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Valberedningens ”ungdomssatsning”
riskerar att Läkarförbundet går i otakt
– Man kan se fullmäktigemötet lite som en examen på
försommaren. Vi kommer hit
och ska få våra betyg, sa Läkarförbundets ordförande Marie
Wedin när hon öppnade Läkarförbundets fullmäktigemöte.

THOMAS ZILLING
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA

”Idag finns
ingen i
Läkarförbundets
centralstyrelse
som är äldre än
60 år.”

t Så är det, Centralstyrelsen skall beviljas
ansvarsfrihet för det gångna året såväl
avseende verksamhet som för ekonomi och
så blev det. Sedan skall kommande verksamhetsår beslutas i verksamhetsplan och val
förrättas till Centralstyrelsen (CS).
Någon som inte kan få godkänt betyg är
Läkarförbundets valberedning. Visserligen
är det mycket som skall tas hänsyn till i förslaget, som jämn fördelning av kön, spridning av ledamöter över landet och likaså
specialiteter. Men det finns också ett behov
att ha representation från de största delföreningarna som Sjukhusläkarna, Sveriges
Yngre Läkares Förening (SYLF), Distriktsläkarna och Privatläkarna.
Nu valde valberedningen en annan väg
med ledmotivet ungdom och gav i sitt
förslag två mandat till SYLF och inget till
Sjukhusläkarna.
Delvis kan detta ses som ett led i den
åldersdiskriminering som idag råder lite
generellt i landet, till trots mot att nuvarande regering vill höja vår pensionsålder.
Idag finns ingen i Centralstyrelsen äldre än
60 år – att jämföras med åldersfördelningen
i Läkarförbundet.
Argument har framförts att en majoritet i
Centralstyrelsen är sjukhusläkare. Det är
riktigt, men de sitter på lokalföreningsmandat eller har inte velat tillhöra Sjukhusläkarna som organisation. Att utesluta Sjukhusläkarna från Centralstyrelsen är olyckligt
inte minst då organisationen vid sidan om
Läkarförbundets Centralstyrelse utan tvekan
är förbundets främsta tankesmedja med
betydande resurser för utredningarbete och
lobbying.
Utan länk mellan organisationerna
finns en betydande risk för att vi går i

otakt och förbundet framstår som
otydligt.
Anja Mitchell, observatör för det danska
Läkarförbundet, uttryckte sin förvåning
efter valen.
– Detta hade aldrig kunnat ske hemma i
Danmark, berättade hon. Där har de olika
delföreningarna fasta mandat i Läkarförbundet, så att alla är representerade i en bred
demokratisk förankring.
Bättre än i valet gick det för våra
motioner och vi lyckades också få in skrivningar i Läkarförbundets verksamhetsplan
för utvecklande av fortbildningsinspektioner
på kliniknivå enligt SPUR-liknande modell.
Läkarförbundet har i många år sökt
samsyn med Svenska Läkaresällskapet i
forsknings- och utbildningsfrågor och
bekostar bland annat en plats för Sällskapet i
den Svenska delegationen i UEMS-fullmäktige.
Ett stort problem uppstår när Peter
Friberg, nyvald ordförande i Läkaresällskapet, officiellt deklarerar att det är oundvikligt med kontinuerlig kontroll av kunskapsläget hos den enskilde doktorn
avseende fortbildning.
Detta är stick i stäv med den gemensamma politik som Läkarförbundet och
Läkaresällskapet formulerat i en skrift med
såväl nationell som internationell expertis på
området. Skriften ”Fortbildning för läkare,
En sammanställning av kunskapsläget om
läkares fortbildning, Continuing Professional Development (CPD)”, publicerades
2011, finns att ladda ner från såväl Läkaresällskapets som Läkarförbundets hemsidor.
Från minglet på Läkarförbundets fullmäktige får sägas till Fribergs försvar att han
aldrig hört talas om ovan nämnda dokument
och för alla er i våra många specialitetsföreningar som efterfrågar hårdare tag avseende
läkares fortbildning på individnivå kan
detta vara en utmärkt litteratur för hängmattan för att höja kunskapsläget.
Och för de av er som är på Gotland under
Almedalsveckan kom och diskutera vårdplatser och medicinskt ledningsansvar på
Sjukhusläkarnas två symposier.
Ber att få tillönska alla en riktigt skön
sommar!
Thomas Zilling
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Vem bär ansvaret
när vårdens
skyddsnät brister?
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Hans Rutberg, professor,
Hälsouniversitetet Linköping.

3/7 2013 10:30 - 12:30
Wisby Strand Congress & Event,
Donnersgatan/Strandvägen
Ala / Greenroom
INLEDNING AV
DN-JOURNALISTEN
MACIEJ ZAREMBA

Gunilla Hulth Backlund,
generaldirektör, Inspektionen
för vård och omsorg.

Lars-Erik Holm, generaldirektör, Socialstyrelsen.
Göran Stiernstedt, chef för
avdelningen för vård och
omsorg, SKL.

MODERATOR
Thomas Zilling,
Sjukhusläkarna.

Sjukvårdens resurser är ansträngda.
Brist på vårdplatser leder till att
operationer ställs in och patienter
flyttas mellan enheter, vilket ökar
risken för patientskador. Vem bär
ansvaret när skyddsnäten brister?

Mikael Rolfs, chef för barnanestesin, Astrid Lindgrens
barnsjukhus.

RNAS SEMINARIER I ALMEDALEN!

Ståplats i sjukvården?
3/7 2013 16:00 - 17:00
Kårhuset Rindi,
Tage Cervins gata 1, plan 2
Sjukhusen i Sveriges landsting är fortsatt
överfulla, enligt de mätningar som sker
sedan hösten 2012. Problembilden är
tydlig - hur ska sjukvårdens aktörer gå
vidare för att minska överbeläggningar och
utlokaliseringar av patienter?

Illustration: Myran

MEDVERKANDE

Marie Lawrence,
enhetschef, Socialstyrelsen.

Margareta Berglund
Rödén, hälso- och
sjukvårdsdirektör, landstinget Västernorrland /
SKL.

Lise-Lotte Hamfelt, nationell samordnare hälso- och
sjukvård, Arbetsmiljöverket.

Mats Eriksson, ordförande
i sjukvårdsdelegationen,
SKL.

MODERATOR:

Mikael Rolfs, Sjukhusläkarna.
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KRITISERAT JOURNALPROJEKT I NYTT BLÅSVÄDER

Rådata utlagt på nätet kan
röja vem som svarat vad
Skulle du vilja ha möjlighet att beställa hem ett klamydiatest via Journal på nätet? Det var en av flera frågor som
landstingsanställda i Uppsala fick svara på under hösten
2012. Nu ligger resultatet ute, presenterat som råa enkätdata där det går att utläsa varje enskilt svar, kopplat till personens yrke, kön och ålder. För personer med mer ovanliga
yrken är det fullt möjligt att identifiera hur var och en
svarat.
t Hösten 2012 erbjöds landstingsanställda i Uppsala län att läsa sina journaler på nätet, på ett villkor.
För att få tillgång till journalerna
skulle de först fylla i en enkät om vilka
e-hälsotjänster de kunde tänka sig att
använda och vilka förväntningar de hade
på tjänsterna. En fråga handlade om hur
de såg på möjligheten att anonymt
beställa ett klamydiatest.
I mars i år färdigställdes enkätresultaten och allt inklusive enkätens rådata
har offentliggjorts på Sustains-projektets EU-webb. Av rådatamaterialet
framgår hur var och en av de 548 enkätdeltagarna svarat på varje enskild fråga.
För varje person framgår kön, yrke och
födelseår. Det är tydligt att åtminstone
personer med mer ovanliga yrken kan
identifieras, och deras svar på varje
enskild enkätfråga utläsas.
Anna Rask Andersen, huvudskyddsombud för läkarna på Akademiska
sjukhuset, är upprörd när hon nås av
informationen att ”anonymiteten” i
enkäten läcker som ett såll.
– Det är för jävligt. Jag ska definitivt
gå vidare med det här, säger hon.
Anna Rask Andersen har redan
tidigare agerat mot brister i hur
känsliga personuppgifter hanterats i
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– Jag anser att de som är ansvariga för det
här ska få sparken. De har gått för långt,
säger en upprörd Anna Raske Andersen.

Journal på nätet-projektet i Uppsala,
som hon karaktäriserat som ”en härva av
olaglig registrering av känsliga personuppgifter i olika forskningsprojekt,
kvalitetsregister och verksamhetsuppföljningar.” Ett exempel är den nu
aktuella enkäten som först kallades för
”forskning” – men som inte etikprövats,
och som sedan döptes om till ”verksamhetsuppföljning”.
Anna Rask Andersen anser att de
ansvariga för enkäterna lämnat osanna
uppgifter, eftersom det påstods att
frågorna skulle hanteras helt anonymt

och att svaren inte skulle gå att spåra till
person. Istället har känsliga personuppgifter hanterats i strid med personuppgiftslagens bestämmelser, menar hon.
Gert-Ove Stångberg, facklig företrädare för Naturvetarförbundet och SACO
på Akademiska sjukhuset hör till dem
som svarat på enkäten. Han plockar
själv upp Excel-filen med enkätdata från
webben och hittar genast sitt eget ID
och enkätsvar. Han konstaterar också att
det med uppgifterna som grund går att
identifiera flera andra personer och hur
de svarat på enkäten.
– Det är inte bra att det ligger ute på
det här viset. Materialet är inte tillräckligt avidentifierat, säger han och tillägger att uppgiften om yrke borde ha
tagits bort eftersom den gör det möjligt
att koppla till person i flera fall.
Även Sjukhusläkarnas vice ordförande Bengt von Zur-Mühlen deltog i
enkäten:
– Jag tycker att det är obehagligt att
uppgifterna lagts ut så att det går att
identifiera enskilda individer. När man
fyller i en enkät så förutsätter man ju att
materialet ska presenteras på ett grupperat sätt och inte offentliggöras så här.
Man blir lite bestört, säger han.
I början av juni stod det även klart att
Datainspektionen beslutat att närmare
granska en annan av de enkäter som
skickats ut till patienter inom ramen för
Journal på nätet-projektet, vilket Anna
Rask Andersen ser som ett framsteg.
– Jag tycker att det är upprörande
med den flathet som tillsynsmyndigheterna hittills visat när det gäller behandlingen av personuppgifter i projektet,
men äntligen ska Datainspektionen ta
upp frågan, säger hon.
Helene Thornblad

www.sjukhuslakaren.se
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DET ÄR DAGS ATT SJUKVÅRDEN TÄNKER OM
OCH SATSAR PÅ DET SOCIALA KAPITALET

U

tvecklingen inom
sjukvården går mot mer
kontroll, men man
borde ha ställt in kursen
mot mer tillit. En investering i sjukvårdens
sociala kapital skulle med all säkerhet växla
ut i ökad produktivitet till nytta för patienter, vårdarbetare och vårdgivare.
På ett nordiskt möte fick jag nöjet att
höra Anna Birthe Bach berätta om sina
studier av begreppet Socialt kapital. Det
sägs att public management-system såsom
balanserade styrkort, Lean healthcare med
mera nått vägs ände avseende effektiviseringar såtillvida att kostnaden för en effektivisering överstiger den potentiella besparingen.
Allt fler handelshögskolor ägnar nu kraft
åt det sociala kapitalet som ett sätt att öka
produktiviteten.
Vad är socialt kapital? En förenklad definition är att en organisation med högt
socialt kapital har medarbetare som känner

identitet i ett nätverk som bygger på förtroende och kvalificerade beslut tagna på basen
av information. För att kunna bygga upp
detta kapital behövs en miljö med tillit,
rättvisa och samarbete.
Det ska helt enkelt vara trevligt på
arbetsplatsen där medarbetare har och
känner ansvar för helheten och där var och
ens insats uppskattas och identifieras.
Var står vi idag? Linjeorganisationen förstärker hierarkiska strukturer, besparingskrav slår sönder nätverk där exempelvis
röntgenronder ifrågasätts, undersköterskor
och sjuksköterskor har en lönesättning som
vida understiger jämförbara mansdominerade yrken, vårdgolv utan kliniktillhörighet
gör arbetsuppgifter till ett löpande band
utan möjlighet till helhetssyn, IT-systemen
tvingar den mest kvalificerade medarbetaren att utföra monotona okvalificerade uppgifter och medicinen marginaliseras
gentemot budgeten.
Det går inte att bara bromsa i en uppförsbacke om man vill komma upp till
toppen. Mindre kontroll – mer tillit!

BENGT VON
ZUR-MÜHLEN
Förste vice ordförande,
Sjukhusläkarföreningen.
Ledamot i Arbetslivsgruppen
(ALG).

”Det går inte
att bara
bromsa i en
uppförsbacke
om man
vill komma
upp till toppen”

AKUTSJUKVÅRD INGEN RÄTTIGHET I SVERIGE
ar precis läst artikeln om
Richard Cook i förra numret
av Sjukhusläkaren. Känns som
vi alla känner igen oss. Nog
snackat, dags för lite action… eller?
Intraprenad är ett fint ord som inspirerar
i sommarvärmen. Självbestämmande är
svårslaget och har man en gång arbetat i
”sin egen verksamhet” är det svårt att tänka
sig något annat.
Känner medkänsla över alla patienter
som söker ”fel vårdnivå”. Ibland slutar det
riktigt illa. Man skulle önska sig en landstingskampanj där man uppmanar patienter
att ”om du tror dig vara akut sjuk, sök akutmottagningen först, inte primärvården”.
(Observera att jag inte kritiserar primärvården som sådan). Känns som ganska självklart att det är bäst att ta det säkra före det

H

osäkra. Om man nu inte vet säkert hur pass
allvarligt sjuk man är…
Akutsjukvård är ingen rättighet i Sverige
och som akutmottagningen i Västerås
tydligt informerar kan landstinget kräva en
remiss ifrån primärvården innan man
kommer till en akutmottagning.
Forskning i USA har visat att barriärer
till akutsjukvård som telefonrådgivning,
remisstvång etc drabbar de med akut
sjukdom i lika hög grad som andra patienter
och att avvisa patienter ifrån en akutmottagning har inte visat sig förbättra vården
för de akut sjuka. Klart, det är ju i USA, det
kanske är skillnad på svenska patienter…
Nu står det ju tydligt på hemsidorna på
svenska akutmottagningar att patienter med
allvarlig och livshotande symtom är välkomna.
Tydligare än så kan det ju knappast bli…

NICHOLAS
AUJULAY
Akutläkare i Fairbanks, Alaska.

”Barriärer till
akuten drabbar
de akut sjuka”
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SJUKHUSLÄKAREN INTERVJUAR

Maciej Zarem
AV CHRISTER BARK

H

Foto: Paul Hansen

ans namn är
Maciej
Zaremba.
Han är mångfaldigt prisbelönt journalist på Dagens Nyheter. När han
skriver går han på djupet. Han är
mannen som hela sjukvårdssverige talar om idag. Med sin artikelserie ”Patienten och prislappen”
har han satt en ny agenda för den
sjukvårdspolitiska debatten.
Nu har effekterna av
sjukvårdens ersättningssystem
och avprofessionalisering hamnat
ordentligt i rampljuset.
Den 3 juli inleder Maciej
Zaremba Sjukhusläkarnas

8

seminarium i Almedalen.
Vi har ställt fem frågor till honom.
Svaren innehåller både bra och
dåliga nyheter.
En bra nyhet är det enorma
engagemang som Maciej
Zarembas artikelserie skapat. Han
har fått 1000-tals mail och
mängder av brev från patienter
och sjukvårdspersonal.
En dålig nyhet är att i många
brev från patienter som känner sig
diskriminerade på grund av sin
ålder eller sin diagnos riktas inte
misstron längre mot regeringen
eller landstingen utan mot vårdpersonalen. Så var det inte 2004 då
Maciej Zaremba publicerade
reportageserien ”Du gamla du
sjuka”.
> >>

5 FRÅGOR TILL MACIEJ ZAREMBA

mba
Än en gång har Maciej Zaremba skapat rubriker
och debatt, men politikerna duckar.
– Socialdepartementets reaktion på mina
reportage ”Patienten och prislappen”
illustrerar ett av vårdens problem: upplösningen
av det politiska ansvaret, menar Maciej Zaremba.
I en artikel i DN skriver han: När det sent omsider
kommer en reaktion från Socialdepartementet är
det en opolitisk managementexpert
(med bakgrund i SKL) som håller i pennan.
Varför tar inte socialministern debatten?

Sjukhusläkaren 3/2013
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”Våra politiker har bestämt hur många
fall av ADHD som psykdoktorer skall
utreda. Får man verkligen göra så?
Sjukhusläkaren 5/2008
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De sjukaste orkar inte shoppa doktor
Om vi ska ta hand om den patienten måste
vi avskeda några sjuksystrar till, sa min
chef, härom morgonen och ville skicka den
akut sjuka, djupt infekterade patienten
tillbaks till det sjukhus som opererat
henne.
t Patienten själv önskade stanna på akutsjukhuset men vi
ansåg oss inte ha råd att ta hand om hennes tillstötta komplikationer, av annan vårdgivares vård. Likt Svartepetter
motades hon bort, då hennes sjukdom hotade sjukhusets
budget.
”Ekonomistperspektivet” i dagens sjukvård har lett till
problem med betalningarna.
Den kommunala vården vill inte betala sina patienters rehabilitering, primärvården vill inte betala
MR-undersökningar, sjukhusen vill inte betala
cytostatika och privatvården vill inte betala fortbildning. Men betalningsovilligheten kan ytterligare komma att förstärkas.
Fyrtiotalisterna kommer att tredubbla våra sjukvårdskostnader, rapporterade professorerna Klevmarken och Lindgren
i DN 29/7.
”Vi kan förutse en fördubbling av kostnaden för cancerbehandling till år 2020” sa Carsten Rose i Almedalen. Vid det
laget har vi 50 procent fler pensionärer, dubbelt så många
människor som är över 80 år gamla, samtidigt som vi är 5-10
procent färre som arbetar, sa Gunnar Wetterberg från SACO.
Svensk sjukvård behöver mer resurser
Att Sverige, med Europas äldsta befolkning, satsar minst i
Europa på sjukvård är orimligt och ohållbart. Vi måste
avsätta mer resurser till sjukvården men frågan är om medborgarna ska betala mer skatt, betala mer av vården själva
eller om privata försäkringar är lösningen.
I förra numret visade vi att tillgängligheten till den
svenska sjukvården är ett fortsatt stort problem. Den nationella vårdgarantin har ingenting nyttat och även om Alliansen nu avsatt ytterligare 1 miljard kronor för att belöna de

GSLF håller årsmöte
tGöteborgs sjukhusläkarförening, GSLF,
håller årsmöte den 29 januari 2009 kl 17-20 i Hjärtats
aula, Sahlgrenska sjukhuset.Välkomna!

