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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

Om några dagar är det val. Även om alla partier talar om vård,
skola och omsorg så har debatten om sjukvården varit obefintlig. 

▼ Ett skäl kan vara att man i allt större omfattning tycker lika. På
många håll finns en ohelig allians mellan moderater och socialdemo-
krater i sjukvårdsfrågor och då spelar det ändå ingen roll var man
lägger sin röst. 

Samtidigt genomgår sjukvårdssverige strukturförändringar som
sätter hälso- och sjukvårdslagens portalparagraf om vård på lika
villkor för hela befolkningen på sin spets. Aldrig har så många
privata sjukvårdsförsäkringar tecknats. 

I takt med att den nya vårdgarantin börjat gälla så blommar fler och fler
privata sjukvårdsproducenter upp vid sidan av det offentliga. Många står
idag med en fot i varje läger vilket hade varit svårt bara för några år sedan.
Denna utveckling och dess konsekvenser för professionen följer vi. 

I nästa nummer tar vi oss an uppdraget som
läkare och chef i en alltmer föränderlig sjukvård.
Men i detta nummer tar vi upp något vi saknat i
debatten under årets valrörelse nämligen den
ojämlika vården. Välkommen till en ny spän-
nande höst med tidningen Sjukhusläkaren.

Thomas Zilling,
ansvarig utgivare  

Riksdagspartierna duckar
inför sjukvårdens ödesfrågor
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Bryter du underarmen i Uppsala får
du räkna med att vänta hemma en
vecka på akut operation. Bryter du
höftleden kan du bli utsatt för preope-
rativ tvätt fyra gånger innan operatio-
nen väl kommer till stånd. 

▼ En 90-åring har denna sommar transporterats
mellan Stockholms sjukhus fem gånger innan hennes
subduralhematom (en form av blödning i hjärnan)
kunnat åtgärdas. 

Patienter bollas runt då det råder allvarlig
platsbrist i akutsjukvården och sjuka får
vänta orimligt länge på behandling på
grund av underdimensionerad utrednings-
kapacitet. Svensk akutsjukvård liknar allt
oftare krigssjukvård och orättvisor i hand-
läggning, tillgänglighet och bemötande
tilltar.

Det är inte bara i akutvården som orättvisorna visar
sig. Du får till exempel inte överviktsopereras i Gävle-

borgs län, trots att du
behöver, om du är äldre än
60 år, däremot får du det i
Halland. 

Enligt vedertagen evidens
krävs ett BMI (BodyMassIn-
dex) på 40 för att bli över-
viktsopererad i Sverige
medan privatkirurg i Stock-
holm annonserar att 35

räcker för att kirurgi skall utföras där. 
Det förekommer påtaliga skillnader mellan lands-

tingen i vilken utsträckning MS-sjuka får tillgång till
biologiska bromsmediciner, vilken rehabilitering de
med genomgången stroke kan räkna med och i vilken
utsträckning diabetespatienter får tillgång till läkeme-
del för att minska risken för blindhet. 

När effektiva läkemedel hotar klinikbudgeten 
och jobben skapas oetiska avväganden

I Sydsvenskan skrev Johan Richter den 13 aug om
dilemmat med att 20-25 procent av sjuksköterskorna
på avdelningen måste sägas upp för att finansiera
livräddande hematologiska läkemedel då läkeme-
delskostnaderna lagts på driftsbudgeten. 

När nya kostsamma läkemedel måste bytas
mot indragna tjänster tvingar det fram
oetiska och orättvisa avväganden hos perso-
nalen på golvet. 

Exemplen på orättvisor i den svenska sjukvården är
otaliga och faktum är att vi inte klarar lagens krav på
att ge invånarna en jämlik vård på lika villkor. 

Sverige har en sjukvård som varierar med var du
bor, hur gammal du är, vilket kön du har, vilket land
du härstammar från etcetera. 

Suveräniteten som landstingen ger sig själva
är orimlig. Landstingen klarar inte sitt
uppdrag och statliga normeringar har inte
tillräckligt genomslag. Nationella riktlinjer
följs inte eller nedprioriteras av lokala
instanser. Villkorade satsningar som ”kömil-
jarden” skapar undanträngningseffekter då
omsorgen om kroniskt sjuka nedprioriteras
till förmån för nybesök.

Att som läkare sitta inför en patient och veta att det
finns en behandling som inte kan ges i ditt landsting
av ekonomiska skäl är plågsamt och oetiskt. 

Det krävs att staten tar ett större ansvar för sjukvår-
den över landet. Det behövs skarpare nationella prio-
riteringar av läkemedel och mer kraftfulla normer för
vilka behandlingar som skall erbjudas. 

Det bästa vore att staten antog rollen som
finansiär. Då kunde, när en ny behandlings-
metod eller ett nytt effektivt läkemedel fanns
att tillgå, en nationell finansieringsberäk-
ning göras och rimligt med pengar avsättas. 

Vårdpeng ett annat alternativ
Ett annat alternativ är att nationella prioriteringar blir
tvingande och att medborgarna får rätten att söka vård
fritt över landet med någon form av vårdpeng i rygg-
säcken. Det viktigaste är att villkoren och möjligheterna
till rätt sjukvård blir bättre och ”likare” över landet. 

I annat fall kommer orättvisorna att öka i takt med
att den ekonomiska pressen på välfärden ökar. 

I Almedalen presenterades dels socialdepartemen-
tets utredning där vårdens framtida finansiering löses
med 0,6 procents effektivisering per år. Några stenhus
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”Staten måste
ta ett större
ansvar om vi 
ska få jämlik
sjukvård”
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längre bort redovisade Per Borg sin utredning och
menade att en sådan effektivisering inte är realistisk
då vi aldrig tidigare sett dess like. 

Hans kommission ansåg det var hög tid för en par-
lamentarisk utredning av välfärdens framtida finansi-
ering. Till stöd för detta aviserade SKL en skattehöj-
ning på 13 kronor för att klara välfärden framöver. 

Det går förvisso att effektivisera sjukvården
men det krävs också mer pengar till fler
vårdplatser, till en satsning på öppen speci-
alistvård och till en nationell läkemedelsga-
ranti, en nationell behandlingsgaranti och
en nationell medicinsk vårdgaranti. 

Den medicinska utvecklingen ger nya möjligheter

och det krävs långsiktiga, pragmatiska och rättvisa
lösningar för att nödvändiga prioriteringar skall få ett
rättvist genomslag över riket. Det krävs
resurser och gott ledarskap för att
skapa en jämlik sjukvård. Med
450.000 sålda sjukvårdsförsäk-
ringar kan basen för sjukvårdens
solidariska finansiering lätt
urholkas. 

Marie Wedin, 
ordförande i 
Sjukhusläkarföreningen
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dstingen ger sig ärorimlig”

”Vad gör egentligen sjukhusläkarna?” frågar
DN´s ledarredaktion den 1 augusti och
uppmanar landstingen att öka effektiviteten
i sjukhusens verksamhet. 

▼ Ledarskribenten vill ha ”bevis för att skattebe-
talarna får ut vad de borde av sjukhusläkarna”
och spekulerar över ”den skumma paradoxen” i
att ”ju fler sjukhusläkarna blir, desto mindre pati-
entarbete tycks de hinna med”. Den oinvigde
läsaren förleds därmed att tro att färre sjukhuslä-
kare skulle ge effektivare direkt patientarbete.

Sanningen är snarare att omfattningen av
sjukhusläkares direkta patientarbete mins-
kar för att det indirekta patientarbetet och
sjukvårdens byråkratisering ökar. Sjukhuslä-
kare ägnar idag tid till många medicinskt
ovidkommande sysslor istället för att möta
patienter. 

Detta beror till viss del på verksamhetens sätt
att organisera sig men också på att medicinsk
verksamhet idag ideligen är utsatt för omorgani-
sation och utifrån pådyvlade villkor och regel-
verk som skapar onödigt läkararbete.

En gigantisk tidstjuv är användarovänliga
IT-system liksom överdriven dokumentation
och stelbenta signeringsrutiner. 

Allt fler personalkategorier åläggs att
dokumentera allt mer och överlastade och oöver-

skådliga patientjournaler kostar tid och säkerhet.
En annan stor tidstjuv är vårdplatsbristen. 
Det är inte så, som ledarskribenten antyder, att

ett minskat antal sjuksängar kräver mindre läkar-
insatser. Svensk sjukhusvård har drabbats av vår-
dplatssvält på bekostnad av patientsäkerhet, ar-
betsmiljö och effektivitet. Mycket av läkares och
annan personals tid går idag åt till att finna plats
åt sjuka patienter och att av säkerhetsskäl söka
kraftslukande ad hoc-lösningar  .

Det mest kostnadseffektiva för sjukvården
vore att optimera betingelserna för patien-
ternas möten med läkarna. 

Dels måste mötena äga rum men därtill ska de
fyllas av meningsfullt innehåll. En del av dagens
sjukhusläkares arbetsuppgifter kan utföras av
andra personalkategorier och det är hög tid för
tvärprofessionell diskussion om vem som skall
göra vad i vården. 

Sjukhusläkarna behöver lägga tid på att priori-
tera bland sina arbetsuppgifter och att stoppa
tidstjuvar. För detta krävs arbetsro, intresse för
ledarskap och reellt inflytande över vårdens orga-
nisation. 

Den ”skumma paradoxen” bör alltså snarare
formuleras: Ju fler onödiga arbetsuppgifter som
läggs på sjukhusläkare desto mindre tid kan de
ägna åt patienterna.

Marie Wedin

Varför träffar allt fler läkare allt färre patienter?
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Det var en gång en gumma som bodde
i sin villa och som en dag blev blå och
inte kunde stå. 
Den gången åkte hon till sjukhuset

och förärades ett nytt kranskärl i univer-
sitetssjukhusfart, vilket var väldigt bra
för hjärtat men inte till så stor hjälp för
hennes diagnos som var  lungemboli.

Hon kom i alla fall hem till slut med många nya
erfarenheter och levde lycklig om än inte i alla sina
dagar så åtminstone i några år.

Men så bar det sig inte bättre än att hon ånyo en
dag inte kunde stå även om hon denna gång inte
också blev blå. Eftersom gumman gärna ville klara sig
själv och inte ligga samhället till last tog hon en taxi till
sjukhuset. Att komma fram på detta diskriminerande
vis kan straffa sig eftersom det finns de som anser att
man bara ska åka in till akuten när man är medvetslös. 

Men den lilla gumman blev trots färdsättet väl
omhändertagen och utredd i både hjärtat och hjärnan.
Inget av organen visade sig vara i något vidare skick
men dock inte tillräckligt illa för att förklara de under-
liga symtomen varför hon fick läggas in direkt, dvs
inom ett dygn. På avdelningen blev det däremot
stopp för fortsatta undersökningar eftersom det under
dygnet oturligt nog fyllt på sig med patienter både i
korridorer och tvättrum och därmed även på akuten. 

Vid en sådan stor orderingång är det viktigt att
både hålla uppe produktionstakten och minska lager-
stocken som man nu förtiden uttrycker det, så vänteti-
der på akuten är därmed det närmaste en dödssynd
man kan komma. Patienter på akuten har därför
förtur till alla undersökningar för att slippa skrivas in,
medan patienter på avdelning får vänta och inte kan
skrivas ut. 

Att läkare protesterar hjälper föga eftersom, som en
i ledningen bekymrat uttryckte det, läkare bryr sig
inte om kvalitet, läkare bryr sig bara om patienter.
Men den lilla gumman var så glad att hon var omhän-
dertagen och förklarade storsint för sin dotter, som
fortfarande var läkare inom sjukvården, de som

bestämmer är inte dumma. Dom har bara lite otur när
dom tänker. 

Jakten på väntetider har dock nu i valtider spridit sig
över hela landet och ett landsting kunde i våras visa
upp strålande resultat med plötsligt en hel timmas
kortare väntetid på akuten vilket tyvärr sen visade sig
vara orsakat av omställningen till sommartid.

På avdelningen hade den lilla gumman det livat.
De första dagarna delade hon visserligen rum med två
kvinnor men dessa byttes sedan ut mot två gubbar
vilket gumman noterade med skräckblandad förtjus-
ning. Hon var ju änka sedan flera år och tyckte det
kändes lite underligt, men som hon sa, tanter pratar ju
bara sjukdomar medan vi har så trevligt och diskute-
rar både järnvägar och luftballonger. Nackdelen är
förstås att en hör dåligt och att den andra har två
emaljögon där bara det ena fungerar, skojade den lilla
gumman som blivit riktigt upplivad av sällskapet. 

Vissa nackdelar fanns ju förstås märkte hon. Den
trevliga godisvagnen hade blivit en sanitär olägenhet
och var avskaffad. Ett tag trodde hon att också sjukgym-
nasterna blivit sanitära olägenheter men de kom faktiskt
en liten stund varje dag förutom lördagar och söndagar
och helgdagar  och om någon var sjuk, men när de
kommer är de så trevliga sa den lilla gumman glatt.

Nåväl efter tag fick den lilla gumman göra sina sista
undersökningar där man kom fram till att det var nåt
cirkulatoriskt som felades och då kan man visserligen
inte gå men i övrigt är det inget fel på en som läkaren
sa, och så skulle den lilla gumman få gå hem. 

Väl hemma i sin egen säng i sin egen villa låg hon
och funderade på den underliga värld som hennes
dotter arbetade i. Bland annat tänkte hon på när hon
gått förbi sjuksköterskans stora expedition och hört
hur han i telefon eftersökt ett baktlab-svar på en
patient. Eftersom även den andra telefonen ringde
oupphörligt
hade han till slut
lyft den luren
och svarat ilsket:

Kan du vänta
ett tag för jag har
infektion i andra
ändan. 

Dr Snake
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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 juli/2010.

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

depottabletter

CN
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▼ När man på morgonmötet diskuterar  vilken
patient som ska strykas från dagsprogrammet,
personen med brösttumören eller höftprotesen,
den senare har dessutom redan strukits tre
gånger tidigare, eller när man möter en ilsken
och trött kollega som ägnat hela journatten i
telefon med att jaga sängar istället för att ta hand
om patienterna och som dessutom har en klump
i magen av oro för felvård av de patienter som
ligger på fel avdelning, så är det ju lätt att få upp-
fattningen att vi har det.

▼ Diskussionen om vårdplatserna har varit intensiv
under året och tonen har hårdnat.  

Flera ledande politiker runtom i landet har på
frågan svarat att vårdplatsbristen kan förbättras av att
ronden går en annan tid, en åsikt som nu framförs allt
oftare och med allt säkrare ton. 

En sjukhuschef avfärdade nyligen i pressen larm
om underbemanning och överbeläggningar från sin
personal med att det inte hade kommit in några avvi-
kelserapporter och en annan  tf sjukhuschef ansåg att
Läkarförbundets politik med krav om att inte minska
antalet vårdplatser var ”oansvarig” eftersom en vård-
plats kostar en miljon.

Socialstyrelsen å andra sidan anser att bristen på
vårdplatser är ett utbrett problem inom hälso- och
sjukvården, att överbeläggningar blivit ett normaltill-
stånd och man har uppmärksammat att personalen
anser att säkerhetsrisker är kopplade till vård-
platsbristen med utlokaliseringar och överbelägg-
ningar. 

Socialstyrelsen har delat ut flera anmärkningar mot
olika sjukhus och även ett föreläggande om vite. SKL
och Socialstyrelsen har delvis varit i öppen strid i
pressen då representanter för SKL anser att minsk-
ningen av vårdplatser framförallt är ett tecken på
medicinska och organisatoriska framsteg. 

Så vem har rätt?
Som underlag till sin rapport ”Tillgång på vårdplat-

ser” gick Socialstyrelsen i våras ut med en enkät till
alla landsting och akutsjukhus. Man efterfrågade om
de tyckte att tillgången på vårdplatser motsvarade
behovet och frågade - om så inte var fallet - vad de i
så fall ansåg orsakerna var.  

Av 21 landsting svarade 67 procent på enkäten och
av 69 sjukhus svarade bara drygt hälften. Samtliga av

de svarande landstingen och 90 procent av sjukhusen
(några visste dock inte) angav att man någon gång
inom något område under året upplevt att man haft
för få vårdplatser.  

Som orsaksanalys nämns faktorer som epidemier
med influensa, vinterkräksjuka, halka, svagheter i
vårdkedjan, låg bemanning sommar och helger, eko-
nomiska nerdragningar, brister i samordning mellan
vårdgivare, utvidgade operationsindikationer,
ambition att förkorta köer av elektiv vård, vilket tar
akutplatser, organisation (och se här kommer utskriv-
ningsrutinerna in!) är exempel.

Man kan konstatera att man känner igen faktorerna
och att de många gånger är både förutsägbara, åter-
kommande eller rentav planerade och alltså  borde
kunna pareras. Dessutom är det intressant att så många
landsting och sjukhus inte svarar på en enkät som den
statistiskt ansvariga tillsynsmyndigheten begär in…

Men vad göra för att få fram en rättvisande
bild av verkligheten? 

Ett förslag om obligatorisk kontinuerlig inrapporter-
ing om överbeläggningar  och utlokaliseringar till till-
synsenhet har diskuterats i Sjukhusläkarföreningen.  

En annan är att alla måste ta sig tid att registrera en
avvikelse som en avvikelse. Är en utlokalisering eller
en överbeläggning en säkerhetsrisk så se kritisk på
vad du faktiskt borde rapportera.

Och så ska vi kanske skriva om enskilda berättelser
lite mer systematiskt. Alla har upplevelser med sig.
Skriv, ring och berätta om verkliga händelser och
effekter som du upplevt som en brist på vårdplatser
skapar, om vårdplatser utnyttjas på rätt sätt och hur
hanteras toppar. Historier om riktiga människor och
miljöer säger mer än tusen siffror
och påståenden.

Berättar vi inte om det så
finns det inte. 

Karin Båtelson, 
andre vice ordförande i 
Sjukhusläkarföreningen.
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Harvi egentligen 
nån brist på vårdplatser?

Fotnot: Vill du läsa Socialstyrelsens rapport så heter den
”Tillgång på vårdplatser”, Socialstyrelsen 2010-05-24
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Fortbildning

Efter ett par års tekniska problem och
barnsjukdomar innehåller Kompetens-
portföljen nu målbeskrivningar för ST
och är därmed ett  komplett verktyg
för att dokumentera läkares kompe-
tensutveckling på nätet. 

▼ Användaren skapar en egen profil som specialist,
ST, AT eller medicine studerande och kan därefter
lägga in uppgifter om exempelvis tidigare tjänster,
kurser och forskningsmeriter. Kursintyg och betyg
kan bifogas i elektroniskt format. Kompetensportföl-
jen kan kopplas till en fortbildnings- eller utbild-
ningsplan och användas till avstämningar vid utveck-
lingssamtal.

Informationen i den individuella kompetensport-
följen kan även användas för att generera CV och
meritförteckningar. 

– Kompetensportföljen har ett oförtjänt dåligt rykte
sedan de problem vi hade inledningsvis. De proble-
men är nu lösta och jag önskar att fler kunde
upptäcka vilket bra verktyg det är, säger Linn Lind-
qvist på Läkarförbundet, som varit med och utvecklat
verktyget.

I dag finansieras Kompetensportföljen av Läkarför-
bundet. För att motivera vidareutvecklingen av verk-
tyget behöver det användas, och Linn Lindquist
hoppas att fler nu ska upptäcka fördelarna.

Helene Thornblad

Sjukhusläkaren 4/2010www.sjukhuslakaren.se

– Glöm det 
dåliga ryktet
Kompetensportföljen
ett riktigt bra verktyg idag
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Skillnaderna i behandling med biolo-
giska läkemedel skiljer sig kraftigt åt i
landet. Bristen på specialister, ekono-
miska restriktioner och olika terapitra-
ditioner är några av förklaringarna.
Men även en irrationell förskrivning av
läkemedel inom exempelvis hjärtkärl-
området, leder till ett minskat
utrymme för förskrivning av biolo-
giska läkemedel.

▼ Är du kvinna och lider av reumatoid artrit är
bostadsorten avgörande för om du ska få tidig och
effektiv behandling med biologiska läkemedel. Bäst
uppfylls behoven i Dalarna, Skåne och Stockholm.

