuka och
vill inte ens åka till ett sjukhus i ett annat lands-
ting för att slippa operationsköerna, säger han.

På Socialdepartementet finns i dag tankar på att
låta Sjukvårdupplysningen också svara på icke-medi-
cinska frågor om patienters rättigheter till vård, exem-
pelvis när det gäller vårdgaranti och vårdval. Tobias
Nilsson menar att rätten till sjukvård inom EU också
skulle kunna passa in här.

Informationen som finns på SKL:s hemsida 
i dag om svenska patienters möjligheter till vård
i annat EU-land är både svårtolkad och missvi-
sande. Varför talar ni inte om vad som gäller för
patienterna i Sverige rakt upp och ned i stället?

– Informationen riktar sig i första hand till våra
medlemmar, inte till patienter, säger Erik Svanfeldt
som handlägger EU-frågor vid SKL.

Han medger att informationen kunde vara tydligare
och uppger att han ska se över  texten. Men han
betonar att avsikten med informationen är att hålla
kommuner och landsting informerade om vad sker i
EG-domstolen, inte patienterna.

Men landstingen ska väl också ha korrekt och
tydlig information så att de kan informera sin
personal och sina patienter vad som gäller?

– Informationen kan säkert bli tydligare. Men det
handlar inte om någon medveten felaktig information,
säger Erik Svanfeldt.

Anna-Lena Bengtsson

Både staten och SKL
slår ifrån sig ansvaret att
informera patienterna

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Göran
Stiernstedt:
Ingen har bett
oss.

Tobias Nilsson:
Inte vårt ansvar.
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Trots att många överviktiga patienter
stått i kö för operation i upp till 5 år
får de inte information om möjligheten
att opereras i ett annat EU-land.
Varken landstingen eller Försäkrings-
kassan har aktivt gått ut och berättat
om möjligheten.

▼ – Vi har inte fått någon som helst information om
möjligheten att få ersättning från Försäkringskassan
vid en operation i ett annat EU-land, säger Christina
Fleetwood, ordförande i Överviktigas Riksförbund.

– Sjukvården upplyser i dag inte ens om möjligheten

att opereras i ett annat landsting som har kortare köer.
Hon tror inte heller att medlemmarna är medvetna

om möjligheten. De som vet har själv skaffat informa-
tion genom att surfa på nätet.

Christina Fleetwood menar att det kan finnas all
anledning att söka vård i ett annat EU-land. 

– Sjukvården vid operationer mot övervikt fungera
inte särskilt bra i Sverige i dag. All uppföljning av
operationer ska ske i primärvården. Men där har man
ingen kunskap om vad dessa operationer innebär,
exempelvis att det finns en stor risk för B12 brist,
något som kan ge svåra psykiska besvär, säger
Christina Fleetwood.

Hon menar att överviktiga hela tiden är i underläge
i sjukvården, först genom årslånga köer till operatio-
ner och därefter genom dålig uppföljning där patien-
terna ofta får tjata sig till undersökningar.

Anna-Lena Bengtsson

Möjligheten att få ersättning för operationer 
i andra EU-länder en överraskning 
för ordföranden i Överviktigas Riksförbund

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Att det skulle vara möjligt att opereras i ett annat EU-land och få vården betald av Försäkringskassan är en total överraskning för mig. Det har vi inte
fått någon som helst information om, säger Christina Fleetwood, ordförande i Överviktigas Riksförbund.
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Försäkringskassan 
mörkardina rättigheter

Sedan 2004 tillämpar Försäkrings-
kassan EG-rätten efter att ha förlorat
det så kallade Jelinek-målet i Reger-
ingsrätten.

▼ Faktum är att sedan dess har Försäkringskassan
också betalat vården i efterhand för den extremt lilla
gruppen patienter som själva lyckats skaffa sig infor-
mationen om sina rättighteter och som själva ordnat
sina behandlingar i andra EU-länder. 

Hans Ekelund, verksamhetsutvecklare på Försäk-
ringskassan, håller med om att det råder ett ganska
omfattande fritt vårdval till vård inom EU för svenska
medborgare, till och med till specialistvård. Hans
Ekelund upplyser oss till och med i ett mail om att
även högkostnadsskyddet gäller.

Men informationen mörkas, inte av Hans Ekelund och
Försäkringskassans experter inom myndigheten, de
berättar öppet vilka rättigheter som gäller, men ingen i
Försäkringskassans högsta ledning eller de som bestäm-
mer Försäkringskassans uppdrag har någonsin tagit sitt
ansvar att upplysa Sveriges patienter om de rättigheter de
har.

Sjukhusläkaren har gått igenom Försäkringskassans
information på hemsidan tillsammans med några patienter.

Inte en enda begrep informationen och hur stora rät-
tigheter de har till vård i EU. Carolina Norell, som ope-
rarades i Tyskland sökte först information på Försäk-
ringskassan men förstod ingenting. Sedan hittade hon
av en slump företaget Facet på nätet och fick hjälp av
dem. 

Informationen på Försäkringskassans hemsida är
vinklad på ett av tre alternativ som svenska patienter
har för att få vård inom EU och det är alternativet att
söka förhandstillstånd. 

Tyvärr har det visat sig att det är inget bra alterna-
tiv (om du inte får ett ja). För hela 73 procent av de
som ansökte om förhandstillstånd fick avslag, visar
statistiken för 2009. 

Huvudskälet till detta är att om du söker förhandstill-
stånd säger reglerna att det då ska vägas in om du
kunde fått vården inom rimlig tid i Sverige. Här har
praktiken visat  att 2-5 års väntetider ansetts rimliga.

Så om du inte vill vänta, litar på vården på någon
annan klinik i något annat EU-land och litar på sta-

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Så här ser informationen ut om dina rättigheter till ersättning för vård
inom EU på Försäkringskassans hemsida.  Informationen här helt
vinklad på att du ska söka förhandstillstånd. 
I sista stycket finns en text om att du kan söka ersättning i efterhand för
vårdkostnader i annat EU/EES-land, men inte i Schweiz. Ingen av de
patienter som läste informationen förstod att texten innebar att de hade
samma rättigheter till ersättning för vård i vilket EU-land som helst som
i Sverige.
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tistiken ska du strunta i landstingen och förhandstill-
stånd och själv fixa vården. 

66 procent av dem som på egen hand ordnade sin

vård utanför Sverige i ett annat EU-land fick vårdkost-
naderna ersatta i efterhand

Christer Bark

Patientens rättigheter
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På Försäkringskassans hemsida finns ett 116-
sidigt  pdf-dokument om dina rättigheter till
vård inom EU under namnet “Vägledning”. 
Här framgår tydligt att du inte bara har rätt till
ersättning i “vissa fall” utan när du huvudsakli-
gen i stort sett skulle fått samma vård i
Sverige”.

▼ Men Vägledningen är framtagen för Försäkringskassan
anställda som ska använda dokumentet i sina bedömningar
och är omöjlig att hitta för en oinvigd.
I  Vägledningen framgår klart på sidorna 28-30 alla dina rättig-
heter. Dokumentet innehåller också en rad intressanta prejudi-
cerande domar.

Sökvägen till det bästa dokumentet när det gäller dina rättighe-
ter, som Sjukhusläkaren hittat, är osannolik: Så håll tungan rätt
i mun. Här är sökvägen:  www.forsakringskassan.se Klicka på
länkarna:/Om Försäkringskassan/Lagar och regler/Vägled-
ningar/....scrolla ner i listan på vägledningar från 2009 till
2001 och klicka på: “Vårdförmåner i internationella förhållan-
den”. På sidan 28-30 hittar du dina rättigheter som mörkats.
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Fakta | Så ersätts du om du ordnar din vård själv i andra EU/EES-länder

Uttnyttjar du din rätt till vård utanför Sverige i
andra EU/EES-länder har du rätt till ersättning
av Försäkringskassan för all vård du skulle
fått i ditt landsting.

▼ Den stora nackdelen är att så länge det inte
finns något EU-direktiv får du ligga ute med
pengarna själv innan Försäkringskassan betalar
fakturan, vilket kan ta några månader. 
Att tänka på är att du ersätts med vad vården
skulle kostat i Sverige. Är den dyrare i det EU-land
där du behandlas får du betala mellanskillnaden
själv.

När det gäller reskostnaderna  ska du obser-
vera att du inte får ersättning för resan till vård-
givaren. Den kostnaden får du stå för själv.

Däremot får du ersättning för alla kostnader
som har direkt¨samband med vården (EG-domsto-
lens dom C-8/02, Leichtle, p. 48). 

Det innebär att ersättning betalas ut för kostna-
der för kost och logi som uppstår under tiden som
du vårdas och vistas på ett sjukhus, förutsatt att

motsvarande kostnader skulle ha bekostats av det
allmänna om vården gavs i Sverige. 

Kostnader för kost och logi som inte har ett
direkt samband med vården ersätts inte. 

Resor som har samband med vården och som
uppstår inom vårdlandet ska däremot ersättas som
motsvarande resor i Sverige skulle ha ersatts av det
allmänna (EGdomstolensdom C-372/04, Watts, p. 143).

Noterbart är att även ditt högkostnadsskydd
gäller för vården i andra EU/EES-länder.

Du har två år på dig att begära betalning. Det
innebär att en ansökan måste ha kommit in till För-
säkringskassan senast två kalenderår efter det år
vårdkostnaden betalades eller vårdräkningen
förföll till betalning. 

Om du exempelvis har betalat för vård någon
gång under år 2008 måste en ansökan om ersätt-
ning komma in till Försäkringskassan senast den
31 december 2010. 

Christer Bark

Du får betalt för allt utom
reskostnaderna till vårdgivaren

2004 förlorade Försäkringskassan målet mot
Susanne Jelinek. Sedan dess har EG-rätten
tillämpats i Sverige.

▼ Susanne Jelinek var 35 år gammal då inflamma-
tionssjukdomen SLE tog över hennes kropp.

När sjukdomen var som värst reste hon till Kiel
i Tyskland och genomgick en behandling som
inte fanns i Sverige.

Behandlingen räddade hennes liv, men Försäk-
ringskassan vägrade att betala Susanne Jelineks
vårdkostnader på 600.000 kronor.

Tvisten pågick i sex år innan Susanne Jelinek

vann mot Försäkringskassan i Regeringsrätten,
som dömde Försäkringskassan att betala Susannes
vårdkostnader.

Jelinek-fallet var juridiskt extra svårt att avgöra
eftersom behandlingen i Tyskland var ny och inte
fanns i Sverige. Trots detta dömde Regeringsrätten
att Försärkingskassan skulle ersätta Susanne
Jelinek och höjde därmed ribban ytterligare för
vad som ska ersättas.
Fotnot: Grundregeln är att patienten ska ersättas
om patienten skulle fått vården i det egna lands-
tinget.

Christer Bark

Susanne Jelineks seger mot Försäkringskassan
öppnade vägen för vård i andra EU-länder

1_10 sjuk vtt  10-02-18  14.51  Sida 22



Patientens rättigheter

Åker du till ett EU/EES-land och
ordnar vården själv utan att
blanda in Försäkringskassan eller
landstingen är chansen större att
du slipper köa och kan få vården
omedelbart om du hittar en klinik
som tar emot dig. 

▼ Dina chanser att få ersättning ökar också
visar Försäkringskassans statistik. (se sidan 8).

Söker du förhandstillstånd för vård i ett annat
EU/EES-land, som landstingen vill att du ska
göra, ställs högre krav för att du ska få ersättning.

Det beror på att då gäller andra regler än EG-
rätten, som grundar sig på rätten till fri rörlighet
för tjänster. Då prövas din ansökan mot om du
kan få samma vård inom rimlig tid i Sverige
”med hänsyn till ditt sjukdomstillstånd”. 

I praktiken har det hittills inneburit flera års
väntan för 10.000-tals patienter och långt flera
avslag på rätten till vård i andra EU/EES-länder.

Den enda fördelen med förhandstillstånd är
att du slipper ligga ute med pengarna själv och
vet  att du ersätts fullt ut. Å andra sidan är EG-
rätten som Sverige och Försäkringskassan tilläm-
par sedan 2004 kristallklar. 

Har du rätt till vården i ditt hemlandsting så har
du rätt till samma vård på vilken klinik som helst i
ett EU/EES-land som är villig att ta emot dig och
har rätt att få den ersatt av Försäkringskassan.

Det har ingen betydelse om det är en svår can-
cerbehandling, en vanlig höftledsoperation, en
starroperation, eller någon mycket enklare
åkomma. Din rätt till vård i vilket EU-land som
helst gäller all vård, svår som enkel. Du har
dessutom rätt till ersättning för undersökningar,
vilket kan vara något att tänka på om du står i kö
för en MR-undersökning. 

Är du osäker så kräv svar av din läkare eller
ta hjälp av någon av de få privata företag som
insett dina rättigheter.

Som medborgare i Sverige har du tre möjlig-
heter att få planerad vård i EU/EES-länder

1. Du kan få en remiss från landstinget.
2. Du kan söka om ett förhandstillstånd hos För-
säkringskassan.
3. Du kan skaffa vården själv enligt EG-fördra-
gets artiklar 49 och 50 om fri rörlighet för tjäster.

Söker du förhandstillstånd ska följande
vilkor vara uppfyllda enligt Försäkrings-
kassan.
1. Du ska var folkbokförd i Sverige.
2. Det ska vara möjligt att få vården i Sverige
inom det allmänna sjukvårdssystemet.
3. Vården ska ges inom ramen för det allmänna
sjukvårdssystemet i det land där vården utförs.
Det kravet ställs inte om du söker vården själv
enligt EG-rätten. Då har du rätt att få vård även
av privata vårdgivare som inte har avtal med det
allmänna sjukvårdssystemet.
4. En identisk eller lika effektiv behandling ska
inte kunna ges inom normal väntetid i Sverige,
med hänsyn till ditt  hälsotillstånd och sjukdo-
mens sannolika förlopp. Söker du själv vård i ett
annat EU-land ställs inga sådana krav. Då har
väntetider ingen betydelse. 

Söker du vård enligt EG-rätten ska följande
krav uppfyllas för att du ska få ersättning
från Försäkringskassan:
1. Du skulle fått motsvarande vård inom ditt
hemlandsting eller genom att ditt hemlandsting
remitterat dig till ett annat landsting.
2. Den vårdmetod som används utomlands ska
vara identisk eller i flera avseenden överens-
stämma med en behandling som används inom
det svenska allmänna sjukvårdssystemet. Om
vårdmetoden inte är identisk, men överensstäm-
mer i flera avseenden, ska den del av vårdmeto-
den som inte är identisk ha använts av den
utländska vårdigivaren under några års tid, samt
ha beskrivits i vetenskaplig medicinsk litterarur.

I Försäkringskassans vägledning för
ersättning för vård i annat EU/EES-land
står det sammanfattningsvis att ”Försäk-
ringskassan ska bevilja ersättning i efter-
hand för vård i annat EU/EES-land när
huvudsakligen samma vård ges i Sverige”.

Christer Bark
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Varför ska patienter stå i kö för
sjukvård i Sverige när det finns ledig
kapacitet och möjlighet till snabb
sjukvård i Tyskland. Så resonerade
Christa Sandin, vd för företaget Fecit
EU Care när hon drog igång sin verk-
samhet som vårdförmedlare .

▼ Företagets verksamhet bygger på att vi svenskar som
EU-medlemmar har rätt att välja vård i vilket EU-land vi
vill och att Försäkringskassan betalar kostnaden. 

För att slippa vårdköer och få snabb
behandling behövs inte längre varken
privata sjukförsäkringar eller privata vård-
alternativ, där patienten själv betalar. 

Genom att välja vård i ett annat EU-land kan
bedömning och operation ske inom fyra till sex

veckor. Det utlovar Fecit EU
Care som har specialiserat sig
på att hjälpa patienter att hitta
rätt i vården, förmedla kontak-
ter med sjukhus och läkare,
översätta journaler och ordna
resor till och från sjukhus i
Tyskland.

Det handlar inte om privat-
kliniker utan främst om offent-

liga Universitetssjukhus i Tyskland som har ledig
kapacitet. 

De flesta patienter som tar kontakt med Fecit har
hittat företaget via internet. 

– Hittills har ingen kommit hit efter rekom-
mendation från sjukvården, det tycker jag är
sorgligt, säger Christa Sandin.

Hon menar att det handlar om prestige och
okunskap när sjukvården låter patienter stå kö i åratal
och riskera sin hälsa istället för att upplysa dem om
möjligheten att snabbt få vård med ersättning från
Försäkringskassan i ett annat EU-land.

De flesta patienter som vänder sig till företaget har stått
i kö i åratal i väntan på operation, främst inom ortopedi
eller för att få göra en fetma-operation, berättar hon.

– Allra först gör vi en bedömning av om patienten
har rätt till ersättning från Försäkringskassan, säger
Christa Sandin.

En hel del patienter vänder sig också till Fecit för
att få en second opinion, de vill veta vilka behand-
lingar sjukvården i andra EU-länder förespråkar när
det gäller olika livshotande sjukdomstillstånd.

Tillströmningen av patienter som vill ha hjälp att
göra fetma-operationer är störst från Skåne och
Dalarna. Medan ortopedpatienter med diskbråck och
höftproblem kommer från hela landet. 

Också magnetröntgenundersökningar som det är
långa köer till i Sverige förmedlas av företaget.
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Christa Sandin
hjälperköande
patienter
till snabb vård 
i Tyskland

”Jag har inte
fått en enda
patient från
sjukvården
Det är sorgligt”
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Även om de patienter som väljer vård i ett annat
EU-land får ersättning från Försäkringskassan för kost-
naden för operationen så tar naturligtvis Fecit betalt
för sina tjänster. 

Kostnader i samband med en ordinär höftoperation
eller fetma-operation ligger på cirka 19 000 kronor. För
en motsvarande fetma-operation vid ett privat vårdföre-
tag i Sverige får patienten betala drygt 100.000 kronor.

– Vi sammanför tillgång och efterfrågan, säger
Christa Sandin, ekonom som ursprungligen kommer
från Tyskland, men är bosatt i Sverige sedan 40 år.

Sedan hösten 2008 har företaget förmedlat hjälp till
ett 50-tal svenska patienter som tröttnat på de svenska
vårdköerna. 

Christa Sandin berättar att kunskap, kapacitet och
närhet till flygplats har varit vägledande när Fecit har
valt vilka sjukhus man samarbetar med. 

– Framförallt har det varit viktigt att hitta sjukhus

vars vård är likvärdig med den svenska sjukvården,
berättar hon.

Anna-Lena Bengtsson
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Fakta

Det här hjälper Fecit EU Care till med.
• Bedömning av rätt till ersättning.
• Finansieringsmöjligheter.
• Återförsäkringsmöjligheter för vårdkostnaden.
• Val av lämpligt sjukhus i Tyskland.
• Översättning av journaler.
• Resa hemort – sjukhus tur och retur.
• Kontakt med din hemsjukvård.
• Ansökan om ersättning hos Försäkringskassan i 

efterhand.
• Uppföljning. 
• I vissa fall medicinsk bedömning.
• Second opinion.