”Sammanhängande
vårdförlopp där
förebyggande vård och
komplikationer ingår
måste belönas bättre”
landsting som har bäst tillgänglighet, så måste de med sämre
tillgänglighet ytterligare minska sina vårdplatser och personalkostnader.
SKLs årliga försäkran om en god svensk sjukvård ter sig
cynisk när så många inte kommer åt den och medborgare i
Sverige kan inte lita på att få tillgång till god vård i framtiden.
LOV (lagen om valfrihet) ger alla rätt att välja vårdgivare
i primärvården. Villkoren för övriga specialistläkares verksamhet utanför sjukhusen utreds och Anders W Jonsson,
läkare och politiskt sakkunnig i riksdagen, har lovat att det
också skall bli möjligt för patienter att välja höftoperatör.
”Alla vårdgivare som vill erbjuda höftoperationer och som
uppfyller de kvalitetskrav som landstinget ställer upp,
anmäler sig. Det blir sedan upp till patienten att utifrån
listan välja var höften skall opereras.” skriver han i LT nr 40.
Vem ska betala för komplikationer?
Utmärkt men då krävs ett resonemang om vem som skall
följa upp patienterna efter operationen och vem som skall
betala för komplikationerna.
Ju fler proteser som sätts in, ju fler lossnar och vårdrelaterade infektioner blir för var dag allt svårare och dyrare att
behandla. Vilka vårdgivare vågar i framtiden operera sköra,
infektionskänsliga patienter? Vem av oss vill riskera att
repelleras av vårdgivare som en kostsam Svartepetter?
En lag om valfrihet är bra då den stärker patienters rättigheter men den blir kosmetika för de
sjukaste.
De friska, starka, rika, som kan resa och känner
systemet, orkar vara kunder och shoppa doktor.
De socialt och ekonomiskt svaga, barn och åldringar, psykiskt sjuka och dem med livslånga,
kroniska, komplexa sjukdomstillstånd blir aldrig
kunder. Något måste säkra sjukvårdskvaliteten
för dessa hjälplösa människor.
Vi läkare har ett kollektivt ansvar för att effektivisera
vården. De flesta av oss är medvetna om ersättningssystemens roll i vad som blir gjort. Får sjukhusen för starka eko-

nomiska incitament kan läkarnas normer förändras. Större
fokus på produktion kan ge kulturförändringar hos sjukvårdspersonal på bekostnad av engagemanget. Sjukhus kan förvandlas till produktionsenheter där epikrisen blir en faktura.
Det är viktigt att offentliga skattemedel används och
reserveras för att säkra ett ändamålsenligt utbud av sjukvård.
Vad som ingår i detta borde definieras i ett nationellt regelverk, av politiker, läkarprofessionen och Socialstyrelsen. Den
prioriterade sjukvården skall sen finansieras nationellt via en
nationell sjukvårdsskatt medan den sjukvård som erbjuds
utöver detta, kan bekostas av sjukvårdsförsäkringar.
Akutverksamheten på sjukhus ska vara lika för
alla och finansieras via offentliga medel. Utbudet
av sjukvård i övrigt, kan delas i ett nationellt
finansierat, medicinskt och etiskt rimligt
basutbud som alla har rätt till och i en försäkringsfinansierad del, en ”à la carte menu” för dem
som så önskar.
Det blir visserligen ett steg från målet om en solidariskt
finansierad och fördelad sjukvård men också en anpassning
mot en samhällsordning som redan är här.

i patientomhändertagandet som uppföljningen
värdesätts. Det måste erbjudas ekonomiska incitament för sammanhängande insatser och för
förebyggande vård för kroniskt sjuka och snart
sjuka.
Patienter måste få en rättighet att få vård för hela sin
sjukdom. Alla borde ha rätt att få träffa en specialistläkare
inom 30 dagar och få en plan och ett kontrakt för ett sammanhängande behandlingsförlopp, inklusive rimliga förberedelsetider.
Patienten kan sedan, med kontraktet på fickan och med
hjälp av sin läkare, shoppa vårdgivare och leverantör av det
sammanhängande behandlingsförloppet.
Då kan även Svartepetter få välja!
Marie Wedin, ordförande
i Sjukhusläkarföreningen.

Sjukförsäkringar redan ett faktum
350.000 svenskar beräknas ha privat sjukvårdsförsäkring och
försäljningen av försäkringar ökar varje år med ca 15 procent.
I Danmark erbjuder Lärarnas Inköpscentral sina 175.000
medlemmar en privat behandlingsgaranti på 10 dagar mot
en årlig premie på 2.100 svenska kronor. Redan första
månaden har 2.000 medlemmar anmält sig.
I en verklighet där ”mer- sjukvård” kostar mindre än en
morgontidning blir det nödvändigt med regler för hur den
försäkringsfinansierade sjukvården ska kunna fungera parallellt, och därtill avlasta, den offentligt styrda, skattefinansierade vården, hos såväl privata som offentliga vårdgivare.
Jag kan framför mig se, separata filer för högkvalitativ, väl dimensionerad och finansierad kollektivsjukvård, parallellt med gräddfiler av kryddade
vårdförlopp, med enkelrum och ”när det passar
mig”, mot en ”trängselskatt” bekostad av försäkringar.
Ett stort och viktigt steg för att bemöta resursbristen i
sjukvården är att anpassa utbudet av vård till en utveckling
där vi behandlar i tid för att undvika sjukdom, snarare än
senare, för att ta hand om konsekvenserna.
Vi måste värdesätta planerade sjukvårdsförlopp snarare än
enskilda behandlingsmoment. Vi skall upphandla goda processer som botar och lindrar ohälsa.
Det är viktigt att vårdgivare inte bara får betalt för
det medicinska ingreppet utan att såväl kvaliteten
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Läkarkåren och läkarnas
fackliga organisationer har
under lång tid kritiserat problemen med avprofessionaliseringen,
vårdplatsbristen, DRG-poängen, byråkratiseringen och dokumentationshysterin. Varför har du fått större
genomslag än läkarkårens representanter?

1

5

”

Om vi ska ta hand om
den patienten måste vi
avskeda några sjuksystrar till,
sa min chef härom morgonen
och ville skicka den akut
sjuka, djupt infekterade
patienten tillbaks till det
sjukhus som opererat henne.
Patienten själv önskade
stanna på akutsjukhuset men vi
ansåg oss inte ha råd att ta
hand om hennes tillstötta komplikationer, av annan vårdgivares vård.
Likt Svartepetter motades
hon bort, då hennes sjukdom
hotade sjukhusets budget.

”

Marie Wedin
i Sjukhusläkarens
ledare nr 5/2008

”

Om läkaren reduceras till
att bli en ”medicinsk konsult”,
kommer det att långsiktigt
påverka prioriteringarna inom
vården. Frågan blir också vem
vi ska ställa till ansvar? Vem är
bärare av sjukvårdsorganisationens löften till
patienterna? Vem ska man föra
en diskussion med om läkarna
får en marginaliserad roll?

”

Hans De Geer, etikprofessor i
Sjukhusläkaren nr 5/2005

10

t Det har skrivits en hel del debattartiklar
om vårdvalets och prislistornas elaka effekter.
Om avprofessionaliseringen. Men många av
dessa inlägg lider av ett abstrakt språk. De är
skrivna för införstådda. Då blir det svårt för
lekmän att förstå var problemet sitter.
Människan vänjer sig snabbt. Den som
verkar inne i systemet ser inte absurditeterna lika skarpt. Därför kan det vara en
fördel att komma utifrån, som en storögd
upptäcktsresande.
Hoppsan, här går tydligen sjukhusen på
prislistor som inte gör skillnad på vård och
vanvård. Det är ju en nyhet!
Ser man på, våra politiker har bestämt
hur många fall av ADHD som psykdoktorer
skall utreda. Får man verkligen göra så?
Titta där, vårdcentralen får dricks om
man skriver ”fysisk aktivitet” på en bit
papper. Otroligt.
Jag kände mig som de patologiskt förbryllade rumpnissarna hos Astrid Lindgren:
Våffår? Våffår gör di på detta viset? Och det
verkar på reaktionerna som om min häpnad
fortplantats till läsarna. Det var meningen.
Om en berättelse skall beröra måste
läsaren få en chans att identifiera sig med
dem det handlar om. Därför lägger jag ned
mycket möda på att konkretisera och
gestalta. Att visa – istället för att berätta.
Det räcker inte att säga att DRGsystemet korrumperar, man måste demonstrera hur poängsystemet utgör ett hot mot

liv och lem, samtidigt som det lockar läkare
till att glida på diagnoserna.
Säger man att prislistor strider mot
medicinska bedömningar är det inte många
utanför vården som förstår vad som menas.
Man måste visa i detalj vad som händer i
mottagningsrummet – och vad som samtidigt pågår i läkarens huvud.

”Ovana läsare förstår inte
gestaltad analys
– Roger Molin trodde
mina exempel
var anekdotisk information”
Torgny Lindgren har myntat ett begrepp för
detta: gestaltad analys. Men jag märker att
ovana läsare kan bli förvirrade av denna
estetik. Roger Molin på Socialdepartementet trodde till exempel att mina
exempel var ”anekdotisk information”. Att
jag råkat snubbla över några upprörande
fall, intervjuat fem koleriska läkare och
sedan låtit dessa tillfälligheter representera
tillståndet i vårdsverige. I själva verket var
gången den motsatta.
Det tog mig ett halvt år att förstå vad
prislistor och betingen gör med vården. Först
därefter valde jag ut de fall bland många som
dög som representativa exempel. Samma
gäller intervjuer. Jag talar med kanske
hundra läkare i olika delar av landet. Först
när det är gjort kan jag veta att de fem jag
väljer att citera inte talar bara för sig själva.
Det är förfärligt tidsödande och tungt
arbete, vilket kanske besvarar din fråga
varför det inte gjorts tidigare. Därtill krävs
en redaktion som har både resurser och is i
magen att låta en reporter hålla på i
månader med något så osexigt som
”sjukvårdens ersättningssystem”. Det låter
ju inte som en kioskvältare precis...
Fortsättning nästa uppslag >>
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MACIEJ ZAREMBA OM
HUR DET VAR ATT
GRÄVA FRAM FAKTA
OM SJUKVÅRDENS
ERSÄTTNINGSSYSTEM

– Jag kände mig
som de
patologiskt
förbryllade
rumpnissarna
hos Astrid
Lindgren:
Våffår? Våffår
gör di på detta
viset?
Maciej Zaremba fick månader på sig
att utreda sjukvårdens
ersättningssystem av Dagens
Nyheter.
För honom var det ett tidsödande
och tungt arbete. Men det krävdes
även is i magen av redaktionen att
låta honom hålla på så länge med
något så osexigt som sjukvårdens
ersättningssystem.

Christine Olsson / SCANPIX

FAKTA

”Människan
vänjer sig
snabbt. Den
som verkar
inne i systemet
ser inte
absurditeterna
lika skarpt”

NEW PUBLIC
MANAGEMENT
t NPM är samlingsnamnet på den
administrativa trend som dragit över
västvärlden under de senaste decennierna. NPM är en blandning av olika
managementidéer där många
filosofier lånas från den privata
sektorn.
Ledord är effektivitet, mer värde för
(skatte)pengarna, målstyrning och
och uppföljning.
NPM som koncept har under senare
år fått mycket kritik från både
forskare och praktiker som menar att
NPM inte är lämpat att styra verksamheter som exempelvis sjukvård.
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”Det verkar som om läkarkåren får betal
priset för vårdgarantin. Nu är det inte re
landstingen som patienterna misstror, de
”Landstingen
är demokratins
gråzon.
De röstas fram
slentrianmässigt
i samband med
riksdagsvalen.
Hur många
skulle rösta i
landstingsvalet
om det hölls
separat?
50 procent?”

Har dina artiklar nått ut till
andra än anställda inom
sjukvården? I så fall till vilka
och hur har reaktionerna varit?

2

t Jag får brev från patienter som skriver att
först nu förstår de varför de skickades ut från
mottagningen innan de hunnit berätta om
hälften av sina åkommor.
En annan brevhög handlar om den
obefintliga kontinuiteten.
En tredje, den mest upprörande, är brev
från anhöriga till människor som avlidit i
cancer, efter att ha bollats mellan vårdenheter eller väntat i månader på behandling.
Men det finns ett nytt tema i dessa brev,
som inte fanns förut. Jag har ju skrivit om
sjukvården tidigare. Efter ”Du gamla du
sjuka”, som publicerades 2004 handlade
patientbreven om svällande byråkrati, bristande resurser, nedlagda vårdcentraler och
om stafettläkare, som man bara fick träffa en
gång. I den mån det handlade om ojämlikhet så var den regional: det var glesbygden som det var synd om.
Men nu finns det patienter som känner
sig diskriminerade på grund av sin ålder
eller sin diagnos. Äldre cancerpatienter,
kroniker, multisjuka... Men denna gång är
det inte regeringen eller landstingen som de
misstror, det är vårdpersonalen. Det verkar
som om läkarkåren betalar det moraliska
priset för vårdgarantin.
I din bok ”Patientens pris”
medverkar statsvetarna Shirin
Ahlbäck Öberg och Sten
Widmalm. Där hävdar de att politiker
och administratörer inte ser några
problem med New Public Management
och att det kommer att ta lång tid att

3
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lämna systemet. Vad tror du krävs för
att åstadkomma en förändring?
t Jag träffade helt nyligen ett framstående
landstingsråd som bekände att det var först
nyligen som han fick veta att de prislistor
som han implementerat i tjugo års tid ingick
i ett ideologiskt system som dessutom hade
ett namn: New Public Management. Det var
också en nyhet för honom att husläkarna
sällan hade mer än en kvart för varje patient.
Hur skall han kunna se problem med något
som han inte ids att överblicka?
Jag tror inte att det i någon sektor i
Sverige finns en så stort misstro mot politiker som arbetsgivare som bland vårdanställda. Det skulle vara inom skolväsendet...
Redan detta är ett demokratiskt problem.
Men det är inte skapat av sköterskor eller
logopeder utan av det faktum att landstingen är demokratins gråzon.
Jag tror att de flesta statsvetare skulle hålla
med om att av alla demokratiska församlingar
har landstingen lägst legitimitet. De röstas
fram slentrianmässigt i samband med riksdagsvalen. Hur många skulle rösta i landstingsvalet om det hölls separat? 50 procent?
Få väljare vet vilka dessa politiker är, så
de slipper för det mesta att stå till svars för
sitt fögderi. Därför tror jag att om man vill
komma bort från NPM borde professionella
– poliser, läkare, akademiker, barnmorskor,
lärare, ämbetsmän bilda en bredare opinion.
Och de borde säga upp lydnaden mot idén
att de är ”producenter” och vi andra
”kunder”.
Så nästa gång en ekonom eller politiker
börjar tala om ”produktiviteten” inom terminalvården/asylhanteringen/
förskolan/polisarbetet bör man luta sig
Fortsättning nästa uppslag >>
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la det moraliska
egeringen eller
et är vårdpersonalen”
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Maciej Zaremba har konstaterat ett nytt
tema i patientbreven som inte fanns tidigare.
Det är äldre cancerpatienter, kroniker och
multisjuka som känner sig diskriminerade
och misstror vårdpersonalen.

Christine Olsson / SCANPIX

”Om man vill komma bort från
New Public Management borde
professionella – poliser, läkare,
akademiker, barnmorskor, lärare,
ämbetsmän bilda en bredare
opinion. Och de borde säga upp
lydnaden mot idén att de är
producenter och vi andra kunder. ”
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UR BOKEN BOKEN
PATIENTENS PRIS…

”Man borde titta på det som
fungerar i andra länder”
tillbaka och säga: ”Förlåt, men jag förstår
inte vad du menar”.
Jag tror att detta redan är på gång. I
Almedalen planerar Läkarförundet ett
gemensamt seminarium om New Public
Management med polisfacket och Lärarnas
Riksförbund.
Många håller med dig, men
undrar vad man ska ha istället
för DRG-poäng. Läkaren
Magnus Lind har ett förslag i din bok (Se
artikel nästa sida). Har du själv några
tankar eller har du sett eller fått förslag
på andra intressanta sätt att ersätta
sjukvårdens insatser?

4

t Om jag försökte svara på din fråga skulle
jag begå samma misstag som de managementkonsulter som försöker skapa ett
system över huvud på sköterskor och läkare.

14

Det måste vara upp till professionerna att
klura ut hur man bäst säkrar kvaliteten och
effektiviteten på samma gång. Det skulle
inte skada att studera hur man gör i andra
länder. Vad är det som gör Mayo-sjukhuset i
Minnesota så framgångsrikt? Varför
fungerar samarbetet mellan husläkarna och
sjukhusen så bra i Frankrike? Hur kommer
det sig att sjukvården inte är något problembarn i Schweiz?

5

Hur kommer du att
följa upp artiklarna?

t Det blir ganska många seminarier och
diskussioner om New Public Management
under sommaren och hösten. Sedan finns en
ganska smaskig aspekt av New Public
Management som jag inte hann reda ut, vi
får se om jag lyckas ro det i land.

t Stockholms läns landsting har
publicerat en termlista med
2 255 begrepp till de landstingsanställda för gemensamt
bruk som kan ses som ett
omistligt självporträtt av New
Public Management, tycker
Maciej Zaremba.
Där går att läsa:
60. Aktör: roll som innehas av
fysisk person och som är
delaktig i aktivitet i vård- och
omsorgsprocessen.
131. Ansvar: det ansvar som
gäller för en viss typ av katalogkomponent samt vilka typer
av aktörer som har detta.
107. Arbetslös: person som
saknar yrkesarbete.
580. Ensamboende: en som
bor ensam.
879. Hälsoproblem: ett hälsotillstånd som av någon kompetens bedömts motivera åtgärder
eller insatser riktade mot hälsoproblemet.
996. Invånare: användare som
inte tillhör kategorien, eller uppträder i rollen som medarbetare.
1 375. Organ: alla tjänster har ett
antal möjliga egenskaper som det
är möjligt att tala om. Organ är ett
sådant exempel på tjänsteegenskap (organ är en specialisering av
Tjänsteegenskap).
1 416. Patient: patienten är
utgångspunkten för en önskad
beställning respektive beställning.
Landstinget har även ägnat
möda åt att skapa samförstånd
kring begreppet telefonnummer: ”sifferföljd som man slår
för att komma i förbindelse med
viss abonnents telefon”.
Men den som vill veta hur
läkaretik definieras söker
förgäves. Ordet finns inte med på
listan.

www.sjukhuslakaren.se

”

Vi lever numerna i granskningssamhället. Enligt professor Töres Theorell är det inte
någon hälsosam miljö. En stor
europeisk undersökning har
nyligen visat att professionella
som underkastas ständig
granskning av dilettanter lär få
problem med hjärtat. Inte att
undra på. Det tär på kärlen att
bli instruerad – på barnspråk
utstyrt i abstratktioner – vad
ens arbete går ut på.

”

”

Eftersom de styrande
nivåerna önskar ständig information om hur mål uppfylls och
resultat erhålls leder detta till
uppbyggnad av rigorösa kontrollsystem på central nivå.
Denna utveckling har dessutom
underblåsts av den i tid
parallella IT-utvecklingen som
tillhandahållit redskap för en
nästintill ohämmad insamlig av
resultatmått och indikatorer.
Plöstsligt har kontroll blivit viktigare i offentlig verksamhet än
själva ”produktionen” av
offentlig service.

”

”

När man ger amatörer
makten att peka ut mål som
professionella ska uppfylla, kan
de peka ut hur många mål som
helst. När man styr med ord blir
allt prioriterat.

”

”

Jag läser i landstingets
avtal att psykiatrin i sydvästra
Stockholm årligen ska misstänka 300 fall av adhd/Aspergers syndrom. Utreder man färre
blir det avdrag i anslagen.
Södertälje kommer undan med
140 fall. Men i norra Stockholm
ska det bli 500. Vad jag kan se
är bokstavskombinationen den
enda där politikerna försäkrat
sig om säker leverans. Det
finns inga budgetkrav på
depressioner, psykoser eller
bulimi.

”
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Vad kan ersätta New Public
Management och DRG-poäng?
Många är kritiska till det
ekonomistiska sättet
sjukvården bedrivs på idag
och det som kallas New
Public Management, men
ingen har kommit med
alternativ.
t I boken ”Patientens pris” av Marciej
Zaremba bidrar läkaren Magnus Lind,
som arbetat över 40 år på Karolinska
sjukhuset främst som tumörläkare,
med ett kapitel.
I det berättar han om hur nära det
var att ”bokslutsmakten” korrumperade en hel grupp läkare, innan de
besinnade sig, att snabbt öka antalet
operationer för att nå bokslutsmålen,
genom att prioritera enkla halsmandelsoperationer i stor skala.
Men Magnus Lind kommer också
med ett eget förslag på hur ett system
utan New Public Management och
DRG-poäng skulle kunna se ut.
Enligt honom är det inte speciellt
svårt att skrota dagens system om bara
samhället litar på läkarkårens professionalism och att läkarna vill göra sitt bästa.
Han menar i grova drag att om alla
kliniker inom samma specialitet ges
ungefär samma ramanslag per invånare
(med hänsyn tagen till vårdtyngd mm)
och offentliggör resultaten så kommer
klinikerna att konkurrera om att ge
god vård.
Så här skriver Magnus Lind:
– Allt onödigt arbete med interndebiteringar, ifyllande av enkäter och
koder mm för varje patient kan nästan

avskaffas, eftersom individuella variationer mellan olika patienter tar ut
varandra i stora befolkningsunderlag.
Stora personresurser kan därför
överföras till arbetsuppgifter som stimulerar mot utveckling mot god etik
och effektivitet.
En utvärderingsgrupp för varje specialitet bör tillsättas med erfarna,
omdömesgilla personer, till exempel
två läkare, en sjuksköterska, en
ekonom och en jurist som ordförande.
Grupperna ska ges två uppdrag.
Dels att utveckla effektiva metoder för
utvärdering och jämförelse, dels att
varje år genomföra sådana utvärderingar av landets samtliga kliniker.
Resultatet ska sammanställas, presenteras och diskuteras på seminarier
med alla berörda klinikchefer närvarande, varefter de publiceras.
De väsentliga är att gruppens subjektiva bedömningar av klinikernas
sätt att arbeta ges stor tyngd vid sidan
om hårda data. Först då kan man
värdera arbetsmoralen, omdömet och
omvårdnaden, vikten av goda personalrelationer, arbetsmiljö, bemötande etc.
Vårdetiken kan överordnas
bokslutsspelets vinstmål så länge
kliniken håller sig inom ramen för tilldelade resurser.
Resultaten kommer att vara
normalfördelade. De flesta ligger i
mitten, i mer eller mindre orättvis
relation till varandra. Men detta är
ointressant i ett större perspektiv. Det
intressanta är vad de bästa gjort för att
vara så bra och vad de sämsta bör göra
för att bli bättre…
Skrota New Public Management,
köp-sälj- och DRG-systemen.
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Brist på
vårdplatser
tog deras liv
ROGER MOLIN, NATIONELL
VÅRDVALSSAMORDNARE
i DAGENS NYHETER:

”Sjukhussängen är i
mångas ögon sinnebilden för god vård och
gott omhändertagande.
Men är det verkligen
giltigt i modern
sjukvård?
Antalet vårdplatser i
länder med utvecklade
sjukvårdssystem
avspeglar i själva
verket förmågan att
introducera nya
behandlingsmetoder och
nya läkemedel.”