– Det är olyckligt för både patienter och läkare. Det
borde vara samma förutsättningar för en tjänstgörande
reumatolog att förskriva biologiska läkemedel, obero-
ende var man som specialist arbetar i Sverige, säger
Johan Bratt, överläkare och tidigare verksamhetschef

vid reumatologiska kliniken vid Karolinska universi-
tetssjukhuset. Han är även ordförande för Svensk
Reumatologisk Förening, SRF.

Reumatiska sjukdomar är en av de fyra mest kost-
nadskrävande sjukdomsgrupperna i Sverige. En sam-
hällsekonomisk analys som gjorts av Reumatikerför-
bundet visar att de reumatiska sjukdomarna kostar
minst 36 miljarder kronor om året. Men bara 14
procent, eller fem miljarder används till vård, läkeme-
del och rehabilitering. Merparten, det vill säga 86
procent är indirekta kostnader för det produktions-
bortfall som uppstår när människor inte kan arbeta på
grund av sjukskrivning eller förtidspensionering.

Bromsar sjukdomsförloppet
De senaste åren har det skett viktiga framsteg inom
forskning och läkemedelsutveckling vad gäller framta-
gandet av helt nya biologiska läkemedel, uppbyggda
på andra principer än traditionella läkemedel. Hit hör
exempelvis TNF-hämmare som spelar en avgörande
roll i många olika inflammatoriska sjukdomar som
exempelvis RA, Crohns sjukdom och psoriasisartrit.

Vissa forskare kallar det ett paradigmskifte. 
Reumatoid artrit (RA) är den vanligaste bland de

inflammatoriska reumatiska sjukdomarna. Det är en
kronisk sjukdom och de långsiktiga konsekvenserna
av att inte starta behandling tidigt är stora. För patien-
ten handlar det om värk och stelhet, trötthet och en

Sjukhusläkaren  4/2010 www.sjukhuslakaren.seDen ojämlika sjukvården
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Stora skillnader hur de nya biologiska läkemedlen används
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180,2
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185

93,7

169,6
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143,3

128,0

181,2

135,1

187,1

226,2

119,7
104,0

Riket

137,6

153,9

Illustrationen visar antalet pågående behandlingar av patienter med reumatoid artrit 
per 100 000 invånare över 18 år, länsvis 1 januari 2009. 
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successiv förstörelse och nedbrytning av lederna som
leder till bestående men. 

Med tanke på att cirka 75 procent av alla reumati-
ker är i arbetsför ålder, borde det, med hänsyn till alla

hälsoekonomiska studier, vara en självklarhet att
erbjuda kostnadseffektiv behandling med biologiska

Den ojämlika sjukvården Sjukhusläkaren 4/2010www.sjukhuslakaren.se

kvården i Sverige

11

Fortsättning nästa uppslag >> 

• Trots att reumatologerna varit föregångare och kanske är världsbäst när det gäller att introdu-
cera nya effektiva biologiska läkemedel så finns det stora skillnader när det gäller vilken behand-
ling patienten får beroende på var man bor.
Källa Svensk Reumatologis Kvalitetsregister. Fotnot: Gotland har mindre än 100 000 invånare.

Störst chans att få de nya biologiska
läkemedlen har patienter som bor på
Gotland, i Skåne eller Kalmar län, enligt
reumatologernas kvalitetsregister.
Sämst är chansen för patienter i Söder-
manland, Örebro län och Västernorr-
land.

Socialstyrelsens öppna jämförelser 
visar att män och kvinnor behandlas olika

Illustration: Myran

156,8

153,6

76,0
0,1

127,3

Är du kvinna med ledgångsreumatism, gläd dig 
om du bor i Dalarna, Skåne eller på Gotland

Ledgångsreumatism (reumatoid artrit) är ungefär tre gånger
så vanligt bland kvinnor som bland män. 

▼ Ett rimligt antagande är därför att tre gånger så många kvinnor
som män behandlas med biologiska läkemedel. Men Socialstyrelsens
Öppna jämförelser visar att så inte är fallet. Genom att könsuppdela
data i Svensk Reumatologis kvalitetsregister visar Socialstyrelsen att

dubbelt så många kvinnor som män får biologiska läkemedel, vilket
alltså i detta sammanhang innebär att kvinnor underbehandlas
jämfört med män.

Skillnaden är markant mellan landstingen. Gotland ligger till
exempel nära det förväntade resultatet (drygt 2,5 så många gånger
kvinnor får läkemedlen) medan Norrbotten ser ut att ha större under-
behandling av kvinnor (kvinnornas kvot är drygt 1,4 av männens).
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läkemedel. Men så är det inte. Socialstyrelsens Öppna
jämförelser visar att ojämlikheten i Sverige är stor.

– En av förklaringarna är att spelreglerna ser olika
ut vad gäller kostnadsansvaret för biologiska läkeme-
del. Vissa reumatologkliniker får bära hela kostnaden
inom sin klinikbudget. Vid andra kliniker ligger kost-
nadsansvaret centralt i landstinget, säger Johan Bratt.

Ökad decentralisering av budgetansvaret
Det råder olika styrformer för läkemedelsanvändning i
landstingen och regionerna. En rapport (Styrformer
för effektiv läkemedelsanvändning) som gjorts i
samarbete mellan Lunds och Linköpings universitet
samt NEPI, Nätverk för läkemedelsepidemiologi, visar
att det skett en ökad decentralisering av kostnads-
ansvaret för läkemedel i landstingen. 

År 2002 hade två landsting i Sverige ett kostnadsan-
svar på klinik- och vårdcentralnivå, jämförande siffra
för 2008 är tolv landsting. År 2002 arbetade fem lands-
ting med integrerade hälso- och sjukvårdsbudgetar,
det vill säga att kostnader för läkemedel och andra
utgifter kan omfördelas under året. År 2008 hade
antalet vuxit till nio.

– Under mina år som verksamhetschef har kost-
nadsansvaret successiv utökats. Tidigare låg inget av

de biologiska läkemedlen i klinikens budget, sedan
fick vi ansvar för de intravenösa behandlingarna. I år
hamnar hälften av de läkemedelskostnader vi skriver
ut via recept på vår budget, och från 2012 kommer
vår klinik att få ta ansvar för hela kostnaden. Det
tycker jag i och för sig är korrekt då det skapar en
stark medvetenhet kring kostnadseffektivitet hos för-
skrivande läkare. Men förutsättningen är ju att man får
en rimlig budget, säger Johan Bratt.

I dag menar han, fungerar inte systemet särskilt väl
när det kommer nya innovativa och dyra läkemedel
inom ett område.

– I dag hänger tyvärr inte budgeten riktigt med. Man
måste från klinikens eller professionens sida kunna ha
möjlighet att äska extra medel när det tillkommer nya
dyra innovativa läkemedel. I slutet av året när budgeten
är ansträngd kan man annars hamna i absurda situa-
tioner och tvingas välja mellan att exempelvis anställa
en ny sjuksköterska, eller förskriva ett dyrt, men kost-
nadseffektivt läkemedel, säger Johan Bratt.

De senaste åren har det skett en inbromsning vad
gäller läkemedelskostnaderna. Enligt en prognos från
Socialstyrelsen kommer kostnaderna för läkemedel att
bli en halv miljard lägre än förväntat de närmaste
åren. I rapporten ”Läkemedelsförsäljningen i Sverige-
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Svenska MS-registrets statistik visar på stora skillnader över
landet i tillgång till evidensbaserad behandling mot MS. 

▼ – Ungefär 75 procent av landets MS-patienter finns i registret.
Täckningsgraden skiljer sig mellan länen, men inte i sådan grad
att det kan förklara spridningen över landet, säger MS-registrets

ordförande Jan Hillert. Han tillägger att låg täckningsgrad ofta
hänger samman med lokal brist på neurologer, vilket även i sin
tur kan ge lägre grad av behandling bland länets patienter.
Patientorganisationen NHR:s bild av olikheter mellan landstingen
stämmer väl med MS-registrets, enligt Jan Hillert. 
MS-registret redovisar inte bara hur stor andel av det totala

Se vardu börbo 
Stämmer MS-registret ska du överväga 
att flytta från Blekinge och Västernorrland

Genomsnitt i riket

55,3%

3,8%

26,6%

31,4%

52,7%

37,9%

65,5%

73,6%

22,3%

67,7%

46,5%

35,9%

33,8%

52,9%

56,6%

37,8%

45,4%

57,6%
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analys och prognos” ges tre viktiga förklaringar.
* Många patent går ut mellan 2010 och 2012, vilket

ger en kostnadssänkning då den generiska konkur-
rensen med utbytbara läkemedel ökar.

* TLV, Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets
ökade genomgångar och nya rutiner i samband med
omprövning av läkemedel som redan ingår i läkeme-
delsförmånerna.

* Landstingens egna insatser har resulterat i en
effektivare läkemedelsförskrivning.

Maarten Sengers är utredare på Socialstyrelsen vid
enheten för välfärdsanalys.

– Vi har räknat på kostnadsbesparingspotentialen
för läkemedel inom läkemedelsförmånerna och vi
kom fram till att upp till fem procent av kostnaderna
inom förmånssystemet inte kunde betraktas som kost-
nadseffektiv. I grova tal handlar det om mellan en
halv och en miljard kronor. Det går alltså att spara
och omfördela pengar utan att det innebär någon för-
sämring för patienterna, säger Maarten Sengers.

Brist på reumatologer
Ett annat skäl till ojämlikheten är att det saknas reu-
matologer, särskilt utanför storstäderna. Det innebär
långa väntetider och svårt för patienter att komma till.

Med färre reumatologer minskar också förskrivningen
av effektiva läkemedel, samt rapporteringen av data
till kvalitetsregister. Västernorrland till exempel, har
haft många danska vikarier som inte inkluderat pati-
enter i kvalitetsregister. 

I Öppna jämförelser ligger Västernorrland sämst till
i landet vad gäller registrering av behandling med
biologiska läkemedel vid reumatoid artrit (se grafik).
Men apoteksförsäljningen av biologiska läkemedel är
mycket högre än vad registeruppgifter visar. Därför
ger resultaten inte helt och hållet en rättvis bild av hur
det ser ut i verkligheten.

Enligt Carl Turesson, överläkare vid reumatologiska
kliniken vid Skånes Universitetssjukhus, samt veten-
skaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening,
saknas det uppskattningsvis 150 specialister i reuma-
tologi. I dag finns 232 specialister totalt i landet.
Utredningar visar att det inom länssjukvården behövs
en heltidsarbetande reumatolog per 40 000 invånare.
Därutöver behövs det för regionvården en reumatolog
per 150 000 invånare.

– Det är framförallt i Stockholm och Skåne som
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antalet patienter som får bromsmediciner. Det särredovisar även
”kärnmålgruppen” för behandlingen, patienter med skovvist
förlopp som varit sjuka i mindre än 15 år. I denna grupp bedöms
den ideala nivån för behandling ligga kring 75 procent.
Några landsting når upp till nivån medan andra inte ens når

halvvägs. Landsting med universitetssjukhus har genomgående
höga andelar, vilket kan bero på att patienter från närliggande
län söker sig dit.

Helene Thornblad

Grafen visar hur stor del av ”kärnmålgruppen” i procent (MS-patienter med skovvist förlopp som insjuknat de senaste 15 åren) som får bromsmedicin
mot MS, i förhållande till förmodad sjukdomsförekomst. Redovisningen förutsätter en jämn fördelning av MS över landet. Låga siffror kan i vissa län
förklaras av låg täckningsgrad i registret.  Ideal nivå för behandling i målgruppen anges i MS-registret till 70-75 procent. 
Källa: Svenska MS-registret, årsrapport september 2008-augusti 2009. 

o om du harMS
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33,8%

Fortsättning nästa uppslag >> 
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behoven närmast kan uppfyllas. Täckningsgraden är
lägre på många andra håll i landet, säger Carl Turesson.

Skillnader i synen på hur vetenskapliga data ska
tolkas, är också en orsak till att vården blir ojämlik. I
Västra Götaland får patienter med RA inte samma
behandling som i övriga landet på grund av en annan
syn på evidens. (Se sidorna 23-24). 

– Jag är starkt kritisk till de argument som används
och anser att man i Västra Götalandsregionen har
använt ett föråldrat sätt att värdera evidens, säger
Johan Bratt.

– I Västra Götalandsregionen finns ett eget system
för att bedöma vetenskapliga studier. Det HTA-
centrum (Health Technology Assessment) som
granskat det vetenskapliga underlaget har kommit
fram till att det inte finns tillräcklig evidens för att
tidigt sätta in behandling med TNF-alfahämmare i
kombination med metotrexat.

– Vi får därför inga extra medel. Det är djupt olyck-
ligt. Vi har länge haft en hårdare ekonomisk styrning
av läkemedelskostnaderna än övriga landet. Sjukhus-
och regionledningen har haft svårt att kompensera för
de kostnadsökningar som skett utöver budget. Konse-
kvensen är att vi varit långsammare med att sätta in
biologisk behandling än andra landsting. Ju senare vi
sätter in behandling, desto sämre blir behandlingsef-

fekten, säger Tomas Bremell, överläkare och tidigare
verksamhetschef vid reumatologkliniken på Sahl-
grenska Universitetssjukhuset.

Nya nationella riktlinjer
I november kommer Socialstyrelsen att presentera en
preliminär version av nya nationella riktlinjer för
rörelseorganens sjukdomar.

– När vi kommer ut med våra riktlinjer ska vi ha
regionala seminarier. Visar det sig att det finns skillna-
der i bedömningar av den vetenskapliga evidensen så
får vi ta en diskussion där och då. Men det är viktigt
att påpeka att Socialstyrelsens rekommendationer
grundar sig på en bredare bedömning. Evidensstyrkan
är en av flera parametrar. Vi väger också in hälsotill-
ståndets svårighetsgrad, patientnyttan och kostnadsef-
fektiviteten i prioriteringsarbetet. Vi kommer på olika
sätt att arbeta långsiktigt med implementering och
uppföljning. Men till syvende och sist innebär det
kommunala självstyret att landstingen och regionerna
själva bestämmer om de vill följa de nationella riktlin-
jerna, säger Kristina Eklund, metod- och kvalitetsan-
svarig på Socialstyrelsens enhet för nationella riktlinjer. 

Eva Nordin
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I region Skåne är man flitigast i landet
med att behandla reumatiska patienter
med biologiska läkemedel. 
– Det finns goda bevis för att det lönar
sig med en frikostig förskrivning. Det
menar Ulf Persson, professor i hälsoe-
konomi vid Lunds universitet.

▼ Det sägs ibland att kostnaderna för läkemedel
slukar det mesta av resurserna till hälso- och sjukvår-
den. Men om man tittar på statistik från Apoteket AB,
så visar den att kostnadsutvecklingen för samtliga
läkemedel i Sverige varit ytterst liten, om man tar
hänsyn till inflationen.

Beräkningar från Institutet för Hälso- och Sjukvård-
sekonomi i Lund, visar att de direkta kostnaderna för
sluten- och öppenvård 2007, uppgick till 34 procent
av samhällets kostnader för sjuklighet. Kostnaderna
för läkemedel hamnade på 6 procent.

– Utgifterna för läkemedel är egentligen
inget stort bekymmer, och vi har dessutom
bra instrument för att kontrollera kostna-
derna. De stora utgifterna är istället indi-
rekta kostnader för sjukfrånvaro, förtids-
pension och dödlighet. Man kan inte bara
titta på det vi ser i budgeten, utan även på

faktorer som innebär att samhället förlorar
skatteintäkter”, säger Ulf Persson.

Han är professor i hälsoekonomi vid Lunds univer-
sitet. Han är även chef för Institutet för Hälsa och
Sjukvårdsekonomi i Lund, IHE.
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– Samhället har 
inte råd att låta bli 
att använda de nya
läkemedlen

– De nya läkemedlen är inget hot mot samhällsekonomin. Tvärtom,  så
sparar de mycket pengar.  IHE:s studie ger en tydlig signal till alla andra
regioner och landsting i Sverige att göra en  omfördelning av resurserna
så att de förskriver biologiska läkemedel i samma utsträckning som man
gjort på Gotland och  i Skåne och Värmland, menar Ulf Persson.

v-tab Sjukhus_nr4_2010.qxd  10-09-02  14.15  Sida 15



Om man jämför med andra länder, har Sverige relativt
snabbt lyckats ta till sig de nya biologiska läkemed-
len, framförallt när det gäller behandling av patienter
med reumatoid artrit, RA.

– Trots att de kostar över 100 000 kronor per
patient och år, så har vi varit snabba med att få in
dem i klinisk praxis, samtidigt som vi har lyckats hålla
nere kostnaderna för läkemedel. Förklaringen är att
vissa patent har gått ut, priserna har sjunkit och äldre
icke kostnadseffektiva läkemedel, framförallt inom
hjärt-kärlområdet, har plockats bort från subventio-
neringslistan, säger Ulf Persson.

Det är Tandvårds- och Läkemedelsförmånsverket
(TLV) som sedan 2002 fattar
beslut om pris och subven-
tionering av läkemedel som
ingår i förmånssystemet.
Myndigheten utgår från fyra
principer när de ska fatta
sina beslut: människovärde-
sprincipen, behovs- och soli-
daritetsprincipen, kost-
nadseffektivitetsprincipen
samt avtagande marginal-
nyttoprincipen.

– Det är principer förank-
rade hos regering och i riks-
dagsbeslut. Utifrån dessa har
TLV utformat ett system för
hur man utvärderar och
bedömer priser och subven-
tioner av läkemedel.

Ulf Persson redovisade i
en studie som använt samma modell som TLV för att
analysera kostnader och effekter av att behandla RA-
patienter med TNF-hämmare (Kobelt m fl, 2004).
Studien gjordes vid fyra sjukhus i Skåne där 160 pati-
enter med RA behandlades med TNF-hämmare under
minst ett år. Resultat från studien visar bland annat att
livskvaliteten för patienterna steg markant, sjukhus-
kostnaderna sjönk dramatiskt, likaså kostnaderna för
akutvård, sjukhusvård och kirurgi.

Signalen tydlig
– Det bör skicka en tydlig signal till alla
andra regioner och landsting i Sverige att
göra en liknande omfördelning av resur-
serna så att de kan förskriva biologiska läke-
medel i samma utsträckning som man gjort
i exempelvis på Gotland och i Skåne och
Värmland, säger Ulf Persson.

I Skåne har man länge haft en generös förskrivning
av biologiska läkemedel. Regionen är en av de
främsta i landet att erbjuda patienter med RA biolo-
gisk läkemedelsbehandling. Förklaringen är en
medveten och långsiktig strategi, menar Ingemar

Petersson, docent, reumatolog och forskningsledare
vid Skånes universitetssjukhus i Lund samt expert i
regeringens nya rehabiliteringsråd.

– Vi har en god bemanning av reumatologer i
Skåne, vi har också en lång tradition av att aktivt
behandla patienter med RA. Redan 1991 startades
BARFOT-registret som ett strukturerat uppföljnings-
system för patienter med nydebuterad RA. Det gjorde
att vi tidigt kunde följa våra patienter och ta del av
behandlingseffekterna.

Sedan 1999 finns även det sydsvenska registret över
biologiska läkemedel vid reumatologiska sjukdomar
SSATG (South Swedish Arthritis Treatment Group).
Registret omfattar idag cirka 2 000 patienter med RA.

Tog tidigt kontakt med politikerna
– En tredje viktig aspekt är att vi som arbetar med
reumatologi varit väldigt aktiva. När de biologiska
läkemedlen var på väg tog vi tidigt kontakt med
regionpolitiker och ekonomiskt ansvariga för att infor-
mera och diskutera vikten av att satsa resurser för att
snabbt få in läkemedlen i kliniskt användning, säger
Ingemar Petersson.

En ny vetenskaplig studie vid Skånes Universitets-
sjukhus visar att biologisk läkemedelsbehandling
(TNF-hämmare) av patienter med RA, får en direkt
påverkan på sjukskrivningstalen. Studien omfattar
samtliga patienter med RA (reumatoid artrit) registre-
rade i SSATG-registret, i yrkesför ålder.

Resultat från studien visar att det lönar sig
att starta behandling tidigt. Efter bara sex
månaders behandling hade andelen sjuk-
skrivna minskat med drygt 26 procent. För
patienter med Bechterews sjukdom/Ankylo-
serande spondylit (reumatisk ryggsjukdom)
var minskningen ännu större. 

