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BRA TANT
PRATAR MED 
SIG SJÄLV

När åren börjar ila klär
kvinnan sig i lila”, sa  den
lilla gumman där hon stod
framför spegeln i sin hall.

Hon strök med handen över ärmen på sin
blanka gredelina blus.  

”Och helt får gubben sig skyla när
kvinnan börjar yla” tänkte hon vidare
och fnissade lite över både sin skarpa
humor och jämlikhet. Lika pigg i
hjärnan som alltid minsann!   

Nå, alla vet ju också att äldre männi-
skor inte klär i svart och därför bör
undvika denna färg. Det är en gammal
och sann sanning antagligen från de
gamla grekerna, eller ja möjligen Shake-
speare,  den lilla gumman var inte helt
säker. 

Men den lilla gumman hade en stark
och obändig vilja, och tyckte om svart så
hon hade bestämt att var man så mycket
äldre att man var nära döden kunde man
gott ha det igen. 

Så nu knäppte hon nöjt sin svarta
jumper över den gredelina blusen.

Ja döden förresten, tänkte hon vidare.
Inte vet man väl när den infaller och det
ursäktar väl valet av klädfärg även om jag
nu skulle råka leva några år till.  

3 000 människor dör varje år oavsett
ålder, och ofta ganska plötsligt av kroko-
diler, två miljoner av mygg och 23
stycken  av drickaautomater. Men dom
där sista knäppskallarna, som dör av
drickaautomater, måste väl ändå komma
från USA tänkte hon för att också visa sin
internationella sida. 

Hon hade faktiskt varit lite interna-
tionell redan under förmiddagen när hon
ringt färdtjänsten och beställt morgo-
nens resa i Moldavien.  Ja inte själva

resan förstås, hon skulle ju bara till sjuk-
huset och sen till tandläkaren, utan det
var själva samtalet som tydligen gick till
Moldavien. Det kan också varit Indien,
det var den lilla gumman inte helt säker
på.  

Men oavsett så var de trevliga, och bra
svenska kunde de också tänkte gumman.
Tyvärr kände de sämre till den lilla
staden där gumman bodde. Det får man
ju förstå med tanke på att de sitter i tjot-
tahejti, tänkte den lilla gumman förlå-
tande, men det gjorde att man måste
exakt veta varifrån man skulle åka och
exakt vart man ville komma, annars pro-
testerade deras dataprogam och då kan
man inte skicka fram någon bil som de så
beklagande brukade förklara.   

Så att som den lilla gumman försökt i
morse att ringa och säga: – Snälla hämta
mig här och kör mig till tandläkaren i
det lilla gula huset som ligger på höger
sida nerför backen ungefär 200 meter
bort och syns härifrån fönstret – ja det
duger förstås absolut inte. En sån virrig
information kan inte en dator vare sig i
Moldavien eller någon annanstans klara
av. Då får man helt enkelt gå.  

Och just gå kan ju vara lite svårt om
man som den lilla gumman inte har
några ben och inget ser. 

Men den lilla gumman ger ju sällan
tappt så hon hade löst det hela med att få
hjälp ner till huvudentren på det stora
sjukhuset där hon istället tog en fintaxi.
Det är visserligen är dyrare, men där
finns å andra sidfan någon att prata med.

Nu var det ju så med taxinäringens
avreglering som medfört att ordet taxikö
inte avser kundernas köande utan taxibi-
larnas, att också chaufförerna blir så

glada när det nån gång kommer in nån i
deras bil att de verkligen vill prata av
sig. 

Detta tyckte den lilla gumman
mindre om eftersom hon tyckte att de
ofta pratade så mycket prat. Så jag
brukar hålla med allt dom säger brukade
hon säga till sin dotter. Idag hade hon på
ditvägen varit kommunist och på
hemvägen vegan. 

Den lilla gumman var förstås van vid
att man skulle lyssna och hålla med. Hon
mindes  en disputationsmiddag dit hon
var bjuden med sin framlidne make, den
store fine Doktorn. Då hade hon haft en
likaledes fin man till bordet som oavbru-
tet pratat om sig själv och sitt ända tills
de äntligen kunde resa sig och bryta
taffeln för kaffe och avec. Då hade den
pratande bordsherren ångerfullt lagt
handen  på hennes axel, tittat henne
djupt i ögonen och sagt beklagande:
”Men förlåt mig, nu har jag bara pratat
om mig själv. Så klumpigt av mig. Så –
vad gör din man?”

Dr Snake



S
upervalåret 2014 inleds med val
till Europaparlamentet den 25
maj vilket startat ett intensivt
lobbyarbete från både medi-
cinska organisationer och pati-
entorganisationer ute i Europa.

CPME, Standing Committee of
European Doctors, där Läkarförbundet är
medlem, uppmanar i sitt manifest till att
stoppa budgetnedskärningar i vården, värna
utbildning, professionens autonomi, pati-
entsäkerhet, medicinsk forskning och slutli-
gen att ge alla lika tillgång till hälsa och
vård. Vill man stödja manifestet så går det
utmärkt på dess hemsida www.cpme.eu. 

Nästa organisation, som är ute på
webben med ett elektroniskt manifest är
Europeen Patient Forum. Går man in och
signerar på deras hemsida så stöder man ett
upprop för att ge patientorganisationerna en
starkare röst i Europa. Patientorganisatio-
nerna vill genom ökat inflytande skapa en
plattform för att garantera alla EU-medbor-
gares lika rätt till högkvalitativ vård. Vidare
vill man skapa ett nätverk för patientinfly-
tande inom medicinsk forskning på alla
nivåer i forskningskedjan.

Organisationen FEMS (European Federa-
tion of Salaried Doctors) kallar till demon-
stration i sina medlemsländer den 15 maj
och planerar även en manifestation utanför
EU-parlamentet i Strasbourg. Organisatio-
nen består av sjukhusspecialister som är
anställda och organiserar främst doktorer i
Frankrike, medelhavsländerna samt forna
östeuropeiska EU stater. Här har Sverige
ingen representation. 

Kräver nolltolerans
mot korruption
FEMS kräver i sitt manifest bättre arbets-
villkor för hälso- och sjukvårdspersonal.
Arbetstidsdirektivet som negligeras på
många håll i Europa, inte minst i England,
är en viktig fråga för organisationen liksom
problemet med att Västeuropa tömmer öst
på deras läkare. Mest intressant är kravet på
nolltolerans mot korruption inom EU:s
hälso- och sjukvård.  Kravet väckte en hel
del diskussion då FEMS nyligen presente-

rade sitt förslag vid ett möte på Sicilien. På
frågan om hur korrupt Italien egentligen är
svarar Enrico Reginato, FEMS ordförande;  

– Totaly corrupt and on all levels of
society!!! 

Till och med utbildningen är korrupt
hävdar Reginato. All vidareutbildning
måste ske på universitetssjukhus. Utbild-
ningsdoktorer kan bli godkända i opere-
rande specialiteter utan att ha gjort en enda
egen operation och får trots detta ut sitt spe-
cialistbevis. 

Högre positioner eller tjänster kräver
antingen svarta pengar eller starka
vänskaps band. Tillgång till god vård i
Italien kräver inte sällan pengar vid sidan
om till doktorn, men det betalas även
pengar läkare emellan som ersättning för att
man remitterar en patient.  

Så rullar improduktiva pengar i ständig
ström mellan olika aktörer där patienterna
slussas mellan offentliga och privata aktörer
i ett svåröverskådligt flöde med försäkrings-
pengar och privata pengar. Även i Grekland
hävdar man att det är omöjligt att få en ope-
ration utförd inom offentlig sjukvård utan
ett par tusen euro under bordet. 

Något uppgiven ställer jag frågan; 
– Hur vill organisationen sätta stopp för

detta?  
– Jo! säger Reginato, Hjälpen måste

komma utifrån och då från EU. Vi kan börja
med att en Europeisk specialistexamen
skulle vara bra, för här kontrollerar maffian
allt inklusive Berlusconi.

Korruptionen i Slovenien 
gör att slovener kan få
billigare vård i Österrike
Det nya EU-direktivet om gränsöverskri-
dande vård är ett bra exempel på hur EU
kan påverka korruptionen enligt Dr Bojan
Popovic från Slovenien. Han kunde berätta
att, då direktivet nu är implementerat, så
söker allt fler slovener sig över gränsen för
vård i Österrike.

Men direktivet ersätter bara enligt kost-
naderna för vård i hemlandet och patienten
får själv stå för mellanskillnaden. 

– Just det, svarade Popovic, men i Slove-
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THOMAS ZILLING
ORDFÖRANDE

I SJUKHUSLÄKARNA

”Hur är det med
tjänstetillsättning inom
offentlig verksamhet i
Sverige?Är det alltid 
meriterna som styr?
Hur är det med 
sanningshalten i
rapporteringen av 
diagnoser för DRG-

sättning som underlag
till verksamhetens
finansiering?”

”EU behövs för att stoppa 



nien med korruption i alla led i
vård apparaten så innebär det att
kostnaderna är högre än i grannlan-
dets konkurrensutsatta vård där
patienten får tillgång direkt till
exempelvis en MR-undersökning
eller annan vård de söker för. Detta
har lett till att slovenska sjukhus
tvingats göra upp med korruptionen
i organisationen för att kunna kon-
kurrera.

Tyskland skakad 
av mutskandal
Men omfattande korruption i
sjukvården finns mycket närmare oss
än vad vi kanske tror. 2013 skakades
Tyskland av en omfattande mutskan-
dal där hundratals läkare åtalades för
tagande av mutor av läkemedelsin-
dustrin under åren 2008-2012. 

Enligt tidningen Der Spiegel har
bland flera generikaföretaget
Ratiopharm betalat läkare bety-
dande summor under bordet för att
få läkarna att skriva ut deras
preparat. Men inte bara läkemedel
är i blickfånget i Tyskland.  Enligt
Der Spiegel så förekommer utbrett
att allmänläkare som remitterar
patienter till ett visst sjukhus får
någon form av s.k. fångstpremie.

Hur snövita är vi
i Sverige egentligen?
– Men hur är det då i Sverige frågar
Popovic under mötet på Sicilien.,
har ni ingen korruption?

– Nej! Svarar jag pliktskyldigt, vi
brukar alltid ligga högt upp på
listorna avseende avsaknad av kor-
ruption i internationella jämförelser,

trea efter Danmark och Nya Zeeland. 
Men frågan är om vi är så

snövita? Definitionen av korruption
inkluderar mutor, utpressning,
nepotism, beskyddarverksamhet,
mygel, och förskingring. 

Om vi börjar i toppen på
Sjukvårdssverige och kikar på
Sveriges kommuner och Landsting,
SKL, är det en transperant organisa-
tion där väljarna har inflytande
genom offentliga val? Knappast. 

Hur är svensk vård avseende till-
gänglighet för den enskilde patien-
ten? Inte ens i Region Skåne kan
man fritt välja mellan sjukhusen
oavsett bostadsort. 

Hur är det med tjänstetillsätt-
ning inom offentlig verksamhet, är
det alltid meriterna som styr? Hur
är det med sanningshalten i rappor-
teringen av diagnoser för DRG-
sättning som underlag till verksam-
hetens finansiering? 

Sambandet mellan korruption,
hälsa och livslängd är skoningslös
skriver Sören Holmberg och Bo
Rothstein i en artikel i tidningen
Forskning och Framsteg.  

I sin artikel beskriver de hur 80
procent av befolkningen i 23 u-
länder stött på korruption inom
vården och långt över 50 procent i
före detta östblocket. De kan visa på
ett tydligt samband mellan god
kvalitet på offentliga institutioner
och folkhälsa – länder med låg kor-
ruption har klart längre livslängd. 

Även om Sverige tycks tillhöra
de bästa i klassen så är ändå är
frågan intressant; hur fria från kor-
ruption är vi egentligen?  
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    a korruptionen”
För en tid sedan, på besök i Oslo
möttes jag på tunnelbanan av en
meterhög annonspelare med ett
välbekant ansikte. Hela Sveriges
Mat Tina! 

Jag känner inte Tina Nordström,
men hon bor ganska nära mig och vi
handlar livsmedel i samma butiker. 

Ofta i närbutiken ICA-Brunnen eller i
COOP Forum med mycket ekologisk
mat. Frånsett ett litet leende brukar jag
försiktigt kika efter vad vår kändiskock
har i matvagnen och kan oftast glatt
konstatera att det skiljer sig inte värst
mycket från min egen. 

I fjol fyllde Mat-Tina jämnt, vilket upp-
märksammades av DN-gratulerar. För
journalisten Malin Eijde beskrivev hon
sin fantastiska karriär och ett hektiskt
liv varefter Eijde avrundade med frågan:
Vad hoppas du av framtiden? 
– Jag hoppas att det jag håller på med
nu ska betala sig i form av tid längre
fram. Att få mer tid och ett lugnare
tempo, det längtar jag efter.

Det är nog en och annan sjukhus-
läkare som skulle svara likadant med
tanke på dagens slit och tunga jourer. 

Samtidigt som vårt nuvarande för-
månsbaserade tjänstepensionsavtal KAP-
KL är förmånligt, men bygger på att man
är strategisk och gärna kör för fullt fram
till två år före planerad pensionering. 

I det här numret av tidningen
beskriver vi det nya pensionsavtalet
som förhandlats fram vid sidan om den
nyss avslutade centrala avtalsrörelsen.

De allra flesta av våra läsare
kommer inte att beröras av detta avtal
och det är viktigt att upplysa om.
Oavsett när man planerar att gå i
pension gäller det att vara strategisk
för att optimera tjänstepensionen. 

Här finns det också fällor man skall
undvika. En är att då tjänst upphör skall
man omgående se till att man får ut sin
pension. Man skall inte tro att man kan
vänta ett år eller två för då finns risk att
man hamnar i fribrev med betydligt
lägre pension. 

Det är också klokt att tidigt kontakta
arbetsgivarens pensionsexpert och
begära en pensionsprognos. Med
denna kan det sedan vara klokt att höra
både med Läkarförbundet och KPA så
att beräkningarna verkligen stämmer.
Här gäller det att planera och tänka
före sista dagen på jobbet för sedan är
det oftast för sent.

Sjukvården hårt drabbad
i flera länder
Nu kräver facket för Europas
anställda läkare nolltolerans

Vad har du och
”Mat-Tina” 
gemensamt?



L
ivet har gett mig en ny
chans som anhörig. Nu får
jag göra om den resa i can-
cervården som startade när
min älskade helt oväntat
fick besked om en elak och

obotlig tumör som kommer att ta livet
från honom i förtid. Och hade detta varit

en saga så hade det
förstås gått att
skruva tillbaka tiden
på riktigt. Här i det
verkliga och svårare
livet får jag nöja mig
med att göra denna
magiska nystart i
skrivande form.

”Hur hade ni
velat ha det istället”,

frågar duon som startade Läkaruppropet.
”Kan du inte beskriva det, så kan vi

sedan fundera på hur vi från vårdens sida

borde ha organiserat oss? Vi vill ju sätta
patienten i centrum, men vi tycks ha
tappat bort hur det ska gå till.”

Så välkomna. Följ med Rolf och mig
genom våra möten med en vård som förstår
att omhändertagande är något annat än
produktion. Att kännedom är något annat
än information. Att ansvar över tid är
något annat än ansvar i ögonblicket.

Det bästa med denna nya resa är att
alla nu äntligen inser den stora skillna-
den mellan sjukvård och industri och att
man slutat använda metaforen ”produk-
tion” om våra möten.

För så här är det: Vi patienter och
anhöriga är levande själar med tankar,
känslor och sinnen. Vi ser, hör, känner och
agerar tillsammans med vårdens änglar. I
dessa möten bidrar vi från två håll med
kunskaper, åtgärder och beteenden. Och
så uppstår värden som i bästa fall leder till
ökad hälsa eller som i vårt fall ett bra liv
så länge det varar följt av en värdig och
respektfull sorti från jordelivet.
Det är just detta som skiljer vård från

industri. Industrin hanterar döda råvaror

som inte själva medverkar eller har synpunk-
ter på processen.

Du får gärna läsa detta en gång till
och lägga på minnet att vi skarpt ogillar
att bli betraktade som komponenter i er
produktion. Vi förstår vikten av att arbeta
effektivt och att hushålla med resurser. Men
vi lägger våra liv i era händer och vi betalar
via våra skatter. Så låt oss slippa denna
påtagliga känsla av att vara en kostnad.

Och nu är vi tillbaka till våren
2012 då min fullt friske man Rolf fick
en blodpropp som visade sig bero på en
elak och illa spridd cancer som hotar
hjärta och lungor.

Vi kan börja på Danderyds sjukhus
där orsaken till blodproppen just synts
som en skugga på en röntgenbild. En
läkare ger oss besked.

”Jag kan göra ett prov och försöka
kolla vad det är. Det behöver inte vara
farligt. Det hör nog inte till oss så jag
har kontaktat Karolinska och du har fått
tid där nästa vecka hos doktor A som
kommer att utreda dig.”

Redan när nya prover tas på Karo-
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”Vi önskar ett 
personligt sammanhållet 
ansvar av människor 
som lär känna oss”

”Låt oss
slippa denna
påtagliga
känsla av 
att vara en
kostnad”

I förra numret av Sjukhusläkaren publicerade vi Britt-Marie
Ahrnells öppna brev till sjukvården där hon berättade om
den omänskliga vården av hennes cancersjuke make Rolf.
Det öppna brevet väckte starka reaktioner bland 
patienter, läkare och styrande inom sjukvården.
I den här artikeln skriver Britt-Marie Ahrnell om hur hon
önskat att sjukvården skulle fungerat för hennes make Rolf.
Har du förslag på hur vården kan bli bättre – hör av dig

till Sjukhusläkaren.

ETT TANKEEXPERIMENT
OCH EN ÖNSKAN



linska gör Rolf och A upp om en ny tid
då han ska få besked om resultatet.

När detta möte sker veckan efter
midsommar möter vi A och en sköterska
B från Radiumhemmet (RH).

De ger oss det helt oväntade och för-
färliga beskedet om cancern och B
stannar länge kvar med oss och stöttar oss
i vår chock och sorg. Innan vi skiljs har vi
fått en ny tid hos B och doktor C på RH
som är den på Karolinska som kan mest
om Rolfs mycket ovanliga cancer.

B hälsar också att C till dess lovat att
studera det senaste från det amerikanska
forskningscenter som är det enda i
världen som specialiserat sig på denna
tumör. Vi gråter i sorg över cancern och
i tacksamhet över detta varma och per-
sonliga omhändertagande.