16

AV CHRISTER BARK

Patienter dör regelbundet på
grund av brist på vårdplatser i
Sverige. Hur många det är vet
ingen.
Anledningen: Ingen ansvarig
för vården i Sverige har tyckt
att det varit intressant nog att
ta reda på sanningen.
t Det finns mängder av statistik på hur
många minuter en patient får vänta på att
komma fram till sjukvårdsupplysningen,
eller om det finns tidskrifter i väntrummet,
men hur hårt bristen på vårdplatser drabbar
allvarligt sjuka människor är det ingen som
önskat information om.
Detta trots att läkarkåren under många
år slagit larm om att ett oacceptabelt stort

antal patienter inte bara dör utan får vårdskador, blir felbehandlade och får lida på
grund av skriande brist på vårdplatser.
Sjukhusläkaren har gått igenom åtta
dödsfall på Skånes universitetssjukhus,
under åren 2011-2013, där sjukhuset erkänt
att bristen på vårdplatser varit den direkt
avgörande eller bidragande orsaken till att
patienten avled.
I flera av fallen görs även medicinska felbedömningar. Ibland som en direkt följd av
vårdplatsbristen. Vårdpersonalen tvingas
”chansa”.
Ibland begås misstagen på grund av
okunskap, bristande rutiner eller alltför
pressade arbetsförhållanden.
Men sjukvård är farligt, svårt och ibland
kaotiskt. Fel görs hela tiden. Patientsäkerhet
handlar om att kunna rätta till de misstag som
begås och agera snabbt när det är nödvändigt.
Så frågan är: Vilka möjligheter hade personalen att rätta till de misstag som gjordes i
de åtta dödsfallen?
Så här gick det till när åtta människor, vars
liv förmodligen kunde räddats, dog på grund

www.sjukhuslakaren.se

TVÅÅRIG POJKE
SMITTAD
MED VATTKOPPOR

BRISTEN PÅ VÅRDPLATSER

61-ÅRIG
MULTISJUK MAN

t Barnakuten kan inte ta emot barn
med vattkoppor. Pojken hänvisas till
infektionskliniken för vuxna. När tillståndet förvärras och blir livshotande
kan varken barnintensiven eller vuxenintensiven ta emot den tvåårige
pojken. Sjukhuset saknar också
reservplaner.

t 61-årig multisjuk man med urinvägsbesvär och blodförgiftning blir
liggande kvar på akuten utan övervakning och kontroll av vitala parametrar. Varken urologen eller akutvårdsavdelningen har någon ledig plats till
61-åringen.
Mannen hittas livlös av anhöriga och
förs till intensiven, men hans liv går
inte att rädda.

50-ÅRIG MAN MED
SVÅR NJURSVIKT

NYFÖDD POJKE
MED HJÄRTFEL

t 50-åringen kommer i ambulans till
akutkliniken på SUS i Lund.
Han bedöms vara svårt njursviktande
och i behov av intensivvård, men på
intensiven finns inga lediga vårdplatser.
Mannen läggs in på den medicinska
akutvårdsavdelningen.

t Nyfödd pojke med hjärtfel smittad av
MRSA kan inte isoleras på neonatalavdelningen på SUS i Malmö eftersom
isoleringsrummet är fullbelagt. Istället
flyttas pojken till barninfektionsavdelningen där personalen har liten erfarenhet
av att behandla patienter som honom.

av bristen på vårdplatser på ett sjukhus i
Sverige – Skånes universitetssjukhus –
under åren 2011-2013.
Det är tyvärr ingen smickrande
läsning för de som organiserar svensk
sjukvård och definitivt inget tecken på
att ett färre antal vårdplatser ”avspeglar förmågan att introducera nya
behandlingsmetoder och läkemedel.”
Bara de här åtta fallen från ett
sjukhus visar på en uppsjö av vårdplatser som saknades, som om de funnits
kunde räddat personernas liv.

Sjukhusläkaren 3/2013

TIDIGARE FRISK
KVINNA MED
STICKSKADA
t Tidigare frisk kvinna med stickskada avlider på grund av felbehandling och brist på intenisvvårdsplatser när tillståndet blir livshotande.

ÄLDRE HJÄRTKÄRLSJUK MAN
t En äldre hjärt-kärlsjuk man kommer
till SUS akut i Lund. Mannen har feber
och svårt att andas, men läggs in på
en avdelning långt från akuten. Under
natten försämras tillståndet. På
morgonen överförs han till den medicinska akutavdelningen, men hans liv
kan inte räddas. Sjukhusets analys av
dödsfallet: Brist på läkare på akutkliniken och avsaknad av tillgång till
intensivvårdsplatser kan ha bidragit
till den tragiska utgången.

KVINNA I
75-ÅRSÅLDERN

KVINNA I
80-ÅRSÅLDERN

t Kvinnan kommer till SUS akut i
Lund. Kvinnan behöver intensivvård,
men samtliga intensivvårdsplatser vid
Skånes universitetssjukhus är fullbelagda.
Hon läggs in på en medicinsk
akutvårdsavdelning och avlider.

t När kvinnan kommer till SUS akut i
Lund är vårdplatsbeläggningen på
sjukhuset hög vilket medför att hon,
som flera andra patienter, får vänta
på akutmottagningen i väntan på
inläggning.
På akuten är trycket högt och kontrollerna otillräckliga. Det dröjer länge
innan hon undersöks av läkare.
Under tiden försämras den 80-åriga
kvinnans tillstånd. Kvinnan avlider
innan hon får adekvat behandling.

Fortsättning nästa uppslag >>
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”Man tar kontakt med barnintensiven, men ingen plats finns
ledig. Inte heller på intensivvården för vuxna finns det ett
isoleringsrum för ett så litet barn med vattkoppsinfektion.”
Dödsfallet konstateras kl 14.49

TVÅÅRIG POJKE
SMITTAD
MED VATTKOPPOR
t Barnakuten kan inte ta emot barn
med vattkoppor. Pojken hänvisas till
infektionskliniken för vuxna. När tillståndet förvärras och blir livshotande
kan varken barnintensiven eller vuxenintensiven ta emot den tvåårige
pojken. Sjukhuset saknar också
reservplaner.

Detta visar
Socialstyrelsens
utredning:

N

är pojken anländer
till barnakuten
finns inget isoleringsrum ledigt.
Pojken hänvisas till
infektionsavdelningen för vuxna. Ingen bedömning av
pojkens vitalparametrar (triagering) görs.
Pojken har när han kommer till sjukhuset varit sjuk i ett och ett halvt dygn
och har förutom vattkoppor hög feber
och svårt att röra höger arm. Han är
svullen i höger armhåla. Föräldrarna har
varit i kontakt med sjukvårdsupplysningen som vid första samtalet bett dem
avvakta i hemmet till morgonen nästa

Sjukhusets
kommentar:

”

Bidragande orsak var fullt belagda
isoleringsrum, men även bristande rutiner,
kommunikationsmissar och kunskapsbrist.
Vid tillfället var arbetsbelastningen extrem
med för låg bemanning av läkare, sjuksköterskor och barnsköterskor.

”
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dag då det inte fanns någon möjlighet
att ta emot ett barn med vattkoppor på
barnakuten.
När pojkens tillstånd inte förbättrats
kontaktar föräldrarna på eftermiddagen
dagen därpå vårdcentralen som skriver
en akut remiss till barnakuten för akut
omhändertagande.
Av remissen framgår att den tvåårige
pojken har en tilltagande svullnad i
höger thoraxhalva.
45 minuter efter det att pojken
anlänt till sjukhuset kl 18.30 undersöks
han av en barnläkare på infektionskliniken för vuxna. Barnläkaren beslutar om
intravenös antibiotikabehandling. Det
finns dock ingen isoleringsplats tillgänglig på barnkliniken.
21.30 kommer en sjuksköterska och
undersköterska från barnakuten till
infektionskliniken för att sätta nål, ta
blodprover och starta ett dropp.
Någon antibiotika är ännu inte ordinerad då man saknar pojkens vikt.
Provtagningen misslyckas då det inte
går att ta prover ur den nål man satt och
man beslutar att avvakta med proverna
tills tvååringen kommer upp till vårdavdelningen där ett rum frigjorts. Städningen fördröjs och först kl 00.30 flyttas
pojken över till barnavdelningen.
Vid inskrivningen kontrolleras temp,
blodprover tas och den första antibiotikadosen ges.
Provsvaren visar lågt natrium,
förhöjt laktat och högt CRP. Droppet
ändras på grund av patientens låga
natriumvärde.
Rutiner saknas för övervakning av
vitalparametrar på avdelningen och
inskrivande läkare har inte heller ordinerat sådana så den tvåårige pojken
övervakas enbart genom ”påtittning” i
samband med droppkontroller.
Föräldrarna är oroliga för pojkens
tillstånd och påtalar hans tilltagande oro

och smärta. Tvååringen får då mixtur
Tavegyl mot förmodad klåda.
På morgonen har pojken en puls på
190 slag i minuten och temp 38,7.
Hans andning upplevs som ansträngd
och en underläkare ordinerar Ventoline
för att underlätta andningen.
Vid ronden beslutas om lungröntgen
och att blodprover ska tas.
Lungröntgen visar rikligt med pleuralvätska och blodproverna visar ett
högt laktat och fortsatt lågt natrium.
Man beslutar att ta nya prover,
Pojkens tillstånd försämras under förmiddagen. De nya provsvaren visar på
kvarstående högt laktat och lågt natrium.
Kl 12.00 inleds försök att sätta ytterligare en nål för utökade blodprover
samt vätskebehandling. Albuminfusion
påbörjas. Narkosläkare kontaktas.
En extra nål sätts och man påbörjar
ytterligare vätskebehandling med mera
albumin.
Man tar kontakt med barnintensiven,
men ingen plats finns ledig. Inte heller
på intensiven för vuxna finns det ett isoleringsrum för ett så litet barn med
vattkoppsinfektion.
Narkosläkaren beslutar om ”satellitvård” på avdelning 61 då barnintensiven saknar godkänd ventilation.
Satellitvården innebär att pojken får
ligga kvar på ordinarie avdelning men
vårdas med hjälp av personal från barnintensiven.
Strax efter kl 14 blir den tvåårige
pojken okontaktbar och man konstaterar att hjärtat slutat slå. Hjärt-lungräddning påbörjas, men pojken få aldrig
tillbaka medvetandet.
Dödsfallet konstateras 14.49.
Någon obduktion genomförs inte,
men vävnadsisoleringar från biopsier
tagna på det infekterade området på
högra delen av thorax visar växt av betastreptokocker grupp A.
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ANHÖRIGA HITTAR 61-ÅRINGEN
LIVLÖS PÅ SÄNGEN MED
BLÅLILA MISSFÄRGNINGAR
61-ÅRIG
MULTIJSJUK MAN
t 61-årig multisjuk man med urinvägsbesvär och blodförgiftning blir liggande
kvar på akuten utan övervakning och
kontroll av vitala parametrar. Varken
urologen eller akutvårdsavdelningen
har någon ledig plats till 61-åringen.
Mannen hittas livlös av anhöriga och
förs till intensiven men hans liv går inte
att rädda.

Detta visar
Socialstyrelsens
utredning:

E

n 61-årig multisjuk man
kommer till akuten på SUS i
Malmö med ambulans kl
10.30. Mannen har urinvägsinfektion och feber sedan
fyra dagar. Blodprover visar
tecken på infektion. Mannen blir undersökt
cirka kl 14.00 av läkare. Han är då kraftigt
allmänpåverkad med frossbrytningar.
Läkaren misstänker begynnande blodförgiftning och konsulterar en infektionsläkare
som övertar behandlingsansvaret. Mannen
får febernedsättande läkemedel (Panodil),
men när han återigen får hög feber (40
grader) och frossa beslutar läkaren tillsammans med en urolog att 61-åringen ska
läggas in för blodförgiftning och
antibiotikabehandling i injektionsform.
Eftersom det inte finns någon ledig vårdplats på urologkliniken planerar man att lägga
in patienten på akutvårdsavdelningen (AVA),
men det visar sig att där finns inte heller
någon ledig vårdplats så 61-åringen blir
liggande kvar på akutmottagningen utan
kontroll av vitala parametrar och övervakning.
Ingen omtriagering görs av mannen.
Cirka kl 17.30, sju timmar efter att 61-

ringen anlände till sjukhuset, kommer
anhöriga till akutmottagningen för att lämna
personliga tillhörigheter. De får beskedet av
personalen att 61-åringen har maginfluensa,
eftersom han vid ett tillfälle inte har hunnit
till toaletten på akutmottagningen och att de
får gå in till 61-åringen på egen risk.
De anhöriga finner mannen liggande
livlös på sängen med blålila missfärgningar
på kroppen. Ingen personal finns i rummet.
De anhöriga kallar på personal och mannen
förs ut ur rummet. Läkare tillkallas och
hjärt-lungräddning påbörjas och efter tre
defibrilleringar återfår 61-åringen cirkulationen. Nya blodprover tas som visar
kraftigt förhöjt laktatvärde (8). Tillståndet
tolkas som urosepsis (blodförgiftning
utgående från infektionen i urninvägarna).
61-åringen överförs till intensivvårdsavdelningen. Vid ankomsten till intensivvårdsavdelningen är han djupt medvetslös. Kylbehandling ges under 24 timmar, men
mannens liv går inte att rädda.
Socialstyrelsen skriver i sin bedömning:
Den huvudsakliga orsaken till den tragiska
händelseutvecklingen är den brist på vårdplatser som sedan länge föreligger vid sjukhuset. Socialstyrelsen har under lång tid
krävt att sjukhuset vidtar åtgärder för att
komma tillrätta med vårdplatsbristen och
konstaterar att händelsen är ytterligare ett
exempel på att så inte har skett.

Sjukhusets
kommentar:

”

Bidragande orsak till dödsfallet var fullt
belagda övervakningsplatser. Initialt var det också
passiv handläggning.
Klinikchefen anger i sitt yttrande att situationen var
synnerligen pressad med flera pågående larm och
inga omedelbara lediga platser på akutvårdsavdelningen. Enligt klinikchefen berodde de fördröjningar som ägde rum på extremt hög arbetsbelastning och dålig tillgänglighet på adekvat övervakningsplats.

”
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NYFÖDD POJKE
MED HJÄRTFEL
t Nyfödd pojke med
hjärtfel smittad av MRSA
kan inte isoleras på neonatalavdelningen på SUS i
Malmö eftersom
isoleringsrummet är
fullbelagt.

Detta visar
Socialstyrelsens
utredning:
i tio dygns ålder
visar en rutinmässig svalgodling att
pojken smittats av MRSA.
Pojken vårdas då på neonatalavdelningen i Malmö.
Då isoleringsrummet på
neonatal är fullbelagt
flyttas pojken till barninfektionsavdelningen.
När pojken är 14 dygn försämras han plötsligt efter
sondmatning. Han tas
direkt till akutrummet,
men hans liv kan inte
räddas.
Rättsmedicinsk obduktion visar undersökningsfynd som talar för att hjärtsjudomen var orsak till
dödsfallet.

V

Sjukhusets
kommentar:

”

Bidragande faktor var
fullbelagt isoleringsrum på
neonatal i Malmö.
Brist på adekvata isoleringsmöjligheter för nyfödda
barn med kolonisering av multiresistenta bakterier.
Bristande möjlighet till övervakning och även kompetensbrist på barninfektionsavdelningen och passivitet avseende
hjärtsjukdomen har bidragit till
den tragiska utgången, men
det är osäkert om vård på rätt
nivå hade kunnat förhindra
dödsfallet.

”
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67-årig kvinna med stickskada läggs i isoleringsrum utan
övervakning. Socialstyrelsen är mycket kritisk till att
kvinnan inte fick intensivvård förrän 12 timmar efter
ankomsten till akuten
Detta visar
Socialstyrelsens
utredning:

D

en 67-åriga, tidigare
friska kvinnan, söker
vård på SUS akutklinik i Lund på grund
av smärtor i vänster
hand. Kvinnan har
fått en stickskada i handen av en kniv i
samband med matlagning fyra dagar
tidigare.
Under natten innan hon söker vård
har hon kräkts och haft diarré och även
fallit och slagit i vänster handled.
Den mottagande sjuksköterskan triagerar kvinnan som ”patient med enbart
ortopedisk skada” på grund av handledsskadan. Vitala parametrar uppmäts
inte eftersom rutinerna för enbart ortopediskt skadade patienter är sådana.
Kvinnan läggs i ett isoleringsrum
utan övervakning, eftersom sjuksköterskan misstänker att kvinnan har vinterkräksjuka.
Den 67-åriga kvinnan undersöks av en
AT-läkare. Blodprover tas och hon
röntgas. Röntgenundersökningen visar
ingen skelettskada. Blodproverna visar
tecken på infektion (CRP 120) och
nedsatt njurfunktion (kreatinin 255).
Laktatvärdet är kraftigt förhöjd (8,7;
referensvärde 0,5-1,6). AT-läkaren observerar de förhöjda värdena men fäster
inget avseende vid dem och konsulterar
inte heller någon angående betydelsen av
dem.
Kvinnan klagar under förmiddagen
över tilltagande smärtor i vänster
handled och får smärtstillande medel
som inte har någon effekt. För att stabilisera handleden får hon en s.k tubgripskena som döljer stickskadan i handleden.
Den 67-åriga kvinna svimmar vid
flera tillfällen. Vitala parametrar

20

uppmäts som gör att man misstänker
begynnande sepsis. Nya prover tas.
Patienten behandlas med vätskedropp
och antibiotika ges intravenöst.
Cirka fem timmar efter att kvinnan
kommit till sjukhuset konsulterar ATläkaren en ortoped. Ortopeden får inte
information om laktatvärdet och tittar
inte själv på patienten.
Inläggning på infektionskliniken
planeras. Nya blodprover tas som visar
att kreatinin och laktat har stigit ytterligare. Ingen observerar provsvaren.
Infektionskliniken meddelar att man
har en plats, men innan kvinnan hinner
flyttas får hon ett kraftigt blodtrycksfall
och sjuksköterskan tar henne till akutrummet och ger henne syrgas. Medicinläkare tillkallas som ordinerar ytterligare
västskedropp. Ortopeden tillkallas och
tar av tubgripskenan och upptäcker tilltagande svullnad av handen och nytillkomna lila färgade blåsor kring sticksåret.
AT-läkaren kontaktar infektionskliniken och rapporterar kvinnans försämrade
tillstånd. Infektionsläkaren ifrågasätter
om infektionsklinikens vårdavdelning är
rätt vårdnivå. Innan frågan avgörs
påbörjas transporten till infektionskliniken.
Den 67-åriga kvinnan har då tillbringat nio timmar på akutmottagningen.
Vid ankomsten till infektionskliniken
visar kvinnan tecken på cirkulationspåverkan med hög puls och mycket lågt
blodtryck. Kreatininvärdet har stigit till
293. Handen är blåfärgad och kraftigt
svullen. Ett rött hudutslag har tillkommit på kroppen. Odlingen från sårskadan
visar växt av streptokocker.
Tillståndet bedöms som svår toxisk
chock på grund av streptokockinfektionen med allvarligt påverkan på blodcirkulation och njurfunktion.
Intensivvårdsavdelningen kontaktas
omedelbart, men kan inte ta emot

TIDIGARE FRISK
KVINNA MED
STICKSKADA
t Tidigare frisk kvinna med stickskada läggs i isoleringsrum utan övervakning. Avlider på grund av felbehandling och brist på intenisvvårdsplatser när tillståndet blir livshotande.

kvinnan omgående. Hon överförs till
intensivvårdsavdelningen 12 timmar
efter ankomsten till sjukhuset.
Kl 03.00 på natten får hon hjärtstillestånd som hävs med hjärt-lungräddning.
Respiratorbehandling påbörjas. Cirkulationen är dock fortsatt instabil och
kvinnan avlider efter ett nytt hjärtstillestånd 20 timmar efter ankomsten till
sjukhuset.
Socialstyrelsen konstaterar att det
dröjde fem timmar från sepsisdiagnosen
tills kvinnan överfördes till en vårdavdelning. Då hon kom till vårdavdelningen
stod det redan klart att hon borde lagts
in på intensivvårdsavdelningen. På
grund av brist på intensivvårdsplatser
dröjde det ytterligare nästan tre timmar
innan hon kunde överföras dig.
Socialstyrelsen är mycket kritiskt till
att den 67-åriga kvinnan inte fick
intensivvård förrän 12 timmar efter
ankomsten till akuten.