Christa Sandin fungerar som privat  vårdlots för köande svenska
patienter. Foto: Staffan Claesson
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Det som länge såg så bra ut slutade
med att Europas patienter är tillbaka
på ruta ett.

▼ Sverige lyckades inte att skapa kvalificerad majoritet i
Ministerrådet för ett nytt förslag om ett nytt patientrörlig-
hetsdirektiv under sitt ordförandeskap i EU .

Bakslaget innebär att arbetet på ett nytt direktiv ligger
på is och att det inte blir några gemensamma regler för
Europas patienter inom överskådlig tid.

Ett nytt direktiv hade inneburit att de euro-
peiska patienterna fått gemensamma organ
som hjälpt dem med information om gräns-
överskridande vård, stöttat dem vid vårdska-
dor, länkat samman e-recept och journaler,
skapat samarbeten kring högspecialierad
vård  och mycket annat, men även öppnat
för en diskussion om ersättningssystem
mellan länderna som gjort att patienterna
inte som idag måste ligga ute med betal-
ningen för den gränsöverskridande vården.

Fem länder fällde förslaget
– Vårt förslag föll på två röster. Det var Spanien,
Portugal, Grekland, Rumänien och Polen med alla
sina röster som fällde förslaget till ett nytt EU-direktiv.

De stora länderna som Tyskland, Frankrike och
Storbritannien sade ja, säger Thomas Allvin, som var
regeringens sakkunnige expert och en av de tongi-
vande arkitekterna bakom Sveriges förslag.

– Slutförslaget stupade på frågan om ersätt-
ning till privata vårdgivare som inte har
avtal med de allmänna sjukvårdssystemen.
De fem länderna sade nej till detta trots att
EG-rätten är kristallklar.

– För oss var det omöjligt att kompromissa på den
punkten. Vi hade till skillnad från många gjort vår
hemläxa. Privata vårdgivare får inte diskrimineras inte

ens om de saknar avtal med de offentliga sjukvårds-
systemen. Rådets rättsjänst hade påpekat att det varit
olagligt och Kommissionen hade sagt nej och blocke-
rat den fortsatta processen, så det var inte en utväg,
säger Thomas Allvin.

Detta innebar förslaget
Konkret innebar förslaget för Polens del att polska
patienter kunde åkt till Tyskland och låtit sig behand-
las av tyska privatläkare som sedan skickat fakturan
till den polska sjukvården.

I förslaget fanns inbyggt skyddande garan-
tier att om de offentliga sjukvårdssystemen i
en medlemsstat blev hotade skulle landet ha
rätt att skydda sig med lämpliga medel.
Ersättningsnivåerna var ockå konstruerade
så att inget land var skyldigt att betala mer
till vård utförd i ett annat EU-land än vad
vården kostar i det egna landet, men Polen
och de andra länderna lät sig inte lugnas
trots dessa garantier.

Vad händer nu? Spanien som tagit över ordförande-
skapet inom EU är ju ett av länderna som var emot
det svenska förslaget?

– Spanien har sagt att de ska driva frågan vidare
och försöka skapa  fullständig enighet kring ett
förslag, men det troliga är kanske att det inte kommer
att hända så mycket förrän Belgien tar över ordföran-
deskapet om ett halvår, säger Thomas Allvin.
Vad betyder det för patienterna att 
Ministerrådet inte kunde enas?

– För Sverigs patienter inte så mycket. Det är värre
för patienterna i många andra EU-länder som inte får
de rättigheter som EG-rätten ger dem. Utan direktiv är
det nu upp till varje medlemsstat att praktisera dom-
stolspraxis på sitt eget sätt.

När Sverige tog över ordförandeskapet i juli förra
året fanns en rad knäckfrågor som skulle lösas. Hur
gick det med dem?

– När det gäller ersättningssystemen gjorde vi inga
större justeringar av Kommissionens förslag. (Se Sjuk-
husläkaren nr 4/2009). När det gäller e-recept gick det
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bra. Länderna enades om att ömsesidigt erkännande
av recept och att Kommissionen skulle få omfattande
befogenheter att genomföra ett system. E-hälsoarti-
keln blev ganska urvattnad. Det slutade med en
allmän viljeförklaring att närma e-hälsosystemen till
varandra. När det gäller referensnätverk för att främja
den högspecialiserade vården blev det inga gemen-
samma regler. Det utmynnade i en artikel att Kommis-
sionen ska stödja medlemsändernas arbete att skapa
referensnätverk.

Den omstridda frågan om förhandstillstånd för vård
i annat EU-land löstes så att det blev stor enighet
kring förslaget att de länder som ville införa för-

handstillstånd för sjukhusvård och högspecialiserad
vård skulle få göra det. Länderna enades också om att
tillåta någon form av inflödeskontroll vid särskilda
omständigheter om inflödet av patienter blir så stort
att det skadar kapaciteten att ge de egna medbor-
garna vård.

Men eftersom det svenska kompromissförslaget
inte gick igenom är det svårt att sia om framtiden. 

– Kompromisser är sköra och risken är stor att
andra länder poppar upp med nya krav om man
måste börja om från början, säger Thomas Allvin.

Christer Bark
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Nej

Spanien, Portugal, Grekland, Rumäninen, men framförallt röststarka Polen blev en blockerande minoritet. Med två rösters övervikt lyckades länderna
stoppa det svenska förslaget från att få kvalificerad majoritet. Illustration: Myran
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för en:

”När sjukdomen var som värst klarade jag inte att gå till jobbet.
Nu är jag där varje dag och kontrollerar reseräkningar”

Det började med stickningar och domningar.”Läkarna trodde det var 
en harmlös infl ammation, så jag förträngde det”. När diagnosen kom att det 

var MS (multipel skleros) hon drabbats av kom chocken. ”Jag hade hört 
talas om sjukdomen, men visste inte vad det var”. De första behandlingarna 

lindrade, men inte tillräckligt. För snart två år sedan testades en ny 
bromsmedicin. ”Först kände jag ingen förändring alls, och blev ganska 

besviken. Men efter en tid slutade jag tänka på mina besvär. 
Då insåg jag att det var ett tecken på att det fungerade – att det 

verkligen underlättade”. Siv arbetar idag deltid.

SIV, MS OCH BROMSMEDICINER
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FÖR ALLA:

BROMSMEDICINERNA MOT MS BROMSAR ÄVEN 
SAMHÄLLETS KOSTNADER

Det finns idag ingen bot mot MS. Men med nya effektiva läkemedel går

det att bromsa sjukdomsförloppet. De nya bromsmedicinerna dämpar

nybildningen av inflammationer i hjärnan. Genombrotten betyder att

det går att leva ett normalt liv utan symtom, samtidigt som samhället

sparar pengar för varje år som handikapp undviks. Den sammanlagda 

kostnaden för MS beräknas årligen till 5,5 miljarder kronor. 

Att förlänga tiden innan sjukdomen övergår i ett skede som kräver 

stöd och hjälp dygnet runt innebär stora ekonomiska vinster. 

Att bromsa MS hejdar både onödigt lidande och onödiga kostnader.
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▼ Sedan den förre sjukhuschefen vid Sundsvalls
sjukhus, Margaretha Rödén, plötsligt fick sparken av
det socialdemokratiska landstingsrådet Ewa Söderberg
(s) under kuppartade former dagarna före nyårsafton,
har skandalerna duggat tätt. 

På bara några veckor har följande hänt: 
▼ Den förre sjukhuschefen vid Sundsvalls sjukhus
Margaretha Rödén, som hade starkt förtroende bland
anställda och politiker, sparkas plötsligt och ersätts av
Sigbjörn Olofsson, sedan tidigare verksam som sjuk-
husdirektör i Örnköldsvik. 
▼ Landstingsdirektören  Sara Ekström tvingas avgå på
grund av att hon vägrar följa landstingsstyrelsens ord-
förande Ewa Söderbergs (s) uppmaning att göra sig
av med Margaretha Rödén. En folkstorm utbryter i
Sundsvall och anställda på sjukhuset protesterar med
full kraft.
▼ Den nye sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson för-
handlar till sig en lön på 140 000 kronor i månaden
exklusive resor och tjänstebostad. Det är mer än de
126 000 kronor som statsminister Fredrik Reinfeldt får
i månadslön. Sigbjörn Olofsson har dessutom lyckats
teckna ett frikostigt fallskärmsavtal med landstinget.
Om han skulle få sparken garanterar avtalet honom

full lön fram till 2014. 
Mest uppseendeväckande, menar kritikerna, är den
socialdemokratiska landstingsledningens syn på ledar-
skap. Sigbjörn Olofsson ska leda verksamheten inte
bara vid Sundsvalls sjukhus, utan också vid
Örnsköldsviks sjukhus. Fyra dagar i veckan tjänstgör
han i Sundsvall samt en dag i veckan i Örnsköldsvik. 

Sigbjörn Olofsson arbetade tidigare som sjukhusdi-
rektör i Motala. 

I november 1995 tvingades han lämna sin tjänst
efter en öppen schism med landstingsledningen i
Östergötland. En ekonomisk uppgörelse gav honom
800 000 kronor i avgångsvederlag. 

Sigbjörn Olofsson tillträdde därefter som sjukvårds-
direktör i västra sjukvårdsområdet i Stockholm. Men
även där hamnade han i konflikt med landstingsled-
ningen. Han  insisterade på att fullfölja ett omfattande
konsultuppdrag, men den nye arbetsgivaren ville göra
en inskränkning av antalet konsultdagar. Något som
Sigbjörn Olofsson vägrade acceptera. 

Han fick även svidande kritik från facket som
ansåg att han uppträdde provocerande mot de
fackliga företrädarna och mot de anställda. 

Han var också den ende sjukvårdsdirektören i
landstinget som vägrade delta i den samverkansgrupp
där MBL-information behandlas. Det ledde fram till att
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Hurmånga huvuden 
ska rulla innan någon 
tar sitt förnut till fånga?
Landstinget i Västernorrland blöder. Sparpaket har lanserats med stora
nedskärningar och omfattande uppsägningar av vårdpersonal. Samtidigt
anställer landstinget en sjukhusdirektör för 140 000 kronor i månaden
samt rekryterar en personalkonsult för 13 000 kronor om dagen med ett
brottsligt förflutet.
Landstinget tecknar även ett tvåårsavtal med konsultföretaget Mantec

för 54 miljoner kronor. Företaget leds av en finanshaj som varit inblan-
dad i flera stora konkurser.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Vårdförbundet och Saco sa upp samverkansavtalet
om arbetsmiljö och medbestämmande i västra
sjukvårdsområdet.
▼ I slutet av januari rekryterar Sigbjörn Olofsson en ny
personalchef till Sundsvalls sjukhus, Ingmarie Bäcklin.
Hon hade tidigare arbetat tillsammans med Sigbjörn
Olofsson i Stockholm. Hon anställs på konsultbasis
direkt av landstinget utan offentlig upphandling. Ersätt-
ningen enligt avtal är 13 000 kronor om dagen. 

Vid en närmare granskning av sjukhusets nye
konsult, visar det sig att hon är nolltaxerare och dömd
i tingsrätten vid ett flertal tillfällen för obetalda
skulder. Hos kronofogden ligger fordringar på över
en halv miljon kronor. Ingmarie Bäcklin avskedas
efter 20 timmar.

För att omorganisera sjukvården i Västernorrland
har slutits ett avtal med konsultföretaget Mantec.
Avtalet undertecknades på våren 2008 och löper ut
den 30 april 2010. På två år får Mantec drygt 54
miljoner kronor. 

Dyrast blir det i Sundsvall där konsultkostnaderna
beräknas till cirka 28 miljoner kronor. I dag arbetar mellan
sex till sju konsulter på länssjukhuset i Sundsvall tillsam-
mans med Sigbjörn Olofsson i ett omfattande omstruktu-
reringsarbete. Varje konsult kostar 85 000 kronor i veckan,
exklusive moms samt rese- och logikostnader.

Landstingets avtal med konsultföretaget Mantec
föregicks inte av någon sedvanlig offentlig upphand-
ling. Ärendet ligger nu hos Konkurrensverket som
granskar om landstinget har brutit mot lagen om
offentlig upphandling.

Mantec leds av den kände finanshajen Göran R

Svensson som juni 1997 dömdes  för svindleri i
Hovrätten i Göteborg.

I dag är han styrelseordförande för Mantec Interna-
tional AB, det konsultföretag som anlitats av lands-
tinget i Västernorrland.

Uppgifter hos Bolagsverket visar att Göran R
Svensson är registrerad i styrelsen för 16 olika bolag,
och  finns noterad i sex olika företagskonkurser.

Göran R Svensson var med att bilda fastighetsbola-
get Invent AB 1990. Bolaget kraschade några år
senare med 900 miljoner i skulder. Han genomförde
då skenaffärer för att täcka upp förlusterna vilket
ledde till åtal för  grovt svindleri och dom i hovrätten.

VD för Mantec International AB och Mantec AB är
norrmannen Kjetil Barfelt. Han är aktiv i
Fremskrittspartiet i Norge. Kjetil Barfelt finns också i
styrelsen för Westexpo Fastighets AB som är inblan-
dad i turerna kring Vara Horse Arena. 

Den 15 februari avgår landstingsstyrelsens ordfö-
rande Ewa Söderberg. Trycket blir för hårt när hon
uppmanas att gå av de egna partikamraterna. Hon har
blivit en belastning för partiet ett drygt halvår före valet.

Frågan är vad som nu händer. Kan Mantec fort-
sätta? Är sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson rätt man
att reda ut den kaotiska situationen?

Eller som en anställd på sjukhuset uttrycker det till
Sjukhusläkaren: Hur många huvuden ska rulla innan
någon tar sitt förnuft till fånga och återanställer Marga-
retha Rödén?

Läs hela historien om politikerna,
konsulterna och vården: Sidorna 32-50 >>
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Margaretha Rödén,

omtyckt före detta sjukhuschef
Ewa Söderberg, före
detta landstingsråd (s)

IngMarie Bäcklin, 

kriminellt belastad 

före detta 

personalkonsult

Sigbjörn Olofsson,dubbel sjukhuschef

SPARKADES AVSKEDADESTVINGADES AVGÅ SITTER LÖST ?
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Förvåning, mållöshet och ilska. 
Så reagerade Margaretha Rödén när
hon dagarna efter jul plötsligt fick
beskedet att hon sparkats som
sjukhuschef för Sundsvalls sjukhus.
Prestige och politiskt maktmissbruk
blev hennes fall.

▼ Så sent som i november i fjol hade Margaretha
Rödén politikerna med sig. Landstingsstyrelsen hade
accepterat det sparprogram och den tidsplan som hon
arbetat fram i nära samarbete med anställda på Sunds-
valls sjukhus. 

Så plötsligt gör landstingsrådet Eva Söderberg (s)
en kovändning och beslutar att göra sig av med Mar-
garetha Rödén. 

– Jag blev först förvånad sedan mållös och arg. Jag
tyckte ju att vi hade kommit väldigt långt med det
tuffa sparuppdrag vi hade. Tillsammans med lands-
tingsdirektören satte vi upp en plan för hur vi skulle
nå fram och klara sparkravet på 235 miljoner kronor.
Bland annat skulle vi plocka bort cirka 500 tjänster.
Den första delen av uppdraget, som innebar att vi i
december tog bort 200 tjänster i en första omgång,
presenterades för landstingsledningen före jul. Bara
någon vecka senare fick jag beskedet att jag fått
sparken, säger Margaretha Rödén.

Chef med stor detaljkunskap
Hon är 54 år och har under många år arbetat som
ortoped på Sundsvalls sjukhus. Efter flera olika chefs-
uppdrag samt en facklig bakgrund har hon fått en

gedigen kunskap om sjukhusets olika verksamheter.
När hon i september 2008 tillträdde som sjukhusdirek-
tör var det många som hurrade. Anställda var lättade
att sjukhusdirektören rekryterats från de egna leden:
”Äntligen en chef som kan verksamheten”.

I samtal med sjukhusets anställda säger kollegor
samma sak: Margaretha Rödén var en tuffing till chef
och genomdrev hårda besparingar. Även om hon
möttes av protester från olika håll, var det ingen som
öppet ifrågasatte hennes kompetens eller ledarskap.
Hon fick de anställda med sig och hade ett stort för-
troende. Och hon arbetade hårt för att medarbetarna
skulle vara delaktiga i omstruktureringsarbetet.

– Ska man skära kostnader så måste man
också arbeta med att förändra verksamhe-
ten. Jag tror inte att man kan genomdriva ett
hållbart förändringsarbete om inte alla är
delaktiga. Det gäller särskilt i sjukvården
där kompetensen och kunskapen om verk-
samheten ofta är högre hos medarbetarna
än hos ledningen, säger Margaretha Rödén.

Några veckor har gått sedan hon tvingades lämna
sitt chefsuppdrag. Hon är avstängd från sin arbetsplats
och är nu hemma med full lön. Margaretha Rödén bor
på landet strax utanför Sundsvall med sin familj. Den
senaste tiden har hon haft gott om tid att ägna sig åt
familjen och att reflektera över det som skett. 

– Det som händer nu på Sundsvall sjukhus
är ingenting annat än en ren nedskärning
där ungefär vart fjärde jobb ska bort. Det
finns ingen långsiktig plan för hur organisa-
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Sundsvalls sjukhuschef
hade fått personalens förtroende
men bortmanövrerades av 
politiker och konsulter

Sparkades efter
hemliga möten och
dubbelspel avMantec
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Efterhand växte misstron mot Mantec
Mantec presenterade exempelvis en redovisning av barnklinikens läkar-
tjänster. Konsultförslaget var att reducera klinikens 19 läkartjänster med tio.
– De sa att det räckte med nio läkartjänster. Om man litar på siffror och
statistik så kan man hamna helt fel. När divisionschefen ifrågasatte detta
så fick han bara en motfråga från konsulten som sa, vad ska det vara då?
Efter diskussioner så ändrades plötsligt förslaget till 17 läkartjänster,
säger Margaretha Rödén. Fo
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tionen ska fungera på lång sikt.
– Jag försökte använda mig av de forskningsrön som
finns vad gäller förändringsarbeten och jag var väldigt
noga med att vi inte bara skulle skära kostnader utan
också arbeta parallellt med att effektivisera innehållet i
verksamheterna, det vill säga att göra mer med samma
kvalitet, men till lägre kostnad, säger Margaretha Rödén.