C läser in sig och lägger upp en plan.
Cellgifter styrs upp. Behandlingar sätts
igång. Det är många nya änglar. Men allt
hålls samman av C och B som likt pro-
jektledare företräder Rolf i vården och
bevakar hans bokningar på alla håll och
håller oss informerade om alla steg. Detta
ger Rolf extra styrka i hans kamp.

Hösten går med kurer, komplikationer
och nya läkarbesök. Vid något tillfälle är
C på kongress, men B ser till att doktor D
är väl informerad och vid nästa besök är C
tillbaka och har stämt av läget med D.

Jul och nyår. Sen blir Rolf rejält sjuk
med påverkan på hjärtat. Vi ringer B som
svarar i sin telefon och skickar oss till RHs
Återakut. Det är en liten enhet med några
sängplatser i anslutning till avdelningarna
och dit är vi som redan är väl kända på RH
välkomna. Där kan vi möta kunniga
onkologer och sköterskor dygnet runt.

B har också ordnat dit en hjärtläkare E
som nu kliver in i teamet kring Rolf då
hans cancer påverkar både hjärta och kärl.
Vi får vänta några timmar men sen
kommer C och E och pratar sig samman
om den fortsatta vården. Han flyttas över
till avdelning 51 där han blir kvar några
dagar. Rolf blir bättre och till våren tas
beslut om att pröva nytt gift. En första
kur går bra. Vid nästa bryter helvetet
löst med ihållande kräkningar redan
efter några timmar. Detta har änglarna
som gav giftet noga förvarnat om och de
håller därför några sängar lediga för alla
stackare som dessa kurer kan gå fel för.

Jag ringer B som ber oss återvända till
RH. Rolf måste snabbt få sina motmedi-
ciner intravenöst. Allt annat kräks han ju
upp. När vi anländer till Återakuten tas
han emot av de sköterskor som gav giftet
 – de vet ju precis vad han fått och hur
motmedicineringen bör se ut. För säker-
hets skull stämmer de av med doktor F
som är husets expert på antimedicin.

Rolf får också en säng på ”sin” avdel-
ning 51 där han blir kvar ett par dagar
till hans kropp hämtat sig. När C är på
plats tittar han förbi och kollar läget,
trots att han inte har ansvar för de
dagliga ronderna just denna vecka.

När sommaren närmar sig beslutar C
och Rolf tillsammans om vila från de
tuffa kurerna. Vi får en fin ledighet och
C tar sig tid att följa det senaste forsk-
ningsläget om Rolfs tumör. När hösten
kommer och det visar sig att den fortsatt
växa in i lungor och revben tar C beslut
om att ta nya prover på tumören och
skicka dem till ett speciallaboratorium.

Tillsammans hoppas vi nu – doktor
C, B, Rolf och jag – att man ska hitta
någon receptor som kan ge svar på vad
som biter på denna elaka fiende. Under
tiden testar vi ett nytt gift för att ändå
inte lämna något oprövat.

Så läget är tufft. Men med en patien-
tansvarig läkare och namngiven kon-
taktsköterska vid vår sida känner vi oss nu
ändå personligt omhändertagna över tid.
För det var just det vi saknade.Vi patienter
och anhöriga är ju som jag påminde
levande själar med tankar, känslor och
sinnen. Och vi behöver både se någon som
vi lär känna och kännerigen, höra någon
säga att denne tar ansvar för oss och känna
den trygghet det innebär att någon har
kännedom om oss och vår historia.
Detta kallar vi ett personligt och manife-

sterat omhändertagande. Och vi är överty-
gade om att det är ett omhändertagande
och en kännedom som aldrig kan mani-
festeras av en journal, en process eller av
personal som betraktas som fullt utbyt-
bara produktionsenheter.

Vi tror att en vård som vill ha ”delak-
tiga patienter i centrum” och vara ”per-
soncentrerad” måste utföras av männi-
skor som själva kliver fram som personer.

Människa blir människa först inför
en annan människa.

Vad var skillnaden 
mot mitt förra brev?

• Ett tanke- och språkbruk där värde
för patienten är utgångspunkt och mål
för vårdens tjänsteverksamhet.
Borta är det konstiga pratet där sjuka män-
niskor betraktas som komponenter i en
industri vars produktion levereras till
kunden beställarenhet.
• Förberedda bryggor och överlapp
mellan olika steg och kliniker med
tydlig, sömlös information om nästa
steg. Inga avgrunder där man väntar på
besked utan att ens få veta när det kommer eller
vart man kan vända sig för att få reda på det.
• En patientansvarig läkare (PAL)
som likt en projektledare har ett
sammanhållet ansvar, företräder oss
vid kontakt med andra enheter och
är kunnig om och intresserad av den
ovanliga cancern.
Strategin att ”bara allt är nerskrivet så kan
vem som helst ta vid” och dess konsekvens med
ständigt nya icke pålästa stafettläkare tas
bort till fördel för kännedom och kontinuitet
för både läkare och patient.
• En namngiven kontaktsköterska
(KS) som svarar i telefon. 
Dagens system med en anonym telefonsvarare
som en grupp sköterskor lyssnar av finns
kvar, men enbart som stöd vid arbetstoppar.
• PAL och KS arbetar och möter oss
som team, dvs tillsammans på riktigt.
Vid behov tar de in övriga specialister
i teamet. Samarbetet sker inte endast via
registrering från var sitt håll i journalen.
• En öppen dörr på RH – Återakut
vid komplikationer och akuta till-
stånd. Vi slipper möta och sysselsätta
okunniga underläkare på den stora akuten vid
komplikationer eller efter kl 16.00 vardagar.
Till sist: Vi inser att det inte går att
schemalägga PAL och KS dygnet runt,
året runt. Men nu är det knappast
helger och nätter vi har talat om, utan
ett långdraget, kroniskt tillstånd där det
mesta som sker utspelar sig på normal
arbetstid. Vi är inte heller motståndare
till ny teknik och effektiva system men
menar att dessa ska stå i människans
tjänst och inte tvärtom.

Britt-Marie Ahrnell
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M
aria Sandström är
specialist i onkologi
vid Norrlands uni-
versitetssjukhus.
Hon känner sig stolt
över den vård och

behandling som erbjuds vid Cancercentrum
i Umeå. Här finns ett fungerande PAL-
system som uppskattas av patienterna och
prioriteras högt av läkargruppen.

Maria Sandström har tagit del av Britt-
Marie Ahrnells öppna brev. Berättelsen är
stark och stannar kvar hos läsaren, menar
hon.

– Det är en så beklämmande och sorglig
historia, jag blev riktigt ledsen och har
tänkt mycket på hennes berättelse. Den är
så långt ifrån hur en god cancervård bör
fungera. Vårdpersonalen, änglarna, gör allt
de kan, men tvingas arbeta i ett illa funge-
rande system som inte hänger ihop och som
skapar frustration och utmattning. Jag
hoppas att hennes berättelse ska leda till en
förändring av den cancervård som inte
fungerar optimalt, säger Maria Sandström.

Cancercentrum omfattar onkologiska och
hematologiska sektionen. Hit remitteras
patienter från hela norra Sverige. Maria
Sandström trivs bra som specialistläkare och
tycker att arbetsmiljön och den vård och
behandling som cancercentrum erbjuder är
god.

– Vi har ett PAL-system som vi priorite-
rar högt och vi är stolta över den kontinuitet
som vi kan erbjuda våra patienter. Även om

det finns en patientansvarig läkare för varje
patient, ser vi till att det alltid finns en
kollega som kan ta över om den ansvariga
läkaren är sjuk eller ledig för utbildning
eller forskning. Detta brukar vi prata med
patienten om redan vid första mötet.

Det innebär att det ofta finns minst två
läkare som är insatta i varje patientberät-
telse samt de prover, röntgenbilder och
beslut som rör patienten. 

Vid Cancercentrum kommer kontakt-
sjuksköterskor att införas för att ytterligare
förstärka kontinuiteten och en samman-
hållen vård.

– Vi har ett stort upptagningsområde
och avstånden är långa. Patienter startar sin
behandling hos oss, men sedan delegerar vi
vissa arbetsuppgifter så att patienten kan
fortsatta sin behandling på hemmaplan. Vi
driver inte så många primära utredningar,
utan fungerar istället som konsulter till
andra kliniker. Vårt huvudsakliga uppdrag
är att ge aktiv cancerbehandling samt avan-
cerad smärtlindring, säger Maria Sand-
ström.

Cheferna satte ned foten och
vände den negativa trenden
Det finns ett starkt ledarskap vid Cancer-
centrum, menar hon. När 40-talisterna
slutade hamnade onkologin i Umeå i en
mindre kris. Man brottades länge med
underbemanning, och det fanns också ett
beslut att nya ST-läkare inte fick tillsättas. 

– Men våra chefer satte ned foten. Tack
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Hej! 
Jag blir verkligen berörd när jag läser det
öppna brevet som Britt-Marie Ahrnell har
skrivit. Som läkare på kvinnokliniken i
Karlstad har jag tydligen tur eftersom vi
jobbar väldigt mycket på det sätt som
efterfrågas. 

Cancerpatienterna får en riktigt god
vård med få doktorer som tar hand om
dem från diagnos över operation/cytosta-
tikabehandling/strålning till uppföljning
och ibland palliativ/terminalvård innelig-
gande på vår egen avdelning. 

Även vi har en kontaktsköterska, men
hon eller vi läkare slussar den här typen
av patienter direkt till avdelningen och så
skrivs de in där. 

Behandling av smärta, illamående,
uttorkning etc påbörjas på det sättet
direkt. Vi har nog inte tänkt på den här
typen av vård som ”lyxig” utan som full-
ständigt självklar både för att patienterna
skall få god vård, men även för att vi som
arbetar skall känna att vi gör ett bra jobb
och få en god arbetsmiljö. 

Samma gäller för de patienter inom
obstetriken som behöver mer stöd och
uppföljning än de flesta. Exempelvis de
som har haft oturen att drabbas av en
intrauterin fosterdöd och i många fall
behöver ha en ansvarig läkare och en indi-
viduell och flexibel uppföljning. 

Visst känner jag igen situationen när
en patient ”faller mellan stolarna” t.ex när
hon drabbas av en åkomma som i och för
sig ytterst beror på graviditet eller
cancer, men som bäst behandlas på en
annan klinik, för patientens skull. Då kan
det ibland bli konflikter om vem som ska
handlägga patienten men det hör till ovan-
ligheterna.

Att det här sättet att arbeta fungerar
bygger nog på att vi har en klinikledning
som ger de medicinskt ansvariga
utrymme att forma vården och på att
många av oss som arbetar ser detta som
viktigt och därför är beredda att finnas till-
gängliga och ibland ta dessa patienter på
t.ex. administrativ tid. 

Jag blir glad när jag läser de sista
raderna i brevet och ser att en läkare på
Radiumhemmet har tagit sig an Britt-
Maries make.

Tack för en bra tidning!
Vänligen, Anna Hessel, 

specialistläkare obstetrik 
& gynekologi.

Vi fick ett
upplyftande
mail från
Karlstad

DEN OJÄMLIKA CANCERVÅRDEN

Reaktionerna efter Britt-Marie Ahrnells öppna brev i förra numret
visar hur ojämlik cancervården är i Sverige. Medan läkarna går på
knäna i Stockholm och  Göteborg, så är man mycket nöjda på flera
håll i landet. Sjukhusläkaren har pejlat läget.

UMEÅ

KARLSTAD

”Här finns det som
Britt-Marie Ahrnell
efterlyser”



vare deras insatser kunde den negativa
trenden vändas och vi kunde rekrytera
specialister och ST-läkare.

Elisabeth O Karlsson är verksamhets -
chef vid Cancercentrum och reagerade
även hon starkt på Britt-Marie Ahrnells
berättelse.

– Den är förfärlig och väldigt tanke-
väckande, säkert inte en helt unik berät-
telse, men kanske extrem. Jag skulle
önska att den var ett undantag. Vi har i
Umeå organiserat oss på ett annat sätt
och vi har mycket av det som Britt-
Marie Ahrnell efterlyser.

Cancersjuka behöver
inte åka till akuten

Vid Cancercentrum kan patien-
ter med cancer komma direkt
till vårdavdelningen utan att
passera akuten. Här finns 48
vårdplatser och patienter som
behöver en vårdplats får det,
menar Elisabeth O Karlsson.

– Vi har fler vårdplatser än på många
andra ställen i landet. Patienterna har
onkologen som kontakt även efter
avslutad behandling och vi tar hand om
patienter som på andra ställen remitte-
ras tillbaka, vårdas och följs upp på
kliniker som urologen, kirurgen, lungk-
liniken. Det gör att vi kanske får möj-
lighet att utveckla den onkologiska spe-
cialiteten till att gälla både vård och
behandling. 

Britt-Marie Ahrnell berättar i sitt

brev om hur hennes man Rolf bollas
mellan olika specialister. Kardiologer
och onkologer tvistar om vem som
egentligen har ansvaret när hjärtkom-
plikationer tillstöter. Specialister på
Radiumhemmet anser att det är kardio-
logernas ansvar, medan kardiologerna
hänvisar till onkologerna: 
”Hjärtläkaren vinner duellen och slipper

ordna sängplats. Rolf läggs in på Radium-
hemmet”.

”Patienternas högst önskan
är kontinuitet”
– När vi frågar våra patienter om vad de
värdesätter mest så är svaret kontinuitet.
Det tycker även våra läkare. Så vi
försöker verkligen prioritera detta. Om
en patient på en vårdavdelning får
problem med exempelvis hjärtat så
kommer en konsult till oss. Kardiologen
ger sitt förslag på hur problemet ska
åtgärdas och så diskuterar vi det med
specialisten. Har vi ansvaret så har vi
ansvaret.

– Även hos oss kan patienten träffa
flera läkare under en vårdperiod, vi har
underläkare och ST-läkare. Den som är
PAL är inte alltid på plats, men vårt
system med två specialister som har ett
gemensamt ansvar ger möjligheter till
en god kontinuitet i medicinska beslut,
säger Elisabeth O Karlsson.

Det finns också en bra kommunika-
tion med öppenvården, menar Elisabeth
O Karlsson. Samma läkare som arbetar

på vårdavdelningen och mottagningen
arbetar även på öppenvårdsavdelningen.

– Vi är inom samma organisation.
Det finns ett gott samarbete inom sjuk-
huset mellan våra specialiteter och inte
så starka revir. 

Det finns dock flera utmaningar,
menar Elisabeth O Karlsson. Kraven på
specialister i dag är stora. De ska vara på
olika ställen och har många uppdrag vid
sidan av det kliniska arbetet på mottag-
ningen. Fler och fler beslut är i dag
teambaserade och möten avlöser
varandra.

– Ju större teamet är, ju svårare är det
att få ihop kalendrarna. Det är nog en av
de största utmaningarna i dag att försöka
se till att de anställda inte ska känna sig
jagade och att de är på fel ställe.

Anhörigstödet 
behöver förbättras
Elisabeth O Karlsson ser också att det
finns mer att göra när det gäller att se
till den psykosociala biten inom onkolo-
gin. Det här är också ett behov som
patienter efterlyser. 

– De mätningar vi gör visar att pati-
enter överlag är nöjda. Vi har dietister
och kurator anställda hos oss. Men det
finns önskemål om att vi ska bli bättre
på anhörigstöd och psykosociala stöd till
våra patienter. Och det försöker vi
utveckla.

Eva Nordin
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Kontinuitet, ett system med patientansvariga läkare, gott om vårdplatser och ett gott samarbete med öppenvården. Elisabeth O Karlsson och Maria
Sandström är nöjda med den behandling som erbjuds patienterna och känner stolthet över det jobb de utför. Foto: Johan Gunséus



S
amtliga specialistläkare
samt ST-läkare inom verk-
samhetsområdet onkologi
på Sahlgrenska universitets-
sjukhuset har i ett upprop
slagit larm om cancervår-

den. I ett kritiskt brev till regionens
beslutsfattare och chefer, beskriver de en
alltmer pressad vardag som går ut över
arbetsmiljön och patientsäkerheten. 

Inom exempelvis urologisk
onkologi riskerar 100 patienter
att få vänta sex månader på
återbesök. Över 30 remisser
har inte kunnat planeras in.
Exemplet är bara ett av flera.

I början av december förra året fick
politiker, chefer och tjänstemän inom
hälso- och sjukvården i Västra Götaland
ett brev, undertecknat av 55 specialister
och ST-läkare inom verksamhetsområ-
det onkologi vid Sahlgrenska universi-
tetssjukhuset, SU.

Brevet var ett larm och rop på ome-
delbara åtgärder. Cancerläkarna menade

att under rådande omständigheter går
det inte att upprätthålla ett säkert pati-
entomhändertagande eller att bedriva
kvalitetsarbete, undervisning eller
forskning på universitetssjukhusnivå.

– Vi som arbetar inom verksam-
hetsområdet onkologi är alla engagerade
och hängivna. Vi bryr oss om våra pati-
enter och vill göra gott. Men så som
situationen är idag och med de förut-
sättningar vi har, kan vi inte erbjuda
vård med en god kontinuitet och upp-
följning. Vi har många remisser som
blir liggande och patienter som inte kan
få komma på återbesök inom en rimlig
tid, det känns inte patientsäkert, säger
Karin Braide, överläkare och specialist i
urologisk onkologi.

Hon är en av dem som undertecknat
brevet. Skälet var att hon och hennes
kollegor upplevde att de nått vägs ände.
Vid ett stort möte med beslutsfattare i
februari ansåg en politiker att proble-
men borde ha lyfts med ansvariga chefer
och inte i ett offentligt brev.

– Jag tror inte att politikerna förstår
att vi verkligen försökt att lyfta proble-
matiken under en längre tid. Det som vi
tar upp i brevet är ingen nyhet, det har
varit känt länge, även bland våra chefer,
utan att några större åtgärder har vidta-
gits, säger Karin Braide.

Uppdraget har växt
men inte bemanningen
Varje år diagnosticeras 11 000 nya fall
av cancer i Västra Götalandsregionen.
Med en stigande medellivslängd
drabbas alltfler av cancer, samtidigt som
fler och fler överlever tack vare ny
teknik och nya behandlingar. Men, sam-
tidigt som uppdraget har blivit större,
har bemanningen av läkare inte dimen-
sionerats efter de ökade behoven.