Sjukhusets
kommentar:

”

Den 67-åriga kvinnan avled på grund av
blodförgiftning. Orsakerna var framför allt kunskapsbrist, bristande rutiner och bristande
övervakning. I viss mån var orsaken även fullt
belagda intensivvårdsplatser.

”
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– PÅ MITT TIDIGARE SJUKHUS HADE JAG
ALDRIG VÅRDAT EN SÅ SJUK PERSON PÅ MAVA
Detta visar
Socialstyrelsens
utredning:

50

-åringen
kommer i
ambulans till
akutkliniken
på SUS i
Lund.
Mannen är vid ankomsten svårt
påverkad med sluddrigt tal, marmorerad hud och generell svaghet.
Patienten bedöms vara svårt njursviktande. Som bakomliggande orsak
misstänks till en början sepsis.
Behandling påbörjas på akutmottagningen och intensivvårdsläkare och
njurjouren tillkallas.
Patientansvarig läkare på akuten gör
bedömningen att intensivvårdsavdelningen är bästa vårdnivån för den 50årige mannen eftersom han är mycket
sjuk och det finns hög risk för
hjärtrytmstörningar. Den patientansvarige läkaren på akuten gör också bedömningen att mannen är i stort behov av
vätska, läkemedel och övervakning.
IVA-jouren meddelar att IVA är fullt
och för att vårda 50-åringen skulle man
i så fall tvingas skjuta på en planerad
operation. En intensivvårdsläkare gör
bedömningen att mannen kan vårdas på
den medicinska akutvårdsavdelningen
(MAVA).
Diskussion uppstår och den patientansvarige läkaren protesterar och menar
att på det sjukhus som han tidigare
arbetade på skulle han aldrig vårdat en
så sjuk patient på MAVA.
Något beslut om akut dialys fattas
inte, men njurjouren förbereder dialysavdelningen att det kan bli aktuellt.
Vid ankomsten till MAVA görs en
samlad bedömning av IVA-läkare,
njurjour och HIA/MAVA-jour att patienten ska kvarstanna på MAVA med frekventa kontroller, samt att intensiv-

vårdsläkare och MIG-teamet (medicinsk
intensivvårdsgrupp) ska vara tillgängliga vid behov.
Under tiden på MAVA anländer fler
blodprovsananlyser som visar på
stigande kaliumvärde samt förhöjt
myoglovin (tecken på muskelcellssönderfall).
Njurjouren kontaktar MAVA för att
informera sig om läget.
Det framkommer då att patienten
drabbats av hjärtstillestånd som inte går
att häva. Den 50-årige mannen dödförklaras kl 22.00.

Sjukhusets
kommentar:

”

Bidragande orsak till att den 50-årige
mannen avled var framför allt fullt
belagda intensivvårdsplatser, i kombination med kunskapsbrist och bristande
rutiner.
Chefläkaren anger i sitt yttrande att
den optimala vårdnivån för patienten
hade varit IVA-vård med dialys. Någon
möjlighet till det fanns dock inte och
inte heller en alternativ plan för att förstärka bemanningen på IVA.
Den medicinskt ledningsansvarige
läkaren på akutkliniken menar att
mannen vid ankomsten till akuten var

50-ÅRIG MAN MED
SVÅR NJURSVIKT
t 50-åringen kommer i ambulans till
akutkliniken på SUS i Lund.
Han bedöms vara svårt njursviktande
och i behov av intensivvård, men på
intensiven finns inga lediga vårdplatser.
Mannen läggs in på den medicinska
akutvårdsavdelningen.

sjuk på en nivå som man inte kan
förvänta sig att MAVA ska klara.
En bidragande orsak till att patienten
inte bedömdes behöva intensivvårdsavdelningens resurser var enligt den medicinskt
ledningsansvarige läkaren också en alltför
stor tilltro till värderingssystemet
MEWS* som inte kan indikera de faktiska
allvarlighetsgraderna hos patienten.

”

*MEWS: Modified Early Warning
Score, är ett instrument för tidig
upptäckt av en eventuell försämring hos
en patient genom bedömning av vitala
funktioner som andningsfrekvens, hjärtfrekvens, blodtryck, temperatur, urinproduktion och vakenhet.

SOCIALSTYRELSEN INTE NÖJD MED REGION SKÅNES
ÅTGÄRDER MOT BRISTEN PÅ VÅRDPLATSER
t De åtta dödsfallen är Lex Maria-anmälda
och SUS har genomfört händelseanalyser,
samt vidtagit en rad åtgärder för att de inte
ska inträffa igen. Men Socialstyrelsen är
fortsatt mycket kritisk till Region Skånes
åtgärder mot bristen på vårdplatser.
I ett yttrande den 19 februari i år konstaterar Socialstyrelsen ”att antalet
överbeläggningar och utlokaliserade

patienter under 2012 varit väsentligen
oförändrat på SUS, i Kristianstad och Helsingborg, trots tidigare redovisade vidtagna
åtgärder.
Mot bakgrund av problemets
komplexitet, bedömer Sociastyrelsen inte,
att regiondirektörens inkomna redovisning
säkerställer de vidtagna och planerade
åtgärderna tillräckligt”.
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ETT BOTTENSKRAP MED EKO
Att träffa en patient som
kommer på remiss är sedan
årsskiftet en mardröm. Att läsa
frågeställningen på remissen,
försöka besvara den och att
bistå patienten är inte längre
fokus i patientmötet.

CARINA
HELLSTRÖM
Landstingsanställd överläkare,
specialist i psykiatri och leg.
psykoterapeut, verksam i psykiatrisk öppenvård med så kallad
neuropsykiatri.

AKTUELLA BLOGGAR
AV CARINA HELLSTRÖM
PÅ SJUKHUSLÄKAREN.SE
>> Fegar hela
läkarkåren?
>> Ett bottenskrap
med eko
>> NPM: Framtidens
psykiatrer… bara män?
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t Minns ni ubåt U-137, den sovjetiska
ubåt som gick på grund utanför Karlskrona
1981? Man misstänkte att den var
bestyckad med kärnvapen, att döma av de
höga stråldoser som man uppmätte
ombord. Kärnvapnen har senare bekräftats
från ryskt håll – efter Sovjets fall. Så kan det
vara, man vet aldrig vad som döljs bakom
skrov och fasader och det som är sanning
under en tid är lögn under en annan.
För oss som var med på den tiden var det
i alla fall lätt att begripa varför båten stod
där helt synlig. Den hade kört ”fel” helt
enkelt och det måste ha varit ganska
pinsamt för besättningen – från hemligt
uppdrag till ”plats på scenen” – på ett kick.
Jag förstår varför denna händelse gör sig
påmind nu. Berättelsen har många bra
poänger om tillvarons obönhörliga föränderlighet och vår inbilska föreställning om
motsatsen.
Jag tycker att politikerna med Göran
Hägglund i spetsen verkligen har strandat
en egen lika malplacerad ubåt, på mina
vatten. Den heter basutredning UW005
och är bestyckad, inte med kärnvapen,
vilket är synd för då hade vi blivit av med
den snabbt som ögat, tror jag.
I stället är den fylld med skattningsformulär, skenbart enkla och helt ofarliga,
men om man väl fått dem i sin hand är de
extremt vidhäftande och aggressiva i sin
erbarmliga enfald och obegriplighet. De tar
oftast mer än en timme att slita loss sedan
de bränt sig fast, för många patienter kan
det ta betydligt längre tid än så, det vill
säga innan jag tror att jag lyckats förklara

vad som menas med varje fråga, och jag har
fått ett svar som inte bara är ett missförstånd, vilket det alltid blir om man låter
patienten sköta det själv.
När man väl slitit loss eländet från fingrarna är man försatt i stridsodugligt skick
för resten av dagen. Patienterna vinglar ut
helt förvirrade av utmattning och måste
styras i rätt riktning mot entrén, så att de
inte irrar bort sig eller gör sig illa innan de
hunnit lämna mottagningen.
Formulären är helt meningslösa och jag
har märkt att de orsakar minst smärta om
man använder dem som vanliga dumstrutar.
Frågorna är så allmängiltiga och
meningsbyggnaderna och ordvalen ofta så
krångliga att de blir till gåtor för patienterna, i stället för begripliga frågor. Unga
vuxna patienter, som inte har svenska som
modersmål, de som lider av kognitiva störningar, har dyslexi, eller låg skolutbildning
är extra sårbara. Men även betydligt bättre
rustade patienter missförstår frågorna för
att dessa också är så fjärmade från ett
begripligt sammanhang.
Det är inte ovanligt att basutredningen
inte kan slutföras eftersom patientens kognitiva förmågor inte alls räcker till. Men då
får vi inte heller betalt för vårt arbete.
Fattas något – inget betalt! Är det enkla
budskapet. Men nu kom jag på att man
faktiskt kan registrera FALSKA svar.
Vilken bra idé.
Det kan vara en betydligt bättre bot mot
mardrömmen än det jag nyligen börjat med
– att bara strunta i UW005. Falska svar
duger riktigt bra i väntan på att nya tider
ska komma, där psykiatern går mot en ny
vår och dagens vanvård av psykiatrin och
dess patienter kommer att betraktas som ett
obegripligt vansinne, planerat av onda
mörkmän under en primitiv era.
Jag kommer i alla fall aldrig mer att
slåss med enfalden som den gestaltar sig i
UW005. Jag ska göra ett gott arbete för
mina patienter – även i fortsättningen!
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Så ser formulären ut i (o)verkligheten

”

I validerings- och reliabilitetsstudier har
man jämfört M.I.N.I. med SCID-P för DSM-IIIR samt med CIDI (en strukturerad intervju
som WHO utvecklat för lekmannaskattning
enligt ICD-10). Resultaten av dessa studier
visar att M.I.N.I. har acceptabel validitet
och reliabilitet samt kan administreras på
mycket kortare tid (i genomsnitt 18.7 ±
11.6 min, median 15 min) än ovan nämnda
instrument. Kliniker kan börja använda
M.I.N.I. direkt efter en kort träningssession. Lekmannaintervjuare behöver mer
omfattande utbildning.

S

”

å inleds de allmänna
instruktionerna i
M.I.N.I som är en
”standardiserad diagnostisk intervju” som
ingår i Basutredning UW005.
Det är lätt att förstå att
Carina Hellström och flera
andra psykiatriker får
knottror.
Det är i början av juni och
jag redigerar intervjun med
Maciej Zaremba. Jag har just
lagt in några exempel ur Stockholms läns landstings termlista
som finns i hans bok ”Patientens Pris” på sidan 14 i tidningen. Där har jag kunnat läsa
att ”ett telefonnummer är en
sifferföljd som man slår för att komma i
förbindelse med viss abonnents telefon”.
Termlistan får mig att tänka på Carina
Hellströms blogginlägg ”Ett bottenskrap av eko” på Sjukhusläkaren.se där
hon bloggar om basutredningen
UW005. Enligt henne en arsenal av
enfaldiga skattningsformulär som någon
ovanifrån sedan årsskiftet tvingar henne
att slösa dyrbar tid på.
Jag blir intresserad av att se skattningsformulären med egna ögon. Jag
ringer Carina Hellström för att höra om
hon kan hjälpa mig.
Inga problem. Det dröjer inte länge
innan de ligger i min maillåda.
Av Carina Hellström får jag reda på

att det även är tänkt att psykiskt sjuka
människor ska kunna fylla i formulären
själva hemma. Hon säger att det fullbordar parodin på psykiatriska utredningar
och diagnostik att hon nu ska uppmana
patienter, som hon helt saknar kunskaper om, att göra undersökningar själva.
– Många av kryssfrågorna är omöjliga
att förstå fär mina patienter. Förövrigt
finns ingen sanning i ett kryss i en ruta
om man inte försäkrat sig om att patienten förstått frågan. Hur många kryss i
kategorin ”goddag yxskaft” finns redan
nu registrerade i systemet? frågar Carina
Hellström.
Och jag måste erkänna att jag häpnar
när jag går igenom skattningsformulä-

ren. Hade jag besvarat
frågorna i ASRS-v1.1, ett av
frågeformulären i basutredning UW005, själv i hemmet
hade jag tilldelat mig en
ADHD-diagnos och blivit
föremål för psykiatrisk utredning.
För visst har jag ”ibland”
svårt att avsluta de sista detaljerna i en uppgift/ett projekt
när de mer krävande
momenten har avklarats och
visst har jag ”ibland” problem
att komma ihåg avtalade
möten, till exempel läkarbesök.
Enligt formuläret riktigt
kraftiga varningssignaler för
en ADHD-diagnos.
Carina Hellström är hörbarligen upprörd när jag
ringer. Hennes korta sammanfattning av skattningsformulären är:
– Meningslösa, enfaldiga,
odugliga som forskningsunderlag, leder till felaktiga
diagnoser, underkänner mitt
jobb, hindrar mig från att
göra viktigare saker.
Hon ger ett exempel på
kvaliteten på frågorna.
– I M.I.N.I ska jag fråga min patient
”Hade du minskad eller ökad aptit
nästan varje dag? Minskade eller ökade
du oavsiktligt i vikt (d.v.s med +/- 5%
av kroppsvikten, eller +/- 3,5 kg för en
person som väger 70 kg, på en månad)?”
Vad värre är; Carina Hellström
MÅSTE ställa frågorna ordagrant som de
är formulerade i skattningsformuläret.
Jag frågar hur det kan komma sig att
hon och andra psykiatriker måste
använda UW005 om det är så dåligt?
– Bristen på psykiatriker, en torftig
intellektuell miljö och NPM-systemet,
är hennes svar.
Christer Bark
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VEM VINNER ADMINISTRATIONSKAMPEN?

DANMARK V
ÅRHUS

LUND
MALMÖ

+

Sjukhusläkarna
slipper att hantera
sjukskrivningar och
intyg till Försäkringskassan.

–

Saknar patientkoordinator som kan
lotsa cancerpatienter från
diagnos till behandlingsstart.

–

Båda länderna har stora
problem med dåliga ITsystem.

yktet gick att administrationen inom
sjukvården är betydligt mindre i
Danmark än i Sverige. Sant elller
falskt?
Sjukhusläkaren begav sig till kirurgklinikerna på Århus universitetssjukhus i Danmark
och universitetssjukhuset i Malmö.
Århus är Danmarks näst största stad och
Malmö är Sveriges tredje största stad. Båda har
cirka 300.000 invånare. Avståndet mellan
städerna är cirka 20 mil fågelvägen.
Så förutsättningarna för sjukhusen kan
bedömas som likvärdiga.
Och visst hittade vi skillnader.
På Århus universitetssjukhus slipper sjukhusläkarna hantera sjukskrivningar och intyg
till Försäkringskassan, det gör patientens
familjeläkare eller privata läkare.
Men det som slog oss mest var inte skillnaderna utan en stor gemensam nämnare.
Både i Århus och i Malmö brottas läkarkåren
med dåligt fungerande IT-system som stjäl
massor av tid. Den dagen vi besökte Århus hade
IT-systemet gått ner på grund av strömavbrott.

R

Fortsättning nästa uppslag >>
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ÅRHUS

En gång i månaden brak
I Danmark slipper specialistläkare hantera sjukskrivningar
och intyg till Försäkringskassan. Det sparar mycket tid,
menar flera specialistläkare vid
Århus universitetssjukhus.
Men precis som i Sverige
brottas vårdpersonalen med en
ökande administrativ börda
och långsamma, krångliga ITsystem.
t Klockan är 08.00 på Århus universitetssjukhus. Sjukhusläkaren har stämt möte
med Trine Lauridsen, överläkare vid kirurgisk gastroenterologisk avdelning. I sista
stund har hon dock kallats in som bakjour
och istället är
det överläkaren Thorbjørn
Sommer som
möter mig i
entrén.
– Det är ett
smärre kaos
idag. Vi har strömavbrott och flera sjukskrivningar, vilket gör att vi är kort om
personal.
Thorbjørn Sommer tar mig med på ett
morgonmöte. En utredning vid kirurgisk
gastroenterologisk avdelning visar att patienter med cancersjukdomar faller mellan
stolarna och att behovet av stöd och information under utredningstiden är stort.

När vi kommer
på besök råder
ett smärre kaos

Fortsättning nästa uppslag >>

Överläkaren Susanne Lausten försöker logga in i
patientjournalen men möts av beskedet:
”Kan inte logga in på den elektroniska patientjournalen. Fel i förbindelsen med login. Kontakta
din lokala hotline. Null.
Foto: Claus Sjödin
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”Administrationen har ökat
med 30 procent på bara några år”
– Vi diskuterar nu att anställa en
patientkoordinator som kan lotsa cancerpatienter från diagnos till behandlingsstart. Det skulle stärka patienternas ställning och även avlasta avdelningens personal. I Sverige har man infört
detta, men konstigt nog inte på vårt
universitetssjukhus, säger Thorbjørn
Sommer.

Nytt jättesjukhus blir
stort som en dansk småstad
Århus universitetssjukhus består av fyra
olika sjukhus, utspridda över staden.
Nu förbereds dock en omfattande omorganisation inför flytten till det nya universitetssjukhuset som förväntas bli lika
stort som en dansk småstad. Det blir
också Århus största arbetsplats. Sjukhuskomplexet får, när det blir klart, en
totalarea på 400 000 kvadratmeter med
ett planerat vårdplatsantal på 800
sängar, och ska tillgodose framtidens
krav på teknik, behandlingsformer och
arbetsmetoder.
– Vi räknar med att vi ska flytta in
runt 2017. I dag är våra verksamheter
uppdelade på så många olika ställen.
Geriatrik, infektion, onkologi och hud
till exempel, finns på olika sjukhus och
patienter tvingas åka fram och tillbaka.
Vi ser fram emot ett nytt universitetssjukhus där verksamheterna är samlade,
säger Dorthe Ritz Møller, specialistläkare vid kirurgisk gastroenterologisk
avdelning.
Hon har just avslutat sitt jourpass
och ska bara dokumentera sina anteckningar innan det är dags att åka hem.
Strömavbrottet har dock orsakat omfattande störningar och det går inte att
logga in i IT-systemet.
– Varje gång som en omfattande
uppdatering äger rum, brukar ITsystemet braka samman. Det sker
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ungefär en gång i månaden. För
övrigt räknar jag med att vi tillbringar cirka en halvtimme per dag i
väntan på att systemet ska fungera,
säger Dorthe Ritz Møller.

Administrationsbördan
har ökat dramatiskt
Hon menar den administrativa bördan
har ökat med uppskattningsvis 30
procent under de senaste åren. Hon får
medhåll av verksamhetschefen Lone
Susanne Jensen, överläkare vid samma
avdelning.
– Ja, den har ökat väsentligt. Bara att
logga in och ut ur systemet tar många
minuter per tillfälle. IT-systemet vi har
är långsamt och krångligt. Och flera
funktioner innebär dubbelarbete, som
till exempel histologiprovsvar som
kräver både manuell och elektronisk
signering.
Lone Susanne Jensen lägger en stor
del av sin arbetstid på schemaplanering
och att väntetidsgarantin för patienter
uppnås, vilken idag är lagstadgad till
två veckor för cancerpatienter.