Tufft uppdrag med tunga sparkrav
När hon tackade ja till jobbet som sjukhusdirektör,
tackade hon också ja till ett tufft omställningsuppdrag.
Landstinget Västernorrland lider av svåra underskott
och det fanns stor politisk enighet om att kostnaderna
måste sänkas. Margaretha Rödén hade kort tid på sig
att klara det tuffa sparkravet på 235 miljoner. Till sin
hjälp hade hon ett externt konsultföretag, Mantec (se
artikel intill). Konsultföretaget fick under våren 2009 i
uppgift att göra en genomlysning sjukhusets verksam-
heter och därefter komma med förslag på hur verk-
samheten kunde effektiviseras. 

– Mantec gjorde en bra förstudie och vi använde
oss av deras underlag när vi skulle formulera vårt
sparpaket. Men jag var redan från början tydlig med
att när det kom till själva genomförandet av föränd-
ringsarbetet var det vi i verksamheten som skulle leda
det uppdraget, inte konsultföretaget, säger Margaretha
Rödén.

Med hjälp av Mantecs underlag formulerade hon
sedan ett omfattande sparpaket som uppfyllde politi-
kernas besparingskrav och tidsplan. Men, förslaget som
presenterades för landstingsledningen i maj 2009 avvi-
sades. Ett förslag i besparingsplanen var att flytta medi-
cinsk rehabilitering från Härnösand till Sundsvall. Det
skulle innebära en besparing på 25 miljoner kronor.

– Det förslaget kunde vi med goda argument
försvara. Men man stoppade oss då det var för poli-
tiskt känsligt. Så vi fick sommaren på oss att försöka
hitta 25 miljoner någon annanstans, säger Margaretha
Rödén.

Sagt och gjort. Den 23 september 2009 presentera-
des ett nytt sparpaket som landstingsstyrelsen accep-
terade. Margaretha Rödén tillsatte då en rad olika pro-
jektgrupper som arbetade med målet att effektivisera
verksamheterna och nå sparkravet på 235 miljoner. I
sparpaketet ingick en uppsägning av 500 anställda; de
första 200 skulle få gå i december och ytterligare 300 i
mars 2010

Växande misstro mot Mantec
Under hösten börjar samarbetet mellan Mantecs
ledning och sjukhusledningen att knaka ordentligt i
fogarna. Det fanns en växande misstro mot konsultfö-
retagets sätt att redovisa uppgifter och det fanns också
hos sjukhusledningen ett ansvar att begränsa
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För Margaretha Rödén är framtiden oviss. Hon har fått erbjudanden om nya chefsuppdrag, men tackat nej. ”Jag behöver tänka lite till. Just nu vet jag
inte riktigt vad jag vill”. Foto: Peter Hamberg

1_10 sjuk vtt  10-02-18  15.01  Sida 34



Politikerna, konsulterna och vården

skenande konsultkostnader.
Margaretha Rödén ifrågsatte vid flera tillfällen fak-

tureringen. Mantec hade exempelvis vid ett tillfälle
skickat en faktura på 10 genomförda konsultdagar.

– De hade debiterat alldeles för många timmar för
ett arbete som vi i stort sett fick göra om själva. När vi
diskuterade igenom fakturan så var vi plötsligt nere
på fyra dagar. Så Mantec tog bort sex dagar och
skickade en ny faktura. Det är bara ett av många
exempel på hur förtroendet för konsultföretaget suc-
cessivt undergrävdes, säger Margaretha Rödén.

Mantec förstod inte sjukvård
Mantec presenterade även en redovisning
av barnklinikens läkartjänster. Konsultför-
slaget var att reducera klinikens 19 läkar-
tjänster med tio.
– De sa att det räckte med nio läkartjänster.
Om man litar på siffror och statistik så kan
man hamna helt fel. När divisionschefen
ifrågasatte detta så fick han bara en
motfråga från konsulten som sa, vad ska det
vara då? Efter diskussioner så ändrades
plötsligt förslaget till 17 läkartjänster, säger
Margaretha Rödén.

Konsulterna redovisade även verksamheten vid
olika mottagningar och skiljde då inte på vanliga mot-
tagningsbesök och poliklinisk kirurgi, som exempel-
vis cytoskopier vid urologmottagningen.

– Det är två helt olika mottagningar, och räknar
man då bara pinnar blir ju produktivitetsjämförelserna
helt skeva, säger Margaretha Rödén.

Hemliga möten 
Den 17 november skulle ett avstämningsmöte hållas
på sjukhuset. Sjukhusledningen ville diskutera med
konsultföretaget vad som var gjort och vad som
behövde göras framöver.

Margaretha Rödén samt divisionscheferna
väntade på Mantec på utsatt tid. Men
förgäves. Mantecs ledning dök aldrig upp.
Istället valde konsultföretaget att träffa den
politiska ledningen.

– Mantec valde bort våra möten och det skulle i
efterhand visa sig att konsultföretaget hade flera
möten med landstingsrådet Ewa Söderberg bakom vår
rygg. Ledningen för Mantec lyssnade inte på vad vi sa
utan körde sitt eget race. De kunde komma till oss
med standardlösningar som inte var särskilt väl under-
byggda vid närmare granskning. 

– Vi insåg att Mantec försökte kopiera det man
hade gjort vid Ö-viks sjukhus, utan att ta hänsyn till

att Ö-vik är ett länsdelssjukhus och Sundsvall ett läns-
sjukhus, säger Margaretha Rödén.

Till exempel menade en av Mantecs huvud-
konsulter att sjukhuset måste ta fram en
plan för hanteringen av färdigbehandlade
patienter. Men sedan ett år tillbaka pågick
redan ett sixsigma- projekt där Sundsvalls
sjukhus tillsammans med kommunerna och
primärvården arbetar fram processer för
behandling av färdigbehandlade.

– Det har varit ett framgångsrikt projekt, vi klarade
sommaren utan överbeläggningar. Trots det vill man nu
skapa en så kallad mellanlagringsavdelning enligt
samma modell som Ö-viks sjukhus, dit färdigbehand-
lade patienter ska skickas, säger Margaretha Rödén.

Vid varje avdelningsbyte skapas längre vårdtider,
menar hon. Det är väl känt risken för förvirring ökar hos
äldre multisjuka vid varje miljöombyte. Det tar dessutom
tid för personalen att lära känna nya patienter.

Ett annat exempel som Mantec hämtat från omställ-
ningsarbetet i Ö-vik är uppdelningen av läkarsekrete-
rare i olika kategorier.

– Nu presenterar man samma sak i Sundsvall, vilket
väckt en storm hos medlemmarna i SKTF. Mantec har
även slagit sönder den divisionsindelning som Sund-
svalls sjukhus har haft, de har sagt upp klinikcheferna
som nu ska få söka om sina arbeten, och syftet är att
man tänker skapa färre kliniker, precis som man har
gjort i Ö-vik.

Margaretha Rödén menar att man nu
försöker slå ihop kliniker som saknar
kliniska beröringspunkter vilket innebär att
man får enheter som leds av chefer som är
längre ifrån verksamheten.
– Risken är stor att utvecklingsfrågorna
hamnar i bakgrunden och att man ur ett led-
ningsperspektiv får ett kortsiktigt ekono-
miskt tänkande. Men att hänga med i den
medicinska utvecklingen är ett måste och i
regel skapar det mer vård för pengarna,
säger Margaretha Rödén.

Politikerna nöjda i november
Så sent som i november redogjorde landstingsdirektö-
ren Sara Ekström för det pågående omställningsarbe-
tet vid Sundsvalls sjukhus. Politikerna visade inget
tecken på missnöje och arbetet fortsatte.

Men på kvällen den 13 december fick Margaretha
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“Efter ett tag insåg vi att Mantec bara försökte 
kopiera standardlösningar från Örnsköldsvik”
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Rödén ett upprört mejl från landstingsrådet Ewa
Söderberg där hon uppmanar Margaretha Rödén att
förbättra samarbetet med Mantec.

– Jag blev irriterad över mejlet som jag
tyckte hade en trist ton. Jag tycker inte att
det är den politiska ledningens sak att lägga
sig i hur jag som sjukhuschef sköter ett
samarbete med ett konsultföretag, säger
Margaretha Rödén. 

Dagen därpå, den 14 december, var hon kallad till
ett möte med Ewa Söderberg. Med på mötet var även
divisionscheferna samt Mantecs huvudkonsult Thor
Gulbrandsen.

Margaretha Rödén blev ombedd att redogöra för
omställningsarbetet och fick besvara ett flertal frågor
från landstingsrådet.

Dubbelspel av Mantec
– Sedan vände sig Ewa Söderberg till Thor Gulbrand-
sen och frågade honom vad han tyckte om vårt arbete.
Bara dagen innan hade han sagt att han tyckte att
arbetet fungerade väl, men nu inför Ewa Söderberg sa
han plötsligt att han inte trodde på vårt arbete och
sågade oss vid sittande bord. Både jag och flera av divi-
sionscheferna blev både chockade och arga. Jag har
aldrig tidigare varit med om att en konsult gör så här
mot sin egen uppdragsgivare, säger Margaretha Rödén.

Det som ägde rum den 14 december har bekräftats
av flera personer som deltog på mötet.

Vägrar vika sig
Dagen efter, den 15 december beslutade sig Marga-
retha Rödén för att säga upp samarbetet med Thor
Gulbrandsen.

– Jag kunde ju inte samarbeta med någon som
sviker sin uppdragsgivare. Jag meddelade Thor Gul-
brandsen detta och han svarade bara med en axel-
ryckning och gick ifrån mötet till synes oberörd, säger
Margaretha Rödén.

Nästa eftermiddag, den 16 december, blev
hon kallad till Ewa Söderberg. Landstingsrå-
det krävde nu att Margaretha Rödén skulle
ta tillbaka Thor Gulbrandsen som extern
expert och att han skulle ha tolkningsföre-
träde i det fortsatta omställningsarbetet.
Margaretha Rödén vägrade.

Landstingsdirektören vägrar 
sparka Rödén och tvingas avgå
Nu ger Ewa Söderberg landstingsdirektören Sara Ekström
i uppdrag att sparka Margaretha Rödén. Men Sara
Ekström såg inga hållbara skäl att säga upp sjukhusche-
fen och när hon vägrar fullfölja beslutet tvingas hon avgå.

Sara Ekström, som varit landstingsdirektör sedan
2004, vill inte bli intervjuad av Sjukhusläkaren, men i
en tidigare intervju i Mittnytt kommenterade hon hän-

delsen så här: ”Jag hade ett samtal med Ewa Söder-
berg och kunde konstatera att vi har olika bedöm-
ningar angående besparingar vid länssjukhuset i
Sundsvall. Om man har olika uppfattningar i en sådan
här viktig fråga är det rimligt att man skiljs åt”.

Den formella uppgiften att sparka Margaretha Rödén
lämnades istället över till den nye landstingsdirektören
Lars Bohlin, tidigare tillförordnad landstingsdirektör.

Den 28 december får Margaretha Rödén slutligen
beskedet att hon fått sparken och att hon ska efterträdas
av Sigbjörn Olofsson, sjukhusdirektör vid Ö-viks sjukhus.

Full storm bryter ut bland anställda på sjukhuset,
men också bland politiker. Många visar öppet sitt
missnöje och landstingsledningen med socialdemo-
kraterna i spetsen får ta emot massiva protester.
Många kräver nu Ewa Söderbergs avgång.

För Margaretha Rödén är framtiden fortfarande
oviss. Hon funderar som bäst på vad hon ska göra
härnäst. Hon har blivit erbjuden chefsjobb inom
sjukvården, men tackat nej. 

Margaretha Rödén beredd att gå tillbaka
– Jag känner mig inte mogen ännu. Jag behöver tänka
lite till. Jag har min tjänst kvar som ortoped vid Sund-
svalls sjukhus. Men helst av allt skulle jag självklart
vilja fortsätta leda det uppdrag vi påbörjade och visa
att det sparprogram och omställningsarbete som vi
startade är framgångsrikt. Skulle jag ha politikernas
förtroende skulle jag gå tillbaka eftersom jag känner
ett ansvar och är rädd om sjukhuset i Sundsvall.

Eva Nordin
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Margaretha Rödén kan tänka sig att gå tillbaka till jobbet som sjukhus-
chef om hon får e nförfrågan. Jag känner ett ansvar att rädda sjukhu-
set, så jag skulle mer än gärna vilja fortsätta att leda det uppdrag vi
påbörjade och visa att det sparprogram och omställningsarbete som vi
startade är framgångsrikt. Foto: Peter Hamberg
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Rädsla, sorg och uppgivenhet. 
Så vill företagsläkaren Elisabet Finné
beskriva stämningen på Sundsvall
sjukhus efter de senaste veckornas
händelser.
▼ En tydlig trend är att färre vänder sig till företags-
hälsovården av rädsla att förlora sina jobb.
Management by fear. Det är vad som råder nu på
Sundsvalls sjukhus med det nya ledarskapet säger
Elisabet Finné.

– Det är som ett kallt stråk har dragit in på sjukhu-
set. Folk vågar inte längre prata, man viskar och
vänder sig om i matsalen av rädsla för att fel personer
lyssnar. Det är en förfärlig stämning, nog det värsta
jag har upplevt, säger Elisabet Finné.

Hon arbetar vid företagshälsovården på Sundsvalls
sjukhus. Både hon och hennes kollegor har märkt att
färre söker stöd och hjälp hos företagshälsovården
jämfört med tidigare.

– Vissa mår väldigt dåligt och skulle behöva en
sjukskrivning, men man vågar inte av rädsla för att bli
uppsagd, säger Elisabet Finné.

Länssjukhusets klinikchefer har uppmanats att
lämna in sina meritföreteckningar till en chefsrekryte-

rare, syftet är att samtliga ska söka om sina jobb. Även
verksamhetscheferna väntar på besked hur den nya
organisationen ska
se ut; klart är att
färre chefer
kommer att
behövas då olika
enheter ska slås
samman.

– Ingen vet vad
som kommer att
ske. Det här
skapar stor otrygg-
het och frustration
bland de anställda.
Man vet inte om
man får vara kvar
och i den här situ-
ationen är man
självklart rädd att
uttala sig eller kritisera ledningen, säger Elisabet
Finné.

Elisabet Finné menar att händelserna vid Sundsvall
sjukhus med all tydlighet visar att politikerna tar mer
hänsyn till partipolitiska intressen, än till landstingets
bästa. 

– Det är ett hån mot demokratin så som den poli-
tiska ledningen agerat. 

Eva Nordin
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Margaretha Rödén är portförbjuden på sin gamla
arbetsplats.

▼ Det meddelade landstingsdirektör Lars Bohlin när det
kom till hans kännedom att hon ätit lunch med sina
kollegor och chefer på sjukhuset.

– Lars Bohlin ringde mig och sa att han fått vetskap
om att jag varit på sjukhuset. Jag erkände att jag på
onsdagen veckan innan hade varit och ätit lunch med
några av mina gamla arbetskamrater, divisionscheferna
och några till. De hade ringt mig och bett mig komma.

I kön till matsalen träffade Margaretha Rödén på
Mantec-konsulterna Tor Gullbrandsen samt Nina
Huzum. En av kollegorna reagerade och utbrast: ”oj, det
där var inte bra, nu kommer sjukhusdirektören att få
veta att du har varit här”.

När landstingsdirektören sedan ringde några dagar
senare meddelade han Margaretha Rödén att hon inte

längre var välkommen och att hon var portförbjuden på
sjukhuset. Han hade kollat med personaldirektören som
informerat om att det emellertid inte gick att formellt
förbjuda Margaretha Rödén att vara på sjukhuset.

– Men Lars Bohlin menade att om jag inte gjorde som
han sa så kunde han bli ”vrång”. Jag sa att jag inte hade
tänkt springa på sjukhuset i tid och otid, men att jag
gärna ville kunna äta lunch eller besöka ortopeden, där
jag har min anställning. Men det fick jag enligt Lars
Bohlin inte göra. Jag fick dispens att åka upp påföljande
dag då mina gamla arbetskamrater på förvaltningsled-
ningen hade planerat att tacka av mig med fika på efter-
middagen. Jag tycker att det är patetiskt att landstingsdi-
rektören behöver ringa och ta upp en sådan här fråga
efter att jag har varit uppe och ätit en lunch. Man kan ju
tro att jag utgör ett slags hot, eller vad ska man annars
tro?, säger Margaretha Rödén.

Eva Nordin

Sjukhuschefen förbjuden att komma till sjukhuset

”Nu rådermanagement by fear
på Sundsvalls sjukhus”

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Ingen vågar tala med företagsläkaren
Elisabet Finné. ”Folk är rädda, det råder en
förfärlig stämning”. Foto: Peter Hamberg
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▼ Många ställer sig nu frågan hur konsultföretaget
Mantec AB lyckats få ett ramavtal med landstinget i
Västernorrland.

Den andra frågan många ställer sig är varför lands-
tingsstyrelsens ordförande Ewa Söderberg valde att
lita mer på konsultföretaget Mantec, framför sjukhu-
schefen Margaretha Rödén som hade gott anseende
och förtroende bland såväl politiker som anställda.

– Vi tycker att det är hemskt det
som sker. Trots tuffa sparbeting
kunde Margaretha Rödén bibehålla
kraften i organisationen och hon
hade verksamhetens stöd. Så sparkar
man henne och ersätter henne med
en impopulär sjukhusdirektör som
får anställda att tystna. I dag är det
Sigbjörn Olofsson och konsultföreta-
get Mantec som styr sjukhuset med
ett top-down management, säger
Lennart Bråbäck, docent i pediatrik
och vid FoU-centrum på Sundsvalls
sjukhus.
Mantecs tjänster direktupphandlades
på våren 2008 efter ett initiativ av
dåvarande sjukhusdirektören i
Örnsköldsvik, Jan Sundqvist.
Huvudavtalet med landstinget teck-

nades i maj samma år. Den totala kostnaden för hela
avtalet som löper ut i slutet av april 2010 är drygt 54
miljoner kronor. 

Frågetecken finns kring själva direktupphandlingen
och ärendet ligger nu hos Konkurrensverket som
granskar om landstinget har brutit mot lagen om

offentlig upphandling.

– Det var Jan Sundqvist som öppnade dörrarna för
Mantec till Örnsköldsviks sjukhus och till det fortsatta
arbetet i landstinget Västernorrland. Det är ett företag
som huvudsakligen arbetat inom industrisektorn och
innan avtalet tecknades verkar ingen ha tagit reda på
vilka erfarenheter och referenser Mantec hade. Vi som
arbetar i sjukvården har lärt oss att vi måste använda
oss av ett evidensbaserat arbetssätt. Men när det gäller
konsultföretag så tycks inte landstinget bry sig om att
kontrollera vilken teori eller vetenskap som de lutar
sig mot. Hälso- och sjukvård har blivit en lukrativ
marknad för snabbväxande konsultföretag, säger
Lennart Bråbäck.