Patienter som till exempel opererats
för kolorektal cancer och som ska
genomgå cellgiftsbehandling får i
samband med det träffa en onkolog.
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GÖTEBORG

Fortsättning sidan 12 >>>

100 patienter riskerar att få 
vänta ett halvår på ett återbesök

Onkologerna Shokoufeh Manouchehrpour och Karin Braide har skrivit på uppropet eftersom de
menar att något måste göras åt kontinuiteten och uppföljningen. Foto: Cicci Jonson

Landsting/Region Medellön kr
Kronoberg ..........................64801
Gävleborg...........................64171
Kalmar ...............................63344
Västmanland.......................62853
Gotland ..............................61150
Östergötland.......................58820
Stockholm..........................58015
Uppsala..............................57837
Region Skåne .....................55692
Värmland............................55258
Jönköping...........................54721
Västernorrland ....................53867
Örebro ...............................53684
Sörmland ...........................53061
Västra Götaland..............52938
Västerbotten.......................49046

Källa: Saco LönseSök

LÖNELIGAN
ONKOLOGI: 2012
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”Bemanningen inte 
anpassad efter uppdraget”
Nils Conradi, verksamhetschef 
för ”Regionalt cancercentrum väst”: 
t – Sahlgrenska universitetssjukhuset har pressats hårt av den
pågående strukturomvandlingen då onkologisk verksamhet lämnar
opererande specialiteter och förs över till verksamhetsområdet
onkologi. Inte minst påtagligt blir detta vid de tre länssjukhusen i
regionen som saknar egna onkologer. 

SU har ett stort ansvar att ta hand om kompetensförsörjning
och utbildning för samtliga sjukhus i regionen. Bemanningen är
inte anpassad efter uppdraget, menar han.

Marie Lindh, verksamhetschef inom verksamhetsområde
onkologi på Sahlgrenska universitetssjukhuset: 
Hur kommenterar du  läkargruppens krav?
t – Vi har haft dialogmöten med läkargruppen och även fördju-
pade diskussioner med sjukhusdirektören samt hälso- och
sjukvårdsdirektören. Vi har kapacitet och vill ha mandat att utbilda
fler onkologer. Sedan måste vi också se till att det finns fler
tjänster i regionen. Vi behöver också använda kompetens på ett
bättre sätt än vad vi gör idag och fördela arbetet i teamet runt
patienten mer effektivt, säger Marie Lindh.

Specialistsjuksköterskor samt kontaktsjuksköterskor skulle
kunna ta över vissa delar av läkares arbetsuppgifter, som till
exempel symtomuppföljning efter perorala behandlingar samt
uppföljning efter avslutad behandling, menar hon.. 

Mats Tullberg, chefläkare vid SU: 
Anser du att patientsäkerheten är hotad? 
t – Nej, den bild jag har och som jag stämt av med ansvariga för
verksamheten är att vi bedriver en säker vård. Signalerna från läkar-
gruppen måste dock tas på allvar och eventuella risker åtgärdas.

Kerstin Brunnström (s) styrelseordförande på Sahlgrenska
universitetssjukhuset, samt ersättare i regionstyrelsen:
Kände du till de problem som läkargruppen tar upp i
brevet?
t – Jag fick reda på dem genom brevet som kom in den 10
december 2013.
Läkargruppen menar att uppdraget och ansvaret för 
cancervården i regionen är otydligt. Hur vill du kom-
mentera detta?
t – I vårdöverenskommelser mellan beställarna och sjukhusen i
regionen specificeras ansvaret för cancervården, vilket för SU
innebär regionalt ansvar inom framföra allt strålbehandling och
expertstöd till andra sjukhus genom konsultationer. 

SU har ett ansvar i göteborgsområdet för cancervård åt dess
invånare. Dock har bristen på cancerläkare vid andra sjukhus i
regionen inneburit att läkare från SU stöttat upp även sådan vård
som normalt skulle skötas av dessa sjukhus egna resurser. Det
förekommer även på andra områden att SU hjälper andra sjukhus
vid kompetensbrist under kortare perioder, och det är i grunden
viktigt att man hjälps åt. 

För cancervården har man nått en gräns där detta inte är
hållbart, därför måste regionen se över detta. I utredningen
kommer både cancerläkare och områdesledning på SU att delta
och reaktionen på mötet var positiv till att detta nu görs.

pg 90 91 92-7
www.hjart-lungfonden.se

VÅRT 90-KONTO KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

tillsammans räddar vi  liv

Prins Daniels 
forskningsanslag
för yngre lovande
forskare.

Den svenska hjärt-, kärl- och lungforskningen
håller en mycket hög internationell nivå och
kan bedrivas tack vare generösa gåvor till
Hjärt-Lungfonden från privatpersoner och
företag. 

Alla gåvor, stora som små, gjorde det
möjligt att öka satsningen på forskning till
210 mil jo ner kronor 2013.

Nu vill Hjärt-Lungfonden främja återväxten
av yngre forskare inom hjärt-, kärl- och
lungområdet. Vi gör det bland annat genom
att utlysa ett forskningsanslag: 

Prins Daniels forskningsanslag 
för yngre lovande forskare.
Anslaget är treårigt och på hela 
6 miljoner kronor. 

Bedömningsgrund. Vid utvärdering av de
sökandes forskningsprojekt kommer
originalitet och sannolik klinisk betydelse
att särskilt beaktas.
Ansökningar lämnas in från den 3 mars
t o m 1 april 2014. Mer information om
anslaget och ansökningsförfarandet finns på
www.hjart-lungfonden.se
Ytterligare upplysningar om anslaget, 
kontakta Hjärt-Lungfondens forsknings-
avdelning på 08-566 24 220.

•



Därefter finns det inte tid för ett nytt
läkarbesök förrän behandlingen är
genomförd drygt sex månader senare.
Möjligheten att lägga in patienter som
drabbas av svåra biverkningar har
kraftigt försämrats på grund av att
vård platserna har blivit färre; de senaste
åren har 14 vårdplatser tagits bort,
nästan en hel vårdavdelning.

– Vi möter dagligen patienter och
anhöriga i en mycket utsatt och ibland
livshotande situation. I den alltmer
pressade vardagen mår många av oss
dåligt och har svårt att räcka till. Men
vi kämpar på och försöker lösa proble-
men så gott det går, även om det måste
få finns en gräns. 

Jämfört med övriga universitetskli-
niker i landet är läkarbemanningen
inom onkologin på SU en av de lägsta i
landet. En rapport från Svensk Onkolo-
gisk Förening visar att antalet kliniskt
verksamma onkologer i regionen endast
motsvarar 54 procent av riksgenoms-
nittet, motsvarande siffra för ST-läkare
är 60 procent. Beräkningar visar att det
finns ett underskott på 33 specialister
samt 12 ST-läkare. 

På Sahlgrenska har traditionellt sett
kirurgiska specialiteter ansvarat för en
del behandlingar som på andra sjukhus
sköts inom onkologin. Men när verk-
samhetsområdet onkologi etablerades
fördes stora patientgrupper inom bröst-
cancer och kolorektal cancer, samt
mindre tumörgrupper över till det nya
verksamhetsområdet. Uppdraget
utökades även med ansvar för den strål-
behandling som tidigare skötts av SÄS,
Södra Älvsborgs sjukhus.

– Det här gjorde man utan att
planera eller rekrytera fler specialister.
Så i en redan ansträngd arbetsmiljö
utökas uppdraget utan att dimensio-

nera för en god läkarbemanning, säger
Karin Braide.

Läkarkåren fick överraskande
besked: SU har inget 
regionalt uppdrag!
Vid ett möte som hölls den 17 januari
mellan läkargruppen och områdes- och
linje cheferna, meddelade områdesche-
fen att SU inte har det övergripande
regionala ansvaret för onkologin, upp-
draget är egentligen begränsat till SU.

– Det kom som en fullständig nyhet
för oss och personligen blev jag väldigt
upprörd. Vi har ju sedan länge tagit på
oss det regionala ansvaret, och plötsligt
får vi veta att uppdraget är begränsat
till SU och Göteborg. Vi fick beskedet
att onkologin ska handlas upp i
regionen så att läkarbemanningsfrågan
kan lösas. Men när vi frågat våra
kollegor i regionen så har de ingen
aning om detta. De har förlitat sig på
att de kan skriva remisser till Sahl-
grenska och att vi sköter detta. 

Detta är, menar Karin Braide, ett
tydligt tecken på en bristfällig nivå-
strukturering i regionen, det vill säga,
det  finns inte en medveten och
planerad arbetsfördelning för de olika
insatserna i vårdprocessen mellan olika
vårdenheter; ingen vet egentligen vem
som har ansvar för vad. 

Hälso- och sjukvårdsdirektö-
ren i Västra Götalandsregio-
nen har nu begärt en översyn
av cancervårdens organisation
i regionen samt norra Halland.
I april ska en handlings plan
presenteras.

Läkargruppen har även fått höra att
de uträttar för lite. Enligt mätningar
används inte läkarnas arbetstid
optimalt. Karin Braide suckar.

–  Om man tittar på registreringar av
DRG-poäng och andra mätningar så
syns ju inte alla våra aktiviteter. Om jag
som läkare pratar med en sjuksköterska
om en patient och kanske skriver en
remiss eller förnyar ett recept så registre-
ras inte det. Inte heller hanteringen av
alla lappar vi får av sköterskor och sekre-
terare med önskan om kontakt med
patient eller anhörig. Eller närvaro på
olika behandlingskonferenser där vi dis-

kuterar patienter och som i regel innebär
extraarbete efter konferensen. Vi gör så
mycket mer än det som registreras.

Shokoufeh Manouchehrpour är över-
läkare och specialist i gynekologisk
onkologi samt ordförande för Göte-
borgs sjukhusläkarförening. Även hon
har undertecknat brevet till berörda
chefer och beslutsfattare i Västra Göta-
landsregionen.

– De senaste tre-fyra åren har tolv
läkare, varav många erfarna, slutat på
kliniken på grund av hård arbetsbelast-
ning. Samtidigt har flera erfarna sjuk-
sköterskor slutat vilket påverkar
läkarnas arbetsmiljö negativt. Vi måste
kunna erbjuda bra villkor så att våra
erfarna och nya specialister stannar kvar.
För patienternas skull, för de anställdas
skull och för möjligheten att rekrytera
specialister och sjuksköterskor krävs en
rad åtgärder. Annars blir det svårt att
vända den negativa trenden.

”Målen kan inte uppfyllas om
inte bemanningen förbättras”
Stort hopp ställs till införandet av kon-
taktssjuksköterskor. Men, menar Sho-
koufeh Manouchehrpour, många av de
ambitioner som framförs i de nationella
riktlinjerna samt i andra initiativ som
exempelvis individuella vårdplaner,
förutsätter en god läkar- och sjukskö-
terskebemanning. I dagsläget ser hon
inte hur målen ska kunna uppfyllas då
bristen på specialistläkare och sjukskö-
terskor redan är stor.

– Vi vill se en långsiktig plan för
hur detta ska lösas. Eftersom vi är
underbemannade måste vi prioritera
det kliniska uppdraget, det vill säga
våra patienter. Samtidigt behöver vi
stärka utbildning, utveckling och
forskning, men på grund av underbe-
manning har vi tyvärr inte ens möjlig-
het att handleda våra ST-läkare på en
adekvat nivå. Ska vi kunna nå målen för
utbildning, utveckling och forskning,
måste vi rekrytera flera nya specialister
och ST-läkare. Detta kommer inte att
vara möjligt om vi inte har attraktiva
konkurrenskraftiga villkor, säger Sho-
koufeh Manouchehrpour.

Eva Nordin
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Några av läkargruppens krav

• Förbättra bemanningen av läkare och
sjuksköterskor.
• Tydliggör uppdraget och ansvaret för
onkologin i regionen.
• Förbättra lönevillkoren. 
• Gör en kort- och långsiktig handlings-
plan för hur problemen ska lösas och
målen uppnås.



N
är hälsoekonomiska
beräkningar görs
om vilka läkeme-
delsbehandlingar
som ska ingå i läke-
medelsförmånen,

misskrediteras ibland äldre och svårt
sjuka patienter som inte kan delta i
arbetslivet. Det finns en uppenbar risk
att hälso- och sjukvårdens resurser styrs
mot yngre och friskare patienter. 

Det menar Thomas Davidson
(bilden), hälsoekonom på Statens bered-
ning för medicinsk utvärdering, SBU,
som är en av dem som varit tidigt ute
och kritiserat det han tycker är en
oroande utveckling.

Med hjälp av hälsoekonomiska
analyser beslutar Tandvårds- och läke-
medelsförmånsverket, TLV, vilka läke-
medel som ska subventioneras och ingå i
läkemedelsförmånen.

Det mått som används för att
bestämma om ett läkemedel är värt sitt
pris är kostnad per kvalitetsjusterat lev-
nadsår, QUALY.

– Den metod som TLV använder
påverkas av patientgruppers möjligheter
att bidra till produktion, det vill säga
om de deltar i arbetslivet eller inte. Det
innebär att när olika behandlingar ska
utvärderas, så kan de som riktas till
friskare personer i arbetsför ålder bli
mer kostnadseffektiva, än de behand-
lingar som riktas till sjuka och äldre
som inte arbetar, säger Thomas
Davidson.

Äldre och sjuka en kostnad
Våren 2012 konstaterade TLV att can-
cerläkemedlet Zytiga, som riktas till
män med långt framskriden prostatacan-
cer, inte var kostnadseffektivt; priset var
för högt i förhållande till vinsten.

I myndighetens hälsoekonomiska
kunskapsunderlag stod: ”För den här
åldersgruppen av patienter tillkommer
indirekta kostnader eftersom produk-
tion minus konsumtion resulterar i ett
underskott. Förlängd överlevnad för den
här åldersgruppen ger därmed upphov
till ökade samhällskostnader”.

Pensionärernas riksorganisation,
PRO reagerade på beslutet och anmälde
det till Diskrimineringsombudsman-
nen, DO. Organisationen menade att
beslutet gick emot den värdegrund som
hälso- och sjukvårdslagen vilar på och
som ska ligga till grund för prioriter-
ingar i vården: människovärdesprinci-
pen, behovs- och solidaritetsprincipen
samt kostnadseffektivitetsprincipen.
Även politiker och beslutsfattare gick ut
i debatten och sa att det inte var okej att

ensidigt prioritera utifrån produktivitet.
PROs anmälan togs dock inte upp av

DO. Och väldigt få satte sig egentligen
in i frågan, menar Thomas Davidson.

– Samhällets resurser är begränsade
och prioriteringar inom sjukvården
måste ske, men däremot är det viktigt
att dessa prioriteringar sker öppet och i
linje med de lagar och principer som har
fastställts. 

– Går emot 
människovärdesprincipen
Det finns problem med att inkludera
produktion i hälsoekonomiska analyser,
menar Thomas Davidson. 

I alla situationer där en behandling
ökar överlevnaden hos personer som inte
arbetar tillförs det i dag en kostnad för
offentlig- och privat konsumtion. Krasst
uttryckt, om man drabbats av exempel-
vis cancer och inte kan återgå i arbete,
uppkommer ingen ”produktionsintäkt”,
istället belastas man med en kostnad för
konsumtion. Detsamma gäller pensio-
närer som inte längre deltar i arbets -
livet, eller svårt sjuka som trots behand-
ling, inte kan återgå i arbete.

Att särbehandla patientgrupper för
att de inte deltar i arbetslivet, går emot
människovärdesprincipen som säger att
prioriteringar inte får styras av kronolo-
gisk ålder, menar Thomas Davidson.

– Den etiska plattformen som ligger
till grund för hälso- och sjukvårdslagen,
säger att behov ska behandlas lika
oavsett individens möjlighet att bidra
till produktion. Genom att sätta olika
värden på produktion och konsumtion
för olika grupper, gör TLV avsteg från
den centrala principen om människors
lika värde, säger Thomas Davidson.

Eva Nordin
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l Hemliga avtal l Sekretess l Ingen insyn l Dubbla 
prissättningssystem l Kritik mot att äldre och arbetslösa diskrimineras 

Håller vår rätt att få likvärdig 
vård och läkemedel på att raseras?



B
risten på insyn och
öppenhet inför hur
landstingens grupp för
nya läkemedelsterapier
(NLT-gruppen) väljer
ut de klinikläkemedel

som ska genomgå hälsoekonomiska
bedömningar, har fått skarp kritik. 

Det gäller även de ”hemliga avtal”
som i allt större utsträckning tecknas
mellan läkemedelsföretag och landsting
och regioner på rekommendation från
NLT-gruppen möter omfattande kritik.

Myndigheten för vårdanalys publice-
rade i juni 2013 delrapporten ”Vad är
nyttan med hälsoekonomiska bedöm-
ningar av klinikläkemedel?”. 

– De slutsatser och den kritik som
framförs är högst berättigade. Myndig-
heten har gjort en bra analys av de
problem som finns och jag hoppas att
rapporten tas på allvar. Risken är dock
uppenbar att rapporten blir en i raden
av hyllvärmare. 

– Jag skulle gärna vilja se att
SKL:s ordförande Anders
Knape ger sig ut på banan och
initierar en diskussion med
socialministern, säger Penilla
Gunther, riksdagsledamot för
Kristdemokraterna.

Olika system för 
prissättning av läkemedel
I Sverige utvärderas vilka läkemedel,
förbrukningsartiklar och tandvårdsbe-
handlingar som ska ingå i högkostnads-
skydden. När det gäller läkemedel och
förbrukningsartiklar ställs bland annat
nyttan mot kostnaden utifrån hälsoeko-
nomiska beräkningar. Prövningen görs
av Tandvårds- och läkemedelsförmåns-
verket (TLV), men gäller endast de läke-
medel som säljs på apotek.

När det gäller läkemedel som
används i slutenvården har det tidigare
inte gjorts någon hälsoekonomisk

bedömning på nationell nivå. 
Det finns i Sverige två olika system

för prissättning av läkemedel, ett för
öppenvård och ett för slutenvård. I
öppenvården råder en statlig prisregler-
ing, men när det gäller landsting och
regioner bestäms priserna i regel genom
upphandling (enligt LOU). Det kan
därför se högst olika ut i landet vad
gäller tillgängligheten till läkemedel
beroende på hur enskilda landsting och
regioner samt sjukhuskliniker priorite-
rar. I vissa delar av landet har patienter
fått tillgång till exempelvis nya effek-
tiva cancer- och biologiska läkemedel,
men i andra landsting har de blivit
nekade av ekonomiska skäl. 

– Vi har alltså system i Sverige som
inte ger förutsättningar för en likvärdig
läkemedelsbehandling. Något måste
göras, säger Penilla Gunther.

Klinikläkemedelsprojektet
För att uppnå en mer kunskapsbaserad
och likvärdig läkemedelsanvändning,
gav regeringen TLV i uppdrag 2010 att
starta en försöksverksamhet där även
slutenvårdsläkemedel skulle genomgå
hälsoekonomiska bedömningar, det så
kallade klinikläkemedelsprojektet. 

NLT-gruppen (Nya läkemedelstera-
pier, en nationell samverkansgrupp
inom SKL) fick ansvaret att välja ut de
läkemedel som TLV ska bedöma. 