Mindre tid till patientmöten
– Det finns fördelar med att en opererande kirurg är med och lägger veckoschemat, det är mycket logistik och
många samtal mellan patienter och
behandlande läkare. Det är i och för sig
bra att patienter slipper vänta som de
gjorde tidigare, men vi läkare ägnar mer
och mer tid åt skrivbordsarbete och allt
mindre tid till patientmöten. Och vi
stressar klart mycket mer nu än tidigare.
Fortsättning nästa uppslag >>

Specialistläkaren Dorthe Ritz Møller (till höger)
och sjuksköterskan Eva Munk dokumenterar
efter dagens jourpass.
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FAKTA
t Kirurgisk gastroenterologisk avdelning vid
Århus universitetssjukhus är specialiserad på
sjukdomar i matstrupen, magsäcken, tolvfingertarmen, lever, gallvägarna, pankreas och
mjälte.

Avdelningen tar också emot patienter för
behandling av allmänna sjukdomar som bråck
och gallsten. Dessutom har avdelningen en
akutmottagning för alla kirurgiska åkommor
med undantag av sjukdomar i tjocktarmen

och ändtarmen.
Avdelningen har 43 bäddar. Dessutom fyra
observationsplatser samt två sängplatser för
barn. Till avdelningen hör även fem vårdplatser
som finns på ett närliggande patienthotell.
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För drygt tre år sedan infördes den
danska kvalitetsmodellen. Som första
land i världen har Danmark lagstadgat
att samtliga sjukhus ska kvalitetsmätas
och ackrediteras. Modellen bygger på
drygt 100 ackrediteringsstandarder för
god kvalitet och delas in i tre stora
grupper som bland annat omfattar sjukdomar och behandling, utrustning,
städning och hygien samt ekonomi och
system för kvalitetsarbete och patienträttigheter. Syftet är att öka patientsäkerheten och skapa en hälso- och
sjukvård där kvalitet ingår som en
viktig del av de vardagliga rutinerna.
Dansk Kvalitetsmodell har inneburit
att kraven på registreringar och dokumentation har ökat.

Extremt långsamt
journalsystem
– Introduktionen av vårt elektroniska
patientjournalsystem, EPI, har generellt
inneburit många fördelar arbetsmässigt.
Vi är också mer flexibla eftersom vi kan
arbeta hemifrån. Det stora problemet är
kanske inte IT-systemen i sig, utan de
brister som finns. EPI är ett extremt
långsamt system som kräver många
klick och omständliga scrollningar
innan man kommer in i systemen, säger
Trine Lauridsen, överläkare vid kirurgisk gastroenterologisk avdelning.
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Den danska
kvalitetsmodellen
har ökat
dokumentationen
Hon jämför universitetssjukhusets
IT-system med bilmodellerna Fiat och
Lada.
– Man vill spara pengar och satsar
därför inte på kvalitet. Det är dyrare
med Mercedes och Volvo, men man
skulle spara massor av pengar genom att
satsa mer medvetet och långsiktigt. Det
är också förvånansvärt att de som
designar systemen inte tycks ha
kunskap om hur vi arbetar och vilka
behov vi har. Mycket tid skulle sparas
om leverantörer utvecklar IT-system i
samarbete med användarna, säger Trine
Lauridsen.

Slipper intyg
till Försäkringskassan
Thomas Zilling, ordförande för Sjukhusläkarföreningen, arbetar som kirurg
vid Århus universitetssjukhus sedan
drygt ett år tillbaka. Han ansvarar för
esofaguscancerkirurgin och bedriver
även forskning och undervisning.

– Den stora skillnaden jämfört med
Sverige är att specialistläkare på sjukhus
inte skriver några sjukintyg eller andra
intyg till Försäkringskassan. Det
ansvaret har istället patientens familjeläkare eller privata läkare. Det är fantastiskt skönt eftersom det tar väldigt
mycket tid. Vi signerar inte lika mycket
här som i Sverige. PAD-svar läggs i pappersform i en låda och signeras
manuellt. Vi godkänner epikriser och
bekräftar att koderna är riktiga, men för
övrigt är det inte så mycket signeringar.
Thomas Zilling tycker att IT-systemets receptmodul är enkel och lättanvänd.
– Det går med blixtens hastighet och
är väldigt logisk. Jag har full koll och kan
gå från receptmodulen direkt till danska
Fass och tillbaka, utan att behöva byta
fönster. Den administrativa bördan här är
lite lättare än i Sverige. Samtidigt brottas
de danska läkarna med samma slags
problem som svenska läkare vad gäller
långsamma och bristfälliga IT-system.
Bara häromdagen brakade hela datajournalsystemet samman och allt stod stilla.
Inte en enda operation kunde utföras. Det
drabbar patienterna och kostar enormt
mycket pengar i form av dåligt utnyttjad
läkartid, säger Thomas Zilling.
Eva Nordin

LIFe-time.se lyfter få, men centrala ämnesområden inom
hälso- och sjukvården och består av ett nyhetsbrev med
tillhörande e-tidning och debattseminarier. LIFe-time ger
bakgrund, perspektiv och fördjupning och gör tydlig
skillnad på redaktionellt innehåll och debattartiklar.
Alla tjänster på LIFe-time är kostnadsfria och du hittar
flera nya artiklar varje vecka i e-tidningen. Väljer du att
bli prenumerant får du kontinuerligt ett urval av artiklarna
från e-tidningen direkt till din mejl. LIFe-time.se riktas
främst till politiker och chefer inom landsting och regioner,
ledamöter i berörda riksdagsutskott samt till divisionsoch klinikledningar, ledande forskare och alla andra
som arbetar inom vården. Målet är framåtsyftande och
kunskapsbaserade diskussioner mellan vårdens olika
aktörer, från hela landet.

Välkommen till LIFe-time.se

LIF201305:4

Läs av koden och kom till prenumerationssidan.

Aktuellt Kunskapsstyrning

Hur ska vårdpolitiker hantera
ersättningssystem, nya läkemedel och patientkrav?
Landstingen kan inte ducka när patienterna
ökar kraven.
Läs mer på www.life-time.se

Opinion Forskning och Utveckling

Närmast en halvering av de
kliniska prövningarna sedan
2004
Nu krävs ett samlat grepp. Tiden håller på att
rinna ifrån oss.
Läs mer på www.life-time.se

Aktuellt Samverkan i vården

Diabetesprojekt i Skåne gav
bra erfarenheter inför framtida samarbeten
SAND, ett pilotprojekt mellan Region Skåne och
åtta läkemedelsföretag.
Läs mer på www.life-time.se

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande läkemedelsföretagen
för
etagen verksamma i Sverige. LIF företräder
företräder ca 80
företag
för
etag vilka står som tillverkar
tillverkare
e av ca 80 % av alla
läkemedel som säljs i Sverige.

Läkemedelsindustriföreningens Service AB, LIF | Box 17608, SE -118 92 Stockholm | Tel
Tel +46 8 462 37 00 | E-mail info@lif.se | www.lif.se | www.fass.se
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MALMLÖ/LUND

Samma klinik – me
Med stor entusiasm arbetade
överläkaren Marie-Louise Lydrup
för att hitta smarta lösningar på
krångliga IT-problem. Trots
konkreta förslag förbättrades inte
systemen.
Nu har hon tröttnat och efterlyser krafttag mot den växande
administrationen med bland
annat ”chimpanssigneringar” och
IT-system som äventyrar patientsäkerheten.
t Marie-Louise Lydrup är specialist i kolorektalkirurgi samt överläkare vid kirurgkliniken
vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.
– Det är en stimulerande arbetsplats. Vi har
en mycket specialiserad verksamhet och kompetensen är hög. Vi behandlar bland annat
patienter med ändtarmscancer och eftersom vi
hanterar stora volymer blir vi väldigt duktiga
på det vi gör. Nackdelen är att vi förlorar den
bredare kompetensen och ibland tvingas vi
därför remittera patienter med ganska enkla
åkommor, säger Marie-Louise.

Kirurgklinik i två städer
Kirurgkliniken är en stor klinik med cirka 100
anställda specialistläkare och med verksamheter i både Malmö och Lund.
Kolorektalteamet finns i Malmö, gastroteamet och sarkomteamet i Lund. Akutteamet
samt bröstteamet finns både i Malmö och
Lund.
När patienter har flera olika diagnoser kan
kommunikationsproblem uppstå som äventyrar patientsäkerheten.
Fortsättning nästa uppslag >>
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Marie-Louise Lydrup leder en multidisciplinär videokonferens där olika specialister som radiologer, onko
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en olika it-system

ologer, kolorektalkirurger och forskningssjuksköterskor i Malmö och Lund diskuterar med varandra kring gemensamma patienter.

Foto: André de Loisted
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”När jag tittar i journalen ser jag inte om

”Leverantörerna
gör kosmetiska förbättringar,
men arbetar inte i samarbete med
användarna för att komma åt de
djupliggande problemenen”
IT-systemet är patientosäkert
eftersom vi inte alltid får tillgång
till den samlade patientinformationen, menar Marie-Louise
Lydrup.
– Man måste vara oerhört vaksam och uppmärksam för att
inte missa något. Jag lägger
mycket mer tid idag på att planera och tvingas hela tiden
dubbelkolla för att försäkra mig
om att patienter inte glöms bort.
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– Vi har patienter med lungödem och
metastaser och de hanteras i Lund av leverteamet och på thorax. Det kan bli en ganska
komplicerad administration kring dessa
patienter. Trots att vi tillhör samma universitetssjukhus har Malmö och Lund olika
databaser, säger Marie-Louise Lydrup.
För en tid sedan blev en patient diagnostiserad med ändtarmscancer och
genomgick behandling vid kirurgkliniken i

Malmö. Men patienten drabbades av levermetastaser och remitterades till Lund. På
grund av att kirurgkliniken inte har
tillgång till en gemensam databas, riskerar
patienter att falla mellan stolarna.
– När jag tittar i patientens journal så ser
jag inte att han eller hon behandlats i Lund.
Först måste jag gå ur mitt system och sedan
logga in i ett annat system. Jag kan inte ha
bägge systemen uppe samtidigt. Och om

www.sjukhuslakaren.se
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patienten behandlats i Lund”
Startskottet
har gått
jag inte vet om att patienten behandlats i
Lund så riskerar jag att missa det. Det är ett
oerhört krångligt system som tar mycket
tid, dessutom är det patientosäkert eftersom
vi inte alltid får tillgång till den samlade
patientinformationen. Man måste vara
oerhört vaksam och uppmärksam för att inte
missa något. Jag lägger mycket mer tid idag
på att planera och tvingas hela tiden dubbelkolla för att försäkra mig om att patienter inte glöms bort, säger Marie-Louise
Lydrup.
Hon ger ett annat exempel. Om en
patient vårdats på kirurgkliniken och sedan
hamnar på kardiologen för att därefter
skickas tillbaka till kirurgen, är det långt
ifrån säkert att vårdtillfället på kardiologen
syns i patientöversikten.
– Hade patienten gått hem och exempelvis drabbats av en hjärtinfarkt så hade vi på
kirurgen inte kunna följa patienten. Vi har
försökt att driva den här frågan utan att
lyckas. Vi tillhör samma klinik och ska rimligtvis ha tillgång till samma databas, säger
Marie-Louise Lydrup.
Det datoriserade journalsystemet Melior
används av samtliga sjukhus inom Region
Skåne, utom Ystads lasarett, sjukhuset i
Simrishamn och primärvården.

Chimpanssigneringar
När Sjukhusläkaren hälsar på är det måndag
och Marie-Louise Lydrup har schemalagd
tid för administration. På eftermiddagen
ansvarar hon för en multidisciplinär konferens där olika specialister som radiologer,
onkologer, kolorektalkirurger och forskningssjuksköterskor träffas och diskuterar
med varandra och kollegorna i Lund kring
gemensamma patienter över videolänk.
– Det är mycket som ska förberedas och
det tar rätt mycket tid, men det handlar om
patientcentrerad administration då vi
planerar för patienternas bästa. Det måste
särskiljas från den typ av administration
som vi kallar chimpanssigneringar. Det
handlar om dokument som vi får tillbaka
om och om igen och som kräver nya signeringar, säger Marie-Louise.

Hon ger ett flertal exempel på dubbeloch trippelsigneringar som kräver tid och
skapar frustration och uppgivenhet. Det
handlar om provsvar, remisser och andra
dokument som först ska skrivas under för
hand, sedan scannas och därefter signeras i
datorn. Marie-Louise Lydrup har tidigare
arbetat engagerat för att försöka hitta lösningar att förbättra och utveckla ITsystemen, men då hon inte fick gehör eller
stöd för sina förslag tröttnade hon.
– Leverantörerna gör kosmetiska förbättringar, men arbetar inte i samarbete med
användarna för att komma åt de djupliggande problemen. Vi behöver ett strukturerat system där vi tar bort idiotsigneringar
och där vi arbetar i ett och samma ITsystem. Lösningarna finns, men det krävs
vilja, säger Marie-Louise Lydrup.

Onödig administration
Man skulle kunna och utveckla smartare
hantering av epikriser, menar hon. Genom
att länka information och vårdtid, diagnos
och operationer direkt till epikrisen skulle
man enkelt kunna öka patientsäkerheten,
spara sekreterararbete och underlätta den
administrativa bördan för läkare.
Hon uppskattar att hon arbetar drygt en
timme om dagen med uppgifter som hon
inte hinner med på arbetstid. Det är sällan
som hon kan gå hem vid arbetsdagens slut,
utan väljer att stanna kvar på arbetet för att
”signera undan”.
– För närvarande ligger jag väl på cirka
32 timmar i övertidsbanken. Och mer övertidsarbete kommer det att bli nu när man
har bestämt att vi ska börja administrera
våra arbetstider och ledighetsansökningar.
Den instruktionsfilm vi fått ta del av säger
att den bakomliggande orsaken är att de
som arbetar på administrationen ska få mer
tid över till annat. Det hela är smått absurt,
säger Marie Louise Lydrup.

Eva Nordin

u har startskottet gått i
tävlingen Sveriges bästa
sjukhusmat – till sista
steget.

N

Tävlingsinbjudan gick ut i
mitten av maj till Sveriges
alla sjukhus, drygt 100
stycken, och det första
bidraget kom in redan några
dagar senare.
Sjukhus som vill delta i
tävlingen svarar på ett tävlingsformulär med frågor om
bland annat screening och
nutritionsbehandling, måltidsmiljö och patienternas
valmöjligheter. Deltagande
sjukhus har även möjlighet
att fritt motivera varför just
de förtjänar att vinna.
Den namnkunniga juryn
ska sedan begrunda tävlingsbidragen över sommaren
och träffas i slutet av
augusti för att välja ut de
sjukhus som går vidare till
en slutlig bedömning.
Det vinnande sjukhuset
får, förutom äran, även tre
utbildningscheckar à
10 000 kronor som kan
användas av förtjänta
personer i olika personalkategorier.
Juryn består av: Tommy
Cederholm, professor i
klinisk nutrition, Michael
Allerup Nielsen, kökschef
vid Herlevs sjukhus i
Danmark, Maria Biörklund
Helgesson, dietist och fil.
dr., Eva Sundberg, projektledare för nationellt kompetenscentrum för måltider i
vård, skola och omsorg, KC
Wallberg, krögare och kokboksförfattare sant Bengt
von Zur-Mühlen, njurmedicinare och vice ordförande i
Sjukhusläkarna.
Frågor om tävlingen
besvaras av
helene.thornblad@slf.se
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Onödiga och oskäliga arbetsupp

D

u är utbildad läkare,
men måste ägna dig
åt uppgifter som
ligger långt ifrån
den professionella
kärnan. För många
skapar det irritation och frustration som
leder till stresspåslag, men som också
påverkar yrkesidentitet och självkänsla.
En hög andel av läkarkåren rapporterar
att de känner sig pressade till gränsen av
vad de klarar av.
– Vår kartläggning visar förfärande
siffror, säger Gunnar Aronsson, professor i arbets- och organisationspsykologi
vid Stockholms universitet.
Han har tillsammans med Eva
Bejerot, docent i arbetsvetenskap vid

Stockholms universitet, samt Annika
Härenstam, professor i arbetsvetenskap
vid Göteborgs universitet, kartlagt sambandet mellan illegitima arbetsuppgifter och stress.
Studien är den första i sitt slag där
läkares anspänning och utmattning har
relaterats till graden av illegitima
arbetsuppgifter.
– I forskning skiljer man mellan två
kategorier av illegitima uppgifter. En
typ kallas onödiga uppgifter, det vill
säga uppgifter som man uppfattar inte
alls skulle behöva göras om saker organiserades annorlunda.
En andra typ kalllas oskäliga uppgifter, vilket står för uppgifter som ligger
utanför individens aktuella yrkesroll och

som egentligen ska göras av någon
annan, säger Gunnar Aronsson.

Känslomässigt
tömda av arbetet
Förändringar i läkares arbetsinnehåll
med mer av onödiga och oskäliga arbetsuppgifter som ligger utanför den professionella yrkesrollens kärna, är en
viktig förklaring till att många läkare
känner sig känslomässigt tömda när
arbetsdagen är över.
Resultat från studien visar att risken
för utmattning femfaldigades för dem
som ofta hade uppgifter som de
upplevde som oskäliga. Mer än 50
procent i den gruppen angav att de ofta
var helt slut när arbetsdagen var över

PATIENTSÄKERHET – TEORI OCH PRAKTIK

3 september

Lund
4 september

Tid: 8.30-16.00. Registrering mellan 8.30-9.00
Plats: Näringslivets hus, Storgatan 19, Stockholm.

Tid: 8.30-16.00. Registrering mellan 8.30-9.00
Plats: Grand hotell, Lund.

Stockholm

En konferens om dagens och
morgondagens utmaningar

Vad vet vi? Vad vill vi? Vad kan vi?
• Kungliga Tekniska Högskolan
inbjuder i samarbete med Läkarförbundet, Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening, Sjukhusläkarna och
Svenska Läkaresällskapet till en konferens om säker vård.
• Du möter några av världens
främsta experter inom säkerhetsforskningen och Socialstyrelsen
redovisar regeringsuppdraget att ta
fram ett förslag till en nationell strategi
för patientsäkerheten.
• Du får ta del av de senaste forsk-

ningsrönen inom området med
fokus på ett systemperspektiv och vad
det innebär i praktiken för
patientsäkerhetsarbetet.
Konferensen riktar sig till dem med
ansvar att ge förutsättningar för
vårdens säkerhet, dvs. politiker, tjänstemän, fackliga företrädare,
professionsföreningar, lärare och
utbildningsansvariga inom hälso- och
sjukvårdsområdet, samt de med
särskilt ansvar för patientsäkerhetsfrågorna i vården.

MEDVERKANDE
• Richard Cook, professor i systemsäkerhet i hälso- och sjukvårdsorganisationer vid KTH.
• Renée Amalberti, professor och rådgivare i patientsäkerhetsfrågor vid
Haute Autorité de Santé (det franska ackrediteringsorganet) i Frankrike.
• Erik Hollnagel, professor i patientsäkerhet vid Syddansk Universitet i
Danmark.
• Anette Richardson, enhetschef vid Socialstyrelsen.
• Anna Christensson, utredare vid Socialstyrelsen.
• Efter presentationerna deltar bland andra Marie Wedin, ordf. Läkarförbundet, Sineva Ribero, ordf. Vårdförbundet, Hans Rutberg, adjungerad
professor, Hälsouniversitetet i Linköping, Anna Nergårdh, chefläkare SLL
och Åsa Hallgårde, regional chefläkare Region Skåne, i ett samtal.

SÅ ANMÄLER DU DIG
1. Gå in på www.sjukhuslakaren.se. Klicka på bannern på förstasidan så får du upp ett anmälningsformulär. Deltagaravgift: 2900 kronor exkl. moms. I avgiften ingår för- och eftermiddagskaffe, lunch
samt den nyutkomna antologin ”Patientsäkerhet – Teori och praktik” (värde ca 600 kronor). Kontakta
Synnöve Ödegård via mail om du har några frågor om konferenserna. (synnove.odegard@gmail.com)

2. Läs in QR-koden
med din mobil
och kom till
anmälningsformuläret.
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pgifter riskfaktor för utmattning
och 37 procent angav att de ganska ofta
eller nästan jämt har dagar då de känner
sig pressade till gränsen av vad de klarar
av. Nästan 30 procent angav att de ofta
har kognitiva problem som minnes- och
koncentrationsstörningar.
Forskarna vände sig med en enkät till
ett slumpmässigt urval av Läkarförbundets medlemmar. Drygt 1 500 läkare
besvarade enkäten som ligger till grund
för analyserna.