Innan Mantec startade sitt uppdrag på Örnskölds-
viks sjukhus hade företaget anlitats för konsultupp-
drag av Sven Kågevall, tidigare VD för Hägglundskon-
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Under en tvåårsperiod har konsultföretaget Mantec AB tecknat avtal
med Västernorrlands läns landsting för nära 54 miljoner kronor. 
Mantec leds av Göran R Svensson, dömd för svindleri i hovrätten och
inblandad i flera stora konkurser, samt Kjettil Barfeldt som kandiderar
för högerpopulistiska Fremskrittspartiet i Norge.

Mantecs VD 
dömd för svindleri

– Vi är många som
efterfrågat refe-
renser som stöd-
jer att Mantec har
den erfarenhet
som de säger att
de har av
sjukvård. Men vi
har inte lyckats,
säger Lennart
Bråbäck.

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

▼ Det var förre sjukhuschefen Jan Sundqvist som
först anlitade Mantec. I dag arbetar
han själv som konsult åt företaget.
Hans uppdrag: Att använda sig av
sitt kontaktnät för att skaffa Mantec
nya kunder.
Jan Sundqvist tipsades om konsult-
företaget Mantec av vännen Sven
Kågevall.
I dag arbetar även han åt Mantec.

Idag arbetar förre
sjukhuschefen i Ö-vik
som konsult åt Mantec

1_10 sjuk vtt  10-02-18  15.02  Sida 38



Politikerna, konsulterna och vården

cernen i Örnsköldsvik och därefter styrelseordförande
för BAE systems, där såväl Hägglunds som Bofors
ingår. Jan Sundqvist och Sven Kågevall kände
varandra och den förre sjukhusdirektören blev tipsad
om att Mantec var effektiva konsulter som fick snabba
resultat. 

Jan Sundqvist som hade ett stort bespar-
ingsuppdrag, såg till att teckna ett konsul-
tavtal med Mantec som påbörjade sitt arbete
på Ö- viks sjukhus 2008. Men en kort tid
senare lämnade Jan Sundqvist sin tjänst
som sjukhusdirektör och efterträddes av
Sigbjörn Olofsson som tog över samarbetet
med Mantec.
I dag arbetar såväl Jan Sundqvist som Sven
Kågevall för Mantec. 

När Sjukhusläkaren når Jan Sundqvist bekräftar han
att han arbetar för konsultföretaget. Hans uppdrag är
att använda sig av sitt kontaktnät för att skaffa nya
kunder till företaget.

På frågan vilka referenser Mantec hade som gjorde
dem lämpliga att genomdriva stora förändringsarbeten
i sjukvården, svarar Jan Sundqvist:

– De hade arbetat på sjukhus i Norge och Danmark
och det fanns goda referenser därifrån.

Något underlag är dock Jan Sundqvist inte beredd
att lämna till Sjukhusläkaren.

– Jag kan inte lämna ut företagshandlingar. Men jag
har sett skriftliga referenser, säger Jan Sundqvist.

Presenterade bara powerpointbilder
I huvudavtalet från 2008 presenterar Mantec sin verk-
samhet i form av powerpointbilder. Där står bland
annat att Mantec sammantaget har genomfört mer än
369 framgångsrika projekt varav 40 inom sjukvård. 

Enligt företaget har det erfarenhet av flera fram-
gångsrika konsultuppdrag vid Haukelands Universi-
tetssjukhus, Aker och Ullevåls Universitetssjukhus,
Asker och Baerums sjukhus i Oslo samt St. Olavs
sjukhus i Trondheim. Mantec skriver i sin powerpoint-
presentation att resultat från projekt visar en produkti-
vitetsökning från 10 till 40 procent och att man lyckats
minska bemanningen på kliniknivå från fem till 14
procent.

– Det är ingen redovisning av meriter eller referen-
ser, det är reklam. Ingenstans står var resultaten är
hämtade och det saknas grundläggande uppgifter om
när, var och hur dessa projekt genomfördes. Det är så

ovederhäftigt att man undrar hur landstinget kan ha
nöjt sig med detta, säger Lennart Bråbäck.

Sören Lanner är upphandlingschef vid
landstinget i Västernorrland. Han kan inte
svara på frågan hur ett landsting kan upp-
handla konsulttjänster för nära 54 miljoner
kronor, utan att närmare kontrollera refe-
renser och tidigare erfarenhet.
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Upphandlingschefen:
”Vi ansåg att det räckte med 
en muntlig genomgång 
och powerpointbilderna”

Fortsättning nästa uppslag >> 

Här på våning 4 i fashionabla Sturegallerian i Stockholm har Mantec
skaffat sig en flott kontorsadress, men Sjukhusläkarens fotograf
hittar ingen skylt till Mantec bland gallerians 40-talet företagsskyltar
och receptionisten uppger först att hon inte känner till företaget, men
efter en tids efterforskning meddelar hon att företaget ska finnas på
våning 4 C, men att ingen är anträffbar för stunden.Företagets VD
Göran R Svensson uppger till Sjukhusläkaren att företaget hyr ett
besökskontor av Regus AB, men sällan är där.

Foto: Johanna Henriksson 
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– Vi hade en muntlig genomgång med Mantec och
vi tog också del av en overheadpresentation. Vi ansåg
att det räckte, säger Sören Lanner.

Sjukhusläkaren har ringt till några sjukhus som
finns redovisade i huvudavtalet och bett dem lämna
uppgifter som styrker ett samarbete med Mantec.

Vid St. Olavs sjukhus i Trondheim finns inga
uppgifter registrerade om att man köpt
tjänster från Mantec eller dotterbolaget
Mantec Helse. I ett mejl skriver man att de
sökt i flera register efter fakturor från före-
taget utan att kunna hitta uppgifter som
stödjer att sjukhuset anlitat konsultföreta-
get.

Vid Ålborg Universitetssjukhus i Danmark bekräftas
att Mantec Helse anlitats för att effektivisera verksam-
heten vid kvinnokliniken. 

Hans Madsen är öveläkare vid kliniken och menar
att Mantec Helse var med att starta ett förändringsar-
bete.

– Vi hade problem med produktiviteten och den
kultur som fanns vid kliniken. Med hjälp av Mantec
fick vi kraft att sätta igång ett viktigt förändringsar-
bete. Men större delen av jobbet gjorde vi själva. 

– Vi upplevde konsulterna som väldigt teo-
retiska och de presenterade beräkningar
utifrån matematiska modeller, som bland
annat rör bemanning och som var helt orea-
listiska. Jag vet att jag ofta vände mig till vår
chefssjuksköterska med funderingar om
vilken erfarenhet de egentligen hade av
sjukvård, säger Hans Madsen.

Mantec lämnade aldrig någon slutrapport
När samarbetet med Mantec var klart efterfrågade
kvinnokliniken en slutrapport eller en dokumentation
av det genomförda projektet.

– Men vi fick aldrig någon rapport eller någon

skriftlig redovisning, vilket vi tyckte var förvånande.
Vi har fortsatt vårt arbete på egen hand eftersom vi
inte uppnått alla våra mål. Mantec hjälpte oss vid
starten, men vi har sedan fortsatt själva med föränd-
ringsarbetet, säger Hans Madsen.

Vid Asker och Baerums sjukhus i Oslo hittar
man inga uppgifter som stödjer att Mantec
anlitats. 

Däremot har sjukhuset köpt tjänster av konsultföre-
taget Habberstad där Thor Gulbrandsen, VD i Mantec
Helse tidigare varit anställd. Mellan 2005 och 2006
anlitades Habberstad för att utvärdera ett elektroniskt
personaladministrativt system till en kostnad av 
380 000 kronor. 

Vid Aker samt Ullevåls universitetssjukhus i
Oslo har man haft svårt att hitta efterfrågade upp-
gifter som rör Mantec, men man bekräftar att kon-
sultföretaget Habberstad anlitats för tjänster som
rör bland annat rekrytering och resursanalyser.

Mantecs konsulter kostar 85.000 kr i veckan
Mantecs ersättning enligt huvudavtalet, uppgår till 
85 000 kronor per konsult och vecka. Kostnaden per
konsulttimma är 3 125 kronor exklusive moms samt
rese- och logikostnader.

Dyrast för landstinget blir det i Sundsvall där kon-
sultkostnaderna beräknas uppgå till drygt 28 miljoner
kronor. 

En av dem som arbetade nära Mantec på Sund-
svalls sjukhus, men som vill vara anonym med hänvis-
ning till den ovissa och otrygga situation som idag
råder, menar att Mantec vid flera tillfällen visade en
stor okunskap när det gäller förståelse för hur en kun-
skapsorganisation som sjukvård fungerar. De använde
sig av olika matematiska modeller som mer används
inom industrin än inom sjukvård.

Mantec vägrade ange källor
och tidigare referenser

Mantec redogjorde inte heller för sina källor
bakom olika besparingsförslag, och när vi
efterfrågade dem så blev vi avsnästa med
uppmaningen att vi inte alls behövde veta
det. Vi frågade också efter på vilka sjukhus
de arbetat tidigare, men det ville de inte
uppge. 

– Det fanns ingen riktig dialog med konsulterna. Vi
hade sedan tidigare startat ett framgångsrikt projekt
där vi använde oss av Sex Sigma och vi hade utbildat
egna projektledare, men det gillade inte Mantec.
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”Konsulterna presenterade matematiska modeller 
på bemanning som var helt orealistiska – vi undrade
ofta om de hade någon erfarenhet av sjukvård” 

Fakta | Mantecs avtal med Västernorrland

▼ Örnsköldsviks sjukhus 2008-2010: 
Cirka 16 miljoner kronor.
▼ Sollefteå sjukhus 2008-2010: 
Cirka 8,7 miljoner kronor.
▼ Länssjukhuset i Sundsvall: 
Cirka 27,9 miljoner kronor.
▼ Landstingsstaben 2009: 
Cirka 1,2 miljoner kronor
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Samarbetet sprack. Vi hade väldigt svårt att känna för-
troende för konsultföretaget.
Märklig presentation av 
förslaget till ny organisation

Efter månader av turbulens och konflikter presentera-
des den 12 februari förslaget till ny organisation för
Sundsvalls sjukhus. Sjukhusdirektören Sigbjörn
Olofsson höll en 45 minuter lång genomgång vid tre
olika tillfällen.

– Den hölls i en aula som rymmer cirka 200 till 300
personer. Det var knökfullt, folk stod längs väggarna.
När Sigbjörn kom in blev det knäpptyst, som i en
kyrksal. Så satte han igång och pratade oavbrutet med
undantag för några enstaka frågor från de anställda.
Efter 45 minuter säger han, ja så var det slut. Och så
stänger han locket till sin dator och promenerar iväg.
Det är väldigt symboliskt för hans ledarstil, ett auktori-

tärt ledarskap som är obehagligt, säger Lennart
Bråbäck.
Riskananlys ska göras på tre dagar!

Efter presentationen av den nya organisationen får
anställda tre dagar på sig att göra en riskanalys.

– Det är väldigt knappt om tid att kunna göra en
vettig analys av ett förslag som man tidigare inte har
sett, hur kan man tro att man ska kunna uppnå kvalitet
i ett sådant arbete, säger Lennart Bråbäck.
Flera som tagit det av förslaget ser ingen större skillnad
mellan det förslag som den sparkade sjukhuschefen
Margaretha Rödén presenterade och nuvarande förslag.

– Man lämnar efter sig en stor oro och konflikter
som tagit kraften ur organisationen och de anställda.
Det är skandal det som sker, säger Lennart Bråbäck.

Eva Nordin
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Sjukhusledningen är på väg att förstöra en tidiga-
re fungerande verksamhet. Risken är nu stor att
Sundsvalls sjukhus förlorar sin ställning som läns-
sjukhus. 

▼ Det menar specialistläkaren Alfred
Janson (bilden) som tillsammans med
ett 30-tal kollegor skrivit ett öppet
protestbrev.

– Sigbjörn Olofsson har muntligen
meddelat oss att Mantec ska ha tolk-
ningsföreträde i det arbete som ge-
nomförs, någon delaktighet är det

inte längre frågan om. 
Mantec dök upp från ingenstans och vi har eftersökt

handlingar som styrker deras meriter, utan att lyckas.
Sjukhusledningen och politikerna säger att de gjorde
ett bra jobb  i Ö-vik, men där är missnöjet stort och
någon utvärdering har inte gjorts. 

Den stora oron nu, menar Alfred Janson, är att de
omfattande neddragningarna av personal och vårdplat-
ser att kommer att leda till att verksamheten får svårt
att upprätthålla sin vårdkvalitet och därmed riskera att
förlora sin ställning som länssjukhus.

– Den enda fråga som drivs just nu är en snabb ned-
dragning av vårdplatser och personal. Att hämningslöst
avskeda så många kommer allvarligt att skada den
sjukvård som vi bedriver i Sundsvall. Och det kommer
att bli dyrt då befolkningen tvingas söka sjukvård utan-
för länet.

Eva Nordin

Det som sker är under all kritik. Istället för att
använda sjukvårdspersonalens kunskaper och
erfarenheter, så väljer man att tysta oss och
stänga oss ute från den fortsatta processen,

▼ Det säger Per Holmqvist (bilden),
specialistläkare i obstetrik och gyne-
kologi, som uppvaktat den nya sjuk-
husledningen för att få den att tänka
om.

– Man har använt sig enbart av
division som metod och på så sätt
fått fram antalet anställda man måste

avskeda. 
– Man tror att man kan spara pengar endast genom

att sparka personal, och inser inte vilka oönskade ef-
fekter det kan få på längre sikt, både ekonomiskt men
också ur ett patientsäkerhetsperspektiv, säger Per
Holmqvist.

Han refererar till förlossningsvården vid Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset Östra som lyckades minska verksamhe-
tens totalkostnad genom att anställa fler barnmorskor.

– Man insåg att om det finns en barnmorska närva-
rande under hela förlossningen så minskar risken för
kejsarsnitt. Och med färre kejsarsnitt så följer lägre
kostnader, säger Per Holmqvist.

–  Man säger att man vill att medarbetarna ska vara
delaktiga i processen men hittills har vi inte sett några
konkreta exempel på det. I dag är det bara konsulter i
projektgrupperna. 

Eva Nordin

”Någon delaktighet är 
det inte fråga om längre”

”Att ensidigt sparka folk
garanterar inte besparingar”
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Värsta tänkbara scenario har skapats
på Sundsvalls sjukhus. 

▼ Den väg som den politiska ledningen har valt har
inget stöd i forskningslitteraturen om förändringar.
Det menar Catrin Johansson, organisationsforskare
och författare till boken ”Kommunikation i föränd-
ringsprocesser”.
En kompetent sjukhuschef med stor detaljkunskap
om verksamheten och som dessutom har medarbetar-
nas fulla förtroende får sparken. Istället ersätts hon av
en impopulär sjukhusdirektör som ska leda två
sjukhus. Till sin hjälp i förändringsarbetet har han ett
externt konsultföretag som saknar både detaljkunskap
och förtroende i organisationen. 
Så ser scenariot ut vid Sundsvalls sjukhus.

– Jag häpnar. Det är svårt och tar tid att bygga
en fungerande organisation. Men det går
snabbt att rasera den. Det man nu gör vid
Sundsvalls sjukhus är odemokratiskt.
Dessutom är sättet att leda och arbeta med
förändringar föråldrat, säger Catrin Johans-
son, docent i medie- och kommunikationsve-
tenskap vid Mittuniversitetet i Sundsvall.

Som forskare har hon tagit del av mängder med
vetenskaplig litteratur som handlar om viktiga fram-
gångsnycklar i samband med stora förändringsproces-
ser i organisationer och företag.

Hon är själv författare till boken Kommunikation i
förändringsprocesser (Liber 2008). Där redovisas ett
forskningsprojekt som omfattar tre stora företag: läke-
medelsföretaget AstraZeneca, energibolaget E.On
samt trä- och förpackningsföretaget SCA.

– Samtliga företag har jobbat mycket med
medarbetarinflytande. Delaktighet har varit
en nyckel för att kunna lyckas med stora
förändringsarbeten. Ett exempel är Ortvi-

kens pappersbruk där man utgått från
medarbetarnas förslag då man trimmat pro-
cesserna. Och för varje år har man höjt pro-
duktiviteten, säger Catrin Johansson.

Att delaktighet och medarbetarinflytande är
grunden för att kunna genomföra framgångsrika för-
ändringsarbeten är inget nytt. Trots att det finns veten-
skapliga studier, tycks politiker och tjänstemän inte ta
till sig forskningsrönen. 

Catrin Johansson menar att den situation som nu
uppstått vid Sundsvalls sjukhus undergrävt alla förut-
sättningar till ett framgångsrikt förändringsarbete. 

– De anställda är oroliga och skrämda till tystnad.
Dessutom finns det ingen garanti för att de radikala
nedskärningar som man nu gör verkligen sparar
pengar.

Hon refererar till en amerikansk undersökning där
man tittat på effekterna av nedskärningar vid 281 akut-
sjukhus. Resultatet visar att de ekonomiska effekterna
blev betydligt sämre än förväntat; patienterna blev
sjukare och fler dog om nedskärningarna gjordes rakt
över alla avdelningarna. Efter ett och ett halvt år var kost-
naderna på samma nivå som innan nedskärningarna.

– För att neddragning av personal och vård-
platser ska kunna leda till förväntade för-
bättringar av ekonomin, måste de samtidigt
följas av genomtänkta omstruktureringar.
På Sundsvalls sjukhus har samtliga medar-
betarprojekt stoppats och istället genomdri-
ver man förändringar utifrån ett top-down
management, det vill säga stick i stäv mot
den forskning som finns, säger Catrin
Johansson.

Uppsägningar av personal får även andra konsekven-
ser, menar hon. Arbetsplatsen blir mindre attraktiv för
drivande och kompetenta medarbetare som vill utveck-
las. Fungerande team och personliga nätverk förstörs;
kunskapsutbytet mellan enheter och avdelningar
raseras. Engagemanget och lojaliteten hos de som blir
kvar minskar. Och inte sällan drabbas kvarvarande
medarbetare av stress, uppgivenhet och depression.
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– Jag häpnar,
man görallting fel
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– Jag ser inte hur man ska kunna göra ett bra jobb i
den situation som råder på Sundsvalls sjukhus. För
mig är det en gåta hur landstingsledningen kunde
sparka en kompetent sjukhuschef som hade ett spar-
program som landstingsledningen sagt ja till.

Dessutom hade hon de anställda med sig och kunde
kommunicera med sina medarbetare på ett tydligt och
effektivt sätt.

Eva Nordin
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Det är ingen garanti för att de radikala nedskärningar som man nu gör verkligen sparar pengar, menar organisationsforskaren Catrin Johansson
Foto: Peter Hamberg
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Landstinget i Västernorrland saknar
kompetent ledning. Återkommande
revisionsrapporter visar samma sak.