”Samhället har inte råd att låta bli 
att använda de nya läkemedlen”
– Studien visar med all tydlighet att de kraftigt ökade
kostnader som samhället får, kan minska betydligt om
man startar behandling tidigt. Vi har inte råd att låta
bli, säger Ingemar Petersson.

När TLV fattat sitt subventionsbeslut, förväntar sig
Ulf Persson att de skillnader i förskrivning av biolo-
giska läkemedel som finns mellan landsting och
regioner kommer att planas ut.

– Beslutet är reglerat i lag. Men samtidigt råder fri
förskrivningsrätt och det är inte tvingande att förskriva
ett visst läkemedel. Det är klart att det kan vare ett
dilemma. Men genom statsbidragen till läkemedel så
finns ett styrinstriment för att uppnå en bättre följsam-
het. Beslut som fattas i TLV är viktiga eftersom de
ligger till grund för beslut om prioriteringar och för-
delning av resurser, säger Ulf Persson.

Eva Nordin

16

Sjukhusläkaren  4/2010 www.sjukhuslakaren.seDen ojämlika sjukvården

Ingemar Petersson:
”Tidig information
till politikerna om
nyttan är en
av orsakerna till
behandlings-
framgångarna”
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För tolv år sedan startades ARTIS som
ett säkerhetsprojekt av svenska entusi-
astiska reumatologer. Modellen har
varit framgångsrik och omfattar i dag
alla reumatologiska kliniker i landet
som använder biologisk läkemedels-
behandling. 
Sättet att arbeta har inspirerat till
utvecklingen av andra kvalitetsregister,
som exempelvis MS-registret.

▼ ARTIS (Anti Reumatisk Terapi i Sverige) startades
1998 i samband med lanseringen av de nya biologiska
läkemedlen. Oron och otryggheten bland förskri-
vande läkare var stor. De nya biologiska läkemedlen
hade testats fram under relativt korta studier och på få
patienter.

– I början var det säkerhetsfrågorna som stod i
fokus och som drev igång projektet.
EU-myndigheten EMEA (European
Medicines Agency) hade godkänt
läkemedlen, men med villkoret att de
måste följas upp. Det fanns också en
nationell önskan om kontroll och
uppföljning, säger Nils Feltelius
(bilden), docent i reumatologi vid

Läkemedelsverket och Karolinska Institutet.

Även ett förskrivarstöd idag
Han är en av upphovsmännen bakom ARTIS som
idag fungerar som ett kvalificerat kvalitetsregister med
hög täckningsgrad (87 procent), men också som ett
dagligen uppdaterat elektroniskt förskrivarstöd. Den
förskrivande läkaren får snabbt feedback på inrappor-
terade data och kan ta del av de senaste resultaten i
landet.

– En av våra många styrkor är patienternas delak-
tighet. De kan själva lägga in sina data direkt i regist-
ret, endera på sjukhuset eller hemifrån, om de är IT-
kunniga. Så rapporteringen till ARTIS kommer från
flera olika håll, från patienterna, labbet och från själva

läkarbedömningen, säger Nils Feltelius.
Förra året gjorde han tillsammans med apo-
tekaren Björn Wettermark en genomgång av
alla 109 kvalitetsregister i Sverige. Syftet var
att kartlägga hur många som hade uppgifter
om läkemedelsbiverkningar i sina register.
– Det var endast åtta stycken, vilket är
väldigt nedslående om man anser att läke-
medelssäkerhet är viktigt, säger Nils Felte-
lius.

Det unika med ARTIS, menar han, är förutom den
höga täckningsgraden och det starka engagemanget
från reumatologer, det nära samarbetet med läkeme-
delsmyndigheter.

– Vi är ett av få register som har en direkt
myndighetssamverkan när det gäller läke-
medelssäkerhet. På Läkemedelsverket
arbetar till exempel en forskningssjukskö-
terska som är en direkt länk mellan ARTIS
och biverkningsenheten. 

Staffan Lindblad (bilden), överlä-
kare vid reumatologiska kliniken vid
Karolinska universitetssjukhuset,
samt initiativtagare till Svenska reu-
matoid artritregistret, menar att
ARTIS ger en ”i ett internationellt
perspektiv exceptionellt god
beskrivning av hur de nya biolo-
giska läkemedlen används i klinisk
praxis”.

– Vi har ett populationsbaserat register, det vill säga
utan urval som i de flesta andra länder. Dessutom är
användningen inte begränsad av några statliga eller
nationella restriktioner. Det gör att skevheter i
användningen eller resultatrapporteringen, helt kan
undvikas, säger Staffan Lindblad.

– Vioxx- katastrofen hade kunnat undvikas med de
samkörningar som man kan göra inom ARTIS. 

Fler terapiområden har inspirerats av ARTIS-modellen.
Det bästa exemplet, menar Nils Feltelius, är MS-registret
som arbetar med samma IT-system som ARTIS.

– Inom MS-området har det kommit många nya
läkemedel och behovet av kvalitets- och säkerhetsupp-
följning har varit stort. MS-registret har förfinat vår
modell och utvecklat en modernare version. Förhopp-
ningen är att fler terapiområden ska följa efter och att
läkemedelssäkerheten ska dokumenteras mycket bättre
än vad som görs idag, säger Nils Feltelius.

Eva  Nordin
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1000-tals patienterhar fått livet
tillbaka tackvare ARTIS-projektet
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Theresa Gustavsson är 24 år och
insjuknade i ledgångsreumatism redan
som barn. Under många år kämpade
hon med svåra smärtor och hade svårt
att röra sig.

▼ I slutet av 2004 fick hon testa biologisk behandling
och redan efter två veckor märkte hon dramatiska skill-
nader. I dag kan hon arbeta som professionell dansare.

Fram till åttaårsåldern sportade hon som många
andra och spelade fotboll på fritiden. Plötsligt började
det göra ont i fötterna och fingrarna. Theresa kommer
ihåg hur hon en kväll haltade hem från fotbollsträ-
ningen och att smärtan bara blev värre och värre. 

Kort därefter fick hon diagnosen juvenil idiopatisk
artrit och behandlades med kortison. Även om det tog
emot att fortsätta med idrott och rörelse, kämpade
Theresa på i samma anda. Hon ville inte att sjukdo-
men skulle stoppa henne från att leva ett så normalt
liv som möjligt.

– Det var tufft att vara så liten och få en så pass all-
varlig sjukdom. Det var värst när jag var runt tio år.
Då hade jag svårt att gå i trappor, jag kunde inte ens
böja mina knän. 

I gymnasiet när sjukdomen var lite lugnare sökte
hon mot alla odds till en dansutbildning och blev
antagen. Men samma sommar slog inflammationen till
igen med full kraft; Theresa fick svåra besvär i knän
och fötter, det var tufft både psykiskt och fysiskt. Hon
kämpade på och prövade allt som fanns för att dämpa
symtom och smärta: cellgiftsbehandlingar, specialsto-
lar, handledsskenor och sjukgymnastik.

– Det var väldigt jobbiga biverkningar av cellgifts-
behandlingarna. Jag blev väldigt illamående.

Men så kom vändningen. I slutet av gymnasiet fick hon
för första gången pröva de nya biologiska läkemedlen. 

– Jag hade turen som fick komma till en engagerad
läkare som kände till de nya biologiska läkemedlen
och som kunde erbjuda mig behandling. Det var ju
relativt nytt då, säger Theresa.

Anders Berner är specialistläkare i barn- och ung-
domsmedicin vid Centralsjukhuset i Karlstad. Han har
följt Theresa och hennes sjukdom sedan hon var liten.

– När möjligheten kom att starta behandling med bio-
logiska läkemedel var det klart att jag kände en viss
reservation, det fanns ju inte så stor erfarenhet av läke-
medelsbehandling på barn. Men jag konsulterade ett
nätverk av specialister och kollegor och såg en chans att
kunna erbjuda en ny och effektiv behandling. Theresa
hade ju stått på metotrexat i många år, men behand-
lingen räckte inte längre till, säger Anders Berner.

Otrolig förändring
På bara några veckor förändrades allt. Plöts-
ligt kunde Theresa utföra rörelser hon
tidigare bara kunnat drömma om.

– Jag kunde sitta på fötterna och dra upp knäna,
det var helt otroligt. Det går inte att förklara den
mäktiga känsla jag upplevde. Jag har alltid velat
kunna använda min kropp maximalt och nu kunde
jag göra det, säger Theresa.

– Det var fantastiskt att se en så snabbt effekt på
smärta, svullnad och rörlighet. För oss har behand-
lingskostnaden inte varit ett hinder, och den borde
inte vara det på andra ställen i landet då strävan
måste vara en likvärdig vård, oavsett var du bor, säger
Anders Berner.

I dag arbetar Theresa som professionell
dansare med världen som arbetsfält. Hon
undervisar även i dans och håller numera
också föreläsningar om sin sjukdom, hur
man psykiskt och fysiskt hanterar den och
om de behandlingsmöjligheter som finns.

Träning mjukgör stela leder
För Theresa har fysisk träning varit viktigt för att må
bra. 

Fysisk träning mjukgör stela leder och hjälper till
att dämpa inflammationen.

– Det var inte alltför länge sen man förbjöd rörelse
och träning för patienter som led av reumatism. Utan
träning och biologiska läkemedel hade jag mått
mycket sämre och mina leder varit helt förstörda. 
Upprörande att inte alla får samma behandling
– Effektiv behandling är helt avgörande för att kunna
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arbeta och fungera i vardagen. Samhället tjänar ju på
att jag slipper sjukskrivning och kan vara aktiv och ha
ett bra liv. Jag tycker att det är jätteupprörande att
vissa inte får behandling och att det råder så stora
skillnader i landet, säger Theresa Gustavsson.

Nyligen var hon med i en debatt i Göteborg som
handlade om behandling med biologiska läkemedel.

– Jag träffade en ung kvinna med reumatoid artrit

som hade problem att få biologisk behandling. Jag
förstår inte att man kan neka en människa med en
svår sjukdom att få effektiv hjälp när den finns.
Särskilt när konsekvenserna av att inte få behandling
kostar så mycket pengar och innebär ett så stort
lidande för de drabbade, säger Theresa.

Eva Nordin
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I slutet av gymnasiet fick Theresa, 24 år idag, för första gången pröva de nya biologiska läkemedlen. På bara några veckor förändrades allt.
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För sju år sedan var Bengt Falke på
väg mot ett livslångt liv i rullstol.  

▼ –  Jag var då en orkeslös halvinvalid som var så
dålig av min reumatism att jag knappt kunde gå. Jag
kunde inte tvätta håret själv och enkla vardagsbestyr
som att knäppa skjortknapparna eller att lyfta en
kaffekopp hade blivit en stor utmaning. Bengt Falke
minns också med fasa vilken smärtsam prövning det
var att stiga upp ur sängen varje morgon.

Våren 2004 inträffade dock ett riktigt mirakel i hans
liv. Då fick han tillgång till en så kallad TNF-alfa-
blockerare, en av de nya dyra biologiska medicinerna
mot reumatoid artrit. 

– Efter fem veckor var jag så frisk att jag och min
fru kunde vandra i bergen i Kroatien. 

Ett år senare cyklade han och hustrun till Medelha-
vet, en tur på 160 mil!

– Det var nästan
overkligt. Så dramatisk
var förändringen, säger
Bengt Falke.

Förbättringarna har
varit bestående. För varje
år som gått har han bara
blivit bättre och bättre.

– I dag känner jag mig lika frisk som jag var innan
jag blev sjuk. Jag har några leder som skadades innan
jag fick fungerande behandling, men smärtan är borta
och jag rör mig i stort sett obehindrat. Det känns fan-
tastiskt! Jag var säker på att sitta rullstol idag. 

– Cykelresan till Medelhavet var till en början bara
en vansinnig idé. Jag ville tacka för den behandling
jag fått och ge något tillbaka till sjukvården, den fan-
tastiska personalen, men även tacka den medicinska
forskningen och läkemedelsbolagen, säger Bengt
Falke.

Han skapade projektet ”Cykla för livet”, en
kampanj för att stödja Reumatikerfonden, tillsammans
med Reumatikerförbundet.  Kampanjen och cykelre-

san till Medelhavet blev en medial jättesuccé och drog
in inte mindre än 730.000 kr till forskningen om reu-
matiska sjukdomar..

– Det var både en personlig triumfresa och ett
projekt för att skapa uppmärksamhet för de nya revo-
lutionerande läkemedlen och de nya behandlingsfor-
merna som betydligt fler borde få tillgång till, säger
Bengt Falke. 

– Jag har haft tur. Jag bor i ett av de landsting i
Sverige där patienter med reumatoid artrit relativt ofta
behandlas med de senaste biologiska läkemedlen.
Tyvärr är det inte verklighet för många andra i min
situation. Det är sorgligt att det ska vara på det viset. 

Efter den första långresan på cykel till Medelhavet
har Bengt Falke varje år gjort en ny långtur i Europa
för att fästa medias och politikernas uppmärksamhet
på hur bra de nya medicinerna är för Sveriges reuma-
tiker. I år genomförde han en egen Giro d´Italia. Ett år
tillryggalade han en personlig ”Tour de France”. 2008
trampade han 135 mil från Malmö till Sundsvall.  Då
träffade han reumatiker i samma situation som han
själv och fick erfara hur djupt ojämlik sjukvården är i
Sverige. Trots att hälso- och sjukvårdslagen säger att
vården i Sverige ska vara tillgänglig för alla på lika
villkor mötte han många som nekats den behandling
som han fått, på grund av att landstingen anser att
medicinerna är för dyra.

– Det värsta är såklart det oerhörda mänskliga
lidandet, men bortsett från det så  kostar det oerhört
mycket mer för samhället att ha en reumatiker som
mig långtidssjukskriven eller förtidspensionerad än
frisk.

Bengt Falke är mycket kritisk till de struktu-
rer inom svensk sjukvård som motverkar en
effektiv behandling av reumatoid artrit.
– En klinik som förskriver de här läkemed-
len, som gör att patienten kan vara kvar i
arbetslivet, riskerar att få ett stort hål i
budgeten, samtidigt som Försäkringskassan
får ett plus. Att ha system som inte kommu-
nicerar med varandra skapar onödigt
lidande, men det  är också dåligt ur samhälls-
ekonomisk synvinkel att inte behandla pati-
enterna på bästa sätt, menar han.

20

Sjukhusläkaren  4/2010 www.sjukhuslakaren.seDen ojämlika sjukvården

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Jag hade tur som 
bodde i rätt landsting”

Efter ett års
behandling
cyklade 
Bengt Falke
till Medelhavet

v-tab Sjukhus_nr4_2010.qxd  10-09-02  14.16  Sida 20



Den ojämlika sjukvården

21

Sjukhusläkaren 4/2010www.sjukhuslakaren.se

Efter de första symptomen gick det snabbt utför med hälsan
▼ Det var år 2000 som Bengt Falke upptäckte de första
symptomen på att han drabbats av reumatoid artrit. 

– När vi var ute och vandrade i skogen märkte jag plötsligt
hur obekväma mina vandringsskor var. Jag hade ordentligt
ont i fötterna och fick byta skor med vår son för att klara av
att gå hem. Några månader senare körde vi bil ner till
Provence. Det som alltid varit ett nöje blev till en plåga
eftersom mina axlar värkte så mycket när jag körde. Med på
resan var en sjuksköterska som uppmanade mig att kontakta
läkare när vi kom hem. 

Ett halvår senare fick han diagnosen reumatoid artrit. Trots
att Bengt Falke genomgick en rad olika behandlingar med
sulfapreparat, malariamedel, cellgift, 100-tals kortisonspru-
tor i höfter, knän, tår, axlar och fingrar och trots att han

provade en rad metoder för att stoppa sjukdomsförloppet
gick det snabbt utför med hälsan.

– Ingening hjälpte. Jag blev stadigt sämre och var ständigt
dödstrött. Det var bara en tidsfråga innan jag skulle hamna i
rullstol eftersom mina höfter och knän var så påverkade att
jag bara kunde gå mycket korta sträckor med stora svårighe-
ter. I maj 2004 fick han den första behandlingen med TNF-
alfa-blockerare. I dag får han sitt dropp var sjätte vecka och
tar en kraftig dos av cellgift varje vecka. En behandling som
hittills varit rena underverket och utan biverkningar för Bengt
Falke. 

Ingen vet dock hur kroppen påverkas i längden av de nya
medicinerna och cellgifterna, så Bengt Falke hoppas på ökat
stöd för forskningen.

Bengt Falke har tack vare behandlingen med de
nya medicinerna inte varit sjukskriven en enda dag.
När han insjuknade och fick diagnosen reumatoid
artrit var han IT-chef på SKL i Stockholm. Under alla
år har han kunnat arbeta heltid. Idag är han IT-strateg
på Regionförbundet  i Kalmar och lever ett liv som

vilken frisk person som helst.
Christer Bark

▼ Fotnot: Reumatikerfonden är den största finansiären av 
forskning kring reumatiska sjukdomar. Vill du stödja forsk-
ningen kan du sätta in pengar på bankgiro 900-3195.

Efter fem veckors behandling kunde Bengt Falke vandra i bergen i Kroatien och efter ett års behandling cyklade han till Medelhavet i det som han
kallar sin trumfresa. Han gjorde det för att han ville betala tillbaka till sjukvården, den medicinska forskningen och läkemedelsbolagen som givit
honom livet tillbaka. Den långa cykelturen arrangerades tillsammans med Reumatikerförbundet och inbringade fantastiska 730.000 kr till forskningen
om reumatism.
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Kalmar läns landsting hör till de landsting där en
relativt stor andel av patienter med reumatoid
artrit i får biologiska läkemedel. Däremot visar
MS-registret att en relativt liten andel av MS-pati-
enterna får bromsmediciner. Varför är det så?

Ellen Vinge, klinisk farmakolog och ordförande
i Läkemedelskommittén:

– Reumatologin är stark och fungerar väl i länet.
De har varit på hugget när det gäller nya behand-
lingar. När jag var ny i landstinget dök det upp en
diskussion om hög och dyr förskrivning av biolo-
giska läkemedel. Men var inte alls så säker på att
det var för högt. Jag har arbetat med hälsoeko-
nomi och för biologiska läkemedel finns många
effektuppföljningar som visar att de gör mycket
nytta för pengarna. 

– Det är glädjande att de öppna jämförelserna
ger liknande resultat för män och kvinnor i länet
när det gäller tillgång till biologiska läkemedel.
Andra undersökningar visar att män generellt sätt
oftare än kvinnor får dyra behandlingar.

– Den lägre noteringen för MS-mediciner tror
jag avspeglar en kompetensbrist, vi har få neurolo-
ger i länet.

Var ligger budgetansvaret för läkemedlen i
sjukvården?

– Vi har inte ”hård” budget på klinikerna utan
ansvaret ligger på sjukhusnivå. Vi har till och med
diskuterat ett mer övergripande ansvar för läkeme-
delskostnaderna, som kan bli en väldig börda för
mindre sjukhus. 

De öppna jämförelserna visar att relativt få
kvinnor med reumatoid artrit får biologiska
läkemedel i ert landsting. När det gäller män
ligger ni däremot strax över genomsnittet.
MS-registret visar att en liten andel av era MS-
patienter får bromsmediciner. Kommentarer?

Anders Bergström, läkemedelsstrateg och ordfö-
rande i Läkemedelskommittén:

– Vi har själva noterat skillnaden mellan män

och kvinnor och tagit upp det till diskussion i
verksamhetsområdet, men jag har inte fått någon
förklaring till att det ser ut som det gör. Vad gäller
MS spelar säkert närheten till universitetssjukhuset
i Umeå in, att patienterna väljer att vända sig dit.
Ett tag hade vi även brist på neurologer, det ser
dock bättre ut just nu.

Var ligger budgetansvaret för läkemedlen i
sjukvården?

– Läkemedelsbudgeten är decentraliserad till
enhetsnivå, men verksamhetscheferna kan söka
tillskott av ytterligare medel för nya kostnadskrä-
vande läkemedel. Tillskottet ges i högst två år,
därefter ska enheten klara finansieringen genom
omfördelning i sin egen budget.

Gotland är ett av de landsting där en relativt
stor andel patienter med reumatoid artrit får
biologiska läkemedel. Och enligt MS-registret
ligger Gotland även nära en ideal nivå för
behandling av MS med bromsmedicin. Vad
beror det på?