I juni 2012 fick Myndigheten för
vårdanalys uppdraget av regeringen att
utvärdera projektet och en första delrap-
port publicerades i somras.

– Det råder stor oklarhet kring flera
delar av NLT-gruppens arbete. Gruppen
tillkom inte för de uppgifter den har

tagit på sig. Från att vara ett stöd till
landstingen när det handlar om intro-
duktionen av ett fåtal nya läkemedel,
har gruppen fått en betydligt mer
omfattande och ansvarsfylld roll, säger
Penilla Gunther.

Hon vänder sig emot att NLT-
gruppen inte är kopplad till
någon myndighet och därmed
inte omfattas av offentlig-
hetsprincipen. 

Gruppen är heller inte organiserad,
bemannad eller finansierad för sitt
uppdrag, och saknar möjligheten till
fullo att värdera läkemedel, medicinsk
teknik och behandlingar, menar Penilla
Gunther.

Ingen insyn
– Det finns ingen insyn i NLT:s arbete
och därför känner ingen utomstående
till vilka urvalskriterier och motiver-
ingar de använder när det gäller beslut
om vilka läkemedel som ska genomgå
hälsoekonomiska bedömningar. Som
politiker undrar jag hur ofta man disku-
terat NLT:s arbete i SKL:s styrelse och
om diskussionerna tagit hänsyn till den
värdegrund som hälso- och sjukvårdsla-
gen vilar på.

Hemliga avtal
En annan besvärlig omständighet,
menar Penilla Gunther är den nya
trenden med hemliga avtal som tecknas
mellan läkemedelsföretag och landsting
och regioner efter rekommendationer
från NLT-gruppen.

Ett känt exempel är prostatacancerlä-
kemedlet Zytiga som ingick i kliniklä-
kemedelsprojektet hos NLT. 

Efter en hälsoekonomisk värdering
beslutade TLV att Zytiga inte skulle
ingå i högkostnadsskyddet. Visserligen
var det ett bra läkemedel, tyckte myn-
digheten, men priset bedömdes vara för
högt i relation till nyttan.
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– Vi kan inte ha ett system som 
tillåter ojämlik tillgång till läkemedel

PENILLA GUNTHER (KD)
RIKTAR KRITIK
MOT LANDSTINGENS
NLT-GRUPP



I sjukvården var dock efterfrågan på
Zytiga stor och många, såväl patienter som
läkare, var starkt kritiska till TLVs beslut.  

NLT-gruppen beslutade då att till-
sammans med läkemedelsföretaget
försöka hitta en lösning. I förhandlingar
pressade man ned priset och kom överens
om ett pris som var klart lägre än det
läkemedelsföretaget hade begärt hos
TLV. I dag har alla landsting och
regioner tecknat affärsavtal med läkeme-
delsföretaget Janssen om Zytiga. Hur
mycket billigare priset blev vet vi inte.
Överenskommelsen är hemlig. 

För landstingens del innebär de
hemliga avtalen en ökad administration,
de upplevs som både komplicerade och
tidskrävande.

Kringgår myndighetsbeslut
Samtidigt innebär de pressade priserna
att fler patienter kan få tillgång till nya
och dyra läkemedelsbehandlingar.

Exemplet med Zytiga är ett av flera på
hur läkemedelsföretag kan kringgå TLV
och genom NLT-gruppen sedan för-
handla direkt med landsting och
regioner kring pris och volym av dyra
läkemedel.

– Detta är ett problem. Å ena sidan
har vi en myndighet som ska göra en vär-
dering av vilka läkemedel som ska ingå i
läkemedelsförmånen. Å andra sidan har
vi en annan instans, NLT-gruppen, som
kan göra helt andra bedömningar och
vars underlag och prioriteringar inte kan
granskas. Jag är förvånad att detta inte
diskuteras mer på politisk nivå, säger
Penilla Gunther.

Vårdanalys menar i sin delrapport att
sekretessreglerna hindrar landstingen att
ta del av det underlag som läkemedelsfö-
retagen har skickat in till TLV samt
TLVs beräkningar, vilket hade kunnat ge
en fördjupad bild av läkemedlets kost-
nadseffektivitet.

Penilla Gunther träffade vid årsskiftet
företrädare för NLT-gruppen 

– Mötet var jättebra, jag fick ställa
kritiska frågor och de svarade på ett bra
sätt, tycker jag. Gruppen är i omdaning
eftersom den inte är optimal i sitt arbete.
Myndigheten för Vårdanalys visade ju på
det, och det höll de med om. 

– Det ska komma ett förslag på för-
ändring av NLT-gruppens arbete under
senare delen av våren. Då bör politiker på
både landstings- och nationell nivå
fundera över NLT-gruppens framtid och
uppgifter, men framförallt på allvar
fundera över vilket system det ska vara i
Sverige i stort, när det gäller prissättning
och introduktion av nya läkemedel.

Eva Nordin

Fotnot: Vårdanalys slutrapport beräknas vara
klar och presenteras i april.
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Penilla Gunther uppmanar SKL:s ordförande Anders Knape att inleda en diskussion med socialministern Göran Hägglund. Foto: Stefan Nilsson



A
nders Blanck, VD för
Läkemedelsindustri-
föreningen, LIF, ser
stora brister i hur
nuvarande NLT-
grupp fungerar och

anser att en genomgripande utredning
bör göras för att samlat se över modellen
för prissättning av läkemedel inför
framtiden. Han är också bekymrad över
den debatt som förs om ”dolda rabatter”
och ”hemliga avtal” mellan läkemedels-
företag och enskilda landsting och
regioner.

Läkemedelsmarknaden består av flera
olika delmarknader: receptläkemedel
som omfattas av läkemedelsförmånen,
receptläkemedel utanför förmånen samt
läkemedel som rekvireras och används
inom sjukvården. På senare tid har även
en ny delmarknad tillkommit; avtal för
vissa kostsamma läkemedel som tecknas
mellan enskilda läkemedelsföretag och
enskilda landsting och regioner – och
där priset behandlas med sekretess.

Vi har också en utveckling där
gränserna mellan vilka läkemedel som
ska hanteras i öppen- respektive sluten-
vården alltmer suddas ut; ett läkemedel
som exempelvis administreras i dropp-
form kan hanteras som ett klinik- eller
sjukhusläkemedel, men samma substans
i tablettform kan hanteras som ett
öppenvårdsläkemedel.

Man kan fundera över om uppdelnin-
gen mellan öppenvårds- och
slutenvårds läkemedel fortfarande är
relevant utifrån patienternas behov,
menar Anders Blanck.

Han är kritisk till den utveckling

som sker i dag och menar att en mer
genomgripande utredning behöver till-
sättas som på allvar tar ett samlat grepp
om den svenska läkemedelsmarknaden
inför framtiden.

TLV:s roll undergrävs
– Vi har TLV som är en statlig myn-
dighet och som med lagstöd och med
utgångspunkt i hälsoekonomiska
analyser utifrån ett samhällsperspektiv
beslutar om vilka läkemedel som ska
ingå i läkemedelsförmånen. Samtidigt
prisförhandlar NLT-gruppen inom SKL
för de läkemedel som inte tas in i
förmånen och parallellt finns ett annat
system där NLT- gruppen väljer ut vilka
läkemedel som TLV ska bedöma i det
s.k. Klinikläkemedelsprojektet. 

Men hur de verkliga priori-
teringarna och urvalet i dessa
senare processer går till, det vet
vi inte eftersom det i praktiken
är helt oreglerat. Så kan vi inte
ha det. 

Jag tycker att den granskning som
Vårdanalys har gjort är mer eller mindre
mitt i prick, säger Anders Blanck.

Det är uppenbart, menar han, att om
vi tillåter parallella system undergrävs
intentionerna med en statligt reglerad
läkemedelsförmån och TLV:s myn-
dighetsfunktion. Det innebär också en
tydlig risk för att regelverk som offent-
lighets- och sekretesslagen, samt hälso-
och sjukvårdslagen sätts åt sidan.

– Det är svårt att idag se vilken
ordning som råder. Vi har hamnat i en
situation där vi har ett statligt förmåns-
system, som var tänkt att säkerställa att

patienter i hela Sverige får tillgång till
läkemedel på lika villkor – men som nu
i allt större utsträckning omfattar äldre
och/eller generiska läkemedel – medan
nyare läkemedel får allt svårare att kvala
in. Får ett läkemedelsföretag nej hos
TLV tar NLT-gruppen över och inleder
prishandlingar med företaget – något
som i vissa fall resulterar i en överens-
kommelse om att priset behandlas med
sekretess. Ska vi ha parallella system så
måste detta vara tydligt reglerat, rätts-
säkert och förutsägbart. Så är det defini-
tivt inte nu, säger Anders Blanck.

Skälet till att företagen vill att de
avtalade priserna ska behandlas med
sekretess är att de allra flesta länder i
Europa tillämpar en prissättning som
baseras på ”internationella referenspri-
ser”. Det betyder att en sänkning av
priset i Sverige som blir offentlig, direkt
leder till prissänkningar i övriga Europa
– referenspriser innebär helt enkelt att
man tittar på vad andra betalar och
sedan justerar sin egen prissättning
utifrån detta.

– En ”rabatt” i Sverige skulle därige-
nom innebära en rabatt även till de
andra 25 länder i Europa som har refe-
rensprissättning. Man glömmer lätt
bort att nya innovativa läkemedel är
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”Parallella system
riskerar att 
hälso- och sjukvårdslagen
sätts åt sidan”

LÄKEMEDEL

”Det behövs en
genomgripande
utredning om
prissättningen
av läkemedel”

Anders Blanck, VD för LIF:



dyra att ta fram. Enligt tidskriften Nature är
den genomsnittliga kostnaden för ett nytt
godkänt läkemedel cirka 1,8 miljarder dollar,
oavsett om det är biologiskt eller kemiskt –
oavsett om det är avsett för en liten eller större
patientgrupp. Vi har sett en utveckling med
kraftigt ökande FoU-kostnader och företagen
arbetar nu intensivt för att hitta nya modeller
för att finansiera och bedriva framtidens forsk-
ning och utveckling bättre och mer effektivt,
säger Anders Blanck.

Är det okey att förhandla 
även om öppenvårdsläkemedel?
Läkemedelsmarknaden utmanas nu av ytterli-
gare en prismodell som omfattar receptbelagda
läkemedel på apotek. På våren 2012 utmanade
Region Skåne TLV då de gick ut med en rabat-
tförfrågan till de läkemedelsföretag som mark-
nadsför TNF-hämmare mot reumatoid artrit.
Regionen fick ett bra erbjudande från företaget
UCB Pharma och gjorde då en kontroversiell
direktupphandling i syfte att pressa priserna på
öppenvårdsläkemedel. TLV protesterade och
menade att direktupphandlingen stred mot
lagen om läkemedelsförmåner. 

Frågan har prövats i olika rättsliga
instanser och är ännu inte avgjord. Region
Skåne vände sig i slutet av förra året till kam-
marrätten och överklagade en tidigare dom
från förvaltningsrätten som slog fast att det
inte var tillåtet för regionen att omförhandla
pris på öppenvårdsläkemedel. I väntan på
kammarrättens dom, får region Skåne inte
ingå eller förnya avtal med företag om öppen-
vårdsläkemedel.

Bryter mot lagstiftningen
– Som branschorganisation anser vi att lag -
stiftningen inte ger något utrymme för lands -
tingen och regionerna att prisförhandla kring
förmånsläkemedel. Det nationella läkemedels-
förmånssystemet säger att vi ska ha samma
pris på alla apotek i landet och högkost-
nadsskyddet ska vara lika över hela Sverige. Så
ser systemet ut. Om vi ska ha ett system med
olika prismodeller och en struktur som skiljer
mellan öppenvårds- och slutenvårdsläkemedel
så måste frågan utredas, tycker jag.

Eva Nordin

Vi kan inte ha ett system med hemliga avtal där
prioriteringar och urval är oreglerade, menar Anders
Blanck, VD för LIF.

Foto: Gunilla Lundström



Stefan Back, medicinsk rådgivare, 
ordförande i läkemedelskommittén,
Landstinget Gävleborg:

t – I Gävleborg har vi haft svårt att vara
kritisk till de dolda rabatterna och hemliga
avtalen eftersom vi får möjlighet att köpa
kostsamma läkemedel till en lägre kostnad
än vad vi annars skulle ha betalat. Jag
skulle vilja säga att det nästan är omöjligt
att tacka nej eftersom vi får möjlighet, tack
vare lägre priser, att behandla ännu fler
patienter än vad vi annars hade kunnat
göra om priset varit högre.

– Visst, jag kan se vissa risker. Dels att
det inte finns en öppenhet kring avtalen,
dels att vi riskerar att få en stor ojämlikhet
i landet om vissa landsting väljer att inte
teckna affärsavtal kring vissa läkemedel;
NLT:s rekommendationer är ju inte tving-
ande för landstingen.

– Sedan måste man också komma ihåg
att de hemliga affärsavtalen kring läkeme-
del inte är unika. I upphandlingar är det
också vanligt att kostnadsavtal för tjänster
och produkter hålls hemliga. Fast visst, jag
ska villigt erkänna att det stör mig lite att
företagen inte är villiga ett exponera sina
kostnader.

Finns det inte en risk att läkemedels-
företagen lämnar olika rabatter till
olika landsting och att det skulle kunna
leda till ojämlikhet?

– När ett landsting tecknar ett avtal kring
ett läkemedel så förbinder sig företaget att ge
samma pris till alla landsting och regioner.
Detta ska också NLT-gruppen kunna bekräfta
om man som landsting är osäker.

Dolda rabatter och hemliga avtal, är
det något vi kommer att se mer av på
den svenska läkemedelsmarknaden?

– Ja, det tror jag. Vi lever i en ny tid
med innovativa high-techläkemedel som är
kostsamma att ta fram. Vi kommer också
att få se fler och fler skräddarsydda läkeme-
del som ger höga behandlingskostnader per
individ. Det kräver nya lösningar.

Finns det inte en risk med den här
modellen att läkemedelsföretagen
redan från början går till TLV och
erbjuder ett alltför högt pris eftersom
de ändå vet att NLT-gruppen kommer
att ta över förhandlingarna?

– Det får inte vara så att man medvetet
ska kunna runda TLV, men visst, den här
risken finns.

Eva Nordin

Fredrik Ax, apotekare, upphandlings -
koordinator läkemedel, Landstinget
Sörmland

t – Landstinget ser det som ett problem
att läkemedelsbolagen inte ansöker hos TLV
om de lägre pris som de erbjuder lands-
tingen efter förhandlingar med NLT, likaså
att de inte offererar dessa i de upphand-
lingar landstingen annonserar. Det vore
önskvärt att bolagen i första hand ansökte
om motsvarande pris hos TLV om läkemed-
let är aktuellt för receptförskrivning.

– Vad gäller läkemedel som beställs på
rekvisition och som inte ingår i förmånen,
är TLVs bedömningar inom ramen för kli-
nikläkemedelsprojektet viktiga. Där är
också NLT:s rekommendation viktig för
landstinget och det krävs starka skäl för att
gå emot en sådan rekommendation.

– Någon generell policy för hur lands-
tinget hanterar läkemedel som TLV har
kommit fram till inte är kostnadseffektiva
finns inte, utan bedömningar görs från fall
till fall, eller från patient till patient.

Eva  Nordin
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Ska läkemedelsföretag få teckna
hemliga avtal med landsting och regioner?

Magnus Thyberg, chef för
läke medelsenheten på hälso-
och sjukvårdsförvaltningen
på Stockholms läns landsting.

t – Vi har helt andra läkemedel
och kostnader i dag, jämfört
med för bara tio år sedan. Vi
lever i en ny tid och de priser
som läkemedelsföretagen kräver
på nationell nivå kan inte accep-
teras av TLV. Det kan handla om
nya läkemedel som kostar flera
hundra tusen kronor eller mer
per patient och år. 

– Hemliga avtal är egentligen
inte något vi önskar, vi skulle
vilja vara så offentliga som
möjligt. Men för oss handlar det
om möjligheten att ge fler pati-
enter tillgång till läkemedel,
men till priset av sekretess. Och
då väljer vi att teckna avtal
direkt med läkemedelsföretagen
för att kunna ge fler av våra pati-
enter effektiv behandling.

– Vissa företag tycker att det
är en fördel att förskrivare känner
till priset, medan andra inte vilja
röja vad som står i avtalet. Det
kan dock finnas vissa hinder att
implementera nya läkemedel om
kostnaden inte är känd.

– Det mest optimala vore
om företagen kunde erbjuda
rätt pris redan när de diskute-
rar med TLV. Det skulle dels
gå snabbare och vi skulle
slippa administrativa kostna-
der hos oss. Jag tycker att det
är bra att vi har en myndighet
som är förutsägbar och har
tydliga riktlinjer.

Eva Nordin

Risken finns att vi får stora ojämlikheter i landet, 
men det är nästan omöjligt att tacka nej till rabatterna

Bolagen borde erbjuda TLV lägre pris från början

Hemliga avtal inget
vi önskar, men
vi lever i en ny tid



19

Sjukhusläkaren 1/2014www.sjukhuslakaren.se LÄKEMEDEL

Douglas Lundin, chefsekonom
på TLV:
t – När TLV fattar beslut tar vi
hänsyn till tre beslutsprinciper. Det
är människovärdesprincipen,
behovs- och solidaritetsprincipen
samt kostnadseffektivitetsprincipen.
Detta i enlighet med vad som sägs i
läkemedelsförmånslagen och riksda-
gens prioriteringsriktlinjer. 

Det är riktigt att vi nu gör nu en
översyn för att tydliggöra hur de tre
principerna vägs samman i våra
underlag och beslut. I detta ingår

också att utveckla hur kostnadsef-
fektivitetsbedömningarna ska
utformas så att de bättre har-
monierar med de övriga två
principerna.

Samhällets resurser är begränsade
och därför är det viktigt för patien-
terna att de läkemedel som används
är prisvärda. TLV arbetar för att så
många patienter som möjligt ska få
så mycket hälsa som möjligt för
pengarna. 

När det gäller våra bedömningar
av kostnadseffektivitet vill vi vara

tydliga med att ingen patientgrupp
ska missgynnas av att vi tar hänsyn
till kostnader utanför vården och
om en behandling påverkar möj-
ligheten att arbeta.

Inom ramen för översynen har vi
inlett dialog med bland annat
patientföreningar, andra myn-
digheter och akademisk expertis
inom etikområdet. Ännu så länge
finns inga resultat från översynen
att redovisa. Den beräknas bli klar
mot slutet av 2014 och då kommer
resultatet att kommuniceras brett.