▼I över tio års tid har revisorerna i landstinget
riktat allvarlig kritik mot landstingstyrelsens
styrning och ledning av ekonomi och verksamhet
utan större framgång. 

Den 13 januari 2010 presenterades den senaste
revisionsrapporten: ”Landstingsstyrelsens styrning
och ledning”. Den slår fast att landstinget saknar
fastställda principer för ekonomistyrning, och det
saknas i stor utsträckning rutiner som säkerställer
att gällande styrdokument efterlevs. 

Rapporten visar också på brister och ofullkom-
ligheter vad gäller landstingets egna styrdokument:
”Detta är allvarligt eftersom tillgång till gällande
styrdokument är en grundläggande förutsättning
för en ändamålsenlig styrning och ledning”.

Revisorerna konstaterar även att bristen
på förtroende för landstingets högsta
ledning är illavarslande.
– Om förtroende saknas är möjligheterna
att åstadkomma en väl fungerande
styrning och ledning ytterst begränsade,
säger Freja Tjärnberg (c), ordförande för
landstingets revisorer i Västernorrland.

Kritik år efter år
Rapporten bjuder på en nedslående läsning. Än
mer nedslående är att kritiken återkommer år efter
år utan att tillräckliga åtgärder vidtas.

I en revisionsrapport från 1998 kan man
till exempel läsa: ”För femte året i rad
täcks inte löpande kostnader av intäkter.
Landstinget uppfyller inte kommunalla-
gens krav på god ekonomisk hushåll-
ning”.

År 2001 skriver revisorerna: ” Styrelsen har
under året inte levt upp till givna löften om bättre
uppföljning av verksamhet och ekonomi samt
snabbare åtgärder vid konstaterade budgetavvikel-
ser. Våra granskningar visar att styrelsen både har

svårt att besluta om och genomföra nödvändiga
besparingar. Styrelsen är alltför passiv”. 

I 2008 års revisionsrapport står: ”Vi är ytterst
kritiska till att styrelsen inte har vidtagit nödvän-
diga initiativ för att åtgärda väl kända missförhål-
landen vad gäller styrning och ledning av lands-
tingets ekonomi och verksamhet”.

– Jag har klagat på detta i landstingets fullmäk-
tige. Det är ingen nyhet att man haft ett underskott
som man har skjutit framför sig, detta har vi varnat
för i många år, säger Freja Tjärnberg.

En väl fungerande styrning förutsätter att lands-
tingsdirektören med stab tillhandahåller de
underlag som styrelsen behöver för sitt arbete.

Vettiga underlag för beslut har saknats
– Det har vid flera tillfällen hänt att man i styrelsen
inte hunnit få de ekonomiska underlag man har
behövt för att kunna fatta vissa beslut. Det i sin tur
har inneburit att viktiga ärenden inte har kunnat
behandlas i tid, säger Freja Tjärnberg.

Ett stort problemområde är den bristfälliga kom-
munikationen inom och mellan sjukhus, mellan
förvaltningar och inom landstingsstaben i Härnö-
sand. I rapporten talar man om en organisation
som består av stuprör.

– Man har stängda dörrar. Var och en
arbetar med sitt utan att det finns en
övergripande kommunikation, säger
Freja Tjärnberg.

Revisorerna tar även upp rollfördelningen
mellan politiker, tjänstemän och medicinsk profes-
sion. I intervjuer med anställda i landstinget fram-
kommer uppfattningen att det finns en inbyggd
misstro mellan politiker, tjänstemän och läkarkår,
att politiker har svårt att fatta obekväma beslut och
att de går in i detaljer.

På frågan om landstingsrådet Ewa Söderberg (s)
missbrukade sin ställning som politiker när hon
såg till att sjukhuschefen Margaretha Rödén fick
sparken, svarar Freja Tjärnberg.

– Man kan likna det vid ministerstyre, jag hittar
faktiskt inget annat ord.
Revisorerna har ännu inte fått underlaget 
för upphandlingen av Mantecs tjänster

Landstingets ledning kritiserad för
inkompetens av revisorerna i 10 års tid
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Revisionsrapporten tar inte upp den senaste tidens
turbulenta händelser vid sjukhuset i Sundsvall. 

Men när det blev känt att landstinget
nonchalerat den lag som gäller vid upp-
handling av offentliga tjänster, begärde
revisorerna in underlag för upphand-
lingarna. Trots påstötningar har under-
laget inte kommit revisorerna till del.

– Det är hisnande summor som omfattas i
konsultavtalen. Jag är inte förvånad att anställda
och befolkningen i stort reagerar starkt på detta.
Oavsett om man lyckas lösa den mest akuta situ-
ationen, så tror jag att detta som har hänt har
orsakat stora skador. Det kommer att ta väldigt
lång tid innan befolkningen kan få tillbaka ett
förtroende för landstingsledningen igen, säger
Freja Tjärnberg.

Saknas sanktionsmöjligheter
Trots återkommande grav kritik är sanktionsmöjlig-
heterna obefintliga. Detta är djupt olyckligt, menar
Bengt Hj Möller, kardiolog och tidigare verksam-
hetschef vid Sundsvalls sjukhus. Han har gått
igenom landstingets revisionsrapporter sedan 1993.

– Det finns en mycket dålig respekt för lagar
och regler. Den politiska ledningen har svårt att
ta till sig revisorernas slutsatser. Men trots den
grava kritiken ger revisorerna landstinget
godkänt, på grund av att det saknas sank-
tionsmöjligheter. Egentligen borde man kunna få
en landstingsledning fälld om den inte sköter
sig. Men det kan man alltså inte, säger Bengt Hj
Möller.

I Hälso- och sjukvårdslagen står uttryckligen
att det ska finns resurser i form av personal och
utrustning så att man kan bedriva en god
sjukvård. Men hur man ska kunna leva upp till
gällande lagstiftning när man samtidigt sparkar
700 personer från Sundsvalls sjukhus, det är en
gåta, menar Bengt Hj Möller.

”Avveckla allt som inte är lagstadgat”
– För att klara den svåra ekonomiska situation
som råder anser jag att man bör avveckla all
verksamhet som inte är lagstadgad. Landstingets
budget är på sju miljarder, en alltför stor andel av
budgeten går till sådant som inte har med hälso-
och sjukvård att göra. Sedan bör man se över
strukturen i sjukvården, säger Bengt Hj Möller.

Eva Nordin
TILLSAMMANS BESEGRAR 

VI HJÄRTS JUKDOM 

Hjärt-Lungfonden samlar in pengar för att
finansiera forskning och förmedla forsk-
ningsrön med syfte att besegra hjärt- och
lungsjukdomarna. Den verksam he ten har
idag starkare stöd från svenska folket än
någonsin tidigare. 

Tack vare generösa gåvor från enskilda,
företag och Postkodlotteriet, kommer
Hjärt-Lungfonden därför, för tredje året i
rad, att dela ut

ett 3-årigt forskningsanslag om 15
miljoner kronor till någon forskare
eller forskargrupp verksam i Sverige.

Inom forskningsområdet hjärt-lungsjuk-
domar är Hjärt-Lungfondens Stora Forsk -
ningsanslag det största i Sverige.

Bedömningsgrund En internationell bedöm -
ningsgrupp granskar samtliga ansökningar
och vid utvärderingen beaktas särskilt ori-
ginalitet och san nolik klinisk betydelse. 

Ansökningsförfarande Mer information om
detta forskningsanslag hittar du på
www.hjart-lungfonden.se. Ansökningar
lämnas in 8 februari till 22 mars 2010.

Ytterligare upplysningar Kontakta Hjärt-
Lungfondens forskningssupport på tel 
08-566 24 220.

Härmed utlyses
Hjärt-Lungfondens

Stora
Forsknings-
anslag
till banbrytande
svensk hjärt- och
lungforskning.
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Personalkonsulten IngMarie Bäcklin
specialrekryterades av nuvarande
sjukhuschefen Sigbjörn Olofsson för
att hålla i den känsliga uppgiften att
sparka var fjärde anställd på Sund-
svalls sjukhus.
Efter 20 timmar avskedades hon då

det blev känt att hon dömts för att ha
förskingrat nära en halv miljon kronor
från sin tidigare arbetsgivare Spräng-
betong AB och levt lyxliv för
pengarna.

▼ Trots att Västernorrlands läns landsting har ett
ramavtal med flera olika konsultföretag, valde
Sigbjörn Olofsson att gå utanför avtalet och istället
vända sig direkt till konsulten IngMarie Bäcklin. 

Sigbjörn Olofsson hade tidigare arbetat tillsammans
med henne i Stockholm och hon rekryterades till
Sundsvalls sjukhus för sina ”goda meriter”.

IngMarie Bäcklin har gjort sig känd för att vara en
tuffing och expert på att säga upp folk. Under sin
karriär uppger hon själv att hon sagt upp runt 7 000
anställda: ”Det allra svåraste är att vara saklig och klar
och ändå ha medkänsla”. Citatet är hämtat ur tid-
ningen Chef.

Förutom att vara expert på att säga upp folk har
hon också ett kriminellt förflutet. Domar från Stock-
holms tingsrätt visar en bild av en kvinna som noto-
riskt missbrukat sin ställning och som lurat sina
arbetsgivare, struntat i att betala räkningar och non-
chalerat tingsrättens kallelser till förhandlingar. 

Bedrog företaget där hon var personalchef
Den 1 juni 2004 anställdes hon som personalchef på
företaget Strängbetong. Nio månader senare fick före-
taget ett inkassokrav med två fakturor på drygt 
90 000 kronor. Det visade sig att IngMarie Bäcklin
använt sitt företagskort för privata inköp. 

När ekonomichefen uppmanar henne att betala för
företagets utlägg av hennes privata inköp, säger sig
IngMarie Bäcklin inse att hon gjort fel och försäkrar
att hon snarast ska betala tillbaka pengarna

Trots kontinuerliga påstötningar betalas inte
beloppet. IngMarie Bäcklin berättar att hon haft svårt
att sälja aktier då kursen varit dålig, men att beloppet
snarast ska betalas. Hon ber samtidigt om kontonum-
ret till Strängbetong. En månad senare får företaget ett
besked från Kronofogdemyndigheten att utmätning
skett i IngMarie Bäcklins lön med cirka 15 000 kronor
i månaden. Utmätningen gällde fem enskilda skulder
på 58 000 kronor som fastställts i två domar 2003 och
2004.

Tiden går. Strängbetong upprepar sitt betal-
ningskrav. IngMarie Bäcklin berättar då att hon sålt
sin lägenhet på franska rivieran och köpt en mindre
lägenhet. Mellanskillnaden blev en miljon kronor och
nu lovar hon att använda en del av pengarna för att
lösa skulden till Strängbetong. Men under tiden
hinner företaget få ytterligare sex fakturor på tiotusen-
tals kronor per styck och Ingmarie Bäcklins skuld har
nu vuxit till över 400 000 kronor. 

Levde lyxliv för pengarna
Kopior av fakturor visar att IngMarie Bäcklin fortsätter
att handla på företagskortet. Det är långa listor på
belopp som debiterats för restaurangbesök på Prinsen
och Sturehof i Stockholm, men också i Spanien och
på franska rivieran, inköp av antikviteter och äkta
mattor, dyra klädinköp på affärer som NK, Laura
Ashley och Ralph Lauren, lyxkonsumtion av parfym
och kosmetika, inköp av glas och möbler på Nordiska
möbelgalleriet.
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▼ Trots att IngMarie
Bäcklin tar 13 000 kronor
om dagen har hon nolltax-
erat de senaste åren.
Till skattemyndigheten har
hon uppgett att hon lever
på sin man.

IngMarie Bäcklin har
dömts ett flertal gånger i
Stockholms tingsrätt
sedan 2003 visar Sjuk-
husläkarens granskning.

Nu har det också visat
sig att IngMarie Bäcklins
CV inte heller stämmer
med verkligheten

Bedragare och nolltaxerare

Personalkonsulten avsk
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I september får hon slutligen sparken från Sträng-
betong och är då skyldig företaget över en halv
miljon kronor. 

Hon stäms för skadestånd för brott och döms i
Stockholms tingsrätt i mars 2007. Som grund för
domen anges: ”IngMarie Bäcklin har orsakat Sträng-
betong ekonomisk skada genom brott i form av
bedrägeri, alternativt bedrägligt beteende…Gär-
ningen har begåtts uppsåtligen i de flesta fall inom
Sverige, men även i Spanien och Finland”.

Det är bara en av flera domar som finns regi-
strerade i Stockholms tingsrätt.

I september 2003 vräks hon från sin lägenhet
på Almlöfsgatan i Stockholm på grund av att
hon inte betalat sina hyror. Skulden uppgår då
till över 100 000 kronor. 

Drygt sju månader senare stäms hon av en
flyttfirma som utfört packning och flytt av
hennes bohag från en lägenhet på Birger Jar-
lsgatan. Ingmarie Bäcklin vägrar att betala
räkningen för flytten, inte heller betalar hon
för magasineringen av sina möbler. När
tingsrätten kallar till förhandling dyker hon
inte upp och döms senare att betala cirka
30 000 kronor. 

Efterspelet kan bli 
dyrt för landstinget 
Svidande kritik riktas mot landstingsled-
ningens skandalösa rekryteringsprocess
och mot sjukhusdirektören Sigbjörn
Olofssons val av konsult. Själv förnekar
han att han kände till domarna i tingsrät-
ten, han förnekar även han kände till att
IngMarie Bäcklin fått sparken som perso-
nalchef på Huddinge sjukhus. 

IngMarie Bäcklins korta anställning kan
nu stå Landstinget i Västernorrland dyrt. 

Det avtal IngMarie Bäcklin tecknade
med landstinget Västernorrland för hennes
företag Business Results räkning skulle ha
kostat landstinget 13.000 kr om dagen.

IngMarie Bäcklin har nu skickat in sin
sluträkning till landstinget Västernorrland där
hon kräver ersättning för sin arbetsinsats och
omkostnader.

Summan är hemlig och parterna är inte
överens så det ser ut som att IngMarie Bäcklin
än en gång kommer att kallas till rätten.

Eva Nordin
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skedad efter20 timmar
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När infektionskliniken på Sundsvalls
sjukhus skulle byggas om tvingade
den politiska majoriteten med lands-
tingsrådet Ewa Söderberg (s) i spetsen
igenom ett elsanerat vårdrum för tre
miljoner kronor!
Rummet som aldrig använts för sitt
syfte, de elallergiska patienterna
uteblev, används idag som ett vanligt
vårdrum.

▼ – Ingen som jobbar på infektionskliniken stod
bakom förslaget, tvärtom kände vi oss ganska
generade när det var dags för invigning, säger överlä-
karen och dåvarande verksamhetschefen på kliniken,
Bengt Hill till Sjukhusläkaren.

Han och de anställda togs helt på sängen och fick
läsa om satsningen på ett elsanerat rum i pressen.

– Jag vände mig då omedelbart till den dåvarande
sjukhusdirektören för att förmå honom att dra tillbaka
det politiska förslaget. Vi hade inget behov av rummet.
Även om det finns patienter som har dessa besvär och
som vi på bästa sätt måste försöka hjälpa, så finns det
inga medicinska skäl till ett speciellt elsaneringsrum.
Utifrån gjorda studier finns tyvärr heller inget veten-
skapligt belägg för att man inrättar ett sådant här rum.

– Jag framförde min och personalens åsikt att det
inte får gå till på det här viset och att vi kunde köpa
tjänsten vid behov, men det var ingen som lyssnade
på oss så trots den enade personalens protester drev
den politiska ledningen igenom förslaget.

Jacomina Beertema, läkare och gruppledare för
moderaterna i Västernorrlands läns landsting satt i
opposition då beslutet om det elsanerade rummet togs.

– Jag och sjukvårdspartiets representant som också
är läkare reserverade oss.

– Vi ansåg att kostnaderna för ett elsanerat vårdrum
var för höga och att satsningen stred mot evidensba-
serad vetenskap. Förslaget kom inte från verksamhe-
ten på infektionskliniken utan från den politiska led-
ningen efter påverkan från starka intressegrupper. 
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Politikerna
tvingade igenom
elsanerat rum
förmiljoner som
aldrig användes
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– Sjukvården har inte obegränsat med resurser så vi
måste vara noggranna med våra prioriteringar och
grunda våra beslut på vetenskap och inte på populis-
tiska förslag, säger Jacomina Beertema.

Hon menar att kvalificerad sjukhusvård, det vill
säga medicinsk undersökning, övervakning och

behandling i regel kräver eldriven apparatur i form av
exempelvis röntgen, ultraljud, EKG och EEG.

– Sjukhusvistelse blir ganska meningslös om man inte
kan bedriva kvalificerade medicinska undersökningar.

EvaNordin
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Förre verksamhetschefen för infektionskliniken, Bengt Hill, framför dörren till det elsanerade rummetsom aldrig använts för sitt syfte. För att kunna
använda det tekniskt avancerade rummet, som kostade tre miljoner kr, måste en särskild elektriker kallas in. Rummet är försett med ett finmaskigt
kopparnät i väggar, golv och tak. Fönster är försedda med glas som har avskärmande egenskaper och metallkarmar. Foto: Peter Hamberg
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Måndagen den 15 februari avgick slut-
ligen den hårt kritiserade Ewa Söder-
berg, landstingsstyrelsens ordförande.
Hennes efterträdare är utsedd, men
redan fattade beslut ligger kvar. Hur
det hårt nedbantade sjukhuset i Sund-
svall ska klara behörighetskraven för
en regionaliserad läkarutbildning är
fortfarande oklart.

▼ När ilskan och upprördheten var som störst bland
de anställda på Sundsvalls sjukhus bjöd läkarföre-
ningen in landstingsrådet Ewa Söderberg för att kräva
svar på viktiga frågor. Stämningen var upprörd, men
några frågetecken rätades inte ut.

– Vi ville bland annat veta varför hon litade mer på
konsultföretaget Mantec än på Margaretha Rödén. Vi
ville också veta mer om upphandlingen och vilka
referenser de använt när de skrev avtal med konsult-
företaget. Men frågetecknen var lika många före som
efter mötet, säger Ville Sjögren, vice ordförande för
läkarföreningen.

Felaktiga fakta sprids av politikerna
Han menar att felaktiga fakta används från politiker

när de argumenterar om besparingar.
– Man säger att Mantecs arbete på Ö-viks
sjukhus är ett lyckat exempel på hur man
kan effektivisera sjukvården. Men hur vet
man det? Någon utvärdering är inte klar,
trots det påstår man att anmälningarna till
patientnämnden inte har ökat. Det är hårre-
sande att landstingsrådet tänker sig att
använda patientnämnden som kvalitetsmä-
tare, säger Ville Sjögren.

Sundsvalls sjukhus har idag cirka 3000 anställda. I
det sparförslag som ligger ska 700 anställda bort från
sjukhuset; det innebär att var fjärde anställd försvinner.