Problemen upplevs av alla
– Jag blev förvånad att det är så många
som markerade så stor omfattning illegitima arbetsuppgifter. Det tycks inte
finnas några nämnvärda skillnader
mellan könen, åldern
tycks inte heller spela
någon roll, säger
Gunnar Aronsson
(bilden).
Långtidsutbildade i yrken med en
tydlig professionell identitet, som
exempelvis läkare, har ofta en stark inre
motivation som drivkraft för sitt arbete.
Och man identifierar sig starkt med sitt
yrke och sina prestationer. Den teoretiska utgångspunkten är att illegitima
uppgifter slår mot individens självbild.
Att kunna upprätthålla en god självbild
ses som ett fundamentalt mänskligt
behov, och därför kan identitetshotande
stressorer i form av illegitima
arbetsuppgifter få starka verkningar,
menar Gunnar Aronsson.
– Vi såg också att det i gruppen med
många illegitima arbetsuppgifter och
höga skattningar på ohälsosymptom,
fanns en stor andel med låg sjukfrånvaro. De var på jobbet, trots att de var
sjuka. Om man inte kommer ur en
sådan situation finns det sannolikt stor
risk för framtida allvarligare ohälsa och
sjukskrivningar.
Blir det fler illegitima arbetsuppgifter och varför?

1 500 LÄKARE
UTFRÅGADE
OM SAMBANDET
MELLAN ILLEGITIMA
ARBETSUPPGIFTER
OCH STRESS
När Gunnar Aronsson presenterat
resultaten har han fått många förslag på
tolkningar av resultaten. Det tycks vara
en allmän uppfattning att andelen illegitima uppgifter ökar och att det finns
många olika förklaringar.
Politiska reformer, som exempelvis
vårdvalssystemet och vårdgarantin, kan
vara några orsaksförklaringar. Modellen
med prestationsersättning innebär att
läkares prioriteringar skjuts åt sidan.
Modellen gynnar ett system där patienter med lindriga åkommor med
”snuva” och de med starkast röster,
kommer fram i systemet, medan äldre
och de kroniskt sjuka får stå tillbaka.
För många läkare är det en stor källa till
stress och krockar med läkaretiken och
det uppdrag som läkare är utbildade för.

Ökande administration
källa till stress
En annan källa till stress som ligger
inom området illegitima arbetsuppgifter är den ökande administrativa bördan
och långsamma och krånglande ITsystem.
Läkare får också göra fler arbetsuppgifter som tidigare sköttes av exempelvis läkarsekreterare. De senaste decennierna har antalet läkarsekreterare
minskat mycket kraftigt; från att ha
varit en stor yrkesgrupp på 1980-talet
återstår nu cirka 27 000.

Utvecklingen har
skett gradvis
Frågan varför illegitima arbetsuppgifter
uppstår, är inte enkel att besvara, menar

Gunnar Aronsson. Det är inga tydliga
enstaka beslut i organisationen som
skapar de illegitima arbetsuppgifterna,
snarare handlar det om en mindre
mängd uppgifter som gradvis kommer
till. Flera av dessa nya uppgifter är var
för sig motiverade och har ett gott syfte,
vilket gör det svårt att avvisa dem.
Arbetsuppgifter värderas olika
beroende på om de tillhör professionens
kärna, periferi eller ligger helt utanför
rollen.
Det kan råda delade meningar om
vad som ingår i rollen.
– Om chefen har en bredare rolldefinition än den underställde, eller om
chefen inte klargör motiven för en rollutvidgning, då kan en uppgift komma
att betraktas som illegitim, säger
Gunnar Aronsson.

Gränsöverenskommelser
ett viktigt steg på väg
Han menar att det är viktigt att sluta
avtal och gränsöverenskommelser för att
hantera oklarheter när det gäller anställdas roller. Man skulle kunna komma en
bra bit på väg, menar han, om ledare,
chefer och medarbetare tränade sig i
gränssättningskompetens, det vill säga
att man gemensamt kommer fram till
var en arbetsuppgift under normala
omständigheter hör hemma. Att sluta
bra gränsöverenskommelser för att
skapa klarhet kring vem som ska göra
vad, är ett viktigt steg för att förebygga
att illegitima arbetsuppgifter uppstår.
– Nu vill vi närmare förstå vilken typ
av organisationer och arbetsprocesser
som skapar den här typen av illegitima
arbetsuppgifter. Att inte få arbeta med
de kärnuppgifter som man utbildat sig
för, leder till negativa konsekvenser, inte
bara för individen utan också för samhället i form av minskad effektivitet och
produktivitet, säger Gunnar Aronsson.

Eva Nordin
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I Angered
skapas
hälsohistoria

I

nordöstra Göteborg ligger
Angered. Här bor 100 000
människor, varav cirka hälften
är födda i utlandet. De socioekonomiska utmaningarna är
omfattande, liksom ojämlikheten i hälsa.
Tillsammans med Västra Götaland
vill Sahlgrenska akademin göra ett
gemensamt försök att vända utvecklingen. Ett förslag är att etablera en
unik forsknings- och utbildningsenhet
vid Angereds Närsjukhus.
Sverige är ett av världens rikaste länder.
Trots det ökar gapet mellan de som har
det sämst och de som har det bäst.
Från att ha varit ett av de mest
jämlika höginkomstländerna i världen
har Sverige blivit det land i OECD med
de snabbast ökande inkomstskillnaderna
sedan 1990-talet. Parallellt med denna
utveckling, ökar också ojämlikheten i
hälsa och tillgängligheten till vård.
Cirka hälften av de som bor i
Angered är födda utanför Sverige och
kommer från konflikt- och krigshärjade
länder. Utbildningsnivån är låg, nära 20
procent är i behov av försörjningsstöd
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och den öppna arbetslösheten är nästan
dubbelt så hög som för Göteborg.
Beräkningar av Folkhälsokommittén
i Västra Götalandsregionen visar att
cirka 1 600 personer i regionen dör i
förtid varje år, på grund av ojämlika
förutsättningar. Kostnaderna beräknas
uppgå till 14 miljarder kronor.
– I vårt område har vi till exempel
nästan dubbelt så många rökare som
övriga landet, dödligheten i lungsjukdomen KOL är också dubbelt så hög
som i övriga landet. Behovet av tidig
diagnostik och behandling är omfattande, säger Ann Ekberg-Jansson, specialistläkare i lungmedicin och FoU-chef
på Angereds Närsjukhus.

Lämnade Sahlgrenska
för Angered
Tidigare arbetade hon i många år som
forskare och lungspecialist på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. En del
av hennes tjänst handlade om att arbeta
med tobaksprevention. För några år
sedan kontaktades hon av projektledningen för Angereds Närsjukhus som
bad henne vara med i en styrgrupp för

en rökfri zon i nordöstra Göteborg.
Andelen rökare bland framförallt män
var dramatiskt mycket högre i Angered,
jämfört med landet i övrigt.
– Jag hade inte så stora erfarenheter
av Angered eller de nordöstra delarna av
Göteborg. Om jag ska vara ärlig kände
jag till en början en viss tveksamhet
inför tanken att åka dit och arbeta, och
även inför idén att starta ett sjukhus

www.sjukhuslakaren.se

därute. Men så såg jag behoven och utmaningarna, och även möjligheterna, säger AnnEkberg-Jansson.
Hon sökte en tjänst som verksamhetschef
som hon fick och tackade ja. Tillsammans
med cirka tio medarbetare byggde hon upp en
medicinsk mottagning.
– Sedan dess har vi successivt expanderat
och i dag består vårdpersonalen av ett 40-tal
specialistläkare och sjuksköterskor. Hälso-

ANGEREDS NÄRSJUKHUS

och sjukvårdsbehoven är omfattande, förr
hade vi en anställd specialist i kardiologi, nu
har vi fyra.

Nytt sjukhus 2015
Angereds Närsjukhus bildades för att möta de
behov och utmaningar som finns i nordöstra
Göteborg. Sjukhuset är en egen förvaltning
Fortsättning nästa uppslag >>
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Angereds Närsjukhus är
unikt med sitt nära
samarbete mellan sjukhusets specialistmottagningar, primärvården och
den kommunala hälsooch sjukvården, menar
Ann Ekberg-Jansson.

Foto: Magnus Gotander
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inom Västra Götalandsregionen och
drivs av styrelsen för Angereds Närsjukhus. Upptagningsområdet består av
Angered och nord östra Göteborg med
en befolkning på knappt 100 000 människor från 170 länder.
Ett flertal specialistmottagningar
finns än så länge utspridda på olika
adresser i Angereds centrum i väntan på
att det nya sjukhuset ska stå klart 2015.
För närvarande finns en vuxenmedicinsk
verksamhet med specialister inom neurologi, lungmedicin, kardiologi, diabetologi, gynekologi, smärtmedicin och
psykiatri. Det finns också en integrerad
barn- och ungdomsmedicinsk mottagning, samt ett flyktingbarnteam med
barnmedicinsk- och barnpsykiatrisk
specialistkompetens.

Unika samarbeten
När det nya sjukhuset öppnar kommer
det även att finnas kirurgisk verksamhet
inom ortopedi, allmänkirurgi och öronnäsa-hals, samt tillgång till tre operationssalar.
– I dag har vi ett samarbete med
Kungälvs sjukhus för att de opererande
specialiteterna ska kunna upprätthålla
sin kompetens. Vi har haft ett förvånande stort intresse från läkare att
arbeta här, och vi har hittills inte haft
några större svårigheter med rekryteringar, säger Ann Ekberg- Jansson.
Det unika med sjukhuset, menar hon,
är det nära samarbetet mellan sjukhusets
specialistmottagningar, primärvården
och den kommunala hälso- och sjukvården. Angereds Närsjukhus har ett folkhälsouppdrag som innebär att det ska
arbeta hälsofrämjande och utgå ifrån de
behov och frågeställningar som är relevanta för den befolkning som bor där.
Angereds Närsjukhus bedriver
redan i dag en hel del forskning.
Några exempel är palliativa aspekter
på KOL och personcentrerad vård
vid ischemisk hjärtsjukdom. Sjukhuset har också ett nära samarbete med
exempelvis Gothia Forum, Chalmers
Center for Health Improvement och
Sahlgrenska Science Park.
– Forsknings- och utvecklingsarbetet
är starkt kopplade till varandra. Vi
kallar det relevansdriven forskning eller
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Satsningen på förebyggande sjukvård har bland annat inneburit att man infört drop-in spirometri i
Angered.

praktisk forskning. Resultaten ska ku
nna gå att appliceras direkt i vården,
säger Ann Ekberg-Jansson.
Utmaningarna är många. I Angered
finns en överrepresentation av infektionssjukdomar, tuberkulos, magsår och
posttraumatisk stressyndrom. Även
andelen livsstilsrelaterade sjukdomarna är
hög i befolkningen; dödligheten i hjärtkärlsjukdomar, KOL, lungcancer och
alkoholrelaterade tillstånd är klart mycket
högre än i övriga regionen och riket.

Underkonsumtion
av planerad vård
Många invånare är multisjuka och har
flera kroniska sjukdomar som diabetes
och högt blodtryck, trots det väntar de
in i det sista med att söka vård. Studier
visar att det finns en underkonsumtion
av planerad vård, men en överkonsumtion av akut vård som inte kan tillfredsställa patienternas grundläggande vårdbehov.
– Vårt uppdrag är att arbeta med förebyggande och hälsofrämjande åtgärder,
men det finns hos många en stor misstro
mot myndigheter och mot hälso- och
sjukvård. Vi ser också i visa fall en dålig
följsamhet till ordinerad behandling
bland dem som söker vård. Det kan bero
på många olika orsaker, inte minst språk-

och kommunikationssvårigheter, säger
Ann Ekberg-Jansson.
Forskning visar att traditionella hälsofrämjande insatser fungerar sämre
bland socialt utsatta grupper; hälso- och
sjukvårdens satsningar på förebyggande
screeningprogram som exempelvis
cellprovtagning för livmoderhalscancer
och mammografi når inte riktigt fram.
Mycket handlar om kommunikation
och att etablera en tillit och ett förtroende för vården.
– När det gäller KOL har det visat
sig att man som patient har behandlats
negativt av vården och samhället. Det
finns en syn på KOL som en självförvållad sjukdom. Många känner sig skuldbelagda och upplever också att de inte
får den vård och behandling de behöver
när de väl söker hjälp, säger Ann
Ekberg-Jansson.
Flera viktiga insatser har gjorts i
Angered för att nå patienter med KOL,
bland annat drop-in spirometri (lungfunktionstest). Läkare har ställt diagnos
och patienter har sedan erbjudits motiverande samtal för rökavvänjning,
oavsett KOL-diagnos eller ej.
– Intresset har varit stort. Vi har
också fångat högriskpatienter som inte
nödvändigtvis är rökare, men som
kommer från länder där man exponerats
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ANGEREDS NÄRSJUKHUS BLIR
NAV I FORSKNING OCH UTBILDNING
för rök från matlagning över öppen eld,
vilket är en annan viktig riskfaktor för
KOL.
För drygt ett år sedan gav ledningen
för Sahlgrenska akademin ett uppdrag
till Henry Ascher, professor i folkhälsovetenskap och överläkare vid Sahlgrenska akademin, att genomföra en
kartläggning i Angered. Syftet var att
undersöka behov och resurser utifrån
frågor som rör ojämlik hälsa, mänskliga
rättigheter samt socioekonomiskt eftersatta grupper inom medicin, vård och
hälsa.
De hälsoutmaningar och sociala
utmaningar som samhället står inför
idag måste tacklas på ett nytt sätt,
menar han. Det krävs handling från
hälso- sjukvården, men också från
många andra sektorer; många forskningsrapporter har visat att huvudorsaken till ojämlikhet i hälsa beror på
ojämlikhet i samhället.
Till sin hjälp har Henry Ascher haft
en arbetsgrupp med representanter för
vårdvetenskap och hälsa, samhällsmedicin och folkhälsa samt odontologi. Ann
Ekberg-Jansson har även ingått i
gruppen.
– Utgångspunkten är en gemensam
plattform där Sahlgrenska akademin och
Angereds Närsjukhus gemensamt vill
stärka och samordna utveckling, utbildning och forskning, och även tillämpningen av forskningsresultat, säger
Henry Ascher.

Handlar inte om välgörenhet
I februari var rapporten klar. Den lyfter
flera exempel på forskningsområden där
en samverkan mellan Angereds Närsjukhus och Göteborgs universitet, där
Sahlgrenska akademin ingår, kan bidra
med en unik spetskompetens inom
områden som har en hög relevans, inte
bara för Angered eller Västra Götalandsregionen, utan också för landet i stort.
– Det här handlar inte om välgörenhet för utsatta människor i nordöstra

Göteborg. Traditionellt i Sverige har
man skickat ambitiösa och välmenande
forskare och studenter från innerstan ut
till förorterna i olika projekt. Men så
lägger man ned projektet och så faller
allt. Man måste jobba mycket mer tillsammans med de människor som bor
där och som har kunskaperna. Man
bortser ofta från deras styrkor, krafter
och resurser, säger Henry Ascher.
Ett av de skarpaste förslagen i rapporten handlar om att etablera en universitetsfilial i Angered. Internationellt
efterfrågas forskning om medicin
(omfattar även odontologi), vård, hälsa
och folkhälsa med utgångspunkt från
social ojämlikhet och ohälsa, jämlik
vård, migration och integration.
– Det finns ett starkt stöd för denna
typ av forskning och utveckling, både
från Västra Götalandsregionen och
Göteborgs kommun. Angereds Närsjukhus som är skapat utifrån ett nytänkande och byggs utifrån befolkningens
behov, ger oss denna möjlighet. Vi har
unika möjligheter att koppla ihop forskning inom exempelvis epidemiologi och
socialmedicin med sjukvården och
kommunen för att driva forskning,
utbildning och utveckling, säger Henry
Ascher.
Forskningsenheten ska bedriva såväl
prevention som uppsökande verksamhet. I
rapporten diskuteras exempel på forskningsområden: forskning om flyktingars
hälsa, vårdkonsumtion, läkemedelsanvändning och upplevd hälsa, oral hälsa och
övrig hälsa, kommunikation och kulturkompetens i vården.
Forskningsenheten ska erbjuda kombinationstjänster så att man i båda riktningar utbyter kunskap mellan Göteborgs universitet i centrum och
Angereds Närsjukhus i förorten.
– Så som samhället och framtiden ser
ut, finns det stora fördelar för människor

Fortsättning nästa uppslag >>

HENRY ASCHER

”Klinisk forskning
görs i dag i stor
utsträckning på
friska 30- åriga
studenter i
storstaden. Det är
inte acceptabelt”
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Det finns stora visioner för Angereds Närsjukhus som banbrytare inom en rad områden.

med vårdyrken att arbeta tillsammans
och under perioder tjänstgöra i Angered
eller liknande områden för att skaffa sig
den kunskap som finns där. På akutmottagningen på Sahlgrenska möter man
den typ av frågeställningar som finns i
nordöstra Göteborg.
Det är även angeläget, menar Henry
Ascher, att det finns en samverkan med
övriga delar av Göteborgs universitet.
En universitetsfilial skulle avsevärt
underlätta breddningen av forskningen
och öka forsknings- och undervisningsutbytet mellan olika fakulteter och
discipliner.
– Ett centralt område är kommunikation. Vi vill gärna ha med samhällsvetare
och humanister för att ta del av kunskap
som hela vården har nytta av. Tog nyligen
del av ett forskningsprojekt inom lingvistik. Det handlade om bemötande och
hur läkare uttrycker sig i mötet med
unga människor med diabetes. Trots att
det finns en stor vana att arbeta nära och i
samråd med ungdomar, fanns det ändå en
www.sjukhuslakaren.se
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häpnadsväckande omedvetenhet när det
gäller kommunikation och hur språket
används.
Ett annat förslag är att etablera en
studentmottagning på Angereds Närsjukhus. Dagens och framtidens studenter på vårdprogrammen, ställs inför helt
nya frågeställningar som kräver ökad
kunskap om kulturförståelse och den
betydelse socioekonomiska förhållanden
har för människors hälsa. Framtiden
ställer också krav på en djupare och
vidare kunskap om globala hälsofrågor.
Studentmottagningen vid Angereds
Närsjukhus ska erbjuda kliniska praktikplatser för studenter vid Sahlgrenska
akademin. Under handledning ska vårdstudenter från olika program få möjlighet att behandla patienter. Det ska också
Sjukhusläkaren 20 år
finnas möjligheter att göra examensarbeten och masterarbeten vid forskningsenheten.
– Vi föreslår även att man ska ha en
samverkan kring fortbildning och vidareutbildning av vårdpersonal, inte bara i
Sjukhusläkaren 1/2009

nvisa män påverkade historien
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regionen utan också nationellt, förslagsvis med SKL, säger Henry Ascher.
Även läkemedelsindustrin skulle ha
nytta av en forskningsenhet i Angered.
Klinisk forskning görs i dag i stor
utsträckning på friska 30- åriga studenter i storstaden.
– Det är inte acceptabelt. När man
gör studier och går ut med enkäter är
kriterierna för medverkan ofta att man
ska kunna svenska språket. Här missar
man viktiga grupper som är viktiga för
studieresultaten.
Beslut ska nu tas om de tankar och
idéer som förs fram i rapporten.
– Vi har fått en god respons från universitetet och akademin, och även från
politiker och beslutande tjänstemän. Vi
har velat lyfta fram visioner och möjligheter till vad man skulle kunna åstadkomma. Jag är övertygad om att de
tankar och förslag vi har i rapporten
skulle hela Sverige ha nytta av, säger
Henry Ascher.
Eva Nordin
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LEIF GUSTAFSSON – EN AV SJUKHUSLÄKARENS GRUNDARE AVLIDEN

Inge Hesselius
é och det tog
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Jur kand Leif Gustafsson, Karlstad, har
avlidit 73 år gammal.
Han anställdes 1976 som kanslichef på
Svenska Överläkarföreningen, som han
kom att ägna ett långt och innehållsrikt
yrkesliv till pensionen 2003. Han kom
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närmast att förkroppsliga föreningen
som dess kanslichef och ”ständige”
sekreterare och blev ”mr ÖF”.
Leif var en utomordentlig skribent.
Han formulerade sig väl och korrekt.
Detta kom att prägla hans insatser för

tidningen Överläkaren, som han var
med om att grunda, och hans medverkan i arrangemangen kring föreningens 100-årsjubileum 1995. Leif är nu
borta men minnet består.
Bengt Ehrenberg, Gunnar Sandberg.
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LÄKARE SKA INTE BEHÖVA TA ANSVAR
FÖR STYRMODELLER SOM GÅTT SNETT
”If you want to send a message to a
doctor, you must write it on a cheque.”
t Det var Aneurin Bevan, hälsominister 1948 och en
av de ansvariga för införandet av det offentliga hälsooch sjukvårdssystemet i Storbritannien, som desillusionerad gav detta tidiga exempel på något som
kanske kan kallas ”New Public Management”.
Något som saknas i uttalandet och i de flesta diskussioner om styrning av hälso- och sjukvården är det
självklara faktum att varje styrmodell kommer ha sina
snedvridningseffekter och att dessa oftast kommer att
öka över tid. Den som inför ett system har därför också
ansvar för att hantera snedvridningarna.