Franz Rücker, överläkare och ordförande i Läke-
medelskommittén:

– Vi har varit aktiva i många år och fått bra följ-
samhet till listan vad gäller baspreparat. Det har
lämnat ekonomiskt utrymme för dyrare läkemedel
till de svårast sjukaste patienterna. Andra landsting
har gjort tvärtom, lagt bromsen på de dyra läke-
medlen och förslösat pengarna på basförskriv-
ningen. Hos oss jobbar reumatologerna seriöst
med väl motiverade behandlingar och på neuro-
logsidan finns ett bra samarbete med Karolinska
sjukhuset. Visst har även vi problem med överför-
skrivning, men det gäller amfetaminpreparat vid
bokstavsdiagnoser och morfinpreparat – läs Lyrica-
behandling. 

Var ligger budgetansvaret för läkemedlen i
sjukvården?

– Det ligger centralt, på hälso- och sjukvårds-
nämnden. Vi föredrar att jobba med kunskapsstyr-
ning och kunskapsmotivering. En kunnig läkare
arbetar bättre än en piskad. 
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Så olika agerar landstingen
Kalmar län

Gotland

Norrbotten
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Enligt de öppna jämförelserna ligger Väster-
norrland lägst i landet vad gäller biologiska
läkemedel till patienter med reumatoid artrit
och näst lägst vad gäller bromsmediciner mot
MS. Vad beror det på?

Eva Johansson, familjeläkare och ordförande i
Läkemedelskommittén:

– När det gäller läkemedel mot reumatoid artrit
har vi varit dåliga med rapportering till det natio-
nella registret. Det är något vi kommer att ta tag i,
vi har inte anmält ordentligt. Efter vad jag hört tror
jag inte att det ligger kostnadsskäl bakom. Uppgif-
terna om MS-patienter kände jag inte till. Vi hade
tidigare brist på neurologer vilket kan spela in. I
läkemedelskommittén har vi arbetat mest med pri-
märvårdens läkemedel, men vi har även hållit en
hearing om läkemedel mot MS och reumatiska
sjukdomar.

Var ligger budgetansvaret för läkemedlen i
sjukhusvården?

– Läkemedelsbudgetarna ligger på sjukhusnivå
med incitament per klinik. 

Sjukhusläkaren har gjort en granskning av regis-
tertäckningen avseende Västernorrlands läns lands-
ting i Svensk reumatologis kvalitetsregister och MS-
registret. Täckningen är låg i reumatologiregistret
(258 patienter/100 000 invånare mot riksgenomsnit-
tets 418). Detta bekräftar att det finns en underrap-
portering. Den förklarar dock inte helt det låga
resultatet i de öppna jämförelserna. Liknande förhål-
landen gäller för landstingets underrapportering till
MS-registret. Landstingsapotekaren i Västernorrland
har efter Sjukhusläkarens kontakt med landstinget
skickat receptstatistik som visar att förskrivningen
av ett antal bromsmediciner mot MS ligger kring
eller under riksgenomsnittet, beroende på preparat.

Sörmlands landsting ligger under genomsnit-
tet både vad gäller förskrivning av biologiska
läkemedel mot reumatoid artrit och bromsme-
diciner mot MS. Läkemedelskommitténs ord-
förande har inte gått att nå. Vice ordförande
Marie Portström hänvisar vidare till ansvariga
för respektive specialitet.

Åke Thörner, verksamhetschef för reumatolog-

kliniken Sörmland:
– Biologiska läkemedel har gått snabbt framåt i

alla landsting, även i vårt. Skillnader i statistik är
nog mest en tillfällighet som visar att vissa går
snabbare fram än andra. Visst har vi en läkeme-
delsbudget som måste hållas, men vi har inte blivit
utsatta för några direkta påtryckningar. Nu försöker
vi dessutom vara proaktiva och utformar budgeten
för förväntade ökningar av läkemedelskostna-
derna. Något som kan påverka statistiken är att vi
tidigare inte haft en helt jämn tillgång till vård i
hela länet. Det har funnits brister i systemet i ena
änden av länet, vilket vi just nu håller på att finna
en långsiktig lösning på. Vi är på väg uppåt ganska
kraftigt i flera avseenden.

Anna-Karin Wärme, neurolog och ledamot i
Läkemedelskommittén:

– Vi är tyvärr lite dåliga på att rapportera till MS-
registret och jag är övertygad om att det ser ut på ett
annat sätt i den faktiska förskrivningen. Jag har inte
upplevt något tryck på att hålla nere kostnaderna
för MS-läkemedel. När Tysabri kom gjorde vi en
beräkning av hur många patienter som var aktuella
för behandling utifrån MS-sällskapets rekommenda-
tioner och fick igenom detta i budgeten. Men vi har
kanske inte kommit upp till den nivån ännu. Vi
ligger möjligen lite lägre än riksgenomsnittet.

Västra Götalandsregionen ligger klart under
riksgenomsnittet när det gäller behandling
med biologiska läkemedel vid reumatoid
artrit. Till skillnad från andra landsting som
hänvisar till bristande rapportering och
specialistbrist finns här en koppling till synen
på vetenskaplig evidens, i kombination med
ekonomiska prioriteringar.

Diskussionen gäller vilken grad av evidens det
finns för att sätta in behandling med TNT-alfahäm-
mare i kombination med metotrexat vid tidig reu-
matoid artrit. HTA-centrum (Health Technology
Assesment) i Västra Götalandsregionen gör en
annan bedömning av de vetenskapliga studierna
på området än både Svensk Reumatologisk före-
nings riktlinjer och Socialstyrelsens utkast till natio-
nella riktlinjer för rörelseorganens sjukdomar.

HTA-centrum bedömer att stöd för behandling
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Fortsättning nästa uppslag >> 
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Våta åldersförändringar i gula fläcken
är en sjukdom med aggressivt förlopp
som drabbar 3 500 personer i Sverige
varje år. 
Lyckan var därför stor när det första
effektiva läkemedlet godkändes 2007.
Trots att vinsterna är stora, nekas
många behandling. Värst är det för
patienter i Jämtland. 

▼ I Sverige råder stora skillnader när det gäller pati-
enters tillgång till effektiv läkemedelsbehandling.
Sämst chans har patienter som bor i Jämtland och
Västernorrland, bäst chans har patienter i Östergöt-
land och Värmland.

Bor du i Göteborg får du hålla tummarna och
hoppas att du blir en av de lyckliga som får tillgång
till effektiv behandling.

I Göteborg insjuknar cirka 300 personer varje år i
sjukdomen. Men kön är lång och endast cirka hälften
erbjuds behandling.

– Av 20 län hamnar Västra Göta-
landsregionen på 14:e plats och
Göteborg ligger sedan under
snittet i regionen. För mig var det
så uppenbart när behandlingen
kom, att vi äntligen skulle kunna
hjälpa en svårt drabbad patient-
grupp. Jag trodde inte att jag
skulle behöva lägga så mycket tid
och energi på att förklara och
övertyga politiker och tjänstemän
om behandlingsvinsterna, säger
Christina Winther.

Hon är specialist i ögonsjukdomar
och har de senaste 20 åren arbetat på Sahlgrenska
Universitetssjukhuset. 

Viktigt med tidig behandling
Lucentis (ranibizumab) är det första antikroppsbase-
rade läkemedlet för behandling av den våta formen
av åldersförändringar i gula fläcken. Patienterna får

24

Sjukhusläkaren  4/2010 www.sjukhuslakaren.seDen ojämlika sjukvården

har ett begränsat vetenskapligt underlag. Regi-
onens program- och prioriteringsråd har
tidigare krävt en högre evidensstyrka för att kli-
nikerna ska få extra pengar för behandlingen. 

Christina Bergh, chef för HTA-centrum,
säger till Sjukhusläkaren att dialog pågår med
Socialstyrelsen:

– Socialstyrelsen gjorde en annan bedöm-
ning än vi i förslaget till nationella riktlinjer.
På grund av att vi kom till olika slutsatser
gjorde vi en omprövning. Den ledde till att vi
står fast vid vår bedömning, vilket vi även
skrivit i brev till Socialstyrelsen. Vi ligger kvar
på ett begränsat vetenskapligt underlag som
stöd för behandlingen. Men det är viktigt att
komma ihåg att vi bara tar fram kunskapsun-
derlag, HTA-centrum gör inga prioriteringar.

HTA-centrum bedömer behandlingar på
förfrågan från i första hand olika verksamhe-
ter i regionen och program- och prioriterings-
rådet. Så skedde även denna gång. I arbetet
med den kritiska granskningen ingår repre-
sentanter från verksamheten ifråga, i detta fall
reumatologen på Sahlgrenska sjukhuset och
personer från HTA-centrum.

– Vi arbetar på liknande sätt som SBU,
söker all litteratur, gör en kritisk granskning
och skriver rapport. I det här fallet bedömde
vi att kvaliteten på studierna inte var tillräck-
ligt bra, bland annat på grund av stort
bortfall. I bedömningar av detta slag får man
aldrig exakt likartade bedömningar när man
frågar två grupperingar. Om det skiljer sig åt
till viss del är det inte så konstigt.

Vad händer om de nationella riklin-
jerna, när de blir färdiga i höst, fortfa-
rande gör en annan bedömning?

– Det kan innebära ett problem om vår
region gör en bedömning och de nationella
riktlinjerna en annan. Men det är en fråga för
Västra Götalandsregionen att ta ställning till.
En diskussion pågår dock för närvarande i
Västra Götalands Program och Prioriteringsråd
om att även kunna rekommendera införandet
av nya metoder, men då med visst förbehåll,
när det vetenskapliga underlaget är begränsat. 

Helene Thornblad

Källor: MS-registrets årsrapport september 2008 – augusti 2009
och Svensk reumatologis kvalitetsregister, årsrapport 2008 –
2009. 

>> Fortsättning från föregående uppslag ”Det är så o
Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Christina Winthers
glädje över den
nya fantastiska
behandlingen har
delvis övergått i
frustration.
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läkemedlet via injektioner; med en tunn nål sprutas
preparatet in i glaskroppen.

Eftersom det är en aggressiv sjukdom med snabbt
förlopp, är det viktigt med tidig diagnos och behandling.

För cirka 90 procent av patienterna innebär
behandlingen att sjukdomsförloppet hejdas och
synskärpan stabiliseras. Och cirka 30 till 40 procent av
patienterna förbättrar sin syn.

– Under många år stod vi utan möjlighet att
stoppa sjukdomen och hjälpa denna pati-
entgrupp. Därför var det helt fantastiskt när
läkemedlet kom. Vi möts av så många
leenden och kramar av våra patienter. Desto
mer frustrerande är det att vi inte kan
erbjuda hjälp till alla som verkligen
behöver, säger Christina Winther.

Åldersförändringar i gula fläcken delas in i två
grupper: den torra och den våta formen. Majoriteten,
cirka 80 procent, drabbas av den första formen som
oftast har ett mildare förlopp. Den återstående delen,
cirka 20 procent, får ett snabbt och aggressivt sjuk-
domsförlopp. Inom några veckor eller månader ger
den obehandlade formen upphov till en kraftig
central synförsämring.

Dyrt att avstå från behandling
Våta förändringar beror på att det utvecklas nya
blodkärl bakom näthinnan som läcker in blod och
vätska under gula fläcken. Det tydligaste tecknet är att
synen snabbt förändras och blir sämre. Saker som
man tittar på, kan till exempel se krokiga eller för-
vrängda ut. Majoriteten drabbas efter 60 års ålder,
men cirka 1 till 2 procent insjuknar redan i 50 års-
åldern.

– Det är dyrt att avstå behandling. Vi har
patienter, vissa i arbetsför ålder, som utan
behandling får utstå ett stort lidande. För
samhället innebär det stora kostnader i
form av exempelvis sjukskrivning, färd-
tjänst och fallolyckor med lårbensbrott.

Samhället skulle få tillbaka behandling-
skostnaderna flera gånger om, men istället
för att se vinsterna i stort och omfördela
resurser, stirrar politiker och tjänstemän sig
blinda på läkemedels- och sjukvårdskostna-
der, säger Christina Winther.

Läkemedlet kostar cirka 9 000 kronor per injektion
och det krävs i regel en injektion i månaden de första
tre månaderna. Därefter ges sprutor vid behov. 

– När den nya behandlingen kom fick vi beskedet
att läkemedelskostnaden skulle skjutas till klinikens
budget i två år, men att kostnaden för personal som
krävs för att behandla patienterna skulle skötas inom
befintlig budget. Men kostnaden blir tung eftersom vi
redan har ansvar för många andra patientgrupper,
som till exempel diabetiker och patienter med grön
starr, säger Christina Winther.

För att kunna beta av kön med väntande patienter
krävs mer resurser i form av fler läkare, sjuksköters-
kor och administrativ personal.

– Organisationen är så hårt slimmad. I dag
är vi endast två ögonläkare och det finns
inte en minuts lucka i arbetsschemat. Det är
självklart svårt att vara läkare i den situation
som råder. Patienter ringer och är förtviv-
lade när de märker att synen snabbt försäm-
ras, och vi kan inte hjälpa dem. För mig är
det obegripligt att vi fortfarande har ett
system där det inte finns en koppling
mellan sjukvårdsbudgeten och de pengar
som sparas in i form av minskade kostnader
för samhället. Dessa pengar borde ju
rimligen återföras till sjukvården, säger
Christina Winther.

Eva Nordin
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oerhört frustrerande”
– Det finns effektiv
behandling, men systemet hindrar
oss att hjälpa alla patienter som 
är på väg att förlora synen
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Landstingen är inte ändamålsen-
liga för att skapa en sjukvård som
är likvärdig över hela landet,
anser Riksförbundet Sällsynta dia-
gnoser, som vill skapa nationella
medicinska centra knutna till uni-
versitetssjukhusen.

▼ Riksförbundet Sällsynta diagnoser samlar
cirka 11 000 medlemmar med ett 50-tal ovanliga
diagnoser. Det rör sig om syndrom och sjukdo-
mar som drabbar färre än 100 personer på en
miljon invånare.

Kompetens viktigare än vård
Förbundets ordförande Elisabeth Wallenius
stödjer sig på en medlemsundersökning som
visar att kompetens i sjukvården är betydligt
viktigare än närhet till vård. 

– Det förekommer ett slags revirtänkande,
uttryckt som en omsorg om patienten. ”Inte ska
ni behöva åka så långt”. Men för våra medlem-
mar är det viktigast att doktorn kan och förstår. 

Sällsynta diagnoser vill ha nationella medi-
cinska centra, knutna till universitetssjukhusen,
för kluster av diagnoser med liknande behov.

Den nationella styrningen är viktig för att
verksamheten inte ska bli beroende av enskilda
eldsjälar, menar förbundet. Tanken är att patien-
ter ska kunna komma till centret vid skeden i
livet då det behövs större genomgångar och att
centret ska fungera som en kunskapsresurs för
andra delar av sjukvården.

För vissa av de sällsynta diagnoserna innebär
tillgång till särläkemedel skillnaden mellan liv

och död, eller stora skillnader i livskvalitet. Men
kostnaderna för läkemedlen är höga och
drabbar den enskilda klinikens budget, även
om de totalt står för en liten del av de nationella
läkemedelskostnaderna.
Sällsynta diagnoser före-
språkar en nationell pott för
finansieringen.

– I ett fall (en 20-årig
patient vid Karolinska i
Huddinge) ställdes läkeme-
delskostnaderna mot ett
antal sjukskötersketjänster i
diskussionen. Följderna blir
helt orimliga. 

Det svåraste är att
bedömningarna inte är kon-
sekventa. Jag önskar att
politikerna hade kraft och
mod att göra prioriteringar,
är det till exempel viktigare
att subventionera mjukgö-
rande salvor än att finansi-
era livsuppehållande behandling?

Många personer med sällsynta diagnoser har
skickats runt i åratal mellan vårdgivare innan de
fått sin diagnos. Elisabeth Wallenius efterlyser
en ökad öppenhet från läkare, särskilt i primär-
vården, för att ”udda” symtom hon en patient
kan tyda på en sällsynt diagnos.

– Inställningen är viktig. Men det behövs
också mer information om våra diagnoser på
läkarutbildningen.

Helene Thornblad

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se Riksförbundet 
Sällsynta diagnoser:
Landstingen klarar inte
att skapa likvärdig vård

Elisabeth Wallenius,
ordförande i Riksför-
bundet Sällsynta dia-
gnoser, menar att det
krävs en nationell
styrning när det gäller
behandlingen av pati-
enter med sällsynta
diagnoser. 

”Det behövs en
nationell styrning”
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Utvecklingen av nya effektiva broms-
mediciner för behandling av MS går
rasande snabbt. 

▼ En studie gjord av Norrlands Universitetssjukhus och
Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi i Lund visar
att produktionsvinsten av att en heltidssjukskriven
person med MS kan få tillbaka sin fulla arbetsförmåga,
motsvarar cirka 400 000 kronor per person och år.

– Det är fascinerande hur mycket som förbättras av
att få bort eller dämpa inflammationen i hjärnan. Jag
ser i princip varje dag hur personer mer eller mindre
vaknar upp ur ”inflammationsdimman” och börjar leva

ett vanligt liv igen. För många försvin-
ner nästan känslan av att vara
sjuk. De får en möjlighet att
leva livet fullt ut igen, säger
Anders Svenningsson (bilden),
docent och överläkare vid neu-
rologkliniken vid Norrlands uni-
versitetssjukhus i Umeå. Han är

även vice ordförande för Svenska MS-sällskapet,
en professionell organisation för personer som
arbetar med vård och forskning inom MS-området.

Nästan hälften av alla personer med MS mellan
18 och 64 år är helt sjukskrivna eller sjukpen-
sionerade. Den totala årliga kostnaden för MS i
Sverige uppgick 2005 till 5,5 miljarder kronor.
Två tredjedelar av kostnaden omfattade
sjukvård, och en tredjedel var produktions-
bortfall på grund av nedsatt arbetsförmåga.
Endast tio procent av kostnaderna för MS
utgörs av läkemedelskostnader.

Ett av den nya generationens biologiska läkemedel
för behandling av MS heter Tysabri (natalizumab).
Läkemedlet förhindrar uppkomsten av skov med nästan
70 procent. Ju kortare tid en individ har haft MS, desto
högre blir produktionsvinsten efter insatt behandling.

I en ny rapport från Norrlands Universitetssjukhus
och Institutet för Hälso- och sjukvårdsekonomi, IHE, i
Lund, visas hur behandling med Tysabri kan bidra till
att öka arbetsförmågan hos personer med MS, redan
på ett års sikt.

Anders Svenningsson är en av författarna till
studien.

– Man ser väldigt tydligt hur viktigt det är att starta
effektiv behandling tidigt innan uttalad funktionsned-
sättning har utvecklats. Behandlingen bevarar det friska
medan neurologiska besvär som hunnit bli permanenta
idag inte är möjliga att påverka med läkemedel.

Det råder idag stora regionala skillnader i använd-
ningen av effektiva biologiska läkemedel. 

Bara tre landsting når målvärdet, det vill säga
att 40 procent av patienterna med MS ska
behandlas med bromsmediciner. 

– Det är en oerhörd dynamisk utveckling inom MS-
området och det krävs hela tiden en uppdatering av nya
läkemedel och behandlingsriktlinjer. Men bristen på neu-
rologer och specialiserade MS-team leder tyvärr till att
patienter inte får den högspecialiserade vård och
behandling som de behöver, säger Anders Svenningsson.

I vissa län arbetar endast två eller tre neuro-
loger som ska sköta ett stort specialistom-
råde med många olika diagnosgrupper.
Förutom att MS-patienter hamnar i kläm,
blir även rapporteringen till kvalitetsregis-
ter bristfällig.

För att Sverige ska kunna leva upp till en
modern neurosjukvård behöver man utbilda cirka
350 till 400 neurologer de närmaste tio åren.
– Nyckeln är att skapa enheter jämnt förde-
lade över landet med 5 till 6 neurologspecia-
lister där det finns möjligheter att subspeci-
alisera sig och bilda MS-team, säger Anders
Svenningsson.

Vårdgarantin måste ändras
Han skulle också vilja se en förändring av
vårdgarantin. I dag värderas nybesök högre
än återbesök, vilket gör att sjukdomsförlop-
pet hos många MS-sjuka blir långt mer
skadligt än det hade behövt bli.