Vi förstår inte hur vi ska kunna garantera

patientsäkerheten och upprätthålla en god
vårdkvalitet med så få anställda, säger Jonas
Wallvik.

”Det nya slutförslaget påfallande likt
sparkade sjukhuschefens tidigare förslag”
På fredagen den 12 februari presenterades förslaget
till ny sparplan. Jonas Wallvik menar att förslaget är
påfallande likt det förslag som Margaretha Rödén pre-
senterade.

– Det är inte så mycket som skiljer. I det perspekti-
vet kan man undra hur mycket den senaste tidens
händelser kostat landstinget. Var fjärde anställd ska
bort samtidigt som landstinget betalar 54 miljoner
kronor för konsulttjänster, säger Jonas Wallvik.

Läkarutbildningen i fara
Bantningen av Sundsvalls sjukhus innebär även att
den planerade starten av en regionaliserad läkarut-
bildning är i fara. Det var 2008 som utökningen av
läkarprogrammet i Umeå påbörjades; läkarstuden-
terna kan numera välja klinisk studieort och i januari
2011 beräknas de första medicinstudenterna komma
till Sundsvall.

– Risken är överhängande att vi inte håller
måttet och att Högskoleverket underkänner
oss som utbildningssjukhus. Det skulle vara
en katastrof. Inte bara för sjukhuset utan
även för hela Sundsvallregionen. Att få möj-
lighet att medverka i läkarutbildningen som
en del av den medicinska fakulteten är en
chans som inte återkommer.

Inte bara en fråga om pengar
Frågan har de senaste veckorna prioriterats från poli-
tiskt håll. Beslut har nu fattats att omfördela resurser
mellan sjukhusen i Sollefteå, Ö-vik och Sundsvall. Det
innebär att Sundsvalls sjukhus kommer att få 21
miljoner extra under nästa år.

– Det är ett steg i rätt riktning. Men det är
bara ett av flera steg. Det handlar inte bara
om pengar utan om att kunna behålla den
specialistkompetens som behövs för upp-
draget, säger Jonas Wallvik.

Eva Nordin
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– Läkarutbildningen hotad 
Det handlar inte bara om pengar
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Fortbildning
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En enkät genomförd av Sjukhuslä-
karföreningen i Norrbotten riktad
till medlemmarna visar på stora
brister när det gäller fortbildning i
Norrbottens läns landsting.

▼ Varannan specialistläkare som svarade på
enkäten uppgav att mängden fortbildning är

otillräcklig för deras
yrkesutveckling och
två tredjedelar
uppgav att det
saknas regler för
hur fortbildningen
ska gå till. 

– Att hela 50
procent anser att
mängden fortbild-
ning är otillräcklig
känns oroande med
tanke på vårdens
framtida utveckling,
säger Anna Karin
Stridsman,

(bilden) ledamot i Sjukhusläkarföreningens
styrelse. 

Kan inte acceptera att bli ett B-lag
– Vi kan inte acceptera att vi i Norrbotten blir ett
B-lag inom sjukvården. Det krävs en attitydför-
ändring bland våra chefer och landstingsled-
ningen.

I Norrbotten saknar vi djupa forskartraditio-
ner och medicinska institutioner. Därför är det
extra viktig att landstinget tillför resurser så att
läkarkåren får möjlighet att åka på kurser och
kongresser där sådant kunskapsutbyte sker
menar hon.

Läkarförbundets minimimål är tio fortbild-
ningsdagar per år, vilket har varit svårt att
uppnå för alla i Norrbotten, säger Anna-Karin
Stridsman.

Bakgrunden till Sjukhusläkarföreningens
medlemsenkät var det utbildningsstopp som
aviserades hösten 2008 och senare genomför-
des.

Hotar patientsäkerheten
– I tider av besparingar nedprioriteras ofta fort-
bildning trots att den är en viktig del i läkarens
profession. Brister i kompetensen utgör ett mot
patientsäkerheten, menar Anna-Karin Stridsman

Sjukhusläkarföreningens enkät visar också att
det i alltför stor utsträckning saknas rutiner för
internutbildning och kunskapsöverföring. 

Var fjärde läkare som svarade på enkäten
uppgav att det helt saknas rutiner för klinikens
internutbildning och hela 43 procent svarade att
det inte finns några rutiner för hur läkarkåren
ska föra vidare de erhållna kunskaperna från
kurser och kongresser till den egna kliniken.

Svaren visar också att det i stort sett inte finns
någon tid alls för kunskapsinhämtning från
facklitteratur på arbetstid. Medianvärdet i
enkäten var 0,75  timme per vecka och var
tredje som svarade uppgav att man inte ägnade
någon tid alls till att hämta kunskap ur facklitte-
raturen på arbetstid.

Oklara ersättningsregler
Sjukhusläkarföreningens enkät visar på oklara
regler för hur läkarkåren ersätts under fortbild-
ningen. 56 procent fick inget traktamente under
den externa fortbildningen, medan 44 procent
fick.

– Läkarnas kommentarer visar att synen på
fortbildning behöver diskuteras, menar Anna-
Karin Stridsman. Ingår fortbildningen i läkarens
yrkesoll och ska ersättas som alla annan
tjänsteutövning eller inte?  

Det verkar som vissa inte vågar begära trakta-
mente av rädsla för att fortbildningen då fryser
inne, säger Anna-Karin Stridsman, som menar
att fortbildning måste betraktas som vilken
tjänsteutövning som helst.

Christer Bark

Brister i fortbildningen i Norrbotten
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

1_10 sjuk vtt  10-02-18  15.05  Sida 51



Nu öppnas dörren på vid gavel att bli
akutläkare i Sverige på halva tiden och
utan specialistbevis i en svensk
basspecialitet. Dörren står också på
glänt för Europas akutläkare att
shoppa ett svenskt specialistbevis via
Island.

▼ Det blir konsekvensen av ett beslut som Socialsty-
relsen fattat efter ett halvt års utredande med hjälp av
extern expertis.

I beslutet slår Socialstyrelsen fast att akutläkare på
Island är samma specialitet som specialist i akut-
sjukvård i Sverige och att specialistbevis som akutlä-
kare på Island automatiskt måste erkännas även i
Sverige enligt den nordiska överenskommelsen om
gemensam nordisk arbetsmarknad för viss hälso- och
sjukvårdspersonal.

Bakom Socialstyrelsens beslut låg en ansökan i juli
i år av Nicholas Aujalay, idag akutläkare i USA, om att
beviljas specialistbevis i akutsjukvård i Sverige, trots
att han saknar en svensk basspecialitet. Nicholas
Aujalay sökte specialistbevis med med hänvisning till
att han fått ett specialistbevis som akutläkare på
Island.

Island erkänner USA:s akutläkarutbildning
Island utbildar idag en stor del av sina akutläkare i
USA och erkänner den amerikanska akutläkarutbild-
ningen som grund för specialistbevis.

Konsekvensen av beslutet är att det framöver går
att utbilda sig till akutläkare i USA under 3-4 års tid
och sedan få specialistbevis via Island i Sverige.

Nicholas Aujalay emigrerade 2002 till USA när det
stod klart för honom att akutsjukvård inte skulle bli
en basspecialitet i Sverige. (Se Sjukhusläkaren nr
5/2008). Under tre år utbildade han sig till akutläkare
i USA och har sedan dess arbetat som akutläkare i
Fairbanks i Alaska.

Beslutet kan få stora konsekvenser
Socialstyrelsens beslut före jul kan komma att få långt
större konsekvenser än att öppna dörren för ameri-
kansk akutläkarutbildning, eftersom Island även
erkänner en rad europeiska akutläkarutbildningar.

Det innebär att om Sverige, Island eller det
Nordiska Rådet inte vidtar några åtgärder så har
dörren även öppnats för europeiska akutläkare som
nu kan omvandla sina specialistbevis i akutsjukvård
till svenska specialistbevis genom att först shoppa ett
isländskt specialistbevis och med hjälp av det få ett
svenskt beviljat.

Kerstin Magnusson, jurist på Socialstyrelsen, är fullt
medveten om att beslutet innebär att det kommer att
gå att shoppa yrkeskvalifikationer.

– Därför är det viktigt att vi får nu får besked om
det finns kritik mot den situation som uppstått så att
vi kan föra fram den inom ramen för det nordiska
samarbetet, säger hon till Sjukhusläkaren.

Kritik i Norge
Den nordiska överenskommelsen har redan kritiserats
i Norge eftersom norska läkare shoppat isländska spe-
cialistbevis. I Norge finns dock ett krav på norskt
medborgarskap för att kunna omvandla det isländska
specialistbeviset till ett norskt, så diskussionen har
mer handlat om krav på sjukvårdens kvalitet och rätt-
visekrav mellan norska läkare.

Sverige kräver inte svensk medborgarskap
I Sverige finns däremot inga lagar och regler som
kräver svenskt medborgarskap då de nordiska specia-
listbevisen ska omvandlas till svenska, vilket nu
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Nu kan du shoppa 
ett specialistbevis till
akutläkare på tre år
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öppnar dörren även för de europeiska akutläkare som
vill shoppa specialistbevis i Sverige via Island.

EU-direktivet kan rundas
I dag är den svenska dörren stängd för automatiskt god-
kännande av europeiska akutläkare och svenska läkare
som vill utbilda sig till akutläkare i Europa,  eftersom
EU-direktivet om ömsesidigt erkännande av yrkeskvali-
fikationer från 2005 bygger på att medlemsländerna
anmäler sina specialiteter till en bilaga i direktivet.

Eftersom tilläggsspecialiteten “akutläkare” är ny
och ännu inte anmälts till bilagan godkänns den inte
automatiskt.

Europeiska akutläkare kan dock få specialistbevis i
Sverige, men då först efter en granskning av Socialsty-
relsen som prövar om längden och innehållet i utbild-
ningen motsvarar den svenska. 

Är yrkesverksamheten jämförbar med det svenska

yrket som specialist i akutsjukvård, men det finns
väsentliga skillnader kan Socialstyrelsen besluta om
kompensationsåtgärder, som en anpassningsperiod
eller ett lämplighetsprov.

Men Socialstyrelsens nytagna beslut före jul innebär
att Europas akutläkare får en möjlighet att runda EU-
direktivet via Island och den nordiska överenskommel-
sen eftersom det också slagits fast att den nordiska över-
enskommelsens förordning gäller över EU-direktivet.

Arbetsgivaren ansvarig för vårdens kvalitet
Sedan är det upp till arbetsgivaren i Sverige att kon-
trollera vilka faktiska kunskaper läkaren har, exem-
pelvis om läkaren har tillräcklig praktisk erfarenhet
för att kunna arbeta i Sverige.

Christer Bark
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Den svenska specialistutbildningen med bas, gren
och tilläggsspecialiteter kan skapa en shopping-
karusell med specialistbevis där svenska läkare
skaffar sig utländska specialistbevis på kortare tid
och omvandlar dem till svenska utan att Sverige
kan göra någonting.

▼ När konstruktionen med bas, gren och tilläggsspeciali-
teter skapades förutsåg beslutsfattarna inte vilka konse-
kvenser det skulle få i en kommande EU-harmonisering.

– En översyn är planerad av indelningen av de svenska
specialiteterna till nästa år, men man har ju nyligen kommit
fram till modellen med bas, gren och tilläggsspecialiteter
så det är osäkert om man hinner ta upp frågan igen under
nästa år. Det är ju inget som görs på en eftermiddag,
säger Kerstin Magnusson, jurist på Socialstyrelsen.

Enligt EU-direktivet 2005/36/EG om erkännandet av
yrkeskvalifikationer och principen om den fria rörligheten
av tjänster och arbetskraft ska den som fått specialist-
kompetens i en medlemsstat automatiskt kunna få erkän-
nande för specialiteten i de medlemsstater där specialite-
ten finns.

Jämförande tabeller ger automatiskt specialistbevis
För att skapa enhetliga regler för hur det ska gå till inne-

håller direktivet tabeller där specialiteterna är angivna.
Har ett medlemsland anmält en specialitet till direktivets
tabell måste landet automatiskt godkänna läkare från
andra medlemsstater med specialistbevis inom samma
specialitet i tabellen.

Sverige har sedan tidigare anmält dagens grenspeciali-
teter, exempelvis urologi, till EU-direktivets tabell vilket gör
att en svensk läkare kan skaffa sig ett specialistbevis i
urologi i ett annat EU-land och automatiskt få det omvand-
lat till ett svenskt utan att Socialstyrelsen kan säga nej.

Rätten att röra sig fritt grundläggande
Den fria rörligheten inom EU betyder att om en medlems-
stat kontrollerat och godkänt en läkares kvalifikationer har
läkaren rätt att röra sig fritt och jobba i alla andra med-
lemsstater med de godkända kvalifikationerna. Är läkaren
godkänd som urolog i exempelvis Tyskland har läkaren
automatiskt rätt att arbeta som urolog i Sverige om de
svenska arbetsgivarna anser att läkaren har de kunskaper
som krävs.

Christer Bark

EU-harmoniseringen öppnar
nya vägaratt bli svenskspecialist
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Under december 2009 hade jag
förmånen att besöka akutläkarverk-
samheten vid Uppsala Akademiska
Sjukhus, främst vuxenakutens medi-
cinspår, samt delta i möten och före-
läsningar. 

▼ Spontant vill jag säga att det varit mycket kul och
givande, och
lämnat många
intryck och funder-
ingar, som jag ska
försöka samman-
fatta här.

I skrivande
stund måste jag
erkänna att jag
fortfarande
försöker smälta
alla intryck från
mitt besök i
Uppsala. Att som
före detta student
besöka Akade-
miska som specia-
list vänder upp

och ner på min värld
lite grann. Trots att
jag till viss del kände
igen arbetskultur och
rutiner förvånades
jag ändå av dess

ineffektivitet och bristande kvalitet. Var ska man
börja?

Prehospitalt
Det finns en del man kan göra för att förbättra flödet
in till akuten, till exempel att direkt ta anamnes och
vitala parametrar, den som registreras som prio 1-3
bör tas in direkt till ett akutrum och fortsatt registrer-
ing kan göras där (personnummer, adress, anhöriga
etc), samt kontinuerlig triage. 

Kölappssystemet bör undvikas om möjligt, då det
skapar längre väntetider. Om väntrummet blir tillfälligt
överbelastat bör triagesystemet inte vara en broms i
systemet utan akutrummen kan ta patienter direkt
med tillhörande sjuksyster. 

Detta förutsätter dock att alla rum har utrustning för
alla typer av patienter och läkarna kan arbeta med patien-
ter oavsett presentation, vilket inte är fallet för närvarande
i Uppsala. Nu verkar triageprocessen också spendera tid
med att besluta om vilken typ av läkare som passar pati-
enten bäst, vilket leder till ytterligare fördröjning.

På akuten
För att optimera kvalitet bör man avlasta läkarna, så
läkarna ägnar mesta möjliga tid med patienterna och
minsta möjliga tid med ”annat”. 

De sjukaste och högst prioriterade patienterna bör
ses först, vilket i stort skedde. Dock var kringarbetet
för läkarna onödigt komplicerat. Olika typer av
beställningar gjordes av läkarna själva på dator, och
vissa röntgenundersökningar krävde samtal med
läkare. Att söka en läkare gjorde att man var tvungen
att sitta vid telefonen flera minuter ibland, innan
någon ringde tillbaka. Allt detta leder till ökade vänte-
tider för patienterna. 

Dessa uppgifter sköts bäst av annan personal,
exempel sekreterare som administrerar sökningar,
lägger in olika typer av beställningar på datorn, koor-
dinerar inläggningsbeslut med konsulter och avdel-
ningar etc. Själv har jag en egen sekreterare varje
pass. Om nödvändigt bör läkarna ha bärbara telefoner
så de kan röra sig fritt. Beställningar av CT etc bör
inte av rutin föranleda samtal med röntgenläkare.

Att inte ha akutläkare med bred kompetens gjorde
också att patienterna bollades runt bland läkare och fick
sättas i en ny kö för att bli bedömd, vilket avsevärt ökar
tiden på akutmottagningen. Exempelvis en patient som
behandlats för njurstensanfall fick sedan skickas till
”medicinakuten” eftersom ett högt blodtryck noterats.

Mitt intryck är också att handledningen av yngre
läkare på akuten måste förbättras. Man kan inte kräva
att AT och ST-läkare skall fungera som självständiga
läkare, men ofta fick de arbeta relativt självständigt
utan att senior kollega följde upp beslut, bedömning
och disposition. Underläkarnas utbildning vill jag
mena är undermålig i detta avseende. 

Ett rimlig ekvation är att det finns en till max två
underläkare per specialist och att specialisten går igenom
samtliga patientfall som underläkaren handhar, och
undersöker patienten själv för att ge ytterligare feedback.

I övrigt önskar jag mig akutrum som är uniforma,
dvs där allt kan göras. Behöver någon sys, ta dit en
vagn med sysaker, gips – hämta gipsvagnen, monitor
– ta dit en monitor, gynundersökning – ta dit gynvag-
nen (och ha alla britsar förberedda för gynundersök-
ning), ögonundersökning – hämta lämplig utrustning
etc. Att skicka patienter till olika rum med olika
doktorer är inte tidseffektivt eller patientsäkert.

Utflöde från akuten
Läkarna som arbetar på akuten har bara inläggnings-

54

Sjukhusläkaren  1/2010 www.sjukhuslakaren.seDebatt | akutläkare

Nicholas Aujalay, akutläkare i USA, har
öppnat nya vägar till akutläkaryrket i
Sverige. I december fick han ett svenskt
specialistbevis trots att han saknar bas-
specialitet. I slutet av förra året besökte
han Akademiska sjukhuset under en
vecka. Här är hans inryck av den
svenska akutvården

”Akutverksamheten 
på Akademiska 
var förvånande ineffektiv”
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rätt till AVA, och knappt det. Helt befängt.
Man måste som akutläkare på Akademiska ringa

runt olika konsulter som per telefon vill avgöra om de
vill/kan ta patienten till sin avdelning. Ofta kräver
konsulten ytterligare undersökningar eller konsulter
av andra, vilket inte alltid leder till bättre eller
snabbare omhändertagande av patienten.

Läkarna på akuten blir således fördröjda av detta
arbete vilket drabbar bland annat de patienter som
väntar på att bli bedömda. Akutläkarna måste ha
inläggningsrätt till sjukhuset för att patentsäkerheten
skall säkerställas. Dessutom förväntas akutläkarna
skriva medicinlistor och utförliga intagningsjournaler
till patienter som ska läggas in vilket ytterligare tar tid
från akutläkarna. Detta bör skötas av den avdelnings-
läkare som patienten ska till.