TLV ser över sammanvägningen av 
de tre etiska prioriteringsprinciperna 



N
är Tandvårds-
och läkemedels-
förmånsverket,
TLV, fattat sitt
beslut om ett
läkemedel skall

ingå i läkemedelsförmånen eller inte
– då återstår de riktigt svåra besluten,
de som ska tas i vården! 

Läkemedelsverket och TLV kan
diskutera genomsnittliga nyttor och
fatta beslut om ja eller nej till förmån
eller förmån vid en viss indikation,
men vården måste både vid fördel-
ning av resurser och möte med den
enskilde patienten plötsligt ta hänsyn
till en individ med en svårighetsgrad
av sjukdomen och förväntningar om
att få bästa möjliga vård. Detta är
orsaken till många av de frågor som
diskuteras kring TLV. 

1. TLV:s beslut saknar den 
information vården behöver 
Oavsett om TLV beslutat om ett läke-
medel skall få förmån oinskränkt,
eller vid vissa indikationer, så är det i
vården uppenbart att det dessutom
handlar om svårighetsgrader vid dessa
indikationer. 

Vid olika svårighetsgrader av
sjukdom, liksom vid skilda indikatio-

ner, varierar kostnadseffektiviteten
hos läkemedel kraftigt. 

TLV:s beslutstexter saknar
information som kan
användas för att förstå vid
vilken svårighetsgrad som
läkemedlet inte längre är
kostnadseffektivt.

2. Hur TLV förhåller sig 
till de tre etiska 
prioriteringsprinciperna
missförstås ofta
TLV är medskyldigt till detta då
myndigheten i sin kommunikation
med vård och samhälle fokuserar så
mycket på kostnadseffektivitet som är
endast en av de tre etiska principer
som hälso- och sjukvården och TLV
enligt riksdagen skall utgå från vid
beslutsfattande:

• Människovärdesprincipen –
vården ska respektera alla människors
lika värde.

• Behovs- och solidaritetsprinci-
pen – de som har de största medi-
cinska behoven ska ha mer av vårdens
resurser än andra patientgrupper. Ett
annat sätt att beskriva detta är att det
är viktigare att hjälpa en svårt sjuk
människa lite grand än en lättare sjuk
människa lika mycket. 

• Kostnadseffektivitetsprincipen –
kostnaderna för att använda ett läke-
medel ska vara rimliga från medi-
cinska, humanitära och samhällseko-
nomiska synpunkter.

Det man ser mest av TLV:s beslut är
avvägningar av hur kostnadseffektivt
ett läkemedel är jämfört med den bästa
alternativa behandlingen. Det man
studerar är hur mycket extra hälsa över
tid som den dyrare behandlingen ger i
förhållande till den extra kostnaden
(marginell kostnadseffektivitet).
Beslutstexterna beskriver kostnadsef-
fektiviteten på gruppnivå men redogör
sällan för hur denna princip vägts mot
de två viktigare principerna. 

3. De tre etiska principerna
ska enligt riksdagen vägas
mot varandra
Enligt riksdagens prioriteringsbeslut
ska människovärdesprincipen samt
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Släpp TLV:s 
beslutsunderlag 
fritt för vården
och allmänheten!

MIKAEL
HOFFMANN
läkare, specialist i klinisk 
farmakologi och
iinfektionssjuk domar, samt chef
för stiftelsen NEPI – Nätverk
för läkemedels epidemiologi.

Sjukhusläkaren bad vår krönikör 
Mikael Hoffman kommentera debatten
om prissättningen av läkemedel. 
Här är hans synpunkter.



behovs-/solidaritetsprincipen vara
viktigare än kostnadseffektivitet.
TLV skall göra sammanvägningar
som liknar de beslut som fattas i vård
och samhälle kring andra åtgärder
och behandlingar än läkemedel. 
Det finns en övre gräns för vad
samhället och vården betalar för att
rädda ett liv t ex i vården och
trafiken, vi väljer bara att blunda
för den obehagliga sanningen i
debatt. 

4. TLV ska ta hänsyn till 
samtliga kostnader och
vinster i hela samhället
Vid bedömning av kostnadseffekti-
vitet ska TLV enligt regelverket
utgå från vinster och kostnader i
hela samhället. Varför? Jo, detta
var och är ett sätt att fånga nyttan
för hela samhället av en ny behand-
ling t ex kortare sjukskrivning.
Detta kallas värdebaserad prissätt-
ning och är ett sätt att försöka ge
förutsägbara besked till företag och
vård om vad samhället är villigt att
betala för ett nytt och innovativt
läkemedel. Alternativet som
många länder använder är att
endast säga att man inte vill betala
mer än vissa andra länder. 

I de hälsoekonomiska beräk-
ningarna måste man utgå från
faktiska förhållanden i det perspek-
tiv man använder. Man kan inte
uppfinna eller dölja vinster och
kostnader för att det är mer aptit-
ligt. Däremot uppkommer de, som
Thomas Davidsson, beskriver
etiska problem då perspektivet
missgynnar läkemedel som i större
utsträckning än genomsnittet
riktar sig mot barn, förtidspensio-
närer eller pensionärer.

Då kan den hälsoekonomiska
analysen behöva kompletteras med
andra perspektiv. 
Men i motsats till vad de flesta

tror så fattar inte TLV beslut om
förmån utifrån kostnadseffekti-
vitet utan det ska vägas mot de
andra två etiska principer så att 
t ex en behandling som huvud-
sakligen ges till äldre kan accep-
teras trots en lägre kostnadsef-
fektivitet (högre kostnad per
hälsovinst). Det är bara det att
TLV skriver väldigt lite om det i
besluten så processen är svår att
förstå, granska och förbättra.

5. TLV ska inte och 
får inte prisförhandla
Sedan år 2002 gäller i Sverige att
läkemedelsföretaget skall ansöka
om förmån för ett begärt pris. Vid
ett nej så får företaget återkomma
med en ny ansökan med ett nytt
pris. Tanken var helt enkelt att
kostnaden för att inte komma in på
marknaden skulle innebära att
företaget kom med ”rätt” pris, dvs
lägsta pris, direkt. 

Tyvärr följer inte alltid ter-
rängen kartan. Läkemedelsföretag
verkar internationellt, men de
flesta andra länder har inte en vär-
debaserad prissättning. Många
länder sätter pristak istället för att
försöka bedöma värdet på ett läke-
medel. Andra (t ex USA) har
system där sjukvårdsorganisationer
i praktiken betalar avsevärt lägre
pris än det offentliga priset och
bara den som inte har försäkring
betalar det fulla priset. 

Konsekvensen för Sverige
blir att läkemedelsföretag
ansöker med ett normalt
internationellt pris, det vill
säga ett pris som de facto
kan vara betydligt högre
än vad företaget till slut
skulle acceptera för att
omfattas av förmån. 

Detta skapar spänningar i
systemet, t ex sade TLV som andra

instanser, exempelvis NICE i
England och Wales, nej till
ursprungspriset vid abirateron
(Zytiga). Men i Sverige är ett nej ett
nej från TLV om inte läkemedelsbo-
laget komer in med ett nytt pris. I
England och Wales kan ett första nej
leda till omförhandling med NICE.

Följden har blivit ett behov av
nödlösningar med hemliga rabatt -
avtal, som innebär att beslut i vården
är svåra eller omöjliga att granska
och förstå och som strider mot
offentlighetsprincipen som vi annars
värnar om.

6. TLV:s beslutsunderlag 
bör ofentliggöras
Det finns fler saker att lyfta utifrån
artiklarna i detta nummer av Sjuk-
husläkaren, men det finns en enda
åtgärd som på en gång skulle
innebära en mindre svår situation
för vården och förskrivarna. En
åtgärd som skulle underlätta för-
ståelsen för TLV:s arbetssätt och
beslut, samt  innebära att debatten
i samhället underlättades. Det vore
att TLV offentliggör sitt beslutsun-
derlag i form av det omfattande
PM som ligger till grund för
nämndledamöternas beslut, precis
som det Europeiska läkemedels-
verket i London gör för beslut om
godkännande av ett läkemedel. 

Då skulle det finnas underlag
för att förstå och överföra TLV:s
beslut i vården och gör det enklare
att förklara besluten för de patien-
ter som drabbas. 

Idag är hela beslutsunderlaget av
rutin/slentrian belagt med sekretess.
Om det vore offentligt kunde företa-
get om det behövs söka sekretess för
de fåtal uppgifter som det möjligen
kan finnas marknadsmässiga skäl för
att undanhålla den patient som inte
får sin behandling betald av samhäl-
let till följd av ett beslut i TLV.
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P
å ett seminarium om
sjukvårdens ersättnings-
system bryts koncentra-
tionen plötsligt av att
skuggan av en ensam
ballong dalar ned över

skärmpresentationen. 
Ett skratt brister ut när publiken

inser att det är en ensam blå helium -
ballong, kvarglömd efter någon tidigare
festlighet, som sakta svävar nedåt för att
luften börjat gå ur. Precis som luften
gått ur ambitionen att hitta det perfekta
ersättningssystemet som löser samord-
ningsproblemen mellan vård och
omsorg för de mest sjuka äldre.

Och om den symboliska bilden inte
varit tillräckligt tydlig, punkteras bal-
longen slutgiltigt av Anders Ekholm,
vice vd vid Institutet för framtids-
studier, som medvetet provocerande
ifrågasätter hela grundtanken:

– Det är extremt dyrt och krångligt
att renovera ett 1700-talshus, för du vet
aldrig vad du hittar när du öppnar en
vägg. Inget företag är villigt att lämna
fast pris på ett sådant arbete. På samma
sätt är vård, omsorg och samverkan för
de mest sjuka äldre mycket komplexa
uppgifter. Att arbeta med multisjuka är
ett hantverk, låt det få vara ”på löpande
räkning”. Är det otroligt svårt att hitta
ett ersättningssystem, då kanske du inte
ska hålla på med det. Det är jättejobbigt
att arbeta med omöjliga saker.

Seminariet med den ensamma bal-
longen var avslutningen på ett treårigt
regeringsuppdrag inom ramen för sats-
ningen på de mest sjuka äldre, med
målet att hitta ett ekonomiskt styr-

system för att stimulera samverkan.
Uppdraget gick till stiftelsen Leading
Healthcare.

Under de senaste året har det
knappast varit möjligt att diskutera
ekonomiska styrsystem i vården utan att
nämna Maciej Zaremba. Två veckor
innan seminariet med den ensamma
ballongen  fördes en liknande diskussion
på ett annat seminarium och med delvis
samma talare. Men det fanns uppenbara
skillnader. 

Vid det första seminariet bestod
publiken i huvudsak av läkare. Maciej
Zaremba var inbjuden att summera vad
som hänt under det år som gått sedan
den första artikeln i serien ”Patientens
pris” publicerades (se artikel nästa
uppslag). Vid det andra seminariet var
läkarna få, Zaremba saknades och admi-
nistratörerna var desto fler. Fokus låg
där helt på styrmedel för att främja sam-
verkan mellan landsting och kommuner.

Gemensamt för båda mötena var att
många talare kände ett behov av att
förhålla sig till Zarembas kritik av New
Public Management, NPM, som verkar
ha skapat en för många plågsamt
påträngande bild av verkligheten. 

Hans Winberg, generalsekreterare
på Leading Healthcare, anknöt till
den kritik mot NPM som funnits i
många år inom akademin: ”Begrepp
kommer gärna upp när något är på väg
att ta slut, och det är nog därför vi
pratar så mycket om NPM just nu. Och
jag tror att det du Maciej gjort är att
sätta en väldigt tjock punkt efter New
Public management”. 

Men han kände sig också kallad att
vid det andra seminariet hålla ett för-
svarstal för ekonomer, där han betonade
att skolade ekonomer alls inte är intres-
serade av pengar som ett mål i sig, utan
som ett medel för att uppnå högre mål
och han talade om moralfilosofiska och
etiska aspekter av ekonomi.

Carl Gustaf Elinder, tidigare verk-
samhetschef på Karolinska och
numera avdelningschef på Stockholms
läns landsting, vände sig emot att
sjukvården skulle ha avstått från att ge
någon patient behandling för att denne
inte ansetts lönsam. ”Så långt har det
faktiskt inte gått”, sa han. 

Äldresamordnare Eva Nilsson
Bågenholm karaktäriserade i sitt
avslutningsanförande debatten efter
Zarembas artiklar som ”oerhört populis-
tisk eftersom ingen kommer ju
någonsin med något förslag om vad man
ska göra”. 

Strax dessförinnan hade hon konsta-
terat att tre års satsning från regeringen
på att hitta en bra ekonomisk modell för
samordning för de mest sjuka äldre lett
till – just en insikt om att en sådan
modell inte finns.

Anders Ekholm agerade enligt
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Dagen då det 
visade sig att luften 
gått ur ballongen

Tre års försök att hitta
en ny ekonomisk modell
för vården av de mest
sjuka äldre slutade med
beskedet: ”Det finns
ingen sådan modell”
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egen utsago ”djävulens advokat” när
han ställde sig upp och frågade om det
inte är dags att återvända till en anslags-
finansierad sjukvård, och fick faktiskt
inte ett rakt nej som svar.

Leading Healthcares treåriga uppdrag
har lett fram till kunskap sammanfattad i
flera rapporter, men kanske framförallt
till en insikt om hur komplext det är att

skapa ersättningsmodeller för äldre och
multisjuka. 

Som när Anders Anell, professor i
hälsoekonomi, redovisade resultatet av
en jämförelse mellan vårdcentraler i
Skåne. Jämförelsen syftade till att fånga
in relationer mellan vårdcentralernas
arbetssätt och vårddagar för listade pati-
enter i kategorin ”multisjuka äldre”:

– Vi lyckades inte visa det som var
tänkt, samband mellan goda arbetssätt
och färre slutenvårdsdagar. Det som
starkast slog igenom var socioekono-
miska riskfaktorer och slumpen. Det
visar att om vi kopplar pengar till utfall
så kan det bli på orättvisa grunder. 

– Jag tror att vi måste arbeta på andra
sätt och lämna övergripande faktorer.
Arbetar vi exempelvis med hjärtsviktspa-
tienter, som man nu gör i ett projekt i
region Skåne, så får man en bättre bild av
samband mellan insatser och utfall.

Anita Charlesworth från forskning-
sinstitutet Nuffield Trust i Storbritan-
nien, gav en bild från ett brittiskt
sjukvårdssystem som började införa
DRG-poäng för tio år sedan och som nu
söker nya modeller inom och utanför
DRG-systemet för samverkan mellan
landsting och kommuner för äldre patien-
ter med både vård- och omsorgsbehov. 

Ett framgångsrikt exempel där man
provat en annan modell än DRG-poäng
är the Better Care Fund, där sjukvården
och omsorgen fick en gemensam budget.
Modellen förändrades en aning och
infördes i större skala i Cambridge och
Peterborough och misslyckades då
kapitalt. Nu pågår arbete med att
utforma nya upphandlingssystem enligt
den så kallade COBIC-modellen, där
man i ett och samma kontrakt upphand-
lar integrerad vård och omsorg från flera
aktörer, offentliga och privata. 

– Vi experimenterar med ganska
djärva metoder och möttes i början av
ganska stor entusiasm som allt mer
övergår i nervositet ju närmare vi
kommer kontraktsskrivandet, sa Anita
Charlesworth. 

Eva Hagbjer redovisade en rapport
med fler internationella exempel, bland
annat integrerad vård och omsorg i
Kaiser Permanente och system med vård-
koordinatorer i Kanada, England och
Singapore. Inte heller där fanns något
patentmedel att hämta. Slutsatserna
liknade i mycket det som tidigare är känt
om effekter av ekonomiska styrmedel,
som att anslagsfinansiering tenderar att
skapa incitament för att sänka kostnader,
vilket å ena sidan är bra för att det

Fortsättning nästa uppslag >>>



främjar förebyggande åtgärder men å
andra sidan riskerar att leda till att
kostsamma brukare väljs bort. 

Sammanfattningsvis har Leading
Health care tagit fram en tydlig sam-
manfattning av olika ekonomiska
ersättningsformer och analyserat
vilken typ av effekter de stimulerar.
”Inte ett recept för ekonomiska styr-
medel för samverkan, utan mer en väg-
ledning om hur man kan tänka om
man vill ta in målvärdet samverkan i
en ersättningsmodell”, sa Leading
Healthcares  Anna Krohwinkel och
varnade samtidigt för att göra för spe-
cifika modeller och snäva indikatorer. 

Många talade om kombinationer av
flera ersättningssystem. Några
exempel som diskuterades var vård -
episodersättning för ”enklare” förlopp
med tydligt avslut, exempelvis en
höftledsoperation. Utveckling av
ersättningssystem för kroniskt sjuka är

nästa steg och där kan det vara viktigt
att stimulera till kontinuitet och pre-
vention. ”Multisjuka äldre” är något
mycket komplex och det är svårt att
hitta gemensamma mönster inom
gruppen. Ofta sviktar även själva defi-
nitionerna av denna heterogena grupp,
ett exempel är att man i en inter-
vjustudie hade svårt att få tag på de
multisjuka eftersom en del av dem var
i Spanien och spelade golf.

”Situationsanpassade modeller”
föreslog Hans Winberg, medan Eva
Sahlén, socialchef i Västerås under-
strök att anslagsfinansiering visst
har en plats, exempelvis per plats i ett
särskilt boende, men behöver kom-
pletteras med bonus för brukarupp-
levd kvalitet. 

Jens Wilkens, utredare på Soci-
alstyrelsen, undrade om inte själva
utgångspunkten var fel: 

– Är samverkan ett mål i sig? Vi
brukar annars se det som ett medel,
det finns högre mål än samverkan.

Och Anders Ekholm stack
återigen ut hakan:

– Samverkan är dumt i många fall.
Det är dyrt och det är inte värdeska-
pande. Ska folk från sjukvården och
socialtjänsten samverka då är det inte
värdeskapande på två håll. 

Jag ryser ibland när jag hör
om multidisciplinära team och
tänker att det där blir väldigt
dyrt. Ett annat skäl till att jag
är emot samverkan är att
historien lärt oss att arbetsdel-
ning gjort oss rika. Punktpro-
duktiviteten är extremt viktig
och ger extremt bra medi-
cinska resultat. 

– Det är precision i samverkan vi är
ute efter och inte blajsamverkan där
man sitter och har trevligt och dricker
kaffe. Vi vill ha specialiserade
”stuprör” och samtidigt ett bättre
samarbete. Jag tror på strukturerade
experiment i zoner som är fria från
regler, där de som är verksamma får
göra hur de vill, men där man följer
upp patientsäkerhet och patient -
upplevd kvalitet. 

Helene Thornblad
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ANDERS EKHOLM:

” Jag tror på 
strukturerade experiment
i zoner som är fria från
regler, där de som är

verksamma får göra hur
de vill, men där man

följer upp patientsäkerhet
och patient upplevd

kvalitet”.