– Det är en grupp av kroniskt sjuka som kräver
kontinuerlig kontakt med hälso- och sjukvården. De
har rätt till tidig diagnos och behandling samt uppfölj-
ning så att behandlingen kan skräddarsys och ändras
vid behov. De har också rätt till rehabilitering och
stöd, det handlar om en livslång relation med sjukvår-
den. I dag ryms inte dessa behov inom nuvarande
vårdgaranti som bara täcker en liten del av vad en
MS-sjuk person behöver.

Anders Svenningsson skulle vilja se att vårdgarantin
omfattar hela sjukvårdsprocessen för personer med
kroniska sjukdomar. 

– Det krävs en kvalitetssäkring så att
kroniskt sjuka verkligen får den vård och
behandling som de behöver, även på lång
sikt. Vi arbetar nu med ett måldokument där
ett av målen är en officiell ackreditering
inom ramen för SWEDAC, säger Anders
Svenningsson.

Eva Nordin
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”Det krävs ett system med officiell ackreditering 
för att säkerställa att kroniskt sjuka får den vård de behöver”

”Samhället
kan spara 
400.000 kr
per år per 
patient som
blir fullt
arbetsför”
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Charlotte Sundqvists MS kom
smygande när hon var 15 år och
spelade basket i division ett. Hennes
mamma är läkare och förstod tidigt att
tröttheten inte var normal för en så
vältränad tonåring. 

▼ Det tog tid innan MS-diagnosen kunde fastställas,
men för Charlotte kom den till slut som en befrielse

efter år av utredningar om stress och psykisk belast-
ning. Hon arbetade då som journalist och programle-
dare på Radio Jämtland och upptäckte snart att det
fanns nya effektiva bromsmediciner mot MS. Men i
Östersund ansågs de vara för dyra och oprövade.

– Jag hade skov var tredje månad och blev snabbt
sämre. Samtidigt tog jag reda på att man kunde få
bromsmediciner på Karolinska. Jag var singel, hade
en snäll arbetsgivare som ordnade jobb i Stockholm
och en moster jag kunde bo hos. Jag var lyckligt
lottad som kunde flytta.

Med en remiss till Karolinska fick Charlotte först
prova betainterferon, men det fungerade inte för
henne. Efter ett svårt skov hamnade hon i permobil
och tappade talet. 

– Den perioden var den absolut tuffaste för mig.
Jag, som alltid haft lätt för att uttrycka mig och
jobbade som programledare, kunde inte längre göra
mig förstådd.

Charlotte fick prova cellgiftsbehandling och senare
en ny bromsmedicin. Båda med bra resultat.

– Jag är så glad att jag i dag kan gå och prata och
leva ett självständigt liv. Jag jobbar deltid som pro-
gramledare, jag har ett socialt liv, jag kan gå ut och
dansa… Visst är jag klumpig och har inte så bra fin-
motorik, men i mitt liv är det petitesser. Jag kanske
inte blir av med sjukdomen, men jag ger den en jäkla
match. 

På sitt arbete på redaktionen rör sig Charlotte med
glädje och energi som gör att det är svårt att förstå att
hon levt länge med en svår diagnos som MS. 

– Om jag ska vara riktigt ärlig mot mig själv blir jag
lite sämre hela tiden. Men det sker i en långsam takt
så jag hinner vänja mig. Jag har fem gyllene timmar
per dag då jag mår bra och är ganska alert i huvudet.
Så länge jag låtsas vara frisk, är jag frisk!

Genom engagemanget i NHR träffar Charlotte
ibland unga MS-sjuka som i sina hemlandsting inte får
prova bromsmediciner av ekonomiska skäl.

– Utan medicinerna hade jag inte kunnat fortsätta
jobba och jag hade behövt personliga assistenter. Att
spara in på bromsmediciner är beklagligt rent mänsk-
ligt och korkat i ett samhällsekonomiskt perspektiv.

Helene Thornblad
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Tvingades flytta för
att få sin dyra medicin

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

När hon var som sämst satt Charlotte i permobil och kunde inte tala.
Här syns hon utanför sin arbetsplats i det stora mediahuset.

Foto: Johanna Henriksson
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för en:

”Tidigare vräkte jag i mig tabletter mot magsyra. 
Jag ångrar att jag inte gick till doktorn tidigare.”

Sedan tonåren har Gunnar haft besvär med magen. Något som gjorde 
arbetet på däckfi rman besvärligt. ”Jag visste inte riktigt vad det var, 

jag hade käkat receptfria syrabindare i många år. Det blev till slut 
en vana”. Men det skulle dröja till mitten av 1990-talet innan Gunnar 

besökte vården. Läkaren genomförde en inspektion av magsäcken. Det var 
ett solklart fall. Hos Gunnar hade en viss magsårsbakterie fått fäste. 

En kombination av läkemedel sattes in. ”De ordinerade en fjortondagarskur. 
Sedan dess har jag inte behövt stoppa i mig fl er piller. Otroligt! Om 

jag ångrar något? Det skulle väl vara att jag inte gick till läkaren tidigare”.

GUNNAR, MAGSÅR OCH PROTONPUMPSHÄMMARE

v-tab Sjukhus_nr4_2010.qxd  10-09-02  14.29  Sida 30



FÖR ALLA:

I KAMPEN MOT MAGSÅR 
HAR PILLRET SEGRAT ÖVER SKALPELLEN

Magsår är en folksjukdom som drabbar var tjugonde vuxen någon 

gång i livet. För 20 år sedan upptäcktes att bakterien 

Helicobacter pylori kunde orsaka infektion i magsäcken och magsår. 

För att utrota bakterien började man använda en kombination av 

två antibiotika tillsammans med en protonpumpshämmare. 

Upptäckten av bakterien ledde till att Barry J. Marshall och 

J. Robin Warren belönades med Nobelpriset i medicin 2005. 

Pillret vann över skalpellen. För samhället har det inneburit 

miljoner i sparade operations- och övriga vårdkostnader.
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Det har under en längre tid
stormat kring de förändringar och
besparingar som nu genomförs
inom sjukhusorganisationen i
Landstinget Västernorrland.

▼ Av den mediala uppmärksamheten kring
förändringsarbetet, där Sjukhusläkaren varit
särskilt hårda i sin kritik av ManTec, kan
intrycket lätt fås att dessa processer hante-
rats mycket illa. Och de positiva resultat
som uppnåtts glöms bort.

När en organisation blöder pengar på ett
sådant sätt som sjukvården i Landstinget Väs-
ternorrland gjort under lång tid behöver
åtgärder vidtas. ManTec anlitades i ett läge där
landstingsledningen hade beslutat besparingar
på sjukhusen i Örnsköldsvik, Sollefteå och
Sundsvall på 361 miljoner kronor – per år.
Dessa besparingar skall vara fullt genomförda
före den 1 januari 2011. Det har alltså handlat
om väldigt kraftiga besparingsåtgärder på
väldigt kort tid.

”Orättvist att skjuta på budbäraren”
Att kritiker till föreslagna och genomförda för-
ändringar i sammanhanget utmålar ManTec
som ett oseriöst företag, är i detta sammanhang
djupt orättvist och ett fult sätt att ”skjuta på
budbäraren”. I flera artiklar i Sjukhusläkaren
har utspel där ManTec ej getts möjlighet till
bemötande av individuella personers uppfatt-
ning och kvällstidningssensationella vinklingar
bidragit till detta.

Även tv-programmet Uppdrag
Granskning gick ut med ett flertal
rent felaktiga uppgifter om ManTecs
referenser och insatser. ManTec
uppgavs ha lämnat tvivelaktiga refe-
renser inför uppdraget i Landstinget

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

”Kritiken mot 

Den skärpta vårdgarantin i
Stockholm, med krav på besök
hos specialist inom 30 dagar,
riskerar att slå hårt mot MS-
patienterna, enligt Claes
Martin, neurolog på Dande-
ryds sjukhus och sekreterare i
MS-sällskapet.

▼ – Med de nya reglerna tvingas vi priori-
tera nybesök. Den stora majoriteten av
dessa har ett besök hos mig som specialist
och får därefter fortsatt vård och behand-
ling hos husläkaren. Under tiden blir våra
långvarigt sjuka patienter lidande eftersom
deras väntetider till återbesök ökar. 

Väntetiderna är en särskilt kritisk faktor
för MS-patienter som behöver regelbundna
kontroller på grund av skov och andra för-
ändringar i tillståndet som kräver anpass-
ning av medicineringen.

– Själv har jag aldrig behövt avstå från
behandling av ekonomiska skäl, men jag
vet att läkare på andra sjukhus med
snävare ramar tvingats skjuta upp behand-
lingar. I min verksamhet är det stora pro-
blemet i dag den strikta tillämpningen av
vårdgarantin, vilket i praktiken innebär att
vi måste prioritera patienter på andra
grunder än rent medicinska.

Helene Thornblad

Vårdgarantin
riskeraratt
slå hårt mot 
MS-sjuka

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se
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Västernorrland. Detta var inte korrekt.
För en fullständig redogörelse kring
detta och tillgång till de aktuella refe-
rensbreven, besök gärna vår hemsida,
www.mantec.eu.

Från ManTecs sida har ambitionen hela tiden
varit att de som påverkas av förslag till föränd-
ringar också ska vara delaktiga när dessa förslag
genomförs. Att människor uppenbart har känt sig
felbehandlade, överkörda eller förorättade i denna
förändringsprocess är ytterst sorgligt och någon-
ting ManTec djupt beklagar.

”Omöjligt att tillgodose allas önskemål”
Samtidigt handlar det omställningsarbete som nu
pågår om att många människor faktiskt förlorar
sina jobb, och för många andra ändras arbetsför-
hållanden och rutiner. Att då helt och fullt tillgo-
dose alla inblandades krav och önskemål är,
tyvärr, i praktiken omöjligt.

ManTec ”sparkar” inte personal. Inte heller
lägger ManTec ner vårdavdelningar. Vad ManTec
gör är att ge förslag till sina uppdragsgivare på
vilka sätt de kan nå de mål som ManTec har
anlitats för att uppnå. ManTec ligger inte bakom
landstingets budgetunderskott. ManTec har
anlitats för att hjälpa till att komma tillrätta med
det.

”Förändringsarbetet saknar motstycke”
Det förändringsarbete som utförts vid Örnskölds-
viks sjukhus, och nu är under genomförande i
Sundsvall och Sollefteå saknar motstycke i svensk
sjukvård. I Örnsköldsviks fall handlar det om en
ca 10-procentig reducering av utgifterna och cirka
20 procent reducering av personalkostnaderna –
samtidigt som vårdkvaliteten bibehållits.

Från att förra året ha redovisat ett underskott på
106 miljoner kronor pekar allt på att sjukhuset i år
kommer att göra ett plusresultat, vilket är första
gången på fem år.

Samtidigt har sjukfrånvaron minskat bland sjuk-
husets anställda och Örnsköldsviks sjukhus upp-
fyller också i stort vårdgarantin.

Förtroendet för sjukhusvården i Örnsköldsvik
ökar nu enligt senaste nationellt genomförda mät-
ningen och är högst bland Västernorrlands
sjukhus samt över riksnittet i Sverige. Antalet fasta
läkartjänster har ökat på sjukhuset, samverkan
med primärvården och kommunen har effektivise-
rats och sjukhusets hela organisation fungerar
utifrån fokus på det effektiva patientflödet. Även
kvalitetssäkringen i patientsäkerhetsarbetet har
utvecklat ett system som nu tillhör de mest effek-
tiva och genomarbetade i landet.

ManTec har anklagats för att ta hutlöst betalt för
sina tjänster. Det är fel. Totalt har ManTec fakture-
rat cirka 42 miljoner kronor plus moms under två
års tid för förändringsprojekten i Örnsköldsvik,
Sollefteå och Sundsvall. Utslaget på det tiotal kon-
sulter som arbetat vid de tre sjukhusen, exklusive
kostnader för resor, kost, logi och andra utlägg
som ingår i vår debitering, innebär det ett arvode
per konsult på ca 1 500 kronor i timmen. Det
priset är lågt i förhållande till vad andra företag
med jämförbar erfarenhet av att genomföra stora
förändringsprojekt debiterar.

I projektet på Örnsköldsviks Sjukhus har
ManTec’s arbete kostat ca 14 miljoner plus moms,
totalt ca 18 miljoner. Med en resultatförbättring
från minus 106 miljoner till ett nollresultat så mot-
svarar detta cirka två till tre månaders förluster
jämfört med om verksamheten hade fortgått som
tidigare.

Stora förändringsprocesser i stora organisatio-
ner kostar att genomföra och får återverkningar
för enskilda människor. Men i en organisation
som förlorar miljontals skattekronor – i månaden –
är det också nödvändigt att dessa förändringar
görs.

Göran R Svensson,
styrelseordförande, ManTec

ot ManTec ärdjupt orättvis”
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En faktura på 29.997 norska kronor för
nio timmars arbete på Haukelands
sjukhus i Bergen år 2006 och en
faktura på arbeten för 170.000 kr
samma år till Asker og Baerum
sjukhus. 
Det är vad Mantec, ett halvår efter

Sjukhusläkarens avslöjanden, presen-
terar som den ”fullständiga redogörel-
sen” som enligt företaget ska bevisa
att Mantec har bedrivit omfattande
konsultverksamhet inom hälso- och
sjukvården i Norge.

▼ Det var i februari som Sjukhusläkaren kunde
berätta att Mantec kommit med tvivelaktiga uppgifter
och överdrivit sin konsultverksamhet inom hälso- och
sjukvården i Norge. 

I maj bekräftades Sjukhusläkarens avslöjanden av
Uppdrag Granskning som besökte de norska sjukhus
som Sjukhusläkaren varit i kontakt med.

Fakturorna, som Mantec nu publicerar på
sin hemsida, liksom delar av den handfull
referenser som också lagts ut på nätet har
svartmaskerats av företaget, men Sjukhuslä-
karen kan avslöja vad Mantec försöker dölja
och då visar det sig att fakturorna inte är på
mångmiljonbelopp som kunnat bevisa san-

ningshalten i företagets påståeenden till
landstinget om omfattande och framgångs-
rika sjukvårdsprojekt i Norge.

Fakturan till Haukelands sjukhus i Bergen gäller
nio timmars arbete där Mantecs konsult debiterat
3.333 kr i timmen och fakturan på konsultinsatser för
170.000 kr till Asker og Baerums sjukhus ska delas
mellan Mantecs konsult Roald Ness och Thor Augun
Gulbrandsen som då var konsult åt det norska kon-
sultföretaget Habberstad, vilket också framgår tydligt
av de referenser som nu finns att tillgå på nätet.

Thor Augun Gulbrandsen värvades senare till
Mantec och blev VD för  Mantec Helse då företaget
tog sig in på den svenska  sjukvårdsmarknaden. 

”Vi har bara en faktura från Mantec 
under hela 2000-talet”
Sjukhusläkaren har varit i kontakt med Cato Boye,
räkenskapschef på  Vestre Viken HF, sjukhuset Asker
og Baerum, som nu får figurera som referens på
Mantecs hemsida.

På frågan hur omfattande Mantecs verksamhet varit
på sjukhuset ber han att få kontrollera uppgifterna
och återkommer efter ett par veckor med beskedet att
fakturan på 170.000 kr är den enda från Mantec under
2000-talet.

”Tyder på att företaget inte har rent mjöl i påsen”
– Det är beklämmande läsning. Hade företaget haft
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Sjukhusläkaren 
avslöjarvad Mantec
försökerdölja

Två svartmaskerade 
fakturor på mindre summor
enda “beviset” på den
påstått omfattande 
verksamheten i Norge
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rent
mjöl i påsen hade man så
klart publicerat fakturor utan
maskeringar och fakturor på
mångmiljonbelopp och inte fakturor
som visar sig vara rena fickpengar i
de här sammanhangen, säger Lennart
Bråbäck, docent i pediatrik och hand-
ledare vid landstingtets avdelning för
forskning och utveckling.

Förutom de två fakturorna till Asker
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29.997 norska kr

Fortsättning nästa uppslag >> 

170.000 
norska kr

Mantec har svart-
maskerat de fakturor
som konsultföretaget
lagt ut på nätet, men
Sjukhusläkaren kan
avslöja vilka summor
det rör sig om.
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og Baerums sjukhus och Haukelands sjukhus har
Mantec presenterat fem referenser på hemsidan.

En av referenserna är undertecknad av
personal- och organisationsdirektören på
Akers universitetssjukhus vars namn
maskerats på  grund av personskyddsskäl,
enligt Mantec. Ett annat skäl till att Mantec
vill dölja namnet kan vara att personal-och
organisationsdirektören slutat sin anställ-
ning på det norska sjukhuset och sedan fått
jobb hos Mantec.  

Någon faktura med Mantecs namn till Akers universi-
tetssjukhus presenteras däremot inte på Mantecs
hemsida. Tidigare har  inköpschefen, Karina Arnsens
givit beskedet att Mantec inte utfört uppdrag åt sjukhuset
eftersom företaget inte finns i sjukhusets inköpssystem. 

Men det är inte bara kring sanningshalten i
Mantecs norska referenser det stormat. Det
har även stormat kring  landstingets gransk-
ning av referenserna.
Kontrollen gjordes av dåvarande sjukhusdi-
rektören, Jan Sundqvist i Örnsköldsvik. Som
Sjukhusläkaren tidigare avslöjat arbetar
även han idag som konsult åt Mantec med
uppgift att skaffa nya kunder till företaget.

Det var bland annat på hans rekommendationer som
Mantec fick konsultuppdragen åt landstinget i Väster-
norrland. 

Upphandlingen var olaglig
Någon offentlig upphandling gjordes aldrig, vilket var
ett lagbrott. Upphandlingen granskades av Konkur-
rensverket i början av året. Slutsatsen var att konsul-
terna inte borde ha tilldelats något kontrakt och att
landstinget bröt mot lagen när Mantec anlitades 2008. 

I huvudavtalet med landstinget i Västernorrland där
Mantec presenterade sin verksamhet i form av power-
pointbilder uppgavs att företaget genomfört 40 fram-
gångsrika projekt inom sjukvård, bland annat på St.
Olavs sjukhus i Trondheim, något som  förnekades av
de ansvariga på  sjukhuset då de kontaktades av Sjuk-
husläkaren.

När nu Mantec väljer att lägga fram ”den
fullständiga redogörelsen” nämns inte de
påstådda konsultuppdragen på St. Olavs
sjukhus i Trondheim med ett ord. Företaget
presenterar inga fakturor eller referenser
från sjukhuset.

Göran R Svensson menar i sitt inlägg på föregå-
ende uppslag att företaget med sina insatser sparat

100-tals miljoner kronor och att omorganisationen
varit en succé, samtidigt som han beklagar att männi-
skor känt sig felbehandlade, överkörda och förorät-
tade.

Att det går att spara 100-tals miljoner kortsiktigt om
100-tals anställda avskedas är en självklarhet, som
ingen ifrågasatt. Vad som händer på sikt med sjukvår-
den debatterade vi i Sjukhusläkaren nr 1/2010, där
anställda oroades över att vården var på väg att
raseras. 

I samma nummer dömde organisationsforskaren
Catrin Johansson ut landstingets och Mantecs tillväga-
gångssätt och menade att forskningen visat att det
top-down-styre som uppvisats och de paniknedskär-
ningar som nu sker inte är hållbara på sikt utan
kommer att stå sjukvården i Västernorrland dyrt både
ekonomiskt och i form av försämrad vård.

Lennart Bråbäck (bilden nedan) menar att Mantecs
inhopp på sjukvårdsarenan både försenat och fördyrat

omorganisa-
tionen av
sjukvården i
Västernorr-
land.

– Hela
omställningsarbetet fördröjdes
med ett halvår - till vilka kost-
nader? Sjukhuset kommer att
bantas med 425 årsarbeten -
det är 10 färre än det som
ingick i den tidigare sjukhus-
ledningens planering.

Den förra sjukhusdirektören
hade personalens förtroende
men sparkades därför att
omställningsarbetet gick för
långsamt. Man talade om att

Sundsvalls sjukhus blödde och att 12 miljoner kronor
rann ut ur sjukhuset varje månad. Nu börjar man se
resultatet. Sparkravet på Sundsvalls sjukhus reducera-
des med 38 miljoner kronor - pengar som landstinget
i stället måste spara in på annat håll. 