Även om en patient blir inlagd kan det dröja innan
patienten åker upp till avdelning, och patienten kan
behöva ytterligare tillsyn av läkare och akutsystrar,
trots att patienten redan är inlagd. Inlagda patienter
bör åka direkt till avdelning, där erforderlig specialist-
tillsyn kan erhållas. Får de ligga i en korridor i väntan
på att exempelvis en säng skall rengöras är det bättre
att de ligger på avdelningens korridor än akutens, för
att sprida akutarbetet över sjukhuset.

Akutläkare i framtiden?
En fråga jag fick som besökande akutläkarspecialist

från flera i Uppsala var om man blev tillräckligt bra på
att intubera patienter. Man hävdade att i Sverige intu-
berar man inte så ofta så det blir sällan för varje
enskild läkare, och kompetensen kanske inte kan
upprätthållas.

Min spontana reaktion är att om man ägnar hela
dagarna åt att ringa efter sängplatser och skriva medi-
cinlistor så kanske det är så.

Under mitt besök såg jag minst en, kanske två patien-
ter som uppfyllde kriterier för intubation. Dessa blev ej
intuberade. Vem har egentligen övergripande koll på att
de som skall intuberas också blir det? Anestesin? De blir
ju ringda bara om någon annan läkare kallar på dom.
Medicinkliniken? Jag upplever att medicinkliniken inte
har den kompetensen, men detta är förstås bara byggt
på en veckas besök. Så om man inte vet vilka som skall
intuberas blir det ju helt klart färre intuberingar. 

Dessutom sade de underläkare som arbetade på
akuten, att även när de ringde på anestesin så kunde
anestesiologen besluta att inte intubera patienter om det
var brist på platser på IVA etc. Kan detta vara riktigt?

Ekvationen går ihop om man har akutläkare som
behandlar patienterna efter deras behov. Vet man vilka
som skall intuberas blir det fler som intuberas. Gör man
det själv blir motståndet mindre jämfört med att ringa på
någon som dessutom kanske ifrågasätter beslutet. 

Till sist, kan man effektivisera akutläkarnas arbete
(enligt ovan) behövs bara hälften så många akutlä-

kare, vilket gör att antalet fall som intuberas per akut-
läkare dubbleras. 

(Akutläkare i USA ser i snitt ca 2,5 patienter per
timme, genomsnittsläkaren på Södersjukhusets akut-
mottagning ca 1,1 patient per timme). På så sätt går
denna ekvation ihop.

Om man nu intuberar någon och sedan finner att
det ej finns intensivvårdsplats? Då får man kontakta
annat sjukhus och skicka patienten dit.

I detta sammanhang vill jag rekommendera att man
ser över sjuksystrarnas kompetens. Det synes mig
lämpligt att minst en men gärna två sjuksystrar per
pass har IVA eller anestesikunskaper så de kan assi-
stera akutläkare som söver patienter. Detta är speciellt
viktigt då patienten skall eskorteras till CT och
liknande. På sikt bör ju naturligtvis alla sjuksystrar på
akuten ha denna kompetens.

Jag fick också frågan om vad det finns för karriärvä-
gar som akutläkare. De måste vara de som liknar andra
specialiteter dvs klinisk verksamhet, forskning, under-
visning, subspecialisering, privat sektor, läkemedelsin-
dustri etc. Att vara klinisk verksam under en livstid som
akutläkare har redan studerats och det finns inget som
tyder på att akutläkare skulle byta karriär eller bli
utbrända mer än andra specialister i USA. 

Att arbeta en livstid på en typisk svensk akutmottag-
ning som ligger 30 år efter i utveckling, utbildning och
organisation har ju aldrig studerats, men det blir ju
ganska självuppfyllande att en arbetsplats där alla gästar-
betar inte lämpar sig för uthålligt och långsiktigt arbete.

I övrigt vill jag ta död på myten att de flesta som
kommer till akutmottagningen är ”vårdcentralspatienter”
som gott kunnat vända sig till primärvården. De studier
som gjorts har visat att ytterst få är av denna kategori. 

Problemet är att de som har allvarliga sjukdomstill-
stånd har samma sökorsak som mindre allvarliga fall.
En person som har huvudvärk kan vara lätt dehydre-
rad eller ha en intrakraniell blödning, bröstsmärta kan
vara bronchospasm eller pneumothorax etc. Sökorsak
och symtom är initialt detsamma oavsett allvarlighets-
grad. Det är först EFTER akutprocessen och läkarbe-
dömning som man kan avgöra sjukdomens allvarlig-
hetsgrad. 

Denna missuppfattning verkar vara vitt spridd
bland läkare, politiker och befolkning. Man kan inte
begära att befolkningen skall kunna diagnostisera
eller triagera sig själva. Således behövs en akutmot-
tagning som är effektiv i att bedöma ett stort antal
patienter per tidsenhet för att minska riskerna för för-
seningar av diagnostik av allvarliga sjukdomstillstånd.

I övrigt fick jag gott intryck av de sjuksystrar som
arbetade på akutmottagningen, de hade ofta mer koll
på patienterna och handläggning än patientens
underläkare.

Med vänlig hälsning
Nicholas Aujalay, Akutläkarspecialist
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När Gudmar Lundqvist presente-
rade vår nuvarande specialitetsin-
delning så var det med ett mål
framför ögonen; Att få en större
andel breda generalister för att
kunna garantera jourförsörjningen.

▼ Tvärtemot Lundqvists vision har utvecklingen
fortsatt mot en alltmer subspecialiserad läkarkår
och allt större sjukvårdsenheter genom sjukhusfu-
sioner och reducering av antalet fullvärdiga akut-
sjukhus. 

Med allt färre utbudspunkter för akut vård har
jourarbetet, från att tidigare ha erbjudit några
timmars nattlig sömn, alltmer övergått i ett konti-
nuerligt dygnet-runt-arbete. 

Införandet av det nya EU-arbetstidsdirektivet
bidrar till en bättre arbetsmiljö men har inte gjort
arbetet lättare för den som skall planera jour-
schemat. 

Att försöka skilja akut från elektiv verksamhet
har varit ett mål inom många verksamhetsområden
som sällan kunnat förverkligas. 

Många verksamma inom jourtunga specialiteter
vittnar om att allt större del av tjänstgöringstiden
upptas av jourarbete.

Dagens trend med vårdvalsmodeller och priva-
tisering av stora delar av primärvården medför att
allmänmedicin alltmer backar från sitt uppdrag
avseende primär bedömning av akut sjuka dygnets
alla timmar. 

Akutläkarkonceptet som Lundqvist aldrig ville
sanktionera fullt ut har trots allt sett dagens ljus
med varierande framgång. Många unga läkare
väljer idag aktivt tidig subspecialisering, bort från
jourtunga specialiteter svåra att kombinera med
familjeliv och en aktiv fritid.
2009 konstaterade Göteborgs sjukhusläkarförening
(GSLF) i en motion till Sjukhusläkarföreningens

fullmäktige att jourveckor blivit ett av de vanli-
gaste sätten att schemalägga sjukhusbundna jour-
läkare. 
I sin motion yrkar GSLF att Sjukhusläkarföre-
ningen skall verka för att skapa konsensus kring
vad som är rimlig frekvens för jourveckor samt
verka för ett tillägg i de centrala rekommendatio-
nerna med avseende på vad som är rimlig
frekvens av jourveckor. 

Sjukhusläkarföreningens styrelse valde att
försöka skapa sig en bild kring problematiken
genom en enkät till våra medlemmar samma höst. 

Att jourfrågan alltid varit viktig för vår organisa-
tion återspeglas i föreningens medlemsenkät 1996.
Dåvarande Överläkarföreningen (idag Sjukhuslä-
karföreningen) skickade en enkät till 10 procent
av föreningens medlemmar (n=1011), 46 procent
av de som svarade deltog i primärjoursverksamhet
och hade i median tre jourpass per månad . 

38 procent hade nattjourspass och även här
rörde det sig om tre pass per månad.

44 procent hade den då gällande beredskap A
med i median fyra pass per månad och 18 procent
beredskap B med likaså här fyra pass per månad. 

Så ser jourarbetet ut idag
Hur ser det då ut 14 år senare? I dagens undersök-
ning uppger 49 procent att de deltar i sjukhusbun-
den jour och 78 procent uppger att de deltar i
beredskapsjour i hemmet. 

Vad som skiljer från tidigare är att idag
deltar allt fler av överläkare och specia-
listläkare omväxlande i primär sjukhus-
bunden jour och beredskapsjour jämfört
med tidigare studie. 

Dagens jour har till stor del reformerats under
åren mycket för att efterleva arbetstidslagen och
EU:s arbetstidsdirektiv. 

I vår studie deltar 50 procent av de som har
sjukhusbunden jour på scheman med så kallade
nattjoursveckor och 50 procent har jouren konti-
nuerligt utlagt i ordinarie arbetsvecka. 

Jouren fortfarande
sjukvårdens akilleshäl
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Trenden är att ju större sjukhus ju sannolikare
att man har jouren organiserad i nattjoursveckor.
Vidare deltar två av tre specialistläkare i nattjours-
veckor och motsvarande siffra för överläkare är
en av tre.

Oavsett storlek på sjukhus så är tre nattpass
vanligast även om två förekommer och några få
rapporterar fyra nattpass på en vecka. En majori-
tet av de tillfrågade är lediga såväl före som efter
nattjour.

Fortfarande förekommer långa jourpass
Jourpassets längd är en viktig arbetsmiljöfråga

Fjorton procent uppger att man har jourpass
som överskrider 24 timmar. 55 procent har pass
mellan 13-24 timmar och 31 procent kortare pass
än 12 timmar.

På beredskapssidan hade 73 procent dygnspass
på vardagar och enbart 18 procent har möjlighet
att vara ledig dag efter jour.

På helgerna uppger 36 procent att man har
beredskapspass som varar längre än 48 timmar,
det vill säga hela helgen. 23 procent har bered-
skapspass ett till två dygn. 34 procent har pass på
13-24 timmar och 7 procent har beredskapspass
som är kortare än 12 timmar. Även om trenden
med långa pass är vanligast på våra små sjukhus
så är även de stora sjukhusen stora syndare.  

Endast en av tre hade möjlighet att vara ledig
dag efter helgjour.

Sedan 80-talet kan vi följa en tydlig trend mot
att andelen överläkare och specialister ökar i pro-
portion till andelen underläkare som tidigare stod
för en stor del av jourtjänstgöringen. 

Inte minst påverkas detta av att allt färre AT
läkare får gå självständiga primärjourer. I takt med
detta förskjuts åldern som sjukhusspecialister
behöver delta i primärjoursarbete stadigt uppåt.

På frågan vid vilken ålder man slutade gå pri-
märjour för att enbart vara beredskapsjour var
svaret i medeltal 44 år men spridning är stor från
31-59 års ålder.

Jouren sjukvårdens akilleshäl
Efter många års jourande kan jag bara konstatera
att jouren är och förblir sjukvårdens akilleshäl. 

Långa pass med ensamarbete, tveksam hand-
ledning och en ostrukturerad oförutsägbar belast-
ning. Inte har arbetsmiljön blivit bättre i takt med
dagens brist på vårdplatser.

Vårt nuvarande jouravtal har av många arbets-

givare kritiserats som alltför generöst och är ofta
uppe till diskussion vid varje avtalsrörelse. Samti-
digt så finns ett betydande missnöje från profes-
sionen avseende ersättningen för beredskapspass
som även om mobiltelefoner gör att man slipper
vara fjättrad till egna bostaden så innebär detta en
betydande inskränkning i privatlivet. 

Vad svarar vi då Göteborgs Sjukhusläkarföre-
ning. För de som har jourveckor så har 23 procent
tjänstgöring var tredje eller var fjärde vecka. 77
procent har jourveckor mer sällan än en per
månad. 

Under perioder med högre belastning som
semester ökar antalet nattjoursveckor. Då går 67
procent var tredje till var fjärde vecka och enbart
var tredje mer sällan. 

Även om antalet jourveckor ökar vid
perioder med hög belastning så tycks
inte primärjoursåtagandet vara större än
1996. Annat är det för läkare under
utbildning. Källor från Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset rapporterar att yngre
läkare tjänstgör 25-30 procent inom
kärnverksamheten och övrig tid
fördelas mellan olika jouruppdrag och
ledighet för jourkompensation. 

Vill man idag ha ett samlat grepp på jourpro-
blematiken får man göra en ny enkät som även
inbegriper SYLF:s medlemsgrupper. 

Så gjordes undersökningen
▼ På uppdrag av Sjukhusläkarföreningen skickade företa-
get  Synovate en undersökning till 1000 slumpvis valda
medlemmar från föreningen. Undersökningen genomför-
des september till oktober 2009. Svarsfrekvensen efter
påminnelser blev 63 procent. Syftet med enkäten var att
kartlägga medlemmarnas jourarbete, inställning till
arbete under friare former och en
läsvärdesundersökning av tid-
ningen Sjukhusläkaren.

Thomas Zilling, 
vice ordförande i 
Sjukhusläkar-

föreningen.
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– Det kan vara tufft att driva patient-
säkerhetsfrågor och förändra kulturer.

▼ Är man inte beredd på att man kommer att riva
upp fantastiskt mycket känslor så är det inte lönt att
börja ett patientsäkerhetsarbete.

Det beskedet gav Pelle Gus-
tafson, verksamhetschef för orto-
peden på Lunds universitetssjuk-
hus, när han talade på den femte
nationella patientsäkerhetskonfe-
rensen i Stockholm den 2-3
februari.

Sedan ett år tillbaka bedriver
kliniken ett lovordat patientsä-
kerhetsarbete, 

– Man rör upp väldigt mycket.
På ett av våra komplikationsmö-
ten blev det till och med
slagsmål, så det gäller att vara
beredd på att verksamheten går
in i en fas där det blir otroligt

grinigt eftersom fokus är på vad vi inte klarar av och
hur mycket fel vi gör. Då gäller det verkligen att hålla

ihop och bestämma sig för att det man gör är
viktigt,sade Pelle Gustafson.

– Det dröjde inte länge innan en av medarbetarna
kom in till mig och berättade att det inte varit så grinigt
på kliniken sedan medarbetaren började för 32 år sedan.
Då måste man ha en värdegrund i botten och inse att
det vi gör är inte för oss själva utan för att det är bra för
patienterna. Alltså gör vi det, menade Pelle Gustafson.

– Man måste ha bestämt sig och vara ihärdig,
annars går det inte.Men klarar man det så är det värt
all möda,var Pelle Gustafsons budskap.

– Utecklingen har varit enorm. Vi jobbar mycket
patientsäkrare idag, även om vi bara ser slutet på
början. Nu ser medarbetarna på patientsäkerhet på ett
mycket mer moget sätt. De har förstått att det inte
handlar om syndabockstänkande och bestraffningar.
De har insett att vi inte är perfekta och att vi måste
förbättra oss. Häromdagen fick vi den första avvikel-
serapporten där kollegan skrev att inget hänt men att
det kunde hänt och att det kan hända iframtiden,
därför säger jag till redan nu. Då blir man glad. Då har
det skett en förändring.

– Det var 2007 som ortopeden beslutade sig för att
satsa på patientsäkerhet och ta fram ett styrdokument
på 27 punkter som sedan dess reviderats.

Några extra pengar till patientsäkerhetsarbetet har
ortopedklinken i Lund inte fått.

– Vi har inte fått ett öre, men vi lade stora delar av
klinikens utbildningskvot på satsningen, säger Pelle
Gustafson som menar att det inte alls är säkert att det
behövs mer pengar för att arbeta patientsäkrare. 

– Det handlar mer om att förändra kulturer och
arbetssätt. Och att låta bli att förbättra patientsäkerheten
för att det inte tillförs mer resurser är dumt. Däremot är
jag övertygad om att ”when money talks bullshit walks”.
Ska det bli någon fart på patientsäkerhetsarbetet här i
landet så måste det kosta att bedriva patientfarlig vård.

Pelle Gustafson tycker att omedvetenheten är stor
på många kliniker.

– Man går omkring i en farlig värld utan att veta om
det. En undersökning av Socialstyrelsen 2008 kom
fram till att 8,6 procent av de patienter som vårdades
på sjukhus fick vårdskador.

– Om flyget accepterat sjukvårdens säkerhetsnivå
skulle flygresenärerna på mitt plan idag till Stockholm
sett det som fullt normalt att 10-15 av dem skadats
under resan.

Christer Bark

Några succéfaktorer
▼ Bilda ett patientråd. Det är en sak när en klinikledning
talar om att nu ska vi jobba med patientsäkerhet. Det blir
en helt annan dragkraft när medarbetare och kollegor
kommer ut och pratar. 

▼ Skaffa en värdegrund. 
▼ Blanda stort och smått. Det tar tio år innan man vet vad som
händer med en höftprotes, så hitta en balans mellan pro-
cessmått och utfallsmått.
▼ Acceptera att du inte är perfekt.
▼ Undvik syndabockstänkande. 
▼ Ledningen har stort ansvar. Den ska uppmuntra att fel och
brister rapporteras och erkänna att dessa oftast är av system-
karaktär.
▼ Snabba på hanteringen av ärenden.
▼ Följ och redovisa resultat när det gäller avvikelser och 
kvaltietsregister.
▼ Pressa ner personalomsättningen.
▼ Kontrollera och utvärdera följsamheten till styrdokumentet
minbst två gånger per år.
▼ Undvik satellitpatienter. Sätt upp en nollvision.

Patientsäkerhet rörupp känslor
På ortopeden i Lund blevdet tuffa tag

Patientsäkerhet rör upp
väldigt mycket känslor
eftersom man fokuserar
på allt som är fel, menar
Pelle Gustafson.

Foto: Christer Bark
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På Sahlgrenska Universitetssjukhuset i 
Göteborg ska patientsäkerheten för-
bättras med hjälp av ett trestegspaket
av tips- och tricksutbildningar, med-
sittningar och it-ronder.

▼ Om det berättade Karin Båtelson, klinisk neurofysi-
olog och ledamot i Läkarförbundets IT-råd.

Tips- och tricks går till på så vis att vi frågar
läkarkåren vad de har för problem, vad som behöver
förbättras och så samlar vi ihop frågorna och ber
systemleverantörer och IT-ansvariga  att förklara
varför det inte fungerar. Lösningarna läggs sedan ut
på intranätet där alla kan hitta de vanligaste frågorna
och svaren. På så vis har vi åstadkommit en omedel-
bar och kontinuerlig IT-fortbildning.

Medsittningar innebär att systemleverantörer och
IT-ansvariga på sjukhuset följer med läkarna under en
vanlig arbetsdag  under olika situationer, allt från
opeationer till akuten.

Under IT-ronderna är det tänkt att verksamhetschefen
eller någon annan som har rätt att bestämma tillsammans
med personalen och de IT-ansvariga och systemleveran-
tören ska göra en systematisk genomgång av IT-miljön.