P
å en vårdcentral i Skär-
holmen har man
inrättat en särskild röd
matta för snoriga 30-
åringar. Jag tror att
det kallas för snora-

kuten, där man får komma in, träffa
en läkare, får veta att tillståndet inte
är livshotande och rådet att stanna
hemma ett par dagar. 

Sådana här patienter kan man
avverka väldigt många per timme,
anordningen producerar förmodligen
inte någon hälsa. Kanske ett
underskott på hälsa, eftersom doktorn
sysslar med fel patienter. Men man
producerar en väldig massa vård och
det är det man får betalt för. 

Det nya är att detta berättades helt
öppet på ett möte i Hammarby
Sjöstad av en landstingspolitiker.
Ganska upprörd var han, men han
tillhörde också oppositionen....

...Jag ska tala under rubriken ”Vad
har hänt sedan patientens pris?”. Det
som har hänt är att flera professioner,
inte bara läkare och vårdpersonal, har
fått upp ögonen för att deras arbete
numera styrs av kriterier som mycket
lite eller ingenting har att göra med
vad de själva menar med kvalitet.
Alltså att det har uppstått flera kon-
kurrerande kvalitetsbegrepp som de
knappast haft möjlighet att påverka. 
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Den 1 februari inledningstalade Maciej Zaremba under rubriken ”Hur får vi en bättre
sjukvård?” på ett seminarium som även det arrangerades av ”Leading Healthcare”. Här
återger vi delar av hans inledningstal. Hela talet går att läsa på www.sjukhusläkaren.se

Vad har hänt sedan 
”Patientens pris” publicerades?

”Våra yrken har kidnappats av eko-
nomernas modeller” var rubriken på
en historisk artikel som kom kort efter
min bok. Den var författad av ordfö-
randena för läkar-, lärar- och polisför-
bunden. Jag tror att det är första
gången dessa grupper fann en
gemensam plattform.  

Och bara det faktum att dessa tre
yrkesgrupper med så olika uppdrag
funnit anledning att agera tillsam-
mans, antyder att hypoteserna i mina
artiklar inte var helt fel, nämligen att
Sverige har undergått ett paradigm -
skifte som aldrig annonserats, än
mindre underkastats något demokra-
tiskt beslut, men som utmanar den
moraliska ryggraden i de mest
centrala samhällsfunktionerna:
Utbildningen, hälsan och ordningen.
Men inte bara där.

Men låt mig först notera språk-
bruket i den här minnesvärda
artikeln. ”Kidnappats” står det. Kid-
nappning är en lagstridig handling,
olaga frihetsberövande om man ska
vara noga. Och på den punkten får
läkare, och lärare och poliser också
stöd av jurister. 

Låt mig citera: ”Knappast något
annat land har infört de förändringar
som bygger på New Public Manage-
ment så snabbt och så långtgående
som Sverige. Det har i huvudsak skett
med anonyma, marknadstroende tek-
nokrater vid spakarna, utan om -
fattande politisk medverkan och följ-
aktligen utan massmediebuller. Hela
det styrsystem som New Public
Management skapat i den offentliga
förvaltningen innebär att den inre

kontrollen, de berörda professionernas
egna interna verksamhetsideal, som
bygger på omdöme och kunnande,
har trängts undan eller helt ersatts av
extern kontroll, som ofta är starkt
kvantitativt inriktat och riskerar
därmed att skapa blindhet för kvalitet
och omdöme.” Det är skrivet av Stig
Strömholm i Svenska Dagbladet,
juristprofessor och tidigare rektor vid
Uppsala universitet. Och den person
han citerar eller refererar är också
juristprofessor; Thomas Bull, numera
ledamot av högsta förvaltningsrätten. 

Hur kan Bull veta att Sverige har
gått längst? Det vet han av egen erfa-
renhet.  Sverige är nämligen ensamt i
Europa om att ha infört resultatstyr-
ning också i den dömande verksam-
heten. 

Domare har fått individuella pre-
stationslöner. Hur vet man att en
domare uppfyller resultatmålen bättre
än en annan? Tyvärr så finns det ännu
inga kvantitativa mått som kan skilja
en rättvis dom från en orättvis. Det
som finns är klockan. Följaktligen
belönas de domare som avverkar sina
mål på kortare tid än andra. Jag har
hört en av dessa domare säga att man
borde anslå dessa prestationslistor vid
ingången till tingsrätterna, och sedan
låta de tilltalade välja själva om de
vill bli dömda av de snabbaste eller
kanske av de långsammaste domarna.
Så på frågan om vad som hänt kan
man svara att det under 2013 har
uppstått något som inte har funnits
tidigare. En insikt om att spelreg-
lerna har förändrats, utan att de
berörda har fått säga till om detta. Så

ordet kidnappning verkar vara på sin
plats.…

…Vad har hänt vidare? …Jag
noterar att helt nyligen levererade
Riksrevisionsverket en skarp kritik
mot användningen av ekonomiska
incitament när det gäller leverans av
data till kvalitetsregister, en kritik
som har luftats av flera läkare i mina
artiklar…

…Slutligen några andra iakttagelser
från det gångna året. Nu i mars bjuder
Riksbankens jubileumsfond till en
konferens på temat ”Professioner i för-
ändring – styrning, kontroll och
autonomi”. Det är bara ett av många
seminarier på detta tema. Jag har själv
varit med vid ett 20-tal och blivit
inbjuden till lika många till. De har
anordnats av läkarföreningar, högsko-
lor, fackföreningar, studieförbund,
privata organisationer, statliga myn-
digheter, företag och departement. 

Alla utom landsting. 
På dessa seminarier har man i

regel försökt få med någon lands-
tingspolitiker och i regel fått nej. Vid
ett tillfälle funderade arrangörerna på
att ställa upp en tom stol där det
skulle stå ”landstinget”. De enda
landstingsrepresentanter som jag har
haft tillfälle att diskutera med offent-
ligt har tillhört oppositionen.…. Så
jag förstår frustrationen hos dem som
arbetar inom vården, som faktiskt
verkar sakna en egentlig motpart.
Och jag förstår frustrationen hos
socialministern som får stå till svars
för ett hälsoväsende som han egentli-
gen saknar verkligt inflytande
över.…



S
edan 1 januari i år gäller ett helt
nytt pensionsavtal för läkare
födda 1986 eller senare. Med
det nya avtalet blir det lättare
att i framtiden röra sig mellan
olika arbetsgivare och sektorer

utan att riskera sämre tjänstepension.
Det nya pensionsavtalet kallat AKAP-

KL (Avgiftsbestämd kollektivavtalad
pension för kommuner/landsting) är ett
avgiftsbestämt system där tjänstepensionen
beräknas på det man tjänar in från första
kronan till den sista upp till 67 års ålder
(Den så kallade LAS-åldern).

Planer finns att år 2016 höja LAS-åldern
till 69 år.

Äldre läkare får behålla det
gamla pensionsavtalet
För läkare födda 1985 eller tidigare fortsät-
ter det gamla förmånsbaserade pensionsav-
talet, kallat KAP-KL, att gälla oförändrat.
Men skulle du som äldre läkare frivilligt
vilja gå över till AKAP-KL så finns det
möjligheter att göra så. Det krävs dock en
överenskommelse med arbetsgivaren. 

Möjligt att ha flera arbetsgivare
utan att förlora tjänstepension
En stor nyhet i det nya pensionsavtalet
AKAP-KL är att det nu blir möjligt att ha
flera arbetsgivare samtidigt utan att förlora
något i tjänste pension. 

I KAP-KL som fortfarande gäller för

läkare födda 1985 eller tidigare riskerar
man att förlora 1.000-tals kronor i månaden
genom att arbeta hos två arbetsgivare samti-
digt. (Se Sjukhusläkaren nr 4-2011 eller
http://www.sjukhuslakaren.se/2011/09/06/s
e-upp-sa-du-inte-aker-pa-en-pensions-
small/).

Pension efter livsinkomst
I det nya pensionsavtalet (AKAP-KL)
betalar arbetsgivaren in en premie på
4,5 procent på löner upp till 7,5
inkomst basbelopp (= 426.750 kr/år
2014) och därefter 30 procent på löner
mellan 7,5 inkomstbasbelopp och 30
inkomstbasbelopp. (Löner mellan
426.750 kr - 1.707.000 kr).

För löner över 30 inkomstbasbelopp
betalas inga pensionspremier in såvida du
inte kommer överens med arbetsgivaren om
högre premier.

De sista åren avgörande
I det förmånsbestämda pensionsavtalet,
KAP-KL, som gäller för äldre läkare,
beräknas den förmånsbestämda pensionens
storlek på en viss procent av den lön man har
under de sista nio åren, enligt en uträkning
där de två sista åren räknas bort och de fem
bästa av de återstående sju räknas.

(Se: www.sjukhuslakaren.se/2011/09/06/se-
upp-sa-du-inte-aker-pa-en-pensions-small/).
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Se upp om du byter
arbetsgivare!

Om du är född 1985 eller
tidigare och vill behålla den
förmånsbestämda tjänste-
pension som du har i KAP-
KL-avtalet bör du se upp i
framtiden om du byter
arbetsgivare.

t Från och med den 1 januari i
år har nya arbetsgivare, eller
arbetsgivare som blivit
medlemmar i arbetsgivarorgani-
sationen Pacta efter den 31
december 2013, rätt att
ansluta alla anställda till det
avgiftsbestämda pensionsav-
talet AKAP-KL, även de som är
födda 1985 eller tidigare.

Däremot har en arbets -
givare som förvärvar en verk-
samhet där de anställda är
anslutna till KAP-KL inte rätt att
tvångsansluta dem till AKAP-KL.

ÄR DET LÖNT
ATT BYTA FOT?

DIN PENSION

Fortsättning nästa sida >>

Av Christer Bark

Den 1 januari i år infördes ett nytt pensionssystem för Sveriges yngre läkare (födda1986 eller senare)
grundat på avgifter och livsinkomst. Läkare födda 1985 eller tidigare får behålla det gamla förmåns -
bestämda pensionsavalet enligt överenskommelsen, men det finns situationer där även äldre läkare skulle

tjäna på att byta fot och gå över till det nya pensionsavtalet. 
Sjukhusläkaren har tittat på vad det nya pensionsavtalet, kallat AKAP-KL, innebär. 

NY
ARBETSGIVARE



Illustration:
Myran

Se
upp
innan 
du tar
steget!

t Istället för
uppåt kanske
det bär nedåt,
som i trappan
upp till Lustiga
Huset
på nöjesfältet
Gröna Lund i
Stockholm.
Där har många
låtit sig luras att
byta fot i fel
ögonblick.



I det nya helt avgiftsbestämda tjänste-
pensionsavtalet AKAP-KL är alltså
avgiften bestämd på förhand, däremot inte
storleken på den anställdes pension.

Hur stor pensionen blir den dag du
slutar arbeta beror på hur mycket du
betalat in i premier under din yrkeskarriär
och hur väl du placerat pengarna.

Hur premierna ska placeras avgör du själv.
Du kan bestämma om premierna ska placeras
i en traditionell pensionsförsäkring eller i
fondförsäkringar. (Se artikel sidorna 32-33). 

I det nya premiebestämda pensionsav-
talet AKAP-KL blir det alltså möjligt att
ha flera arbetsgivare samtidigt utan att
förlora något i tjänstepension.

Tricket är att gränsvärdet (7,5 inkomstbas-
belopp), som måste överstigas för att arbetsgi-

varen ska betala pensionspremierna på 30
procent av lönen, sänks i proportion till den
sysselsättningsgrad du har hos arbetsgivaren.

Ett exempel: Så blir det 
om du har två 
arbetsgivare samtidigt
Du har kommit överens med två arbets-
givare att du tillåts arbeta hos båda
under året. Båda hade gett dig 600.000
kr i årslön om du valt att arbeta heltid
hos dem. Men den överenskommelse
du gjort är att du ska arbeta 70 procent
hos Arbetsgivare 1 och 30 procent hos
Arbetsgivare 2.

Så här går det till att räkna ut tjänste-
pensionspremierna som Arbetsgivare 1 och
Arbetsgivare 2 ska betala på din lön.
Se även bilden på nästa sida.

Arbetsgivare 1
Sysselsättningsgrad: 70 procent.
Din pensionsgrundande lön = 420.000 kronor/ år
(70 procent av 600.000 kronor).
Inkomstbasbeloppet 2014 = 56.900 kronor. 
Gränsvärdet 7,5 inkomstbasbelopp = 426.750
kronor/år.
Justerat gränsvärde för Arbetsgivare 1: 
70 procent av 426.750 kronor = 298.725
kronor/ år.
Arbetsgivare 1 ska betala i premier:
4,5 procent av din lön upp till nya gränsvärdet
298.725 kronor = 13.443 kronor.
30 procent på din årslön som överstiger
gränsvärdet: 420.000 kronor minus 298.725
kronor = 121.450 kronor. 30 procent av
121.275 kronor = 36.383 kronor.
Arbetsgivare 1 betalar in 49.826 kronor i
tjänstepensionspremier
( 13.443 kronor + 36.383 kronor).

Arbetsgivare 2
Sysselsättningsgrad: 30 procent.
Pensionsgrundande lön: 180.000 kronor.
Justerat gränsvärde för Arbetsgivare 2: 128.025
kronor.
Premier från Arbetsgivare 2:
4,5 procent av 128.025 kronor = 5.761 kronor.
30 procent av 51.975 kronor (den lön du fått som
överstiger nya gränsvärdet = 180.000 kronor
minus 128.025 kronor) 
= 15.592 kronor.
Arbetsgivare 2 betalar in 21.353 kronor i
tjänstepensionspremier.
Sammanlagt betalar Arbetsgivare 1 och Arbetsgi-
vare 2 in 71.179 kronor i tjänstepensionspremier
vilket är detsamma som om du varit heltids -
anställd i landstinget med en årslön på 600.000
kr. (4,5 procent av 426.750 kr + 30 procent av
173.250 kronor  = 71.179 kronor).
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GRÄNSVÄRDET
7,5 inkomstbasbelopp
(426.750 kronor)

ÅRSLÖN: 600.000 KR

LÖN
under

gränsvärdet

LÖN
över

gränsvärdet

30 procent
av lönen över
gränsvärdet

4,5 procent
av lönen under
gränsvärdet

Du har en arbetsgivare

SÅ MYCKET SKA 
ARBETSGIVAREN
BETALA I PREMIER 
TILL DIN TJÄNSTEPENSION
I NYA AVTALET AKAP-KL

19.204 kronor

51.975 kronor

Premier totalt: 71.179 kronor



Men vad händer om du som har det
nya pensionsavtalet AKAP-KL får tillå-
telse att arbeta hos både Arbetsgivare 1
och Arbetsgivare 2, men misslyckas med
att nå en pensionsöverenskommelse med
en av dem? Går du då miste om all
tjänstepension över gränsvärdet, som om
du varit ansluten till det gamla KAP-
KL-avtalet?

Nej, kommer du inte överens med till
exempel Arbetsgivare 2 så gäller ändå din
överenskommelse med Arbetsgivare 1.
Gränsvärdet kommer att justeras ned i
proportion till din sysselsättningsgrad
hos Arbetsgivare 1, som i vårt exempel.

Arbetsgivare 1 kommer alltså att betala in
49.826 kronor i tjänstepensionspremier.

Så långt de ekonomiska villkoren i
avtalet.

Pensionsavtalet AKAP-KL reglerar
dock bara kommunala arbetsgivare;
kommun, landsting, region, medlem i
Arbetsgivarförbundet Pacta ( även
privata arbetsgivare) och andra arbetsgi-
vare som parternas gemensamma pen-
sionsnämnd godkänt.

Vill du arbeta både inom landstinget
och privat är det upp till dig att få
arbetsgivarna att acceptera en delad

29

Sjukhusläkaren 1/2014www.sjukhuslakaren.se DIN PENSION

JUSTERAT GRÄNSVÄRDE
298.725 kronor

Lön från Arbetsgivare 1: 420.000 KR

LÖN
under

gränsvärdet

LÖN
över

gränsvärdet

30 procent
av lönen över
gränsvärdet

4,5 procent
av lönen under
gränsvärdet

Du har arbetet åt två arbetsgivare samtidigt,
70 procent hos Arbetsgivare 1
och 30 procent hos Arbetsgivare 2

SÅ MYCKET SKA ARBETSGIVARNA BETALA 
I PREMIER TILL DIN TJÄNSTEPENSION

13.443 kronor

36.383 kronor

JUSTERAT GRÄNSVÄRDE
128.025 kronorLÖN

under
gränsvärdet

LÖN
över

gränsvärdet

30 procent
av lönen över
gränsvärdet 15.592 kronor

5.761 kronor

Lön från Arbetsgivare 2: 180.000 KR

Sysselsättningsgrad:
70 procent

(70 procent av 
7,5 inkomstbasbelopp)

(30 procent av 
7,5 inkomstbasbelopp)

Sysselsättningsgrad:
30 procent

4,5 procent
av lönen under
gränsvärdet

Premier totalt: 71.179 kronor

I det nya pensionsavtalet AKAP-KL
kan du arbeta åt flera arbetsgivare samtidigt
utan att förlora tjänstepension

Fortsättning nästa sida >>



lösning. Vilket i många fall säkert är
möjligt.

I det nya pensionsavtalet finns heller
inget som tvingar de kommunala arbetsgi-
varna att godkänna att du arbetar hos flera
arbetsgivare samtidigt, men de centrala
parterna har enats om att rekommendera
arbetsgivarna att ställa sig positiva till
samtidig anställning hos flera arbetsgivare.

I avtalet sägs dock att rekommendatio-
nen förutsätter att anställningarna har ett
nära samband och är av intresse för arbetsgi-
varens verksamhet.

Ett annat krav är att minst en av anställ-
ningarna är inom kommun/landsting och
att AKAP-KL gäller i anställningen.

Även om du är född 1985 eller tidigare
så finns det alltså möjlighet för dig efter en
överenskommelse med arbetsgivaren att gå
över till det nya avgiftsbestämda pensions -
systemet AKAP-KL. 

Kontakta Läkarförbundet om
du funderar på att byta avtal
Men innan du byter pensionsavtal bör du
tänka dig noga för. Ett gott råd är att
kontakta Läkarförbundets pensionsexperter,
eller arbetsgivaren. 

Arbetsgivaren har en informations -
skyldighet enligt avtalet att visa hur din
pension blir om du stannar i det gamla
KAP-KL-avtalet och hur den blir om du går
över till det nya avgiftsbestämda avtalet
AKAP-KL.

Vad som är bäst är mycket individuellt,
beroende på hur du arbetat tidigare och hur
du tänker dig din framtid.