Så vad vann den politiska ledningen och sjukhuset
på att sparka den tidigare sjukhusdirektören, undrar
Lennart Bråbäck.  

– Landstingets svarta hål i Norrland blev en guld-
gruva för konsultföretaget, men alla andra blev för-
lorare.

Mantec fick under arbetets gång även hård kritik av
de anställda på Sundsvalls sjukhus för att inte  kunna
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”Man undar vad den politiska ledningen vann med att sparka förra 
sjukhuschefen Margaretha Rödén. Omorganisationen fördröjdes med ett halvår
och facit visar nu att Sundsvalls sjukhus bantas med 10 färre årsarbetare än vad
den sparkade ledningen planerade i samförstånd med de anställda” 

”Mantec försenade
och fördyrade
omorganisationen”
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sjukvård. Samma kritik har företaget fått i Danmark
och Norge. Så här sade Are Saastad , fackligt förtroen-
devald på Akers sjukhus i Norge, till Sundsvalls tidning

– Våra erfarenheter är att det är de anställda
som måste tala om hur det ska vara, medan
det är konsulterna som får betalningen.
Tyvärr har sjukvård blivit en mycket lukrativ
bransch för konsultbolagen i Norge idag. 

I Sjukhusläkaren nummer 1/2010 riktade överläka-
ren Hans Madsen, vid Ålborg Universitetssjukhus i
Danmark, samma kritik:

– Vi upplevde att vi fick göra större delen av
arbetet själva. Konsulterna var väldigt teoretiska och
de presenterade matematiska modeller, bland annat
om bemanning, som var helt orealistiska. När samar-
betet var klart efterfrågade vi en slutrapport eller en
dokumentation av det genomförda projektet. Men vi
fick aldrig någon redovisning, vilket vi tyckte var för-
vånande. Vi har därefter fortsatt vårt arbete på egen
hand.

Mantec hävdar i inlägget på föregående uppslag att
företaget fått orättvis hård kritik av Sjukhusläkaren
med kvällstidningsvinklade rubriker.

Tyvärr är de kvällstidningsvinklade rubrikerna inte
konstruerade av Sjukhusläkaren utan är självförvål-
lade av Mantec, landstinget och de konsulter som
anlitas av landstinget. Att inte berätta det vi uppda-
gade i vår granskning hade att varit att undanhålla
fakta för landstingets anställda och skattebetalarna. 

Konkurrensverket fastslog att landstinget
och Mantec handskats olagligt med skattebe-
talarnas pengar och medvetet brutit mot
upphandlingslagarna. Mantecs VD, Göran R
Svensson, visade sig ha dömts för svindleri
och finns noterad för flera stora konkurser i
Bolagsregistret. Personalkonsulten IngMarie
Bäcklin, som anlitades personligen av nuva-
rande sjukhusdirektören Sigbjörn Olofsson
för att sköta de känsliga avskedandena av
100-tals anställda tvingades avgå efter
endast 20 timmar då det avslöjades att hon
varit notoriskt kriminell och avskedats efter
bedrägeri mot flera arbetsgivare. 

Det var dessa fakta som skapade rubrikerna i tid-
ningen, som Göran R Svensson kallar kvällstid-
ningsvinklade. 

Till detta ska läggas de vänskapsrelationer som
avslöjades och upphandlingschefen Sören Lanners
besked att han ansåg att det räckte med en muntlig
genomgång och några powerpointbilder för att ge
Mantec uppdraget utan offentliga upphandling, vilket
lagen kräver.

Att Mantec inte skulle fått yttra sig under Sjukhusläka-
rens granskning är nonsens från Göran R Svenssons sida.

Ingen av Mantecs konsulter ville svara på Sjuk-
husläkarens frågor, antingen med hänvisning till att

det rörde sig om affärshemligheter eller också med
hänvisning till att frågor om sjukvård var sjukhusled-
ningens eller landstingsledningens ansvarsområde.
Göran R Svensson svarade personligen i ett mail till
Sjukhusläkaren (se nr 1/2010) att man inte lämnar ut
referenser annat än till nya kunder som ber om dem.
Samma besked fick anställda på Sundsvalls sjukhus
när det sökte uppgifter om Mantecs referenser. 

Christer Bark
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Fakta | Mantec
Styrelseordföranden i Mantec International AB är
Göran R Svensson. 1997 dömdes han för svindleri
av hovrätten i Göteborg. Han dömdes för att ha
genomfört en skenaffär i syfte att dölja för börsen
hur illa ställt det var med Invents finanser. 

▼ Mantec ägs och styrs av en trio; Göran R Svensson
från Göteborg, den högerpopulistiske norske politikern
Kjetil Barfelt och norrrmannen Paal Austad. Förutom kon-
sultverksamhet sysslar man med handel av fastigheter
och att förvärva, förvalta och försälja värdepapper, enligt
bolagsregistret.

Moderbolaget heter Mantec International AB, där Göran
R Svensson är styrelseordförande, Kjetil Barfelt är vd och
styrelseledamot och Paal Austad styrelseledamot.

Mantec AB är ett dotterbolag till Mantec International
AB. Samma trio sitter på samma poster även i Mantec AB.

Mantec AS i Norge styrs av Kjetil Barfelt och Paal
Austad.

Mantic Health AS registrerades i april 2007 och
är ett helägt dotterbolag till Mantec International
AB. I styrelsen  för Mantec Health AS sitter samma
personer plus Mette Barfelt.

Företaget har ett aktiekapital på 100.000 kr.
2007 och 2008 betalade Mantec Health AS inte

ut några löner. 2009 var intäkterna 759.220 kr
och företaget  hade löneutbetalningar för 416.506
kr enligt det europeiska bolagsregistret, EBR.

Mantec Management AB styrs av Göran R Svensson,
Kjetil Barfelt och Per Hans Berg, men Mantec Manage-
ment AB är inget dotterbolag till Mantec International AB
utan är ett dotterbolag till Prosperus AB i Sverige som
ensamt ägs av Göran R Svensson. 

Prosperus är också moderbolag till Björsareds Fastig-
hets AB som även det ägs och styrs av Göran R
Svensson.

Prosperus ska, enligt bolagsregistret, förutom att
bedriva konsult och uppdragsverksamhet inom företags-
ledning, ekonomi- och organisationsfrågor också
förvärva, förvalta och försälja värdepapper och ägna sig
åt handel med fastigheter, byggverksamhet, samt
därmed förenlig verksamhet. Enligt bolagsregistret ska
Mantec Management AB syssla med i stort sett samma
saker; konsultverksamhet, äga och förvalta fast
egendom och värdepapper
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Göteborg hårdast drabbad

Den storstad i Sverige som drabbats av
flest stora katastrofer är Göteborg. Inte
minst den stora diskotekbranden med
63 döda och 214 skadade ungdomar
har satt sin prägel på katastrofbered-
skapen i Göteborgs sjukvård. 

▼ Diskotekbranden den 30 oktober 1998 inträffade
samtidigt som de gamla landstingen tillsammans bilda-
de Västra Götalandregionen. 

– Händelsen visade våra politiker och höga
tjänstemän i regionen att katastrofer också
inträffar i Sverige och inte bara i länder som
Bangladesh, säger Per Örtenwall, överläkare
i kirurgi och anställd vid PKMC, Prehospitalt-
och Katastrofmedicinskt centrum i
Göteborg.

”Fortfarande osäkert vad som skulle
hända vid en stor katastrof idag”
Han konstaterar att det inträffade gjorde att den kata-
strofmedicinska organisationen och beredskapen i
Västra Götaland fick en knuff framåt. Men han är ändå
osäker på hur man skulle klara att ta hand om patien-
ter vid en liknande olycka i dag. 

Av de tre sjukhusen har Östra och Mölndal
specialiserats och är inte längre fullvärdiga
sjukhus och på Sahlgrenska har antalet vård-
platser minskat kraftigt.
– En likande olycka i dag skulle innebära ett
ännu större tryck mot Sahlgrenska Universi-
tetssjukhuset än vid diskotekbranden, kon-
staterar han.

Per Örtenwall har själv varit med och tagit hand om
skadade vid flera av de svåra olyckor som drabbat Göte-
borg och menar att det finns flera viktiga erfarenheter
att ta till sig.

Oväntade svårigheter
– Det som var oväntat vid diskotekbranden var de kul-
turella skillnader som visade sig eftersom majoriteten
av brandoffren var invandrarungdomar. Alla vänner
och anhöriga till de skadade som invaderade sjukhusen
och belägrade olycksplatsen var något helt nytt för oss.
Det hade vi tidigare inte varit med om, berättar han.

Att informationen spred sig så snabbt bland anhöriga
berodde också på att mobiltelefonen nu fanns i varje
människas ficka. 

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Tjörnbron är en av katastrofplatserna i Göteborg. Här dog åtta personer när bron rasad
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ad av katastrofer i Sverige

bron rasade, berättar Per Örtenwall, överläkare i kirurgi och anställd vid PKMC, Prehospitalt och Katastrofmedicinskt centrum . Foto: Magnus Gotander

Fortsättning nästa uppslag >> 

En annan oväntad svårighet som ställde till problem
var de utländska namnen på patienterna.

– De flesta hade namn som inte var familjära för den
svenska sjukvården, konstaterar Per Örtenwall.

v-tab Sjukhus_nr4_2010.qxd  10-09-02  14.30  Sida 39



För- och efternamn blandades ihop eller stavades fel
när patienterna skrevs in vilket senare gjorde att det
var svårt att lämna besked till anhöriga.

Eftersom Sahlgrenska inte har någon brandskaden-
het flögs de tretton svårast skadade till olika brännska-
de-enheter, i Linköping, Uppsala och till Bergen i
Norge.

– När vi begärde att få ambulanshelikoptrar till pati-
enterna visade det sig att det inte fanns någon stan-
dard eller enhetlig definition för vad en ambulansheli-
kopter skulle innehålla. Vi fick allt från det mest avan-
cerade till i stort sett ett tomt skal med propeller på
taket, berättar han.

För de patienter som skulle till Bergen ställde
Försvarsmakten upp med ett av sina jättelika Herkules-
plan. Planet kunde ta ombord de två ambulanser som
skulle till Norge. Ett problem var att trots att planen
genererade mycket el kunde de inte överföras till den
övervakningsutrustning och de pumpar i ambulanserna
som var kopplade till patienterna.

– Det fick vi lösa med hjälp av batterier, berättar Per
Örtenwall.

Ett par ambulanser från Skaraborg sjukhus byggdes
om och utrustades efter händelsen med adapter för att
kunna strömförsörjas från planet, liksom förstärkta
fästpunkter för att kunna säkras under flygtransport .

– De fanns tillgängliga under några år, beredda att
rycka ut om det behövdes men de är tyvärr nedlagt nu,
säger Per Örtenwall.

De direkta praktiska konsekvenserna för sjukvården i
Västra Götaland av de katastrofer som drabbat Göte-
borg, menar Per Örtenwall är:

• En medvetenhet bland sjukvårdspersonal att Sveri-
ge kan drabbas av katastrofer.

• Sjukvården utrustades med ambulanshelikopter.
• Vi skapade en standard på regional nivå för tjänste-

man i beredskap som fick mandat att sätta hela orga-
nisationen på fötter, den har nu införts i hela landet.

•  Katastrofarbete har olika tidsförlopp för olika per-
sonalgrupper. För brandpersonal, ambulansförare och
sjukvårdspersonal på akuten var det hela över efter det
akuta skedet. Sedan måste de ta itu med andra uppgif-
ter. 

Vid diskotekbranden drabbades personalen på
plastikkirurgen hårdast. Många av ungdomarna var
patienter där under lång tid och det utvecklades per-
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Flera svåra olyckor i Västra Götaland

1977. Jordskred i Tuve. 9 döda, 62 skadade.
1978. Brand på Stadshotellet i Borås. 20 döda,
50 skadade.
1980. Tjörnbron rasar. 8 döda.
1987. Tågolycka i Lerum. 9 döda, 130 skadade.
1990. Fartygsbrand på Scandinavian Star. 158
döda och 30 skadade.
1992. Spårvagnsolycka i Göteborg. 13 döda, 37
skadade. 
1998. Diskotekbrand på Hisingen. 63 döda och
213 skadade.
1998. Fyrverkeriolycka i  Borås.  2 döda, stor
PKL-insats.
2001. EU-toppmöte i Göteborg. 143 skadade.
2008. Rainbow på Liseberg kollapsar. 33
skadade.
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Efter diskotekbranden 1998 fick sjukvården i Göteborg stationär ambulanshelikopter.
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sonliga relationer mellan personal och patienter. 
Också de tretton svårast skadade som i det akuta ske-

det vårdades på brandskadeenheterna flyttades över
till plastikkirurgen. Det innebar en svår belastning för
många i personalen och plastikkirurgen förlorade
mycket personal som inte orkade jobba kvar, 1- 2 år
efter olyckan.

• Akutmottagningen måste organiseras som en ska-
deplats. Händelserna i Göteborg visar att patienterna
kommer in till akuten blixtsnabbt. De skadade kommer

i taxibilar, bussar, polisbilar och ambulanser i en salig
röra. Prioriteringar som egentligen ska göras på ska-
deplatsen måste göras på akuten.

• Rörliga team som Storbritannien har ,i form av
brännskadeteam eller neuroteam, kan vara effektiva
när patienterna har spritts ut på olika sjukhus där dessa
specialiteter inte finns.

Anna-Lena Bengtsson
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ikopter. Foto: Magnus Gotander
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– Att få jobba med biståndsarbete ser jag
som en möjlighet att få lära mig nya
saker, både professionellt och som männi-
ska. Det säger Maria Ernudd, anestesilä-
kare vid MAS som tillbringat en månad av
sommaren på fältsjukhus i Port-au-Prince
på Haiti.

▼ Maria kom till det stora fältsjukhuset i början av juni,
drygt fem månader efter jordbävningen. Även om
läget inte längre var akut och det hade gått lång tid
efter katastrofen så var en hel del patienter fortfaran-
de obehandlade.

– Många som opererats akut under svåra omständig-
heter var tvungna att opereras om och andra hade fort-
farande helt obehandlade skador i form av oläkta frak-
turer och leder som var ur led efter fem månader, be-

rättar Maria Ernudd.
Men de skador hon

fick vara med och ta
hand om handlade
också om mer vardag-
lig sjukvård i form av
bukhinneinflamma-
tioner med långt
gångna tarmskador
och skottskador. Sjuk-

huset bestod av
flera uppblåsbara
tält och hade 240

bäddar, flera operationssalar, en brännskadenhet och
en akutmottagning. De flesta som Maria jobbade med
var haitier. Av de utländska läkarna från ”Läkare utan
gränser” var de flesta från Frankrike, berättar hon. 

– Jag talade ganska bra franska en gång i tiden och
jag förstår fortfarande det mesta som sägs, men det
tog lite tid att komma igång och prata igen, säger hon.

Dessutom talade många av patienter enbart Kreol
och behövde hjälp med översättning av den lokala
sjukvårdspersonalen.

– Jag är narkosläkare och det jobbade jag också hu-
vudsakligen som i Port-au-Prince. Men jag fick dess-
utom ronda patienter, hjälpa till på akuten och vara ute
på vårdavdelningar.

Till att börja med var det svårt att komma underfund
med hur sjukvården var organiserad och hur Maria rent
fysiskt skulle hitta sina patienter, vem hon skulle prata
med för att få saker gjorda.

– De hade en helt annan struktur än vad vi har i Sveri-
ge och det var jag tvungen att snabbt försöka ta till mig
på ett främmande språk . 

Sitt privatliv fick hon glömma under tiden i Port-au-
Prince. Ett litet tält som var otroligt varmt och fuktigt
var Marias sovplats. Dusch, toalett och kök fanns i ett
litet hus som hon delade med övrig utländsk sjukvård-
spersonal.

– Jag väntade så länge jag kunde med att gå och
lägga mig eftersom det var så varmt. Det gjorde att jag
tillbringade den mesta tiden med de andra biståndsar-
betarna, berättar hon.

Väntade tills barnen blev vuxna
Maria valde att vänta med att resa ut och jobba med
bistånd till hennes tre barn vuxit upp. Att sticka iväg
när barnen var små var inte möjligt och när de var ton-
åringar tyckte hon att det var känsligt att åka ifrån
dem. Att det blev ”Läkare utan gränser” hon åkte med
beror på att hon gillar deras filosofi.

– Det är en humanitär organisation som är fri från
politiska och andra intressen. Man ger vård till alla på
lika villkor utan att bry sig om religion eller etnicitet. I
uppdraget ingår också att berätta för omvärlden vad
som händer, det sympatiserar jag med.

Maria tror att det kan vara en fördel att ha jobbat
som läkare några år innan man ger sig ut.

– Det är viktigt att vara trygg i sin yrkesroll, att vara
flexibel och tycka om att samarbeta med andra männi-
skor, säger hon.

Maria betonar också att det är viktigt att vara beredd
att göra saker på ett annat sätt än vad man är van vid
och att vara ödmjuk.

– Man kan inte komma som välnärd, utvilad, väster-
länning till andra sidan jordklotet och berätta hur saker
och ting ska göras. Det fungerar inte särskilt bra, säger
hon.

”Det gäller att inse 
att man får göra så gott man kan”
Det är viktigt att förstå att man kanske måste göra
saker på ett enklare sätt än vad man är van vid.

– Det gäller att inse att jag gör vad jag kan med de
resurser jag har här och nu, även om det är frustreran-
de. Det är svårt när patienter inte överlever som jag vet
skulle ha överlevt med den vård vi har i Sverige. Man
gör så gott man kan helt enkelt, säger hon.

Maria berättar att hon hade funderingar omkring vilka
påfrestningar hon skulle utsättas för innan hon reste.

– Jag var orolig att jag inte skulle klara av att se män-
niskor lida eller att jag skulle bli deprimerad efteråt.
Men det visade sig att jag klarade det bra och det gör
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Att jobba på Haiti stärkte självkänslan

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

–Flexibilitet och samarbete är nödvändigt,
säger Maria Ernudd.
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också att jag känner att erfarenheterna har gjort att
jag har växt som människa och har stärkt min självkäns-
la, konstaterar hon.

Port-au-Prince är ett både våldsamt och mycket fat-
tigt samhälle som det inte är helt enkelt att komma till
som hjälparbetare. Det var förbjudet för hjälparbetar-
na att gå utanför sjukvårdsområdet ensamma och
Maria kunde dagligen höra skottlossning utifrån sta-
den.

– Det är chockerande att se hur raserat samhället
fortfarande är. Vad jag kunde se har någon återupp-
byggnad ännu inte påbörjats. Den mesta hjälpverksam-
heten har hittills gått till sjukvård, tält och vatten. Var-
ken skolor och arbetsplatser har ännu börjat byggas
upp igen. 

Men Maria har ändå en bra känsla med sig hem från

arbetet på Haiti.
– Jag är imponerad av den värme och tacksamhet jag

mött hos lokalbefolkningen och imponerad av hur
mycket de orkar trots sina svåra upplevelser.

Tillbaka på MAS, i Malmö har Maria just haft sin förs-
ta jour och konstaterar att allting finns som hon behö-
ver i jobbet som läkare.

– Jag kan få hur mycket blod som helst till patienter-
na, det finns en intensivvård, jag har tillgång till alla
läkemedel och hjälpmedel som patienterna behöver
och patienterna är inte undernärda eller svårt anemiska
redan från början, säger Maria Ernudd, som är beredd
att snart ge sig ut i världen igen.

Anna-Lena Bengtsson
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Det är fantastiskt att se att allt finns på plats som jag behöver, säger Maria Ernudd tillbaka på MAS. Foto: Andre de Loistedt
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Johan von Schreeb, kirurg och
forskare vid Karolinska Institutet
med inriktning på Katastrofmedicin
var initiativtagare till Läkare utan
gränser i Sverige 1993. Vilka råd
ger han till dem som vill resa ut? 

Ställs det speciella krav på läkare som åker
ut i världen och jobbar med katastrofmedicin?

– Ja, många har
nog en orolig
ådra i kroppen,
men det krävs
både att man har
ett äventyrligt
ben att stå på och
ett medmänskligt.
Många av oss är
nog äventyrssöka-
re beredda på
strapatser men
samtidigt är det
viktigt att ha in-
sikt och förståelse
för de problem
som kan finnas på
platsen. 

– Jag brukar
säga att man inte
får ha mer än ett

certifikat. Är man både sportdykare och segelfly-
gare då har man ett för mycket, och är farlig.