– Medsittningar har varit väldigt positiva. Det
blir så uppenbart vad man kan förbättra
menade Karin Båtelson, vars råd var att
ändra det som går att förändra väldigt snabbt.

– Mycket tar alldeles för lång tid. Planera utifrån
praktiskt behov. Landstingen och regionerna priorite-
rar stora övergripande saker som nationella patient-
översikter. Det vi måste göra är att arbeta nere på pro-
cessnivå, enhetesnivå, menade Karin Båtelson.

– När det gäller IT-ronderna är tanken att vi ska
stycka upp vår IT-miljö. Vi ska titta på
hårdvaran/mjukvaran. Var finns datorerna? Finns det
skrivare? Finns det e-receptfunktion? Är datorerna
snabba nog? Går de att byta ut med alla nya program
och extrafix ovanpå?

– Programmen behöver en ordentlig rondning
menade Karin Båtelson. När det gäller snabbheten har
vi tänkt att göra typfall. Hur lång tid tar det till
exempel att skriva in en patient från akuten med en
läkemedelslista på sju mediciner och få fram alla
röntgenbilder som krävs?

När det gälller läkarkårens IT-utbildning är det många

enkla saker som missas som gör att läkarna aldrig får
den utbildning de behöver, tyckte Karin  Båtelson.

– Man glömmer ofta bort en så enkel sak som att
läkare schemaläggs sex månader i förväg, vilket ofta
leder till att läkarna inte kan delta i utbildningen när
IT-systemen uppgraderas.

En ständigt aktuell fråga är IT-system som går ner.
– Det händer att vi tvingas jobba blint, vilket är

katastrof och inte borde få förekomma, men så länge
vi tvingas arbeta med osäkrade datasystem krävs det
haverirutiner, menade Karin Båtelson.

Var finns blanketter och inyg? Vad har jag för kod?
Vad är arbetsplatsens kod? Var finns recepten? Hur doku-
menterar jag all information under den blinda perioden
och hur hanterar jag läkemedelsordinationerna?

Men Allra viktigast är att få engagerade medarbe-
tare menade Karin Båtelson och då krävs återkopp-
ling så att det blir någon mening med att klaga.

– Lyckas vi med det tror jag att vi kan få med alla
på tåget.

Christer Bark

Medsittningar och IT-ronder 
förbättrar patientsäkerheten på Sahlgenska

Karin Båtelson kritiserade kvaliteten på IT-utbildningen. Det måste bli
stopp på kaskadutbildningar där en lär upp en som lär upp en som till
slut inte vet någonting med säkerhet att lära ut till nästa person.
“Utbildningarna ska ledas av folk som vet vad dom pratar om och ger
rätt information.” Foto: Christer Bark
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Resultatet från ett flerårigt projekt som
skulle utvärdera läkemedelsordinatio-
ner på Karolinska sjukhuset visade så
chockerande dåliga resultat att sjukhu-
set beslöt att enda sättet att bli patient-
säkrare var att omedelbert gå över från
papper till datoriserade läkemedels-
moduler.

▼ – Det var bara 40-55 procent av alla ordinationer
som var korrekta. När vi sett det några gånger insåg vi
att vi måste gå över till ett datoriserat system med bar-
riärer som gör att det blir korrekt, men till vår stora
besvikelse blev det långt ifrån 100 procents rätt även i
det nya datoriserade systemet.

–  Den första studien vi gjorde, 2008, visade att 26
procent av ordinationerna fortfarande var felaktiga.
Nya rutiner hade skapat nya patientsäkerhetsproblem,
berättade Stina Fransson Sellgren, ställföreträdande
omvårdnadschef på Karolinska, under seminairet
datajournalen – faror och förhoppningar.

– För att sätta ut ett läkemedel och sätta in ett nytt
måste läkaren göra 12 klick i läkemedelsmodulen. Den
tidsödande processen gjorde att en del läkare hittade
snabbare genvägar genom att skapa flera ordinationer
på samma läkemedel. Istället för att klicka sex gånger
för att sätta ut dosen på 50 milligram plusade läkarna på
med 25 milligram om patientens dos skulle ökas till 75
milligram, med påföljd att ingen mer än läkaren visste
om patienten skulle ha 25 milligram eller 75 millgram.

Med en gemensam läkemedelsmodul för
hela sjukhuset så följde olika vårdtillfällen
med patienten vilket också kunde leda till
dubbla doser. Bland annat fick en patient en
livsfarlig dubbel dos av waran. Gamla osig-
nerade förskrivningar hängde också med, så
problemen försvann inte med datoriserade
läkemedelsmoduler även om det blev dra-
matiskt bättre, sade Stina Fransson Sellgren,
som menade att det är ett komplicerat
arbete att bygga upp läkemedelsmoduler. 

– Det finns mycket svårigheter och tar tid att få
systemen bra och kommer man dessutom in på inten-
sivvården och barnsjukvården så blir det riktigt svårt.

När personalen på Karolinska efter åratal av jobb

lyckats få fram en väl fungerande modul beslöts det
att Karolinska i Solna och Huddinge sjukhus skulle
slås ihop till ett sjukhus och det var bara att börja om
på ruta ett igen eftersom det nya journalsystemet Take
Care saknade läkemedelsmodul.

Efter den första studien, 2008, som visade att det
fortfarande var 26 procent av ordinationerna som var
felaktiga trots datoriseringen förbättrades läkemedels-
modulen ytterligare och en ny studie gjordes 2009.

Resultatet från den studien blev en ännu större
besvikelse. Då fanns det felaktigheter i mer än var
tredje ordination (38 procent) jämfört med Socialsty-
relsens krav.

De vanligaste felen var att läkarsignaturer
saknades.

– Man måste jobba mycket mer med
läkemedelsavstämningar. Jag tror att det
krävs en sådan vid varje övergång i vården,
annars blir det farligt, sade Stina Fransson
Sellgren.

På Karolinska har man därför startat projekt med
läkemedelsavstämningar där 16 enheter har genomgått
ett genombrottsprojekt under ett år. Projektet avslutas
under våren och har inte slutsummerats ännu.

Stina Fransson Sellgrens sammanfattande slutsats är
att följsamheten till Socialstyrelsens föreskrifter har
ökat ordentligt tack vare läkemedelsmodulen, men att
bristande rutiner kan följa med och det kan komma
nya problem.

Christer  Bark

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

12 klick i datorn för att ordinera ett läkemedel 
skapade nya patientsäkerhetsproblem

Stina Fransson Sellgren: Det behövs en läkemedelsavstämning vid
varje övergång i vården. Foto: Christer Bark
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– Skillnaden mellan mig och Ingrid
Lennerwall är inte bara att jag är man
och hon är kvinna, att jag är moderat
och hon socialdemokrat utan att
Ingrid är kunnig i sjukvårdsfrågor till
skillnad från mig. Sjukvård är inte min
starka sida heller.

▼ Så inledde Jerker Swanstein, regionyrelsens ordfö-
rande och den högst ansvarige för sjukvården i Skåne
sitt anförande på femte nationella patientsäkerhets-
konferensen. Då var klockan 13.30.

Dessförinnan hade regionrådet Ingrid Lennerwald
(s) från Skåne inlett sitt anförande med att erkänna att
patientsäkerhet ”väl varit något som man mest med
vackra ordalag skrivit  in i budgeten i Region Skåne
och så har det varit bra med det”.

Klockan 13.32 höll Jerker Swanstein med Ingrid
Lennerwald om hennes påstående att patientsäkerhet
inte varit något som funnits på politikernas agendor.

Klockan 13.33 ställde han sig frågan vad han som
politiker kan göra och gav svaret att nu när han blivit
medveten om problemen såg det som sin skyldighet
som politiker att se till att frågan uppmärksammas och
att skapa verktyg.

Klockan 13.34 deklararerade Jerker Swanstein att
patientsäkerhet inte bara ska vara någonting för pro-
fessionen och att anledningen till att så få fritidspoliti-
ker var närvarande på den femte nationella patientsä-
kerhetskonferensen berodde på att diskussionen om
patientsäkerhetsfrågor förs inom professionen och

inte förts upp till politikerna, men att det var något
som ska förändras från nu och framåt.

Klockan 13.35 underströk Jerker Swanstein sina
påståenden: “Vi har äntligen fått upp ögonen för pro-
blemen. Politiken och den yttersta ledningen har inte
haft fokus på patientsäkerhet, men det tar fart nu!” 

Klockan 13.37 lovade Jerker Swanstein att det ska
bli lika naturligt för Region Skåne att följa upp pati-
entsäkerhetsfrågor som ekonomi.

Klockan 13.38 gjorde Jerker Swanstein enligt egen
utsago ett kontroversiellt uttalande riktat till modera-
torn Eva Nilsson-Bågenholm, Läkarförbundets ordfö-
rande, då han ”i sin okunskap om sjukvård ändå
tyckte att han måste säga, även om det inte är
populärt, att han tycker att professionens förskriv-
ningsrätt är en märklig fri nyttighet för alla som har en
legitimation, i synnerhet med vetskap om alla dom fel
som begås”. Sedan förutspådde Jerker Swanstein att
det blir en politisk diskussion om de här sakerna.

Klockan 13.40 gav han beskedet att politikerna med
honom i spetsen ska ställa krav på sjukhus och vårdinrätt-
ningar i Skåne. “Vi kommer att kräva att de rapporterar
hur patientsäkerheten är varje kvartal eller varje månad så
att vi kan ställa frågor hur vi ska förbättra siffrorna”.

Klockan 13.41 meddelade Jerker Swanstein att
eftersom en av de stora kostnadstjuvarna inom sjukvår-
den är just ”vårdskador och liknande” är det skäl för
oss att sätta upp patientsäkerhet högst på agendan.

Klockan 13.43 sade han att han begärt att Skåne ska
få en uppföljning av patientsäkerheten, precis som med
ekonomin och att det arbetet kommer att påbörjas 2010.

Christer Bark

Politikern som är 
den högst ansvarige 
för sjukvården i Skåne:

– Jag är
okunnig 
om sjukvård

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Jerker Swansteins engagemang accelererade minut för minut  under
femte nationella patientsäkerhetskonferensen. Foto: Christer Bark
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Detta viktiga ämne diskuterades
vid en konferens på Läkarförbundet
på initiativ av tidskriften Sjukhuslä-
karen (1). 

▼ ”Syftet var att diskutera frågor som handlar om
hur man kan säkerställa att läkare får och begär
ändamålsenlig läkemedelsutbildning och hur man
kan finna rätt läkemedel till rätt patient”, eftersom
”…kunskapen kring läkemedel är på tok för dålig
idag”. 

Deltagarna hade hämtats från LIF (Läkemedel-
sindustriföreningen), Sjukhusläkarföreningen,
Kairos Future (företrädd av en f.d. marknadschef
inom LIF), samt Pfizer. 

En av de deltagande klinikerna, Anders
Dahlqvist, konstaterade att ”behovet av farmakolo-
gisk kompetens och utbildning kommer att öka i
samband med avregleringen av apoteksmarkna-
den”. 

Marie Wedin, Läkarförbundets vice ordförande
framhöll att läkemedelsutbildning prioriteras högt,
men att flera universitetssjukhus ”ställer in utbild-
ningar i läkemedelsanvändning”. 

De data som ligger till grund för detta uttalande
redovisas ej, men vid telefonkontakt med Marie
framgår att det huvudsakligen är industrins pro-
duktinformation som avses. 

Vi instämmer i att det är bekymmersamt att
läkemedelsläran fått ett krympande utrymme och
fokus i läkarutbildningen i en tid då allt större krav
ställs på läkarkårens förskrivarkompetens.

Vi vill dock hävda att argumenteringen och
slutsatserna, som framfördes under konferensen
och i den efterföljande artikeln har stark slagsida
mot läkemedelsindustrins synpunkter, samt att de
omfattande förbättringsinitiativ som redan finns
inom sjukvård och universitet inte redovisades. 

Sjukhusläkarens konferens genomfördes utan
att kliniska läkemedelsexperter deltog. Läkeme-
delskommittéerna var således ej representerade
och deras idoga arbete med att förbättra läkarnas
vidareutbildning i läkemedelsfrågor omnämnes ej i
artikeln. 

Ingen av de som ansvarar för grundutbild-
ningen av medicinare i farmakologi och samtidigt
är starkt engagerade i fortbildningen av läkare var
inbjuden. Kan man tänka sig en paneldiskussion
om allmänläkarnas utbildning utan att lärarna i all-
mänmedicin deltar? Men i farmakologi är det
tydligen i sin ordning!

LIF:s ordförande apostroferar ett amerikanskt
exempel på läkemedelsinformation. ”Kanske har
vi något att lära av USA där läkare utbildas av
läkemedelsföretag för att få förskrivningstillstånd
för vissa specifika läkemedel?”. 

I England har man gått ännu längre. Universite-
tet i Sussex har helt enkelt överlåtit undervis-
ningen om läkemedelsutveckling åt läkemedelsin-
dustrin (2). Tilltaget har visserligen blivit starkt kri-
tiserat (3), men är ändå oroväckande. 

Den tveksamhet som finns kring industrins pro-
duktinformation vid sjukhusen sammanhänger
med att den lätt kan övergå till marknadsföring
och att den ej är komparativ. 

Sådan ”utbildning” har därför ifrågasatts och
redigerats av många läkemedels-kommittéer,
inklusive Läksak i Stockholm. 

Tanken har dock varit att den skulle ersättas av
andra informationsaktiviteter i landstingens regi. I
Stockholm deltog under 2008 sammanlagt över
23000 personer i över 900 fortbildningstillfällen
med helt producentoberoende läkemedelsinfor-
mation (4).

På Europanivå arbetar en expertgrupp med att
ta fram ett paneuropeiskt curriculum i läkemedels-
lära. 

Läkaresällskapet, Läkarförbundet och LOK har
gemensamt tagit initiativ till att i samråd mellan
myndigheter, fakulteter och läkemedelskommittéer

Vem skall ansvara för
läkemedelsutbildningen?

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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införa en särskild kurs i läkemedelslära under AT-
stadiet. 

Den kommer att fokusera på principerna för
läkemedelvärdering, som utgör grunden för ett
klokt läkemedelsval under yrkesutövningen. 

Särskilt viktigt är att stödja läkaren i förskriv-
ningssituationen. Vi stödjer självklart Läkarförbun-
dets ansträngningar att ta fram en samlad läkeme-
delsjournal, som redovisar patientens läkemedels-
behandling samt skälen för insättning, dosänd-
ringar och utsättning. 

Utarbetande av förskrivarstöd (tex. interak-
tionsdatatbasen SFINX och amningsdatabasen) är
en av vårt ämnes prioriteter. 

En annan är att ta ansvaret för de regionala
enheterna för läkemedelsinformation, som står till
alla läkares förfogande. 

Anordnande av specialistkurser i farmakoterapi
är ett gemensamt ansvar för specialistföreningar,
läkemedelskommittéer och enskilda läkemedel-
sexperter. 

Läkemedelsindustrin kan här självfallet bidra
med kunskap, men låt då dess experter (läkeme-
delsutvecklare) och inte marknadsfolk stå för
utbildningen. Det finns ingen anledning att avvika
från det akademiska kravet på docentkompetens i
det ämne, som man skall undervisa i. 

Vi uppfattar att förslaget om att industrin skulle

medverka i att ”certifiera” förskrivarna är ett
hugskott. 

Vad som behövs är i första hand en självrannsa-
kan och uppslutning kring en gammal farmakolo-
gisk princip att begränsa sortimentet till det man
till fullo behärskar. 

Det kan röra sig om ett knappt hundratal läke-
medel för specialister och något fler för allmänlä-
kare. Det är sannolikt att det kommer att krävas
någon form av ackreditering för att i framtiden
förskriva högpotenta specialistläkemedel, men
den skall i så fall utfärdas av läkemedelsmyndig-
heterna och inte industrin.

Karolinska universitetssjukhuset i november 2009
Ylva Böttiger
Docent, överläkare
Ordförande Klinisk farmakologi
Folke Sjöqvist
Professor emeritus
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Tack för ert inlägg! Frågan om läkares fort-
bildning om läkemedel är viktig och artikeln i
nr 3 av tidningen Sjukhusläkaren speglar en
inledande diskussion vår styrelse haft med
Läkemedelsindustriföreningen, i syfte att
finna förbättrade former för läkarnas fort-
bildning inom läkemedelskunskap. 

▼ I artikeln ger bland annat jag exempel ur min
vardag på en ortopedklinik. Tidigare har läkeme-
delsindustrin haft stort inflytande över den infor-
mation om läkemedel som vi läkare fått tillgång
till. När denna information nu valts bort har den
inte, i tillräckligt hög utsträckning, ersatts av
annan fortbildning om läkemedel. 

Informationen var tidigare månne tillrättalagd,
men gav ändå viktig kunskap om läkemedel. 

Jag förringar på intet sätt läkemedelskom-
mittéernas viktiga och idoga arbete men i vårt
avlånga land har kommittéernas information vari-
erande genomslag. Självklart är kliniska läkeme-
delsexperters kunskap utomordentligt värdefull
men i min vardag är denna expertis tyvärr svår att
nå.

Det är mycket bra att svensk förening för
klinisk farmakologi framför sina synpunkter och
vid fortsatta aktiviteter i detta angelägna ämne kan
ni givetvis bidra med intressanta aspekter på hur
läkare inom alla specialiteter bör fortbildas i läke-
medelskunskap. 

Vi inbjuder gärna till fortsatta gemensamma
aktiviteter i ämnet.

Marie Wedin
Ordförande Sjukhusläkarföreningen

Läkemedelsutbildningen en viktig fråga
som kräver fortsatta gemensamma aktiviteter
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       Aranesp® – FLEXIBEL dosering vid anemibehandling av predialyspatienter

En gång i veckan

Varannan vecka

En gång i månaden

Subkutant

Intravenöst

Gustav III:s Boulevard 54, 169 27 Solna

08 - 695 11 00 

www.amgen.se

dosering

SE-ARA-N-005-2009-OKT-C

Aranesp® (darbepoetin alfa) Rxs    Indikationer: Behandling av symtomgivande anemi hos vuxna cancer-
patienter med icke-myeloida maligniteter som behandlas med kemoterapi. Behandling av symtomgivande 
anemi hos vuxna och barn med kronisk njursvikt (CRF). Förfyllda injektionssprutor 10-500 μg samt förfyllda 
injektionspennor 20, 40, 60, 80, 100, 150, 300 samt 500 μg.

Datum för översyn av produktresumén oktober 2008

För fullständig information vid förskrivning, produktresumé och aktuella priser, se www.fass.se och www.tlv.se 

Aranesps fl exibilitet gör att anemi behandlingen lätt kan 
anpassas till patienternas varierande behov.

Aranesp® fi nns i ett brett sortiment som möjliggör
administrering en gång i veckan till en gång i månaden
vid underhållsbehandling av predialyspatienter.

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