När kan det vara lönt att gå över
till det nya pensionsavtalet?
Har du arbetat heltid och tjänat mycket
pengar under lång tid inom landstinget,
men vet med dig säkert att du vill trappa
ned de sista tio åren och kanske arbeta
deltid, eller arbeta samtidigt hos flera
arbetsgivare, då kan det kanske vara lönt att
fundera på att gå över till det nya pension-
savtalet AKAP-KL där inte pensionen
grundas på de sista årens inkomst utan den
livsinkomst du haft.

Har du däremot arbetat mycket deltid
under årens lopp, eller haft låg lön tidigt i
karriären och tänker dig att arbeta heltid
inom landstinget de sista åren med god lön
kan det kanske vara lönt att stanna kvar i
det gamla förmånsbaserade KAP-KL.

Men innan du bestämmer dig är ett gott
råd  att alltid kontakta Läkarförbundets pen-
sionsexperter, för det det kan finnas  fallgropar
och det är många faktorer att räkna med.

Kan löna sig att vänta ett tag
Funderar du på att gå över till AKAP-KL
redan nu kan det dock vara en god idé att
avvakta en liten tid.

Arbetsmarknadens parter har tillsatt en
utomstående konsult som ska skapa ett
skydds nät i form av tilläggspremier för de
som går över från KAP-KL till AKAP-KL,
så att pensionen blir jämbördig med den
som den anställde skulle fått i i KAP-KL.

Meningen var att konsultens rekommen-
dationer om storleken på tilläggspremierna
skulle varit klara den 1 januari i år, men
arbetet har dragit ut på tiden. 
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t Det nya avtalet AKAP-KL
löser problemet med samtidig
anställning hos flera arbetsgi-
vare när det gäller pensionerna,
men avtalet reglerar inte andra
sociala förmåner. 

Blir du sjuk och behöver
utnyttja sjukförsäkringen så är
villkoren som tidigare, d.v.s
dina löner läggs inte ihop till en,
vilket gör att du kanske inte
kommer över vissa gränsvär-
den och får lägre sjukersättning
än om du bara haft en anställ-
ning.

Fortsatt lägre 
sjukersättning vid
delad anställning

DIN PENSION

SÄNKT
SJUK-

ERSÄTTNING

t Har du en gång gått över från
det förmånsbestämda pensions -
systemet KAP-KL till det avgifts-
bestämda AKAP-KL kan du aldrig
gå tillbaka till KAP-KL hos
samma arbetsgivare. 

Har du exempelvis arbetat i
Region Skåne och vill tillbaka till
din gamla arbetsgivare kommer
du inte in i pensionssystemet
KAP-KL igen i Region Skåne.

Byter du däremot arbetsgi-
vare och flyttar till ett annat land-
sting går det bra att återgå till
KAP-KL.

Bytt är bytt
och kommer 
aldrig tillbaka Föräldraledighet. Premie betalas under hela

föräldra ledigheten oavsett om ersättning/lön utgår
eller inte.
Sjukdom. Premie betalas vid sjukdom.
Fackliga uppdrag. Premie betalas vid centrala
fackliga uppdrag.
Efterlevandeskydd. Visst efterlevandeskydd
ingår.
Premier. Det blir möjligt att förhandla fram högre
premier.
Åldersgränser. Den nedre åldersgränsen 
avskaffas – du samlar pensionspengar från första
sommarjobbet inom kommun/landsting.

Den övre åldersgränsen är 67 år, men kan för-
längas efter överenskommelse.
Löneväxling. Fortsatt möjlighet att avstå lön mot
högre framtida pension, så kallad löneväxling.
Andra förmåner. Arbetsgivaren och arbetsta-

garen kan komma överens om att den pensions-
grundande lönen även omfattar andra avlönings-
eller anställningsförmåner.
Flytträtt. Du har rätt att flytta ditt pensionskapital.
För närvarande får flyttavgiften uppgå till högst 800
kronor.
Tvister. En pensionsnämnd ska avgöra tvister om
avtalet. Nämnden kommer att bestå av en opartisk
ordförande som inte har rösträtt, tre ledamöter
utsedda av SKL och tre ledamöter utsedda av de
fackliga organisationerna, där Svenska kommu-
nalarbetarförbundet utser en ledamot. 

Pensionsnämnden fattar beslut endast om
nämnden är enig. Om parterna inte kan enas kan
endera parten driva frågan till en skiljenämnd
bestående av tre ledamöter från arbetsgivarsidan
och tre från arbetstagarsidan plus en oberoende
ordförande/domare.

Fakta |Nya pensionsavtalet AKAP-KL
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4,5 % pa ̊ inkomster upp till
7,5 inkomstbasbelopp och
30 % pa ̊ inkomster mellan 7,5
– 30 inkomstbasbeslopp.

Ingen nedre a ̊ldersgra ̈ns –
man samlar pensionspengar
från första sommarjobbet
inom kommun/landsting.
Övre gra ̈ns f.n. 67 a ̊r, men
kan förla ̈ngas efter överens -
kommelse.

Premie betalas under hela
föräldraledigheten.

Premie betalas vid sjukdom.

Premie betalas vid centrala
fackliga uppdrag.

Visst efterlevandeskydd inga ̊r.

Möjligt att förhandla fram
högre premier.

Om man byter från
förmånsbestämd pension till
AKAP‐KL måste man
informeras om konsekvenser
och eventuellt kompenseras
med extra avgifter

Har man flera samtidiga
anställningar och en total
inkomst över 7,5 inkomstbas-
belopp, behöver man inte
längre förlora pension på det.
Efter överenskommelse kan
avgiften beräknas 
proportionellt.

Lägre pension om man har
flera deltidsarbeten samtidigt.

Samma avgift fra ̊n krona 1 till
30 inkomstbasbelopp

Avtalet ger ingen 
kompensation vid flera 
samtidiga deltidsansta ̈llningar

Begränsad möjlighet 
till annan pensionslösning.

Begränsad möjlighet till annan
pensionslösning

–

Inga premier – tas av skat-
temedel vid pensionering.

Premierna 
betalas 1 ga ̊ng per a ̊r

Premierna betalas ma ̊natligen
till valt bolag

Visst efterlevandeskydd inga ̊r. Det besta ̈mmer var och en
sja ̈lv. Icke‐väljare har automa-
tiskt efterlevandeskydd.

Efterlevandeskydd
betalas av arbetstagaren.

Lönebortfallet vid centrala
fackliga uppdrag a ̈r 
pensionsgrundande.

Premie betalas vid centrala
fackliga uppdrag.

Centrala fackliga uppdrag
ersa ̈tts inte.

Lönebortfallet vid sjukdom a ̈r
pensionsgrundande.

Premie betalas vid sjukdom Betalas vid sjukdom

Lönebortfallet vid
föräldra‐ ledighet a ̈r 
pensionsgrundande

Premie betalas under hela
föräldraledigheten.

Premie betalas 
max 13 ma ̊nader under
föräldraledigheten.

Intja ̈nande i åldern
28 år – 65 a ̊r.

Intja ̈nande i a ̊ldern 
21 a ̊r – 67 a ̊r.

Intja ̈nande i a ̊ldern 
25 – 65 a ̊r, eller till 67 a ̊r
efter överenskommelse.

AKAP-KL

Andel av lönen. 
Olika nivåer beroende på
ålder.

4,5 % fra ̊n första kronan och
upp till 30 inkomstbasbelopp.

4,5 % pa ̊ inkomster upp till
7,5 inkomstbasbelopp och
30 % pa ̊ inkomster da ̈röver,
dvs inget tak pa ̊ 30 inkomst-
basbelopp.

Jämförelse mellan olika tjänstepensionsavtal
AKAP‐KL. Det nya avtalet fra ̊n 1 januari 2014 som ga ̈ller för alla kommun/landstingsansta ̈llda födda 1986 och
senare, men som i vissa fall kan komma att ga ̈lla a ̈ven för a ̈ldre arbetstagare.
KAP‐KL. Det nuvarande avtalet inom kommun/landsting som fortsa ̈tter ga ̈lla för de födda 1985 och tidigare.
KAP-KL inneha ̊ller idag ba ̊de en premiebesta ̈md del och en förmånsbesta ̈md del.
ITP1. Ett premiebestämt avtal för ansta ̈llda i privat sektor.

KAP-KL förmånsbestämt KAP-KL premiebestämt ITP 1
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I
det nya pensionsavtalet
AKAP-KL är det du
själv som väljer var
pengarna ska placeras. I
det gamla avtalet KAP-
KL är det bara en mindre

del på 4,5 procent av lönen upp till
30 inkomstbasbelopp som du får
placera själv.

Villkoren och fonderna där du kan
placera pensionspremierna är desamma
oavsett om du är ansluten till AKAP-
KL eller KAP-KL.

Du kan välja en traditionell tjänste-
pensionsförsäkring eller fondförsäkringar
som uppfyller kollektivavtalets krav.

Gör du inget val placeras dina pen-
sionspremier till en traditionell tjänste-
pensionsförsäkring med återbetal-
ningsskydd hos KPA Pensionsförsäk-
ring AB. 

Men utbudet av fonder är inte fritt.
2012 krävde arbetsmarknadens

parter att pensionsbolagen skulle sänka
avgifterna i de fondförsäkringar som
ingick i tjänstepensionsutbudet.

Parterna delade in placeringarna 
i nio kategorier:
• Traditionell livförsäkring. 
• Svenska aktiefonder.
• Globala och regionala aktiefonder.
• Nya marknads- och länderfonder.
• Svenska långa räntefonder.
• Svenska korta räntefonder.

• Hedge- och absolutavkastande fonder.
• Övriga fonder.
• En entrélösning där pengarna placeras
innan den anställde gjort sitt aktiva val
av fonder.

För varje kategori bestämdes en max-
avgift. (Se tabell nästa sida).

Exempelvis får fondavgiften i kate-
gorin ”Svenska aktiefonder” inte över-
stiga 0,5 procent, enligt avtalet. För
kategorin ”Nya marknads- och länder-
fonder” är maxavgiften 0,9 procent.

Men maxavgiften beräknas på ett
framräknat genomsnitt av avgifterna
i pensionsbolagets ”portfölj” i kate-
gorin, vilket öppnar upp för mer speci-
ella fonder med dyrare avgifter.

En teoretisk avgiftsmix av
fem fonder i kategorin ”Nya
marknads- och länderfonder”
skulle kunna vara:

Fond 1: Fondavgift 0,5
procent. Fond 2: Fondavgift
0,6 procent. Fond 3: Fond -

avgift 1,9 procent. Fond 4:
Fondavgift 0,5 procent. Fond

5: Fondavgift 1 procent.
Den genomsnittliga avgiften blir

0,9 procent för pensionsbolagets portfölj
och håller sig inom den tillåtna gränsen.

Som pensionssparare kan du
däremot välja att placera alla
dina premier i fonden med 1,9
procents avgift (trots att max -
avgiften för kategorin är 0,9
procent)  om du tror att den ger
bättre avkastning. 
Du behöver inte blanda ihop
en egen mix där avgiftstaket är
max 0,9 procent. Avgiftstaket
gäller pensionsbolagens
”portfölj” i kategorin, inte ditt
individuella sparande.

Både beröm och kritik
Systemet med avgiftstak har fått både
beröm och kritik. Beröm för att det har
lett till kraftiga avgiftsrabatter för pen-
sionsspararen, kritik för att konsekven-
serna blivit ett minskat fondutbud med
mindre valfrihet för den enskilde
spararen.

Avgiftstak och krav
på rabatter styr var du
kan placera dina pengar

BRA ELLER DÅLIGT?
DET FINNS TVÅ SIDOR AV MYNTET

Systemet med
avgiftstak och rabatter
får kritik för att
begränsa valfriheten
och fondutbudet



SEB är ett av de bolag som kraftigt
reducerat utbudet.

Tidigare gick det att välja fritt bland
det vanliga utbudet på drygt 100
fonder.

Idag ingår 25 valbara fonder.
Henrik Dahlgren, fondchef, för

Pension & Försäkring inom SEB:
– Konsekvensen av att fokusera på låga

avgifter blir att utbuden krymper, det är
olyckligt, det kan jag hålla med om. Det
kan vara bra att ha många fonder att välja
på. Men det var arbetsmarknadens parter
som slog fast villkoren för att få vara med.
Man krävde väldigt kraftiga rabatter och
då faller ju en rad fonder bort som inte
kan rabatteras så hårt.

Å andra sidan så tror jag att de flesta
bolagen har bra fonder med i utbudet,
så för de flesta pensionssparare räcker
det nog, även om jag förstår de indivi-
der som känner sig begränsade. Några
specialvarianter tilläts tyvärr inte i den
här modellen.

Henrik Dahlgren tycker att diskus-
sionen om avgifter ibland hamnar snett.

– Det finns olika sätt att förvalta
pengar på och vissa tekniker är dyrare än
andra.

Det viktigaste är ju trots allt vad
avkastningen blir när avgiften är betald.

Men AKAP-KL/KAP-KL-avtalen
innehåller också bra saker vill Henrik
Dahlgren betona.

– Alla bolag som uppfyller villkoren
får vara med till skillnad från ITP där
upphandlarna väljer ut ett begränsat antal
pensionsbolag som de tycker är bäst.

Vad händer med de pengar som
pensionsspararna tidigare betalat in
till fonder som inte längre är
valbara?

Henrik Dahlgren:
– I avtalet 2012 skrevs det in att från

2014 ska det vara rabatt även på
tidigare insatta pengar. Det var ett krav
från arbetsmarknadens parter. Konse-
kvensen av det är att pensionsspararnas
pengar i år måste flyttas till det rabatte-
rade utbudet för KAP-KL. 

Stefan Sudra, produktchef inom
Danica:

– Försäkringsbolagen har ingen
vinning i att begränsa utbudet, men på
grund av de spelregler som satts upp är

vi tvungna att göra en selektering. Vissa
typer av fonder kan inte rabatteras så
mycket som parterna krävt. Ju mer spe-
cialiserad och aktiv en fond är desto
dyrare är den och vi måste få ekonomi i
det vi gör.

Stefan Sudra säger att han önskar att
det tillåtits ett fritt utbud som även
kunde tillfredsställt de personer som
väldigt gärna vill ha en specifik fond
som inte klarar avgiftsvillkoren.

– Jag förstår om vissa individer
tycker att utbudet begränsats.  

Å andra sidan menar han att
anställda inom kommuner och lands-
ting har den bästa lösningen av alla och
den största fondvariationen eftersom alla
pensionsbolag som uppfyller kraven får
vara med. 

– Anställda med ITP har betydligt
färre fonder att välja mellan. I ITP-
systemet väljer upphandlarna själva ut
de fonder som de tycker är bäst för pen-

sionsspararna. Min uppfattning är nog
att det utbud man har inom AKAP-
KL/KAP-KL är ett bra utbud, där man
får mycket för pengarna i och med de
kraftiga rabatterna.

Stefan Sudra säger att det säkert
funnits flera motiv till kraven på
avgifts tak. 

– Det är inte en helt enkel fråga. Man
har förmodligen velat ta ansvar för för-
säkringstagarna genom att styra upp
priserna och skydda de anställda mot
onödigt dyra fonder. 

Vad händer med de pengar som
pensionsspararna tidigare betalat in
till fonder som inte längre är
valbara?

– Hos oss ligger pengarna kvar i de
fonder som man valt tills man gör ett
nytt val, så även om fonden inte är
valbar längre kan du ha kvar pengarna
där, men du kan inte placera nya pengar
i fonden.
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Kategori av
försäkringar/fonder

Traditionell livförsäkring. Livförsäkring med traditionell förvaltning där 
produkten innehåller en utfäst garanti.

Entrélösning. Den investeringsfond eller motsvarande, eller kombination av
investeringsfonder, i vilken inbetalda premier placeras tillsdess att den
försäkrade gjort sitt val av fond(er), samt om aktivt val av fond(er) inte görs av
den försäkrade.

Svenska aktiefonder. Placeringar i svenska aktier, 
dock ej absolutavkastande fonder.

Globala och regionala aktiefonder. Placeringar i aktier i Europa, Japan och
Nordeuropa.

Fotnot: Maxavgiften i de svenska räntefonderna är per fond. Maxavgiften för övriga fonder 
är beräknad på ett framräknat genomsnitt av avgifterna i pensionsbolagets ”portfölj” i kategorin.

Nya marknads- och länderfonder. Placeringar globalt i marknader
som klassas som tillväxtmarknader och/eller specifika tillväxtmarknadsländer.

Svenska långa räntefonder. Placeringar i obligationer med duration längre än 1 år.

Svenska korta räntefonder. Placeringar i obligationer med kortare duration  än 1 år.

Hedge- och absolutavkastande fonder. Investeringsfond eller motsvarande,
eller kombination av investeringsfonder, som klassas som hedgefond eller
absolutavkastande fond och dessa fonder har en absolutavkastande risk.

Övriga fonder. Investeringsfond eller motsvarande, eller kombination av investerings-
fonder, som inte tillhör någon av ovanstående kategorier i tabellen.absolutavkastande
fond och dessa fonder har en absolutavkastande risk.

0,20 % per år.

0,40 % per år.

0,50 % per år.

0,50 % per år.

0,90 % per år.

0,30 % per år.

0,30 % per år.

0,80 % per år.

0,80 % per år.

Maximalt tillåtna avgiftsnivåer
för kapitalförvaltningskostnader,
respektive fondförvaltaravgifter
(procent av försäkringskapitalet)

SÅ HÖGA FÅR AVGIFTERNA VARA I OLIKA PLACERINGAR
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På Valcentralen
får du hjälp
att välja fonder
t På www.valcentralen.se hittar du
alla valbara försäkringsbolag i
AKAP-KL och KAP-KL med länkar
till bolagen.
Här finns också grundläggande
information och svar på de vanligaste
frågorna.

SJUKHUSLÄKARENS TIPS

Hur mycket vet du om ditt nuvarande avtal?

Läs vår pensionsspecial på www.sjukhusläkaren.se
Hur mycket vet du om
ditt nuvarande pensions -
avtal? 

t I nummer 4/2011 granskade Sjuk-
husläkaren pensionsavtalet KAP-KL.
Vi har nu sammanställt artiklarna i
en pensionsspecial på nätet, för att

hjälpa dig att välja rätt. 
Du hittar pensionsspecialen på

www.sjukhuslakaren.se/tidningen/
lilla-pensionsskolan-kap-kl/

Missa in
te Sjuk

husläka
rens 

repetit
ionskur

s i KAP-
KL  
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P
rioriteringsutredningen
”Vårdens svåra val”
(SOU 1995:5) rekom-
menderade med stöd av
Hälso- och sjukvårdsla-
gen och ett närmast

enhälligt stöd från remissinstanserna att
ett överordnat etiskt mål för hälso- och
sjukvården är att: 
De patienter som till följd av sjukdom

eller skada har det största behovet av medi-
cinska insatser och omvårdnad skall ges
företräde till hälso- och sjukvård. 