Före 2002 var receptläkemedel
”gratis” för landstingen
För läkemedel så betalades innan 2002 alla läkemedel
på recept av staten på löpande räkning medan läkemedel som rekvirerades hem till avdelning och mottagningar betalades av kliniken. En snedvridning av detta
var att behandling med läkemedel på recept i praktiken var gratis för vården medan behandling med läkemedel på avdelning eller mottagning, eller för den
delen kirurgi, sjukgymnastik etc kostade pengar.
Efter 2002 fick landstinget/regionen kostnadsansvaret för läkemedel på recept. I varierande takt och
grad så infördes kostnadsansvar även för receptförskrivna läkemedel i klinikers och vårdcentralers
uppdrag och budget. Man kan säga mycket om snedvridningarna i detta jämfört med hur det var innan
2002 och vilket som är eller var bäst för alla patienter
– inte bara de som i första hand behöver läkemedel – i
det långa loppet. Men det tänkte jag inte göra här.
Däremot upphör jag aldrig att förvåna mig över två
saker:
1. Innan 2002 så saknades direkt anledning för förskrivaren att bry sig om kostnaderna för läkemedel på
recept. Det var då logiskt att läkemedelskommittéer
försökte stimulera till användning av mer kostnadseffektiva alternativ. Någon behövde lyfta kostnadsmedvetenheten för att få ett långsiktigt hållbart
system.
2. Alla som är verksamma inom läkemedelsområdet verkar vilja framhålla att det är just de som bryr
sig om patienterna, jämlikheten, kvaliteten och säkerheten i vården, forsknings- och utvecklingsfrågorna

och allt annat som är oomtvistat positivt. Det enda
undantaget är landstinget som i regel utmålas som en
organisation som bara ser till att minska kostnader.
Det intressanta är att det bara är landstingen som är
folkvalda organisationer. Läkemedelsföretag, apotekskedjor och deras branschorganisationer representerar
näringslivet och inte patienter och allmänhet. Patientföreningar som är viktiga för att förstå hur patientgrupper upplever sin vardag och vårdens kvalitet är
ofta företrädare för sin patientgrupp och tar inte ställning till vilka patientgrupper som bör nedprioriteras.
Myndigheter representerar regeringen och är inte
direkt folkvalda.
Nå, punkt 2 kan kanske förklaras av att arbetet
inom vården kring läkemedel naturligtvis borde omorienterats i och med att kostnadsansvar decentraliserades. I dagens sjukvård med kostnadsansvar för läkemedel så finns det en broms på införande av behandlingar
med höga kostnader även om de är kostnadseffektiva.
Då måste målet med läkemedelsarbetet inom vården
inte vara att enbart spara pengar utan också att vården
blir jämlik genom att inte kortsiktigt ekonomiskt
tänkande, silobudgetering, eller inom privat vårdverksamhet egen vinst, går ut över kvalitet och säkerhet.

MIKAEL
HOFFMAN
läkare, specialist
i klinisk
farmakologi och
iinfektionssjukdomar, samt chef för
stiftelsen NEPI –
Nätverk för
läkemedelsepidemiologi.

Läkaren ska inte
klä skott för systemfel
Jag är i grunden positiv till att alla kostnader i vården
synliggörs så att läkare har möjlighet att påverka
vårdens vardag samt balansen mellan olika åtgärder.
Men precis som alla styrmodeller – vare sig de kan
kallas ”New Public Management” eller ej – så måste
den som ansvarar för införandet av dem också ta ansvar
för hur man tänkt sig att hantera de oönskade effekterna. Det ska inte vara upp till varje verksamhetschef
eller läkare i sin verksamhet att försöka hantera
problem som är en följd av styrmodellen.
Ibland känns det som att Grönköping är närmare
verkligheten än vad man tror. En av de första kommentarerna till läkemedelsreformen 1997 som lade
grunden till de fortsatta reformerna 2002 kom från Hr
landstingsrådet, f. sjukstuguvaktmästaren A.
Augustsson i Grönköpings veckoblad:
”En skonsam och modern marknadsanpassad åtgärd vore
att låta läkarna ur egen ficka betala förslagsvis hälften av
kostnaderna för den medicin, som de utskriva recept å. Tror
jag då, att doktorernas frikostighet med skattebetalarnas
surt förvärvade slantar snart skulle förbyta i en betydligt
förhöjdare kostnadsmedvetenhet.”

43

Sjukhusläkaren 3/2013

ALF-AVTALET

www.sjukhuslakaren.se

Nytt ALF-avtal dröjer
Parterna långt från varandra

M

ånga väntar med
otålighet på att
ett nytt ALFavtal ska undertecknas. I höstas
presenterade
statens utredare sitt förslag, vilket var
utgångspunkten för de förhandlingar
som nu pågår.
Parterna står långt ifrån varandra och
enligt uppgifter till Sjukhusläkaren har
inte några aktiva kontakter tagits på
länge.
Medan staten vill se ALF-avtalet som
en utgångspunkt för forsknings- och
utbildningsfinansiering, vill Sveriges
Kommuner och Landsting, SKL,
omförhandla existerande avtal.
En stor stötesten är också den statliga
finansieringen.
Staten betalar varje år ut cirka 2, 2
miljarder kronor i ersättning till ett
antal landsting för forskning och
läkarutbildning. Fördelningen regleras
av ett avtal mellan staten och vissa landsting (som har läkarutbildning), det så
kallade ALF-avtalet.
Som svar på de statliga medlen
skjuter universitetslandstingen även till
medel på cirka 1, 6 miljarder per år för
finansiering av klinisk forskning och
utveckling.
Det första ALF-avtalet undertecknades 1989 och har sedan förnyats. Det
nuvarande avtalet sades upp 2009 och
förhandlingar för ett nytt avtal, som
enligt planerna träda i kraft senast 1
januari 2015, pågår.

Kvalitet och transparens
nyckelord
I mars 2012 utsåg regeringen professor
Sigbrit Franke till förhandlare för
staten. Hon har tidigare varit universitetskansler och generaldirektör för dåvarande Högskoleverket, samt rektor för
Umeå universitet. Inför ett nytt ALF-
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Förslaget går ut på att bedömningarna ska
ske inom olika dimensioner, som exempelvis
universitetssjukvårdens förmåga att utvärdera och införa nya metoder samt utmönstra
förlegade metoder, och även i vilken utsträckning man deltar i kliniska prövningar
och i kunskapsstyrning, säger Kjell Asplund.

avtal gav regeringen även professor
Kjell Asplund i uppdrag att ta fram ett
underlag för hur jämförande kvalitetsutvärdering av universitetssjukvården ska
gå till i framtiden.
Till sin hjälp har utredarna även haft en
expertgrupp bestående av Jan
Andersson, prorektor vid Karolinska
institutet, Olle Larkö, dekanus vid Sahlgrenska akademin samt Mats Ulfendahl,
huvudsekreterare för medicin och hälsa
vid Vetenskapsrådet.
– Centrala begrepp i vårt förslag är
långsiktighet, transparens, samarbete
och samverkan, samt kvalitet och kvalitetsutveckling, säger Kjell Asplund.

Förslaget i korthet
I mitten av september 2012 presenterade
statens förhandlingsgrupp sitt förslag
som ligger till grund för förhandlingarna
mellan staten och landstingen.

Tyngdpunkten i förslaget handlar om
att det ska finnas incitament för
kvalitet, såväl i forskning som i läkarutbildningen. Det ska också finnas en
transparens; fördelningen av pengar
mellan landstingen ska vara begriplig
och redovisas öppet.
– Vi vill att landstingen redovisar
och följer upp hur ALF-medlen används.
Några sådana krav finns inte idag.
Landstingen gör egna sammanställningar internt, men det saknas en
samlad redovisning av hur medlen
används, säger Kjell Asplund.
Utgångspunkten är att ALF-medlen
dels ska säkra att klinisk utbildning av
läkare håller hög kvalitet på samtliga
sju studieorter i Sverige, dels främja
internationellt konkurrenskraftig
klinisk forskning.

Krav för att få ALF-medel
Statens förhandlingsgrupp menar att
vissa grundläggande krav ska vara uppfyllda för att få tal del av ALF-medlen;
en mindre del ska baseras på antalet
utbildningsplatser, en mer omfattande
del, cirka 50 procent, ska konkurrensutsättas och vara omfördelningsbara
utifrån forskningsaktivitet, kvalitet och
nytta.
– Det är egentligen ingenting nytt, så
fungerar det redan på många ställen
redan idag. Men det är viktigt för staten
att det skrivs in i ett nytt avtal.
– Det nya i förslaget är att vi vill
att det införs ekonomiska incitament, de lärosäten som kan visa att
de bedriver forskning och utbildning av hög kvalitet ska gynnas
ekonomiskt, säger Kjell Asplund.

Öppna jämförelser
får central roll
Enligt förslaget ska universitetssjukvårdens kvalitet mätas med en uppsättning
av kvalitetsindikatorer som hämtas från

www.sjukhuslakaren.se

SKL och Socialstyrelsens Öppna jämförelser.
Bedömningen ska ske inom olika dimensioner, som exempelvis universitetssjukvårdens förmåga att utvärdera och införa nya
metoder samt utmönstra förlegade metoder,
och även i vilken utsträckning man deltar i
kliniska prövningar och i kunskapsstyrning.

Vetenskapsrådet utvärderar
Förhandlingsgruppen föreslår vidare att
Vetenskapsrådet svarar för utvärderingen av
klinisk forskning, och att Universitetkanslerämbetet (tidigare Högskoleverket) står för utvärderingen av utbildningens
kvalitet.
– Universitetkanslerämbetet har system
för att mäta kvalitet, men det har riktats en
hel del kritik mot det. Det pågår dock ett
arbete med att utarbeta ett nytt system för
utvärdering av läkarutbildningens kvalitet.
När det gäller Vetenskapsrådet har de ett
regeringsuppdrag att se över hur kvalitetsbedömningen av kliniskforskning ska kunna
göras. Här kan man säga att vi förhandlar
från skilda positioner, säger Kjell Asplund.
Vetenskapsrådet ska med hjälp av en
expertpanel med spetskompetens värdera
och bedöma den kliniska forskningens
kvalitet, aktivitet och klinisk nytta. Panelen
som föreslås göra utvärderingar vart fjärde
år, ska även utvärdera universitetssjukvårdens kvalitet och förmåga att leda den
svenska hälso- och sjukvårdens utveckling.
Tidigast till hösten kommer förslaget
från Vetenskapsrådet att presenteras.

Kritik mot Vetenskapsrådets
avgörande roll
Kritik finns mot förhandlingsgruppens
förslag. Vissa menar att Vetenskapsrådet
inte har den legitimitet som krävs; ALFmedel är inte forskningsmedel i samma
bemärkelse som Vetenskapsrådet är vana vid
att bedöma. Det kan också finnas
svårigheter att skapa en panel som inte uppfattas vara jävig, menar en del kritiker.
En annan stötesten är synen på kvalitet
och kvalitetsbedömningar.
Vilka kvalitetsindikatorer som ska ingå
när det gäller utbildning, klinisk forskning
och kvalitet, och hur de ska fastställas är
inga enkla frågor att lösa. Frågan om vad
som är forskningskvalitet och nytta är ytterligare en svår knäckfråga, inte minst om
”nyttan” ska ses på kort eller lång sikt.

ALF-AVTALET

Sjukhusläkaren 3/2013

Förhandlingsgruppen föreslår vidare att
ett av grundkraven ska vara att
verksamhetschefer i universitetssjukvården
minst ska ha docentkompetens.
– Det förslaget ligger fast och det
förhandlar vi om, säger Kjell Asplund.
Ett annat grundkrav i förslaget är att i
avtal med privata vårdgivare ska det finnas
en försäkran om att de säkerställer tillgången
på patienter och att utbildning, fortbildning
och forskning bedrivs, även utanför den traditionella universitetssjukvården.
Enligt förslaget ska även avtalstiden för
ALF-medel begränsas och uppsägningstiden
bli kortare. Det som diskuteras är en avtalstid på fyra år.
Inte oväntat är frågan om finansieringen
en stor stötesten.
Även om ALF-budgeten har ökat
nominellt de senaste 30 åren, så har tilldelningen urholkats procentuellt sett i förhållande
till sjukvårdens kostnadsutveckling: från 0,9
till 0,5 procent av sjukvårdsbudgeten. Detta
kan tyckas rimma illa med riksdagens ambitioner med den kliniska forskningen.

Fler lärosäten
Staten har också utökat antalet lärosäten.
Örebro som numera bedriver läkarutbildning har behov av ekonomiskt stöd, utan att
de andra lärosätena drabbas och får sämre
möjligheter att bedriva utbildning och
forskning av god kvalitet.

”Oro att pengarna
hamnar fel obefogad”
Det har funnits en oro att pengar skulle tas
från ALF-medlen för att finansiera fonden
för svensk behandlingsforskning. En annan
oro är att pengar kommer att tas från ALFpotten för att finansiera en tolfte utbildningstermin på läkarprogrammet.
– När det gäller satsningen på behandlingsforskning så har man i forskningsproppen säkrat att den ska finansieras med nya
friska pengar och inte tas från ALF-medlen.
När det gäller en tolfte termin på läkarprogrammet så har man ännu inte lyckats lösa
finansieringsfrågan. Idén att ta pengar från
ALF-medlen har diskuterats, men jag
upplever inte att den idén har en stark
förankring i några tyngre instanser, säger
Kjell Asplund.
Eva Nordin

SÅ TYCKER
EMMA SPAK,
ORDFÖRANDE
FÖR SVERIGES
YNGRES LÄKARES
FÖRENING
ALF-medlen ska enligt
förslaget mycket tydligare
fördelas utifrån kvalitet,
klinisk relevans och nytta.
Din kommentar?
t När det gäller grundutbildningen kan extraresurser
till de utbildningar som
presterar hög kvalitet fungera
som morot. Det är dock viktigt
att inte gröpa ur resurserna till
de utbildningar som lyckats
något sämre, då förbättringar
kan vara svåra att uppnå samtidigt som besparingar ska
genomföras.
Målet måste vara att
samtliga läkarutbildningar ska
hålla en hög kvalitet och då kan
ingen utbildning tillåtas hamna
för långt efter. När det gäller
den kliniska forskningen är
kvalitetsvärdering alltid svår.
Alla mått på kvalitet kan ifrågasättas. Att binda fördelning
av framtida forskningsmedel till
en värdering av tidigare
uppnådda resultat, riskerar att
göra det svårt att satsa på nya
idéer och nya forskare. Detta
kan bli lättare om utvärdering
och fördelning sker lokalt i
landstingen/regionerna snarare
än på nationell nivå.
Vilken fråga är den högst
prioriterade enligt din
mening?
– Att fördelningen av ALFmedlen även fortsatt ska ske
decentraliserat ute i de landsting med vilka staten slutit avtal
är av största vikt, inte minst för
att satsningar på yngre
forskare ska kunna genomföras. Det är också mycket
viktigt att samtliga landsting
med huvudansvar för läkarutbildning också erhåller medel
för forskning, högkvalitativ
medicinsk forskning krävs där
läkarutbildning bedrivs.
Detta kräver en ökning av
ALF-medlen inte bara en
omfördelning.
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BRITTISK FORSKNINGSSTUDIE VISAR ATT
FLER LÄKARE I LEDNINGEN GER BÄTTRE VÅRD

E

vidensen blir allt starkare
för att läkare behövs som
chefer i sjukvården,
enligt professor Ian
Kirkpatrick från universitetet i Leeds som talade
på det årliga mötet för AEMH, europeiska överläkarföreningen.
Ian Kirkpatrick presenterade resultatet av en ny studie* utförd i Storbritannien, där vårdkvalitet och patientnöjdhet för olika sjukhus jämfördes med
andelen läkare i ledningen.
Vårdkvaliteten mättes genom en
kombination av kvalitetsrating (enligt
inspektionsorganet the Healthcare
Commission) och patientmortalitet.
Sjukhusen delades in i grupper efter
faktorer som storlek, upptagningsområde och populationens ålder.

Genomgående hade sjukhus med en
högre andel läkare i styrelse och ledningsgrupp högre vårdkvalitet och patientnöjdhet, oavsett skillnader i storlek
och upptagningsområde. Motsvarande
samband saknades för en hög andel
sjuksköterskor i ledningen.
Forskarna har försökt kartlägga om
det kan röra sig om ett omvänt
samband, att läkare hellre söker sig till
ledningen i sjukhus som redan har en
hög kvalitet. Men genom att följa sjukhusen i tre år kunde forskarna se att det
verkar vara ett rakt samband, de sjukhus
som tog in fler läkare i högsta ledningen
förbättrade sina resultat påföljande år.
Studien ger inte svar på varför läkare i
ledningen har positiv inverkan på vårdkvaliteten, men forskarna tror att läkare i
ledningen har hög trovärdighet, ses som

legitima ledare och är bra på att kommunicera och implementera förändringar.
Enligt Ian Kirkpatrick finns det nu
internationellt en konsensus bland
forskare och beslutsfattare om att det
kliniska ledarskapet behöver förstärkas.
Den europeiska överläkarföreningen
AEMH antog en gemensam deklaration
om ledarskap, där de bland annat åtar
sig att verka för att läkare ska ta på sig
ledarskap i alla nivåer inom sjukvården
och att ledarskapsutbildning ska ingå i
läkares grund-, specialist- och fortbildning.
Helene Thornblad

* Veronesi, Kirkpatrick & Vallascas (2012):
Clinicians on the board: What difference does
it make? Social Science & Medicine, 77
(2013) 147-155.

EUROPAPARLAMENTETS UTSKOTT
OENIGA OM LÄKARES FORTBILDNING

D

en europeiska överläkarföreningen
AEMH vill sätta
press på arbetsgivarna att avsätta tid
och pengar till fortbildning. Däremot tar AEMH avstånd
från obligatorisk fortbildning och
omfattande rapporterings- och certifieringskrav.
Under juni månad ska Europaparlamentet för första gången ta ställning till
de föreslagna förändringarna i yrkeskvalifikationsdirektivet. Flera förslag riktar
in sig på ökade krav på fortbildning för
läkare.
I januari i år avslutades behandlingen
av direktivet i Europaparlamentets
utskott. Utskotten är inte eniga sinsemellan. Exempelvis vill inremarknadsutskottet att minimilängden för
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läkarutbildningar inom EU ska vara fem
år, medan miljö- och folkhälsoutskottet
vill att läkarutbildningen ska vara minst
sex år.
Utskotten vill nu skärpa kraven på
fortbildning av läkare, men inte heller
på denna punkt är de överens.
Inremarknadsutskottet vill ha obligatorisk fortbildning. Utskottet vill
också införa en registrering av alla
utbildningsanordnare hos det europeiska kvalitetsregistret EQAR, vilket
skulle sidsteppa dem ackreditering specialitetsföreningarna på Europanivå har.
Vidare vill inremarknadsutskottet att
det ska vara obligatoriskt för medlemsstaterna att förse Europakommissionen med rapporter om läkares fortbildning var femte år.
Miljö- och folkhälsoutskottet tycker
däremot att det räcker med att skriva in

i direktivet att varje medlemsstat måste
ha fungerande system för läkares fortbildning.
AEMH står fast vid att fortbildningen är och ska vara en integrerad del
av en läkares liv, och att fortbildning
alltid måste utgå från individens och
arbetsplatsens behov. Detaljreglering av
detta är varken önskvärt eller möjligt.
Vid AEMH-mötet i Paris i slutet av
maj antogs ett uttalande med innebörden att tid och pengar måste avsättas för
läkares fortbildning.
AEMH motsätter sig inremarknadsutskottets förslag om överstatlig
reglering och stödjer miljö- och folkhälsoutskottet i kravet på att varje EU-land
ska ha ett eget system som stödjer
läkares fortbildning.
Helene Thornblad
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SLOVAKIEN INFÖR
STREJKFÖRBUD FÖR LÄKARE

D

et slovakiska parlamentet
har antagit en lag som i
praktiken innebär strejkförbud för läkare i landet.
Brott mot lagen kan ge
upp till två års fängelse
och tio års avstängning från läkaryrket.
De stora löneskillnaderna för läkare inom
Europa har lett till att många läkare i Östoch Centraleuropa söker sig till andra europeiska länder för att arbeta.
Våren 2011 genomförde de tjeckiska
läkarna aktionen ”Thank you, we are
leaving” för att få upp lönerna.
Nästan 4 000 läkare i Tjeckien lämnade
då in sina avskedsansökningar. Protesten
blev framgångsrik och läkarlönerna ökade
under året med drygt 10 procent. År 2012
tjänade en sjukhusläkare i Tjeckien 16 000 20 000 kronor per månad, vilket är mer än
dubbelt så mycket som en läkarlön i
Rumänien, och nästan dubbelt så mycket
som i grannlandet Slovakien. I den tjeckiska
överenskommelsen ingick en tioprocentig
löneökning även för 2013.
Inspirerade av den tjeckiska framgången
har läkare i andra länder i Öst- och Centraleuropa genomfört egna liknande aktioner. I
Slovakien lämnade omkring 1 200 av
landets cirka 7 000 sjukhusläkare in
avskedsansökningar i december 2011. På
många sjukhus blev läkarbristen akut och
regeringen införde undantagstillstånd med
skyldighet att återvända till arbetet även för
de läkare som sagt upp sig.
Protestaktionerna ledde fram till en överenskommelse om löneökningar i tre steg.