Ska man tänka på något särskilt 
innan man ger sig ut?
– Man måste förbereda sig mentalt. Det krävs

ett annat sätt att tänka i resursknappa områden.
Det gäller att tänka på hälsonivå och vara beredd
att anpassa resurserna efter behoven, det är vi

inte vana vid i svensk sjukvård. Du får inte möta
patienterna en och en. Det kan handla om hundra
patienter och du är tvungen att prioritera på
plats. Ibland är det också mer effektivt att göra
andra saker än att operera, till exempel gräva
brunnar så att befolkningen får rent vatten.

Hur kan man förbereda sig?
– Det finns kurser vid Uppsala Universitet, vid

infektionskliniken på Ryhovs sjukhus i Jönköping
och på Karolinska Institutet. Där kan man gå kur-
ser i bland annat mödrahälsovård och vaccinatio-
ner vilket är nödvändigt att kunna. Vi är vana vid
att hälsa handlar om sjukvård och medicin, men
att folk mår bra handlar ju om så mycket annat.
Det kan handla om mat, rent vatten och tak över
huvudet. 

Händer det att läkare som är ute 
på internationellt uppdrag skadas?
– Inte i jobbet, det är mycket ovanligt. De vanli-

gaste skadorna uppstår på fritiden. Människors
moral ändras ofta vid utlandsuppdrag. Vanligast
är nog att folk skadas när de kör motorcykel i be-
rusat tillstånd.

Hur gör man om man vill resa ut 
med Läkare utan gränser?
– Börja med att gå på de informationsmöten

som hålls, alla datum för träffar finns på hemsi-
dan. Då får man också veta om man behöver kom-
plettera sin utbildning med speciella kurser.

Sedan är det bara att ställa sig till förfogande.
Man kan inte bestämma vart man vill resa. Man
får ett förslag, då gäller det att ställa upp. 

Vad är ditt uppdrag inom 
Läkare utan gränser idag?
– Just nu gör jag en utvärdering av insatserna i

Haiti. Jag försöker kombinera mina erfarenheter
och kunskaper från Karolinska Institutet, genom
att koppla ihop vetenskap och praktik.

Anna-Lena Bengtsson

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Initiativtagaren till 
Läkare utan gränser:

Alltför äventyrliga 
personer är farliga
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Häromdagen kom ett massmail från
Gaza. Mohamed ALShobaki är 23 år
och söker en neurokirurg som kan
bedöma hans radierande nacksmärtor. 

▼ Genevekonventionen påbjuder civilbefolkningens
skydd i ockuperat territorium. International Committee
of the Red Cross är en opartisk, neutral och självständig
organisation som arbetar med att driva konventionens
syften. 

IRCR har ett renodlat humanitärt syfte att skydda liv
och hjälpa människor vid väpnade konflikter och andra
våldssituationer, speciellt människor som inte själva är
inblandade i konflikt såsom skadade, sjuka och tillfång-
atagna. Vid de nordiska läkarförbunden möte i veckan
vittnade Mads Harlem, norsk jurist, om svårigheterna
att få genomslag för internationell rätt i Israel-Gaza
konflikten. 

Till följd av Israels blockad försämras den
medicinska vården i Gazaremsan allt mer och
är idag ”all time low” enligt ICRC. Det råder
brist på såväl kompetens som material. Isra-
eliska staten beslöt i juni att lätta på blocka-
den för att förbättra livsbetingelserna för
det palestinska folket. Detta har dock inte
ändrat gränspolisens arbetssätt. De fortsät-
ter att obstruera Gazabornas rätt till medi-
cinsk vård. 

PHR (Physicians For Human Rights) i Israel har i en
rapport från juli i år fastslagit att Israels Shin Bet säker-
hetsservice använder oacceptabla metoder mot patien-
ter som behöver medicinsk vård. Rapporten innehåller
en stor mängd vittnesmål på brott mot internationell
rätt tillika mänsklig etik och moral.

WHO rapporterar att israelisk gränspolis i juni stop-
pade en CT-scanner samt defibrillatorer och monitorer
avsedda för Shifa sjukhuset i Gaza. Palestinska hälsomi-
nisteriet i Ramallah rapporterar att Israel i juni konfis-
kerade sju syrgasapparater som Norge donerat. Israe-
lerna påstod att apparaterna kunde användas för icke-
medicinska syften även de som skulle till det europeiska
sjukhuset i norra Gaza och till sjukhusen på Västban-
ken.

Sjukvårdsministeriet rapporterar om brist på medici-
ner och medicinsk utrustning. I maj fattades 110 medi-
ciner och 123 sorters utrustning. Ytterligare 76 sorters

läkemedel och 60 sorters utrustning förväntades ta slut
under sommaren till förfång för patienter med kronis-
ka sjukdomar. Det råder stor brist på läkemedel mot
cancer, cystisk fibros, epilepsi, hemofili, thalassemi samt
utrustning för njurdialys, cancerbehandling och förloss-
ningskirurgi.

Parallellt med att man förhindrar införsel av
denna medicinskt essentiella utrustning för-
hindrar man palestinska läkare medicinsk
träning utanför Gaza och hindrar medicinska
delegationer och sjukvårdsgrupper att
komma in.

Då sjukvården i Gaza fungerar undermåligt måste
många patienter remitteras för vård utanför Gaza, till
Israel och östra Jerusalem. 40 procent av dem som re-
mitteras lider av sjukdomar som inte kan behandlas i
Gaza: onkologi, ortopedi, oftalmologi och cardiologi. I
en omfattande byråkratisk process får ändå många
människor tillstånd att resa ut men alltfler nekas, tra-
kasseras och fördröjs så att de missar sina möjligheter
till behandling. 

Rapporten beskriver hur gränspolisen utnyttjar män-
niskors behov av sjukvård för att ta dem till fånga och
Mads vittnade om hur alla, även svårt sjuka
ambulanspatienter, ”av säkerhetsskäl” omlastas vid
gränsstation Erez och läggs i scanner, undersöks av
hund och därefter på egna ben får gå flera hundra
meter i stekande sol över gränsen till väntande ambu-
lans på israeliska sidan. 

PHR-Israel understryker behovet av att ge Pa-
lestinska patienter full tillgång till kvalificerad
sjukvård och kräver att Israel vidtar flera åtgär-
der omedelbart bl.a. att upphäva blockaden och
tillåta fri rörlighet, garantera fri import av läke-
medel och medicinsk utrustning och att säkra
människors tillgång till medicinsk vård oberoen-
de av politiska konflikter.

Alla människor har rätt till bästa hälsa definierad av
mänskliga rättigheter, social rättvisa och medicinsk etik.
Det är alla staters skyldighet att
garantera denna rätt och att
verka för att få den till stånd
såväl vid naturkatastrofer som
politiska konflikter. Mohamed
ALShobaki behöver en läkare
och det är hjärtskärande att läsa
hans mail.

Marie Wedin, 
ordförande i 

Sjukhusläkarföreningen
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– Visst kan man känna sig avskräckt
att resa ut till oroshärdar, men bara till-
fälligt. Det säger Tore Vikström, pro-
fessor i Katastrofmedicin och trauma-
tologi, några dagar efter att åtta läkare,
från USA och Storbritannien, på huma-
nitärt uppdrag i Afghanistan, hittats
skjutna.

▼ Tore Vikström tillhör en utvald skara läkare som
ingår i Stödstyrkan, en grupp som med kort varsel ska
kunna rycka ut och stödja utlandsmyndigheter och
bistå svenskar i nöd, i andra delar av världen.

– Vi agerar på uppdrag av Utrikesdeparte-
mentet och ska vara beredda att lämna Sve-
rige inom 12 timmar efter beslut, berättar
han.

Beslut om att Stödstyrkan ska aktiveras fattas av ge-
neraldirektören för MSB, Myndigheten för Samhälls-
skydd och Beredskap på begäran av UD. 

Det kan handla om svenskar som hamnat i naturkata-
strofer, terrordåd, stora olyckor eller politiska orolighe-
ter. Socialstyrelsen ansvarar för sjukvårdsfrågorna och
sammanställer information om behovet av krisstöd.

I mars 2005 fick Socialstyrelsen ett uppdrag från re-
geringen att ta fram ett förslag på hur svensk
sjukvårdspersonal kan användas vid katastrofer där
många svenskar utomlands, drabbats. Det resulterade i

en ny lag som trädde i kraft 1 september 2008, ”Kata-
strofmedicin som en del av svenska insatser utomlands”
(SFS 2008:552). 

– Det är bra att den kata-
strofmedicinska aspekten lyfts
fram som den centrala funk-
tion den måste ha i det här
sammanhanget och inte för-
svinner i ett allmänt krishan-
teringsbegrepp, säger Tore
Vikström. 

Han poängteras att den
sjukvårdspersonal, alla katego-
rier, som ska delta i insatser
måste ha utbildning och trä-
ning i ämnet katastrofmedicin. 

– Det räcker inte att man är
skicklig och erfaren inom sin
egen vardagsdisciplin efter-
som det i dessa situationer ställs helt andra krav på ytter-
ligare kompetens, säger Tore Vikström som till vardags är
kirurgöverläkare och professor i katastrofmedicin och
traumatologi vid Universitetssjukhuset i Linköping.

Bakom Stödstyrkan står förutom Socialstyrelsen och
MSB, också Rikskriminalpolisen, Svenska Kyrkan, Röda
Korset och Rädda Barnen. Varje myndighet eller organi-
sation har sitt ansvarsområde men med tydligt samver-
kansansvar ”samordning genom samverkan”. 

Inom ramen för Stödstyrkan finns också möjlighet att
aktivera en mindre grupp, Bedömningsenheten, som
ska kunna lämna Sverige inom sex timmar efter beslut.
Tore Vikström ingår också i den här mindre gruppen
som har tolv medicinska experter. 

Bedömningsenheten gör en första analys av hur beho-
vet av hjälp ser ut innan övriga inom Stödstyrkan enga-
geras. Den färdigpackade väskan har stått ett tag nu.
Senaste Tore Vikström gjorde en snabbutryckning var
sommaren 2006, vid evakueringen av svenskar från Bei-
rut, i samband med en storskalig beväpnad konflikt mel-
lan Hizbollah och Israel som varade i 34 dygn.

– Personligen har jag ännu inte varit ute på militära upp-
drag, utan på uppdrag av regeringen, Socialstyrelsen, Migra-
tionsverket och Internationella medicinska programmet vid
Landstinget i Östergötland berättar han. 

Insatserna han deltagit i har varit i Gaza, på Västbanken,
i Thailand, på Balkan, vid evakueringen från Beirut och i
Kenya. Detta skedde innan Stödstyrkan var etablerad och
innebar både kirurgiska och katastrofmedicinska insatser. 

Vid räddningsinsatser handlar det inte alltid om
att i första hand agera som läkare, berättar han.
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På plats i världens största flyktingläger Dadaab, i Kenya, våren 2009.

Tore Vikström, professor i
Katastrofmedicin och trauma-
tologi.

v-tab Sjukhus_nr4_2010.qxd  10-09-02  14.32  Sida 46



– Jag åker ut som katastrofmedicinsk expert och
sjukvårdsledare för ett team, inte som kirurg i första
hand. Det innebär att jag gör det som behövs. I Thai-
land var det bland annat att dela ut vatten och filtar till
behövande. Alla vi som är engagerade i den här bran-
schen måste ha flexibilitet, prestigelöshet och anpass-
ningsförmåga som ledstjärnor. 

Det är också viktigt att kunna agera och samarbeta
med lokalbefolkningen på plats även om det råder
stora kulturella skillnader, betonar han. 

Tore Vikström arbetar dagligen med katastrofmedi-
cinska frågeställningar vid Kunskapscentrum i
Katastrofmedicin vid Linköpings universitet där han är
programdirektör sedan 2002.

– Vi bedriver forskning inom katastrofmedicin och
traumatologi och har bland annat tagit fram ett kon-
cept för sjukvårdsledning vid allvarlig händelse och ka-
tastrof på vetenskaplig basis. Tillsammans med vårt
pedagogiska simuleringsprogram, har det slagit väl ut
och vi har stor utbildningsverksamhet både regionalt,
nationellt och internationellt, berättar han. 

Det innebär en omfattande internationell verksam-
het i länder som Japan, Nya Zeeland, Australien, Kina
och flera europiska länder. 

Katastrofmedicin på hemmaplan måste ha sin
utgångspunkt i vardagssjukvården och att sjukvårdsled-
ning är själva motorn som ska sätta igång insatsen be-
tonar han. 

– Det gäller att ha en organisation för kata-
strofmedicinsk beredskap som är integrerad
i huvudmannens sjukvårdsverksamhet och
som kan aktiveras när det behövs och inte
börja hitta på något nytt med helt nya män-
niskor i det akuta skedet, säger Tore
Vikström.
Det vanligaste misstaget är att man väntar
för länge med att fatta beslut som drar
igång processen, konstaterar han.

Som exempel nämner han räddningsinsatsen i Thai-
land. Där hände inget de första dagarna vilket ledde till
att en lång rad aktörer började agera på egen hand. Ar-
betet blev därför orationellt och ineffektivt utan någon
verklig koordinering av verksamheten, berättar han.

– Det är historia nu. Men det har lärt oss som arbetar
med katastrofmedicin och de berörda myndigheterna
en hel del som är till nytta i dag och vid framtida kata-
strofer, säger Tore Vikström. 

Anna-Lena Bengtsson

Fotnot. Katastrofmedicinskt centrum i Linköping har
bland annat givit ut "Sjukvårdsledning vid olycka och
katastrof"
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TILLSAMMANS BESEGRAR 
VI HJÄRTS JUKDOM 

Hjärt-Lungfondens roll är att skapa 
resur ser för att finansiera forskning och
för medla forskningsrön. Den verksam   -
he ten har idag starkare stöd från svenska
fol ket än någonsin tidigare. 

Tack vare gene rösa gåvor kunde Hjärt-
 Lungfon den öka satsningen på forskning
inom hjärt-, kärl- och lungområdet till 
154 mil jo ner kronor 2009. Forsknings -
insatserna förstärks ytterligare 2010 och
nu utlyses:

Lars Werkö högre forskartjänst
3-årig tjänst med halvtid forskning och 
halvtid klinisk tjänstgöring. 
Inkluderar även forskningsstöd.

Hjärt-Lungfondens allmänna 
forskartjänster
3-åriga tjänster som kan vara på hel- 
eller halvtid.

Bedömningsgrund Vid utvärdering av de
sökande kommer särskilt att beaktas 
originalitet och sannolik klinisk betydelse
av de sökandes forskningsprogram.

Ansökningar lämnas in senast den 3 oktober
2010. Mer information om dessa forskar-
tjänster och ansökningsförfarandet hittar
du på www.hjart-lungfonden.se

Ytterligare upplysningar om tjänsterna
Kontakta professor Jan Nilsson, telefon
0733-39 12 30 eller professor Claes-
Göran Löfdahl, telefon 0705-67 12 06.

Hjärt-Lungfonden
ledigförklarar nu
Lars Werkö högre
forskartjänst samt
tjänster för 
klinisk forskning.

•

•
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Att så snabbt som möjligt få ut resenärer-
na ur bussen vid en busskrasch är det 
absolut viktigaste för att kunna rädda så
många liv som möjligt. Det säger Ulf
Björnstig, professor i kirurgi, som ägnat
en stor del av sitt liv åt skadepreventiv
forskning.

▼ Det händer att skadade vid busskrascher dör trots att
de egentligen inte har dödliga skador. Ett ineffektivt
räddningsarbete som tar lång tid i kombination med
tryck mot bröstkorgen gör att de skadades andningsar-
bete blir så tungt att de till slut avlider, berättar Ulf
Björnstig.

Genom att effektivisera räddningsarbetet går det att
minska tiden för att ta ut de skadade. 

En jämförelse mellan konventionella meto-

der som vanligtvis amvänds av
ambulanspersonal och räddningstjänst och
metoder som provats ut av Räddningsskolan
i Sandö och Kunskapscentrum i Katastrofme-
dicin i Umeå visar att tiden kan minskas, från
50 till 9,5 minuter.

– Möjligheterna att hanterar situationen effektivt
ökar om man får möjlighet att träna och tänka efter
före, säger Ulf Björnstig.

Som exempel berättar han att det snabbaste sättet
att få ut så många som möjligt ur en kraschad buss som
ligger på sidan är genom ett hål i taket i mitten av bus-
sen.

– Vi testade flera avancerade verktyg för att såga upp
hålet, men det visade sig att en enkel cirkelsåg från
varuhuset Jula var effektivast.

Ulf Björnstig berättar att det i genomsnitt sker en
stor bussolycka per år i Sverige.

– Tjugo till sextio personer brukar skadas och upp till
nio personer har avlidit vid dessa krascher, säger han.

Statistiken visar att risken är stor att olyckan
inträffar i glesbyggd där resurserna är små
och kravet på effektivitet är stort för att
rädda livet på så många som möjligt.

Ulf Björnstig är anställd vid Umeå Universitet, enhe-
ten för kirurgi och programdirektör för Socialstyrelsens
kunskapscentrum i katastrofmedicin i Umeå. Under
drygt två år har han också jobbat med skadeprevention
vid Vägverket.

Genom studier av Pontus Albertsson, doktorand vid
Umeå Universitet, under handledning av Ulf Björnstig,
har man visat hur ineffektivt räddningsarbetet varit vid
flera stora busskrascher, dessa har också undersökts av
Statens haverikommission. 

Studierna har omsatts pratiskt i form av kurser för att
lära räddningstjänst och ambulanspersonal den bästa
tekniken för att snabbt få ut de skadade ur en buss.
Under ett par år har man tillsammans med
Räddningsskolan i Sandö arrangerat kurser för ambu-
lanspersonal och personal från räddningstjänsten från
hela Sverige .

Studier visar att passagerarna ofta kastas runt i bus-
sen vid en olycka eftersom det har varit ovanligt med
effektiva 3-punks bälten i buss. Många av dem som avli-
der kastas ut när fönstren går sönder. Passagerare långt
fram och på sidorna i bussen kläms ofta fast av andra
obältade passagerare.

– Säkraste platsen i en buss är långt bak och i
mitten, konstaterar Ulf Björnstig.

Det var efter en omfattande busskrasch utanför
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Bussdöden kan minskas med
mer effektivt räddningsarbete

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Sverige drabbat av flera stora bussolyckor

1997, februari, Knivsta. Frontalkollision mellan
två bussar - 25 drabbade.
1998, november, Fjärdhundra/Sala. Singel-
krasch/brand - 50 drabbade.
2001, september,Indal, Sundsvall. Kollision
skolbuss - timmerbil, 42 drabbade,varav 6 omkom.
2001, november, Robertsfors. Singelkrasch, 34
drabbade.
2002, februari, Mantorp. Singelkrasch, 45
drabbade, varav 1 omkom.
2002, juni, Råneå. Kollision mellan två bussar, 17
drabbade, varav 2 omkom.
2003, januari, Ängelsberg/Fagersta. Singel-
krasch, 49 drabbade, varav 6 omkom.
2004, februari,Sälen. Singelkrasch liggbuss, ett
20 tal drabbade, varav 4 skadades svårt.
2006, januari, Arboga. Singelkrasch, 51
drabbade, varav 9 omkom.
2007, februari, Uppsala. Kollision mellan två
bussar, 62 drabbade, varav 6 omkom.

Källa: Kunskapscentrum för katastrofmedicin i
Umeå.
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Umeå 2001, där en buss blåste av vägen och landade
över ett vattendrag som Ulf Björnstig började intressera
sig för bussolyckor. I början var det lite svårt att överty-
ga myndigheterna om att bussolyckor skulle räknas till
katastrofmedicin, berättar han. 

Men efter att det inträffat flera stora busskrascher,
2003, 2004 och 2005 med mer än fem omkomna, grans-
kade Statens Haverikommission händelserna. Det resul-
terade i skarp kritik mot räddningsinsatserna för att de
inte varit tillräckligt effektiva.

– Det här gjorde att både Socialstyrelsen och Rädd-

ningsverket intresserade sig för våra studier, berättar
Ulf Björnstig.

Efter att ha haft fyra kurser per år för räddningstjänst
och ambulanspersonal träffas man nu en gång per år
för att jämföra erfarenheter och visa upp det undervis-
ningsmaterial som man tagit fram lokalt.

– Jag är mycket imponerad av den effektivitet man
utvecklat och det arbete man lagt ned ute i landet,
säger Ulf Björnstig.

Anna-Lena Bengtsson
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Ulf Björnstig, sitter långt bak i bussen för säkerhets skull. Foto: Jan Lindmark
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Svårigheten vid tågolyckor är att
de ofta inträffar i väglöst land. Det
kan vara svårt för räddningsperso-
nal att ta sig till olyckplatsen. Men
utan att strömmen stängs av och
områdets skyddsjordas kan rädd-
ningspersonalen inte komma fram
till de skadade och hjälpa dem.

▼ Brist på personal som kan skyddsjorda har visat
sig vara en svag punkt vid tågolyckor. Professor
Ulf Björnstig vid Katastrofmedicinskt centrum i
Umeå har en ny studie på gång som ska granska
hur resenärer skadas vid tågolyckor och hur man
effektivast tar hand om de skadade. 

Vid en stor övning på bangården i Norrköping
så sent som för drygt ett år sedan där en svår
olycka simulerats fick ”de skadade” ligga cirka en
timme innan man kunde nå fram till dem efter-
som det rådde förvirring om vem som kunde
stänga av elen och skyddsjorda området, berättar
Ulf Björnstig.

– Sprickbildningar i hjulen som förekom vid tåg-
katastrofen i Eschede. i södra Tyskland, 1998, är
en orsak till tågkrascher som gör att tågen spårar
ur i hög hastighet, berättar Ulf Björnstig.

De X2000 tåg som används i Sverige påminner
mycket om de tyska ICE-tågen som krossades vid
olyckan.

Ulf Björnstig menar att det bara är en tidsfråga
innan Sverige får en svår tågolycka liknande den
som skedde i Eschede. 

Den svåraste tågolyckan i modern tid hittills i
Sverige inträffade utanför Lerum, fyra mil från
Göteborg, 1987 då nio personer dog och 130 ska-
dades.

Ulf Björnstig är mycket kritisk till vad
som skedde i somras när ett fullsatt
2000 tåg blev stillastående i värsta som-
marvärmen mellan Stockholm och Sö-
dertälje. Trots att flera passagerare höll
på att kollapsa hindrades de från att
lämna tåget som saknade både vatten
och mat och som snabbt blev mycket
varmy när fläktsystemet lade av.

– Det här visar hur viktigt det är att vara beredd
på olika scenarier och att alla vet vem som har
ansvar för vad som sker, säger han.

– Det är skandal att man inte kan greja en
sådan här sak i Stockholm där alla resurser finns,
säger Ulf Björnstig.

Det inträffade kommer att ingå som del i det
doktorandarbete som pågår och beräknas vara
klart om tre år. Flera svåra tågolyckor runt om i
världen ingår i studien.

– Vi inväntar inte att studien blir klar. Redan i
oktober startar vi kurser i tung tågräddning i sa-
marbete med MSB, Myndigheten för
samhällskydd och beredskap. De instruktörer som
redan tränat räddning av skadade vid bussolyckor
blir de första att erbjudas utbildning, berättar Ulf
Björnstig. 

Information om kurserna finns på KcKM, Umeås
hemsida under kursprogram. Kunskapssamman-
ställningar om busskrascher och tågkrascher finns
också där.

Anna-Lena Bengtsson

Ojordade ledningar 
kan stoppa tågräddning

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se ”Bara en tidsfråga
innan Sverige drabbas
av en svår tågolycka”
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Strax efter terroristattackerna mot World
Trade center i New York 2001 startades
Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri i
Uppsala på uppdrag av Socialstyrelsen.

▼ Professor Tom Lundin, programdirektör för
Kunskapscentret, blev därmed en av de första svenskar-
na som reste till USA för att på plats bilda sig en upp-
fattning om vad som skett. Han ingick i den katastrof-
medicinska grupp som Socialstyrelsen skickade ut för
att se vilka lärdomar man kunde dra för svenskt vid-
kommande.

– Det handlade framförallt om en hotbild som var ny
för oss och som senare kom att upprepas i bland annat
London, säger han.

Vid hemkomsten från New York varnade han för att
människor också i Sverige som tidigare upplevt någon
form av trauma kunde drabbas av händelsen, även om
de inte varit på plats vid tvillingtornen i NewYork.

Idag åtta år senare är han lite mer tveksam
till om det är själva händelsen, tidigare erfa-
renheter av trauma eller en medfödd sårbar-
het som utlöser posttraumatisk stress hos
individen.

– Beror posttraumatisk stress på själva traumat eller
på den enskilda individens sårbarhet. Det är en fråga vi
ställer oss i dag, säger han.

Han pekar också på att det finns mycket lite studerat
vad det gäller enskilda människors psykobiologiska
förutsättningar att klara katastrofer och svåra händel-
ser.

Svårforskat område
– Det här är mycket svårt att forska omkring eftersom vi
inte kan ge akutstöd till vissa i en grupp och inte till
andra.

Tom Lundin berättar att kvinnor upplever
mer posttraumatisk stress än män. Samtidigt
spelar utbildningsnivå roll för upplevelsen
av posttraumatisk stress och som grupp har
män högre utbildning än kvinnor. Men kvin-
nor utsätts kanske oftare för stark stress och
hot exempelvis under krig där massvåldtäk-
ter är en del av krigföringen. 
– Det finns inga enkla förklaringar, säger
Tom Lundin.

Kunskapscentrum i katastrofpsykiatri i Uppsala har
under sina åtta år samlat erfarenheter från flera olika
katastrofer. Estoniakatastrofen var den katastrof som
ledde fram till att flera kunskapscentrum i katastrofme-
dicin startades i landet. 

Men det är tsunamikatastrofen julen 2004 som syssel-
satt Tom Lundin och hans medarbetare allra mest.
Under våren 2010 presenterades den allra första kata-
strofpsykiatriska avhandlingen i Sverige av en medar-
betare vid centret. Det är Kerstin Bergh Johannesson
som avhandlat de psykiatriska följderna av tsunamin
och också tar upp Linateolyckan på flygplatsen utanför
Milano. En jämförelse mellan Italiens och Sveriges sätt
att omhänderta anhöriga ingår i avhandlingen.

Det händer att man inom sjukvården vänder sig till
kunskapscentret för råd och stöd vid speciella händel-
ser.

– På Socialstyrelsens hemsida finns också samlade råd
både i lång och kort version om akut krisstöd som kan
vara bra att ta del av, säger Tom Lundin.

En utvidgad och omarbetad upplaga av läroboken
”Psykotraumatologi” från 2001 kommer under hösten
2010.”

Anna-Lena Bengtsson

Han samlar kunskap 
om posttraumatisk stress

Kommentera artikeln på www.sjukhusläkaren.se

Professor Tom Lundin, programdirektör för katastrofspykiatriskt
centrum i Uppsala.
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Försäkringskassans tolkningar av EG-
rätten har fått hård kritik av ledande
svenska rättsexperter, vilket Sjukhuslä-
karen tidigare skrivit om. Ämnet togs
upp på Kirurgveckan i en stundtals
vässad diskussion om Gränslös kirurgi. 

▼ En åhörare fann en ny infallsvinkel – möjligheten
för landstingen att övervältra kostnader på Försäk-
ringskassan, när patienterna åker utomlands. 

Sjukhusläkarföreningens ordförande Marie Wedin
öppnade Kirurgveckans programpunkt Gränslös

kirurgi genom att hälsa panel-
deltagare och åhörare ”gränslöst
välkomna” till diskussionen.

– Patienternas rättigheter till
sjukvård utanför Sveriges
gränser innebär inte bara faror
utan också möjligheter. Den
berör även andra delar i vårt
professionella ansvar som
läkare. Men gränslös kirurgi
innehåller också gränslösa utma-
ningar och gränslösa orättvisor.

Lotta Vahlne Westerhäll, pro-
fessor i offentlig rätt, inledde

diskussionen med en tydlig markering mot Försäk-
ringskassan.

– När det gäller patientrörligheten är enbart
EG:s primärrätt den enda tillämpliga. Det
som gjorts gällande, att det ska vara vård
som hemlandstinget ger, går inte att hävda
här. EG-rätten står över nationell rätt, och
EG-domstolen har varit väldigt integrativ,
vilket innebär att man måste ta hänsyn till
alla vårdmetoder som är medicinskt accep-
terade inom EU.  

Den 1 maj i år trädde EU-direktivet 883/04 i kraft,
vilket inte ändrar något i sak för Sveriges del, enligt
Lotta Vahlne Westerhäll. Direktivet godtar krav på för-
handstillstånd för EU-vård under ett fåtal specifika
förutsättningar, till exempel för att säkra att insatsen är
proportionell i förhållande till målet med den. 

”Svensk lagstiftning har 
inga krav på förhandstillstånd”
– Ett mycket litet område är öppet för att godta krav
på förhandstillstånd. Men svensk lagstiftning har inte
och har aldrig haft krav på förhandstillstånd.

Inte oväntat presenterade Försäkringskassans verk-
samhetsutvecklare Jan Bouveng en helt annan bild.

– Det finns tre vägar i Sverige för att söka vård
utomlands. Man kan få en remiss från sitt hemlands-
ting, söka förhandstillstånd för vård eller utnyttja den
fria rörligheten. Men ett villkor för att patienten ska
kunna utnyttja sin subvention är att behandlingen är
identisk med eller i flera avseenden överensstämmer
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Och aldrig mötas de två... Försäkringskassans Jonathan Olsson och Jan Bouveng upprepade envist att rätten att söka EU-vård endast gäller om
vården ges i hemlandstinget, trots att professorn i offentlig rätt Lotta Vahlne Westerhäll med emfas slog fast vården inte behöver ges i Sverige, så
länge den är medicinskt accepterad i EU. Foto: Matgnus Gotander

Debatten om EU-vård under
Kirurgveckan vållade heta känslor

Sjukhusläkarföreningens
ordförande, Marie Wedin,
var moderator under
debatten.

v-tab Sjukhus_nr4_2010.qxd  10-09-02  14.34  Sida 52



Gränslös kirurgi

med den som ges i det svenska sjukvårdssystemet. 

Ifrågasatte behovet av gränslös vård
Ortopediprofessor Leif Dahlberg, som reagerat mot
Sjukhusläkarens artiklar i ett debattinlägg, betonade
att fokus alltid måste ligga på att ge patienten den
mest rationella, säkra och kvalitativa vården.

– Finns det verkligen behov av gränslös
vård, och är den patientsäker? Det väsent-
liga är att det blir rätt åtgärd, på rätt patient
och vid rätt tidpunkt. 
Leif Dahlberg exemplifierade med artro-
skopi vid knäskada, en åtgärd som under en
period blev allt vanligare trots att bevisad
effekt saknas.

– I exempelvis England och Sydeuropa är risken
för att smittas med antibiotikaresistenta bakterier
betydligt större än i Sverige. Om inget görs kan multi-
resistenta bakterier på sikt bli ett hinder för proteski-
rurgi.

Dahlberg summerade med att peka på de många
oklarheter som finns med gränslös kirurgi, och krävde
nationell samordning och utvärdering.

– Vi vill veta omfattning och utfall, patientrelate-
rade resultat och komplikationer. 

Leif Lundqvist, planeringsansvarig på vårdmäklarna

Fecit AB, höll med om att det finns många och svåra
avväganden för både patienter och läkare kring EU-
vården. 

– Det kan vara beslut som är svåra i sig, och
dessutom berör läkares lojalitet med patienten och
arbetsgivaren. Det kan även handla om prestige. Men
gränslös kirurgi är ett faktum i dag. På många
områden är Sverige i toppklass och kan ta mark-
nadsandelar av en ökad patientrörlighet. Men
Tyskland vinner ofta på kortare ledtider och ett enligt
min uppfattning trevligare bemötande av patienterna.

Leif Lundqvist menar att informationen till svenska
patienter om möjligheten att söka vård utomlands är
och har varit otillräcklig. 

Svenska myndigheter tar inte sitt ansvar
– Svenska myndigheter tar inte sitt ansvar. Försäk-
ringskassan betalar i dag för EU-vården, inte lands-
tingen, och landstingen tycker att de inte har informa-
tionsskyldighet. 

Leif Lundqvist efterlyser ett krav på certifiering
av vårdmäklare för att stärka patientsäkerheten.

– Vi arbetar i huvudsak med tyska universitetssjuk-
hus och väljer sjukhus efter noggrann granskning av
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Fortsättning nästa uppslag >> 

Medan den juridiska diskussionen var frostig, skedde ett visst givande och tagande när det gäller medicinska aspekter på EU-vården. Även om det
fanns en skepsis och oro för medicinsk relevans och patientsäkerhet hos de svenska läkarna verkade den inte i första hand röra de tyska universitets-
sjukhus som Leif Lundqvist hänvisar patienter till. Foto: Magnus Gotander
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det aktuella sjukhusets statistik.
Första publikfrågan kom från Kent Lundholm, pro-

fessor i kirurgi på Sahlgrenska. Han konstaterade att
den lagstiftande myndigheten och den tillämpande
(Försäkringskassan) går helt på tvärs.

– Kan man förvänta sig en synkronisering? För mig
är det tydligt att landstingen kan se EU-vården som en
escape-möjlighet för att slippa kostnader, i och med

att Försäkringskassan
betalar vården.

Michael Olausson
(bilden), professor och
verksamhetschef på Sahl-
grenskas transplantation-
scentrum, såg en annan
typ av escape-möjlighet:

– Många huvudmän
försöker i dag prioritera
bort viss vård med låg
evidens. I dag kringgås

detta av EU-direktivet. 
Jonathan Olsson, även han verksamhetsutvecklare

på Försäkringskassan, förklarade att landstingen tar
kostnaderna för EU-vård endast i de fall där landstinget
remitterar patienter utomlands och tar hjälp av Försäk-
ringskassan med förhandstillstånden.

– På frågan om när tillämpningen blir enhetlig vill
jag svara att vi tolkar praxis och gällande rätt på
samma sätt som andra kassor i Europa. Det pågår
även arbete med ett nytt direktiv som sätter tidigare
domar på pränt. Med det slipper vi luta oss mot praxis
och får en tydlig lagstiftning.

Dessa ord fick Lotta Vahlne Westerhäll att replikera:

– Men inte bara jag utan ett antal rättsvetare menar
att Försäkringskassans tolkning i många avseenden är
felaktig. Tolkningen är tydligt icke-integrativ, i strid
med EG:s primärrätt. 

Leif Lundqvist berättade om ett fall där en patient som
nekats operation i hemlandstinget, men fått en second
opinion från ett annat landsting om att operation kunde
vara en rimlig åtgärd. Patienten opererades sedan på uni-
versitetskliniken i Mainz, men fick inte ersättning med
hänvisning till att ingreppet inte var medicinskt motiverat.

– Detta fall ligger nu hos förvaltningsrätten. Vi
hävdar att om universitetskliniken i Mainz gjort en
icke medicinskt motiverad operation så ska vi stämma
dem. Men svaret blev att det kan vara medicinskt
motiverat i Tyskland men inte i Sverige.

Detta fick Anders Hyltander, docent i kirurgi, att
kommentera:

– Det är viktigt att ha klart för sig skillnaden mellan
ekonomiska incitament och medicinska indikationer.
Om det ges ekonomisk ersättning kan en åtgärd
utföras även om medicinsk indikation saknas.

Sjukhusläkarföreningens ordförande Marie Wedin
avslutade med att som läkare ta rollen av ambassadör
för patienten.

– Om jag som läkare är villrådig blir patienten än
mer villrådig. Går det att räkna med mer enhetliga
besked?

Men åhörarna fick gå därifrån utan ett sådant
besked.

– Vi gör rätt och det nya EG-direktivet blir ett kvitto
på det, sa Jan Bouveng medan Lotta Vahlne Wester-
häll skakade på huvudet.

Helene Thornblad

54

Sjukhusläkaren  4/2010 www.sjukhuslakaren.seGränslös kirurgi

I början av juni togs ett litet, men betydelsefullt,
steg för att reglera de europeiska patienternas
rättigheter. Ministerrådet enades då om ett kom-
promissförslag till ett nytt patientrörlighetsdirektiv.

▼Spanien som, under Sveriges tid som ordförandeland i EU
förra året,  var en av de fem nationer som stoppade det svens-
ka förslaget har nu under sin egen period som ordförandeland
ändrat uppfattning i flera frågor.

Landet accepterar nu det svenska förslaget nästan till
100 procent, även när det gäller rätten att behandlas och
få ersättning av privata vårdgivare som inte har avtal med
det offentliga. 

Det som fick Spanien att ändra uppfattning var att man
fick igenom sina krav om pensionärers rättigheter till vård
i andra medlemsstater. En fråga som är stor i Spanien.

Förslaget som Ministerrådet nu enats om
innebär att medlemsstaterna själva får avgöra
om man vill införa system med förhandstill-
stånd till sjukhusvård i andra medlemsstater. 

Sverige har idag inga krav på förhandstillstånd.
I pressmeddelandet från Socialdepartementet sägs

att Ministerrådet enats om att Europas patienter ska få
rätt till ersättning för vård i andra medlemsstater om
vården finns i patientens hemland. 

Ministerrådets förslag ska nu behandlas av EU-parla-
mentet, som tidigare varit tydligt i kravet att ett nytt
direktiv måste utformas så att det inte blir en “rikemans-
rättighet”. Den stora knäckfrågan för EU-parlamentet
blir nu att enas om system där patienten inte ska behöva
vara osäker om han eller hon kommer att få ersättning
för vården i andra EU-medlemsstater.

Det har talats om att lista alla behandlingar som pati-
enten ska ha rättighet till och att införa administrativt
hanterbara voucher-system.

– Det kan ta sin tid, men min uppfattning är att det blir
ett nytt direktiv, eftersom man måste få fram ett sådant,
så att patienterna vet vad som gäller, säger Maria
Nilsson, departementssekretare på Socialdepartement.

Christer Bark

Ministerrådet enades om förslag till nytt patientrörlighetsdirekiv
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Pfizer AB 191 90 Sollentuna. 
Fax 08-550 520 10 www.pfizer.se

Referenser: 1. www.fass.se 2. P. J. Siddall et al Neurology 2006;67;1792-1800. Indikationer: Epilepsi: Lyrica är ett läkemedel indicerat som tilläggs-
behandling för vuxna med partiella anfall med eller utan sekundär generalisering. Neuropatisk smärta: Lyrica är ett läkemedel indicerat för behandling 
av perifer och central neuropatisk smärta hos vuxna. Generaliserat ångestsyndrom: Lyrica är ett läkemedel indicerat för behandling av generaliserat 
ångestsyndrom hos vuxna. Varningar och försiktighet: Behandling med pregabalin har förknippats med yrsel och somnolens, vilket skulle kunna öka 
förekomsten av fallskador hos den äldre patientgruppen. Patienter bör därför tillrådas att vara försiktiga tills de känner till läkemedlets potentiella effek-
ter. Dosering: 150–600 mg per dag, uppdelat på två eller tre doseringstillfällen. Lyrica finns som hård kapsel, 25, 50, 75, 100, 150, 225 och 300 mg i 
förpackningar om 14, 56 eller 84 st. Samt burk 75, 150 och 300 mg om 200 st. Rx. Förmån. Senast uppdaterade produktresumé 2010-06-29.  För mer 
information och prisuppgifter se www.fass.se. ATC N03A           1144-Pfizer-13-2009-8721

Lyrica gjuter olja på vågorna.
Lyrica® (pregabalin) har en verkningsmekanism 
som påverkar flera olika signalsubstanser och 
har för närvarande tre godkända indikationer.1 
Lyrica är dessutom ensamt om att vara indice-
rat för central neuropatisk smärta. 
 Effekten kommer snabbt och varar länge.2 

Små variationer i respons från patient till patient 
gör doseringen enkel, och ofta är startdosen 
75mgx2 effektiv nog. Lyrica har inga kliniskt  
relevanta interaktioner och tolereras väl.2

Kort sagt, Lyrica är ett effektivt, modernt  
läkemedel med många möjligheter.

Tilläggsbehandling för partiella 
anfall vid epilepsi hos vuxna

 Generaliserat ångestsyndrom Perifer och Central neuropatisk smärta
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Posttidning B. Economique
Returadress: 
Sjukhusläkarföreningen 
Box 5610
114 86 Stockholm
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