Det tredje steget, som skulle ha genomförts
den 1 januari i år, har dock skjutits på framtiden med hänvisning till landets ekonomi.
För att undvika nya massuppsägningar
och strejkaktioner har den slovakiska regeringen infört en ny lag för sjukvårdspersonal
som innebär att arbetsvägran under ett
undantagstillstånd kan straffas med böter på
drygt 3 000 Euro eller fängelse i upp till två
år. Dessutom kan konsekvensen bli en
avstängning från läkaryrket i tio år. Lagförslaget antogs av det slovakiska parlamentet i
maj i år.
Sjukhusläkaren träffade en bekymrad
viceordförande i Slovakiens läkarkammare,
Mikulás Buzgó, vid årsmötet för AEMH,
europeiska överläkarföreningen, i Paris i
slutet av maj.
– Det här innebär i praktiken strejkförbud och kriminalisering av protester mot
regeringen. Det kommer snarare att
påskynda läkarflykten från Slovakien, sa
han.
De slovakiska läkarorganisationerna
sätter nu sitt hopp till att kunna påverka
landets president, som måste godkänna den
nya lagen innan den träder i kraft. Men
enligt Mikulás Buzgó är hoppet inte stort
eftersom presidenten offentligt sagt att han
stödjer lagen.
Slovakiens läkarkammare har dock stöd
av enskilda parlamentsledamöter, som lovat
hjälpa till att pröva lagens giltighet i Europadomstolen.

Läkare är Du livet ut!
När du fyllt 65 är Du välkommen som medlem i SÄL – Sveriges
Äldre Läkare – en delförening inom Sveriges läkarförbund.
SÄL är en fackligt, medicinskt och kulturellt aktiv förening både
för Dig som fortsätter att yrkesarbeta och Dig som väljer att
sluta jobba.
Besök oss på www.slf.se/sal för information.

Helene Thornblad

Ytterligare
en utredning
tillsatt
för att stärka
anställdas rätt
att slå larm
kyddet av visslare
behöver förstärkas,
anser regeringen som
tillsatt en ny utredning för
stärkt skydd för arbetstagare som slår larm.
Utredare är justitierådet Per Virdesten. Därmed
pågår nu två parallella
utredningar om meddelarskydd och visslare.
Förra året fick kammarrättsprofessor Marianne
Åberg i uppdrag att se över
meddelarskyddet för privatanställda i offentligt finansierade verksamheter,
vilket senare definierats
som vård, skola och
omsorg. Utredningstiden
har förlängts till den 30
november 2013 för att
kunna samordnas med den
nya utredningen, som
fokuserar på skyddet av
visslare i både offentlig och
privat verksamhet.
Avgränsningen mellan
rätten att avslöja missförhållanden och förbudet mot
att avslöja företagshemligheter är exempel på en
gemensam fråga för båda
utredningarna.
I den nya utredningens
uppdrag ingår bland annat
att definiera vilka typer av
missförhållanden, oegentligheter och brott som en
arbetstagare ska kunna slå
larm om. Utredningsuppdraget ska redovisas i maj
2014.

S

Helene Thornblad
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Dubbelkryss nr 3/2013
Högt uppe i masten.

A

Sådan ruta skymmer sikten.

B

Vanlig efterrätt förr.

C

Dräng i Utvandrarna.

D

Stefan med racketen.

E

Torneälvens guld.

F

Får klistret att hålla.

G

Gör så gott han kan på sin kant.

H

Att transplantera en livmoder.

I

Hon sitter kanske i sådan.

J

Mustprodukt.
Steg in i salen.
Vad det är, ja det tvistar man ofta om.

99

108

36

119

86

114

78

74

25

81

67

83

42

28

66

61

31

95

117

75

11

103

47

107

33

27

3

54

2

18

43

80

96

90

60

72

37

64

85

22

46

21

109

71

93

106

82

110

68

89

34

4

12

121

59

100

92

23

41

111

88

52

10

45

5

56

13

77

70

118

29

84

51

7

116

79

48

104

73

58

24

105

112

1

26

40

76

6

69

17

49

101

62

35

32

87

57

9

55

19

8

113

39

50

94

115

16

97

15

91

63

44

65

38

20

120

102

98

30

14

K
L
M

Kan mycket om mycket.
.
Utlevelse.

O

Positiv risk.

P

Våtmark.

Q

”Fruktkorg”, som kisen sa.

R

Vitt vatten.

S

Är ting som svarar mot basala behov.

T

Sådan kost blir farlig i längden.

U

Det är en tidsfråga.

V

N

Vi efterlyser en diktstrof
Så här gör du: Lös ut krysset. I varje ruta finns en siffra. Siffran
anger bokstävernas placering i diktstrofen. Bokstaven i rutan med
siffran 1 är den första bokstaven i diktstrofen. Bokstaven i rutan med
siffran 2 är den andra bokstaven i diktstrofen, osv. Du får också en
ledtråd om du kan poetens namn och diktens titel. Bokstäverna i den
första rutan i de vågräta raderna A till U bildar uppifrån och ner
poetens namn och diktens titel. Lycka till!
De tre först öppnade rätta lösningarna belönas med Maciej Zarembas
omtalade bok ”Patientens pris”.

48

53

Skicka din lösning till:
Christer Bark, Sjukhusläkaren, Herrebergavägen 117,
275 64 Blentarp. (Glöm inte att bifoga namn och adress).

Namn .......................................................................
Adress......................................................................
Postnr ....................Ort .............................................
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Missa inte Henrik Widegrens
kärleksserenad på sjukhusläkaren.se

M

idsommar är lika med kärlek.
Det ser man inte minst i kvinnoklinikens statistik.
Dagarna kring 21 mars
brukar vara julafton
på förlossningsavdelningarna runt
om i landet.
På midsommarnatten är det även
tradition att primärjourerna ska lägga
sju sorters antibiotika under huvud-

kudden och drömma om sin älsklingsbakterie. Tabletter är bättre än mixtur.
Det menar Henrik Widegren som komponerat en kärleksserenad till Sjukhusläkaren.se.
Men även om kärlek är ett universellt symptom, så är läkare väldigt
olika, menar han.
– Olika specialister har olika personligheter. Och olika sätt att uttrycka
kärlek. Så det blev i stället sju olika serenader.
Christer Bark

Vill du se Henrik Widegren live då kan du boka in den 31 augusti
och Lunds humorfestival där Henrik Widegren framför ”Fyra förkylningar och en begravning”. Läs mer på adressen:
http://lundshumorfestival.se/program/fyra-forkylningar-och-enbegravning/

Rätt lösning på förra
numrets kryss
6

Kan förknippas med skimmer.
En smaksak.
Tur i augusti.
Östergök är tröstergök.
Innehåller fransk barnuppfostran.
Kan man göra med högläsning.
Förordade icke-våld.

B
C

F

86

101
R

92

41

30

107
N

40

47

2

Illdåd i det fördolda.

57

Kunde gamla leva på förr.
Revyinslag.
Jag är –, du är våghalsig, han är dumdristig.

J
K

31

119
D

1

19

3

33

Ofta med brak.
Måste för den som vill sluta röka.

N

Ska bli stora och feta .

O

Firas i enlighet med kalendern.
Verksamhetsområde för Hans Blix tidigare.
Kallades väl en med psykisk insufficiens förr.
Inte helt tättslutande.
Tjänstebeteckning.
Har ofta juridisk utbildning.
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Vinnare
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. ”Om inte du sticker, så sticker jag”, tänker nog en - . L

88
O

65

26

32

115
N

A
45

R

A

U

I

T

96

84

M
43

55

A

L

H

O

M

G

E
75

15

K
44

60

10

Ö

112
E

72
J

R

S

G

27
Ö

116
A

D
E

52
L

A

28
T

46
A

66
R

37
I

E

N

t De fem först slumpvist dragna rätta
lösningarna av dubbelkrysset i nummer 2/2013
kom från:
Henrik Söderbergh, Sundsvall, Gunnar Carlsson,
Borås, Hans Fahl, Lidköping, Lena Smith,
Uppsala, Jan Blomqvist, Varberg.
Grattis! Alla får boken Turkanarapporten på
posten.
Poetens namn var Lars Englund. Diktens titel: ”I
dagningen” och diktstrofen som efterlystes var
”Jag ville komma ut så tidigt att jag kunde överraska morgonen, överrumpla den liksom genom
en annan dörr och plötsligt vara där innan den
anande det.
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Chefläkaruppdraget varierar stort
mellan olika sjukhus och landsting
Ny utbildning
ska tydliggöra
och utveckla
chefläkarrollen

t Chefläkarutbildningen består
av två kurstillfällen.
Första dagen ligger under
Riksstämman 2013, fredagen
den 6/12.
De följande två dagarna
genomförs som ett internat i
februari 2014.
t Inbjudan kommer att
skickas ut till alla Sveriges
chefläkare, men det går också
bra att skicka in anmälan direkt
till: pelle.gustafson@
patientforsakring.se
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Sjukhusläkaren nr 2, 2013 diskuteras chefläkarnas roll i patientsäkerhetsarbetet. Vi vill i
detta sammanhang informera
om att Svenska Läkaresällskapets kommitté för säker vård,
Sveriges Läkarförbunds chefsförening
och Patientförsäkringen LÖF har tagit
initiativ till en formell chefläkarutbildning.
Syftet med utbildningen är att tydliggöra och utveckla chefläkarrollen i arbetet med förbättrad patientsäkerhet i svensk sjukvård.
Vi har identifierat chefläkarna
som en av de viktigaste grupperna
i svensk sjukvård när det gäller att
initiera och driva patientsäkerhetsfrågor.
Hittills har det inte funnits
någon särskild utbildning för chefläkare. En inventering av uppdragsbeskrivningar som vi gjort
visar att chefläkaruppdraget
varierar mycket mellan olika
sjukhus och landsting.
De flesta chefläkare handlägger
Lex Maria-ärenden och är kontaktpersoner mot Socialstyrelsen. De
arbetar också med beläggnings- och
vårdplatsfrågor. Vissa chefläkare deltar i
sjukhus- respektive landstingsledning
och kan på så sätt få en mer övergripande
och proaktiv roll när det gäller patientsäkerhetsfrågor. Övriga chefläkaruppdrag varierar stort mellan de olika sjukhusen/landstingen.
Chefläkarutbildningen består av två
kurstillfällen, 1 resp 2 dagar. Första
dagen ligger under Riksstämman 2013,
fredagen den 6/12. De följande två
dagarna genomförs som ett internat i
februari 2014.
Temat för dag 1 är: Vilka krav och förväntningar finns det på chefläkaren?
Under dagen belyses frågan från landstings- och sjukhusdirektörsnivå. Generaldirektören för Inspektionen för vård

och omsorg (IVO) presenterar den nya
myndigheten och IVO:s syn på chefläkarrollen. Socialstyrelsens tillsynsrapport
2012 presenteras och frågan om vilka de
svåra och potentiellt farliga medarbetarna är kommer att diskuteras. Dagen
avslutas med att en erfaren chefläkare
reflekterar under titeln ”Vad har jag lärt
mig under 15 år som chefläkare?”
Innehållet under internatdelen av
kursen är delvis fastlagt (kritisk analys
av metoder och verktyg, teoretisk säkerhetskunskap, fallbeskrivningar, ledningens engagemang), men kursledningen
önskar också få in kursdeltagarnas
önskemål om programpunkter.

KURSLEDNINGEN

Chefläkare
Pelle Gustafson,
Patientförsäkringen LÖF

Docent
Thomas Lindén,
Sveriges
Läkarförbunds
chefsförening

Professor
Hans Rutberg,
Hälsouniversitetet i
Linköping och Svenska
Läkaresällskapet

www.sjukhuslakaren.se
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OKLARA BESLUTSVÄGAR
ÄR ETT REJÄLT
PROBLEM FÖR SJUKVÅRDEN

O

key, nu har jag varit chef
lite längre än förra
gången och jag är fortfarande kvar. Jag börjar
inse att sjukvården har
vissa problem med
demokratiska principer. Att verka i en organisation där den högsta ledningen är valda representanter, men verkar via en fast byråkrati,
leder ibland till svårförståeliga följder av
beslut. Dessutom så kan demokratin leda till
beslutsvånda ner i chefsleden.
Hur långt ska man gå i omröstning och
genomgång innan beslut måste fattas?
I grunden borde beslutsordningen vara
tydlig och klar. Den chef som ska fatta
beslut ska ha mandat att göra det, ha möjlighet att involvera sina medarbetare och
sedan stå för beslut och utvärdering av
följderna.
Jag tycker att hjulen ibland snurrar
fortare än de behöver göra, en del beslut
avkrävs oerhört snabbt och med nästan
obefintlig tid till eftertanke och förankring,
medan andra som är mer pressande problem
skjuts undan till olika grupperingar.
Jag har ingen bra tanke på hur man ska
göra med de beslut som involverar olika
grupper inom olika verksamheter, men
kanske man måste börja på en lägre nivå än
vi ofta gör idag. Börja med att komma
överens om vad som ska uppnås och därefter
analysera vad som måste göras för att
komma dit.
Kanske är det så att verksamheterna har
en viss uttröttning vad gäller förändringstryck för tryckets egen skull, så att
man inte alltid orkar ta sig fram i de
områden där det faktiskt kan vara till nytta
för våra patienter, men också för vår egen
arbetsmiljö?
Jag har varit på en del möten om itsystem i vården. Fortfarande är det svårt att
vända begreppen till att det ska vara verksamhetsstödjande system och inte bara
datorer. En del av de skrivningar som finns
om var framtiden finns känner jag ibland

blir väl fokuserade på här och nu, men en
sak vi i alla fall kan vara överens om är att
sjukvården utvecklas, snabbt!
Det har den gjort de senaste decennierna
och jag tror inte förändringarna kommer att
gå långsammare framöver. Versamhetsstödjande system som ska anskaffas nu måste ta
höjd för detta, annars riskerar de system
man anskaffar att redan från början vara
svåranpassade till verksamheternas behov.
Jag har också varit på ett forum där
system i framtiden diskuterades. En del blir
fortsatt väldigt provocerade när jag säger att
de system vi jobbar med idag kan vi inte
fortsätta med. Inte för att det är fel på dem,
men för att de är uppbyggda på ett sådant
sätt så de inte är anpassningsbara efter
användarnas behov, både verksamhetsmässigt och användbarhetsmässigt.
Att andra system i världen som ofta
framhålls som betydligt mer anpassade till
individerna som ska utföra sjukvård bygger
på programmering från 70-talet är inte ett
problem.
Jag kräver inte att systemen ska vara programmerade igår, tvärtom anser jag att det
vore en katastrof att införskaffa system som
inte är robusta, testkörda, uppdaterade och
kvalitetssäkrade.
Att sjukvården ska börja om från början
och åter utveckla egna system under drift
vore en solklar patientsäkerhetsbrist, likaså
solklart personalfientligt!
Vi måste få jobba med det vi är bra på,
sjukvård, med stöd från systemen för att
detta ska ske på ett bra, säkert och faktiskt
tryggt sätt.
Då man litar på systemen får man bättre
arbetsmiljö och då får vi en tryggare miljö
för våra patienter. I slutändan kommer vi att
ha ett problem med att sälja in sjukvårdens
professioner till nästa generation, om de
redan från dag ett inser att deras jobb störs
istället för stöds av det som skärmen blinkar
fram!

MIKAEL ROLFS
Chef för barnanestesin, Astrid
Lindgrens barnsjukhus.

”Vi måste få
IT-system
som kan
stödja,
istället för
att störa
vårt jobb”
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ÄNTLIGEN
LÖN FÖR MÖDAN!

L

äkarna har en fantastisk arbetsgivare! I sin välvilja att både underlätta vår vardag och tillföra nya och
stimulerande ansvarsområden, så
begåvas vi ständigt med nya möjligheter att utöva allt fler uppgifter
av de mest varierade slag. Läkarna själva förstår
ju som vanligt inte alls att uppskatta det fina i
kråksången över att bredda sin kompetens. De
suckar istället över att det enda stället med reell
läkarbrist är i riksdagen.
Men visst har vi fått många förbättringar
under året, och mycket mer är på gång måste vi
ju respektfullt tillerkänna vår ledning. Jodå, det
gick väl lite trögt vid införandet av ett av de nya
fina systemen, Pascal, men lite otur kan väl alla
ha.
Och den som påstår att läkare inte skulle få
någon fortbildning är minsann gravt felunderrättad. Vi som får lära oss så mycket hela tiden
inom de mest skilda och skojiga områden. Allt
från vilka diagnoser som ger mest pengar till hur
man som läkare avlastar en hel löneadministration.
Just det senare har verkligen glatt läkarkåren
att kunna hjälpa till med på de ställen där detta
har införts. Läkarna skall nu alltså själva registrera sin arbetstid och vad de har gjort på jobbet
och därmed vad som ska komma i lönekuvertet.
Arbetstiden har man ju sedan länge registrerat,
men varför nöja sig med att dom fyller i ett enda
system när dom kan fylla i två, resonerade landstingen sin vana trogen, och vips fick hela landet
ett finurligt tillskott i antalet program som ska
loggas i och ur under dagen, medan de vana
löneadministratörerna i ett slag förpassades till
gud vet var.
Grundfunktionen i det lanserade programmet
Heroma är dock inte helt optimal och ett inte
oansenligt antal buggar har dykt upp, vilket har
skapat en del förvirring. Detta är förstås
detsamma som vid tidigare lanseringar av nymodigheter så det känns ur den aspekten ändå
hemtamt och tryggt.
Som tur är är felen på det hela oförargliga och
rentav dråpliga och många glada skratt har hörts
bland medarbetarna sedan införandet.

Visserligen har ingen varken fått rätt lön eller
rätt komptid men det är ju i ärlighetens namn
ganska spännande, eftersom man lika gärna kan
få för mycket som för lite.
Munterheten blev till exempel stor när man
såg att systemet inte klarade av att räkna ut
ersättning vid störning under jour så med lite
tur kunde man få betalt upp till 60 timlöner per
timma! Det var också roande när man den
lediga dagen före nattjour fick se att man hade
otillåten frånvaro och dagen efter innan man gått
hem otillåten närvaro.
En kollega blev också glatt överaskad då hon
en dag var uppsatt på Besök mödravård. Hon
hade för länge sedan passerat stadiet att få nya
barn, men tog tillfället i akt och åkte lydigt och
hälsade på sin gamla ensamma mamma.
En annan fördel är att ”störning vid jour” tar
sån tid att fylla i så man måste fylla i att man
fyllt i och så måste man fylla i att man fyllt i att
man fyllt i, så under jourtid ses hela programmet
som en ren pengamaskin.
Vissa kollegor har den inskränkta egenheten
att åtminstone vilja ha viss kontroll över sin tid
och för dem har ju systemet skapat en del
huvudbry, men flertalet är ändå nöjda eftersom
man i princip kan komma och gå när man vill.
En kollega sa visserligen upp sig i vredesmod,
men det sägs att han fortfarande får sin lön.
Nå, kärt barn har många namn och det nya
programmet benämns inte bara som det
anonyma Heroma utan kallas också Självservice.
Precis som man säger Parkeringsservice om dom
som delar ut böter.
I andra landsting har humanresource döpt
det till HR-fönster
vilket den debila
läkakåren tror står för
Horror.
Andra anser att
hela Heroma är att
betrakta som en
katastrof och har
därför döpt om det
till Heroshima.
Dr Snake