Utredningen ledde till att denna
princip skrevs in i Hälso- och sjukvård-
slagen 1997. 

De senaste decennierna har hälso- och
sjukvården dock alltmer inriktats mot
preventivt/förebyggande arbete genom
att upptäcka och handlägga olika risk-
faktorer; såväl levnadsvanor (t.ex. tobak,
alkohol) som ”kropps-riskfaktorer” (t.ex.
högt blodtryck, höga blodfetter, risk för
undernäring) och mycket annat. Styrnin-
gen sker ofta genom ekonomiska incita-
ment att registrera olika risker i
nationella kvalitetsregister. 

Den välvilliga, förebyggande
screeningen av riskfaktorer har fört med
sig en rad problem (risker!) och innebär
en stor risk att offentliga resurser
används på ett ineffektivt sätt, i direkt
strid med Prioriteringsutredningens
intentioner. Mycket talar dessutom för
att fokuseringen på att förbygga ohälsa
har trängt undan läkarnas huvuduppgift,
som avser diagnostik, behandling och
uppföljning av de enskilda patienternas
hälsoproblem över tid. Hälso- och
sjukvårdens vanligaste patient i både
sjukhusvård, primärvård och kommunal
omsorg har flera samtidiga långvariga
hälsoproblem (kronisk multisjuklighet).  

Om den offentligt finansierade hälso-
och sjukvården skall kunna klara dagens
och inte minst framtidens utmaningar
måste vi hitta en bättre avvägning mellan
hantering av patienternas manifesta häl-
soproblem och deras riskfaktorprofiler.
Här är förslag till några utgångspunkter
för detta angelägna arbete:

1. Generalister: Generalistperspek-
tivet måste få en betydligt starkare ställ-
ning än idag. De tre medicinska specia-
liteterna allmänmedicin, internmedicin
och geriatrik motsvarar tillsammans c:a
var tredje läkare i Sverige. Det är
mycket mer som förenar än som skiljer
dessa specialiteter och uppdelningen av
dem på olika vårdformer (sjukhus-pri-
märvård) respektive hälsofaser (akut-
subakut-elektiv) är ett stort problem,
som skapar onödiga och farliga gränser. 

2. DBU-metoden: Hjärtat i den
kliniska medicinen kan beskrivas
genom DBU-metoden: Diagnostik,
Behandling och Uppföljning.
(Läs mer om metoden på  
www.gunnar-akner.se)
• Diagnostik: Det är nödvändigt att

läkare har en god överblick över de
enskilda patienternas hälsoproblem
(symtom, diagnoser, risker, psykosocial
kontext), samband mellan symtom och
diagnoser och hur de utvecklas över tid.
Metoden för att förbättra detta är den
medicinska journalen, som bör inriktas
betydligt mer på överblick och grafisk
visualisering. Yrkesgrupp-perspektivet
på journalen bör ersättas av ett tydligt
patientperspektiv. 

• Behandling: Behandling av
kroniska, multipla sjukdomar bör ses
som ett behandlingsprogram, där olika
metoder (t.ex. läkemedel, nutrition,
fysisk aktivitet/träning, hjälpmedel,
social service, ADL-stöd etc) är integre-
rade och koordinerade. Ur ett genera-
listperspektiv är det orimligt att olika
specialister och yrkesgrupper har fri
ordinationsrätt mot patienterna; det
gäller både läkemedel och andra
behandlingsmetoder. En mer ändamåls-
enlig uppläggning vore att specialister
lämnar förslag till behandling till pati-
enternas fritt valda generalistorienterade
”fasta läkarkontakt” för integrerad
bedömning före beslut om behandling.  
• Uppföljning: Effekter av behandlings -

programmet bör regelbundet följas upp
med en kritisk granskning av att positiva
(avsedda) effekter uppnås och att negativa
effekter (biverkningar) inte uppkommer.
De allra flesta biverkningar är dosbero-
ende och därför möjliga att upptäcka
tidigt genom adekvat monitorering. 

Om det kliniska arbetet utformades
enligt DBU-metoden skulle behovet av
extern kvalitetskontroll och ad hoc-
metoder som läkemedelsgenomgångar
reduceras betydligt. 

3. Riskprofiler: Screening för
enskilda riskfaktorer bör kompletteras
med riskfaktorprofiler, för att bedöma
de enskilda personernas samlade hälso-
risk. Handläggning av riskfaktorprofi-
len måste integreras med handläggning
av de manifesta hälsoproblemen, varav
de flesta även utgör risker. 

Läkarnas långa utbildning (minst 12-
13 år till första medicinska specialitet;
många har flera specialiteter och är
dessutom forskarutbildade) i kombina-
tion med deras medicinska ansvar för de
enskilda patienterna borde innebära att
kliniskt aktiva läkare alltid medverkar
vid utformning av vårdverksamheten
(styrning, organisation, arbetssätt, jour-
naler, fortbildning etc) så att den blir så
kliniskt relevant och service-minded
som möjligt. Ovanstående kan samman-
fattas under devisen ”back to basics”. 

BACK TO BASICS

GUNNAR
AKNER

Läkare och professor 
i geriatrik vid Örebro 

universitet



Hur länge ska hälso- och
sjukvården tvingas acceptera
illa fungerande IT-system som
inte är utprovade och anpassade
till användarna?

t Göran Petersson, professor vid eHäl-
soinstitutet i Kalmar, är starkt kritisk till
hur IT-system upphandlas och införs. 

Nu hoppas han att en förändring ska ske.
I vår träder nämligen Läkemedelsverkets
nya föreskrifter för Nationella medicinska
informationssystem i kraft.

Föreställ dig ett flygbolag som imple-
menterat ett IT-system som inte kan
hantera informationsöverföring och som
ständigt drabbas av driftstopp.

– Det skulle inte vara möjligt. På den
kommersiella marknaden finns stränga
rutiner för att säkerställa att de system man
upphandlar håller högt ställda krav. Men
inom hälso- och sjukvården fortsätter man att
upphandla illa fungerande system som inte är
anpassade till användarna. Det är en gåta att
det får fortgå, säger Göran Petersson.

Han är specialist i öron-näs-halssjukdo-
mar och har en docentur vid Lunds universi-
tet. Sedan 2007 är han professor i hälsoin-
formatik vid eHälsoinstitutet som är en del
av Linnéuniversitet. Här utförs utvärder-
ingar av bland annat metoder och IT-system
inom hälsoområdet. Målet är att höja kun-
skapen och kompetensen inom hälsoinfor-

matik genom samverkan mellan medicin,
hälsovetenskap, farmaci, vårdvetenskap,
datavetenskap, hälsoekonomi och design.

– Vår grundidé är att vi utvärderar för att
implementera. Alltför mycket inom IT
införs idag i vården utan att ha prövats
ordentligt av användarna. Det handlar
sällan om brister i tekniken, sällan om
brister hos användarna, utan nästan alltid
om brister i kunskap vid upphandling och i
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”I dag respekterar
man inte läkekonsten,

menar Göran 
Petersson. Vårdens
anställda får fler och
fler onödiga och

oskäliga arbetsupp-
gifter, som inte sällan
är kopplande till illa
fungerande IT-system,
och kåren hamnar
utanför den professio-
nella yrkesrollens

kärna”.

IT

– Gåta att 
upphandlingen 
av dåliga 
IT-system 
tillåts fortgå 

GÖRAN
PETERSSON
Professor vid 
eHälsoinstitutet i Kalmar



organisationen, säger Göran Petersson.

Nya föreskrifter
– ett steg i rätt riktning
Till skillnad från journalsystem som räknas
som medicintekniska produkter och därmed
omfattas av Läkemedelsverkets föreskrifter,
har system som Pascal inte omfattats av
regelverket och därmed även stått helt utan
tillsyn. På uppdrag av socialdepartementet

har Läkemedelsverket nu arbetat fram ett
förslag till föreskrifter som ska omfatta
nationella medicinska informationssystem,
även om de inte idag räknas som medicin-
tekniska produkter. Det kan exempelvis
vara apotekens expeditionssystem och
Nationell patientöversikt.

Förslaget har remissbehandlats och i
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Alltför mycket inom IT införs idag
i vården utan att ha prövats or-
dentligt av användarna, menar
Göran Petersson.

Fortsättning nästa uppslag >>



april beräknas föreskrifterna träda i
kraft. Det betyder att hälso- och
sjukvården då kan vända sig till Läke-
medelsverket när nationella IT-system
krånglar samt i tillsynsfrågor.

– Det är ett steg i rätt riktning att
man nu börjar ställa krav på såväl
beställare som leverantörer. Det är obe-
gripligt att man så länge kunnat införa
system utan att först vara säker på att de
fungerar, är funktionella och användar-
vänliga. Nu kan såväl beställare som
användare få ett verktyg som kan säkra
att de nationella system som ska införas
uppfyller fastställda krav, säger Göran
Petersson.

IT-systemen störande
inte stödjande
Med hjälp av IT kan hälso- och sjukvår-
den öka sin effektivitet och stärka inno-
vationskraften i vård och omsorg. Men,
menar Göran Petersson, då måste
systemen stödja professionen så att den
får möjlighet att fokusera på det den är
utbildad för. 

I dag respekterar man inte läke-
konsten, menar han. Vårdens anställda
får fler och fler onödiga och oskäliga
arbetsuppgifter, som inte sällan är kopp-
lande till illa fungerande IT-system, och
kåren hamnar utanför den professionella
yrkesrollens kärna.

– Man har inte arbetat för en sund
IT-utveckling. Vi har system som skulle
kunna vara stödjande, men i stället är de

störande. 
Göran Petersson var en av represen-

tanterna i styrgruppen för projektet
”eHälsosystemets användbarhet 2013”.
Projektet som finansierades av socialde-
partementet samlade lärdomar och
exempel från användningen av olika
eHälsosystem. 

I juni 2013 publicerades rapporten
som lyfter fram aktuella hinder, viktiga
lösningar och de förändringar som krävs
för att IT-system ska kunna bli ett väl-
fungerande stöd för vårdprofessionen,
bidra till ett gott vårdmöte och under-
lätta samverkan mellan olika aktörer.

– Vi ser en ljusning, men på långt håll.
Det krävs ett samlat grepp för att vi ska
klara utmaningarna. En av flera viktiga
aktörer är de fackliga företrädarna som
kan lyfta frågorna på agendan och även
kräva att professionen ska få vara med i
utformningen av framtidens system. I dag
sitter många och stångar sina huvuden
blodiga, det är helt oacceptabelt.

Så bör IT-system
konstrueras
I projektet ”eHälsosystemets använd-
barhet 2013” hölls sammanlagt sju
workshops där vård- och omsorgsperso-
nal, forskare i hälsoinformatik och
representanter för systemleverantörer
medverkade. 
Det viktigaste, menade de, när det
gäller framtidens eHälsosystem är
att:
• de är överskådliga.
• tar kort tid i anspråk för att förstå och
navigera, samt ge användaren en känsla
av kontroll.
• de är anpassade för den aktuella
arbets uppgiften och arbetssituationen.
• de förebygger dubbeldokumentation
och ständiga inloggningar.
• användbarheten förbättras och pati-
entsäkerhet garanteras.
• de stödjer personcentrerad vård och
omsorg.
• informationen följer vårdtagaren över
vårdgivargränserna.
• vissa typer av vård- och omsorgsdoku-
mentation struktureras enhetligt, exem-
pelvis när det gäller stöd för läkeme-
delshantering.

I rapporten finns en lista på ett flertal
åtgärder som behöver prioriteras utifrån
ett användbarhetsperspektiv.

– Det är helt nödvändigt om vi ska ta
tillvara på eHälsosystemens möjligheter.
En viktig förutsättning är dock att
landstingen och regionerna, respektive
socialdepartementet samverkar för att
tillsammans kunna hitta och finansiera
bra lösningar. Jag ser nya CeHis, Center
för eHälsa, i samverkan med Inera och
eHälsomyndigheten som inrättades vid
årsskiftet, som viktiga steg mot en
sundare IT-utveckling inom vården,
säger Göran Petersson.

Eva Nordin
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”VI SER EN LJUSNING
– MEN PÅ LÅNGT HÅLL”

LÄSTIPS
• CeHis handlingsplan för hur landstingens,
kommunerna och regionerna ska samar-
beta inom eHälsoområdet 2013-2018.
• Störande eller stödjande- Om eHälsosys-
temens användbarhet 2013.
• eHälsomyndigheten (http://ehälsomyn-
digheten.se/)

Göran Persson: De IT-system som upphandlas
respekterar inte läkekonsten.



– Jag blev lite tagen när jag
insåg hur stark kritiken är
mot IT-systemen.

t Orden kommer från Göran Sti-
ernstedt som i höstas lämnade SKL för
ett nytt regeringsuppdrag som nationell
samordnare för ”ökat resursutnyttjande i
hälso- och sjukvården”.

Vid ett frukostseminarium anordnat
av Dagens Medicin gav Göran Sti-
ernstedt en lägesrapport.

Allra starkast betonade Göran Sti-
ernstedt IT-frågorna. ”Vi har en förtroen-
dekris när det gäller IT i vården”, sa han.

– Man har marknadsfört IT som ett
medel för effektivisering, men det har
blivit precis tvärtom. Vi behöver ett
totalt omtag när det gäller vårdens IT-
system för att stärka den nationella
samordningen. Man saknar ”Koncernen
Svensk vård AB” med en rejäl satsning,
kanske en IT-miljard till sjukvården. Vi
måste utmana huvudmännen, det är inte
rimligt att endast 350 miljoner kronor
om året går till nationella satsningar
medan landstingen lägger sju miljarder.

– Många läkare ute i sjukvården
efterlyser ett enda nationellt system för
all sjukvård. jag säger att om vi inte ska
ha ett nationellt system, så måste vi

åtminstone kunna förklara varför vi inte
vill ha det.

Signeringstvånget
Frågan om signeringstvånget ingår i
utredningen om patientdatalagen, och
där låter det på Göran Stiernstedt som
att en förändring kan vara på gång.

– Det finns i dag möjligheter att göra
undantag från signeringstvånget men
när man där ute ska tolka det så blir
man väldigt rädd. Jag tycker att man
ska vända på det. Man behöver inte
signera, men kan göra det.

– Jag betonar starkt att professionen
måste involveras i utvecklingen av IT-
systemen, inte minst för att undvika
dubbeldokumentation.

Patientansvarig läkare
Avslutningsvis citerade Göran Stiernstedt
delar av Britt-Marie Ahrnells öppna brev
i förra numret av Sjukhusläkaren:

”Nej, jag kan inte mer än någon
annan. Och egentligen finns ingen
ansvarig läkare. Bokningen av läkartider
här är inte baserad på kontinuitet. Och
då allt om Rolf egentligen finns i jour-
nalen så spelar det ingen roll.

Jag kan ju försöka träffa dig igen.
Men egentligen forskar jag så jag
kommer nog inte ha tid.”

– Jag kan inte tänka mig bättre

effektivitet i sjukvården än kontinuitet.
Patient ansvarig läkare hade vi ju i
lagstiftningen för några år sedan.

Läkarförbundets vice ordförande
Heidi Stensmyren kommenterade
ansvarsfrågan:

– Vi har i dag ett regelerat yrkesan-
svar som legitimerad sjukvårdspersonal,
samtidigt säger lagstiftningen också
”systemet ska ta hand om dig”. Det
kanske inte var rätt att ta bort PAL
(patientansvarig läkare). Vi skulle
behöva ett system där man har ansvaret
för helheten, inklusive läkemedelslistan.

Ska utreda hanteringen av
utskrivningsklara patienter
Göran Stiernstedt berättade också att han
inom kort får ett nytt utredningsupp-
drag: Att se över betalnings ansvarslagen,
som reglerar hur lång tid kommunerna
har på sig att ta över utskrivningsklara
patienter från sjukhusen.

I dag ligger ofta utskrivningsklara
patienter kvar på sjukhuset i väntan på
att kommunerna ska ordna fram en plats
i korttidsboende eller särskilt boende. 

Enligt betalningsansvarslagen kan
psykiatripatienter ligga kvar på sjukhus
i 30 vardagar och övriga patienter i fem
vardagar innan kommunerna blir
skyldiga att betala för platsen.

Helene Thornblad
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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.

Göran Stiernstedt: Jag är tagen av 
den starka kritiken mot IT-systemen 



t Utredningen, med namnet Starka
tillsammans, diskuterades vid ett semi-
narium arrangerat av SNS (Studieför-
bundet Näringsliv och Samhälle) i
slutet av januari. 
Utredaren Ingrid Petersson varnade
inledningsvis för att fastna i nostalgi-
tänkande om svensk klinisk forskning:

– Många drömmer sig tillbaka till
”den svenska stormaktstiden” för den
kliniska forskningen på 1980- och 90-
talen. Där är vi inte nu och vi kommer
inte tillbaka dit, betonade hon.

Flera avgörande förutsättningar som
fanns före millennieskiftet är borta i
dag, betonade hon och gav några
exempel: USA och Västeuropa hade en
särställning inom klinisk forskning,
läkemedelsindustrin var stark i Sverige,
det fanns ett nära samarbete mellan
industri, akademi och sjukvård och en
statlig läkemedelsförsäkring utan kost-
nadstak. 

– Under den perioden kom också
flera ”blockbusters” – nya storsäljande
läkemedel, vårdtiderna var längre och
sjukvårdssystemet mer sammanhållet. 

I dag finns en global konkurrens om
kliniska prövningar, och Sveriges kon-
kurrenskraft behöver stärkas för att
attrahera läkemedelsföretagen att
genomföra prövningar i Sverige. 

Martin Wikström representerade
Tillväxtanalys, som tagit fram en bilaga
till utredningen med internationella
jämförelser. Av den framgår bland annat
att Sverige har tappat fler kliniska pröv-
ningar än jämförbara länder i Västeu-
ropa, som Tyskland, Danmark, Holland
och Storbritannien. 

– I Danmark och Storbritannien har
flera typer av åtgärder genomförts för
att förbättra villkoren för kliniska pröv-

ningar. Det finns en infrastruktur för
kliniska prövningar, samarbetscentrum
för sjukvård och universitet och natio-
nella forskningsnätverk. Det finns över-
skådliga system som hjälper företag att
hitta rätt forskarkompetens och patien-
tunderlag.

– I Danmark inför man ett system
med ”one-stop-shops” för att underlätta
kontakten mellan industrin och fors-
karna. Det innebär att industrin bara
behöver göra en enda ansökan för
kliniska studier. Ansökan skickas sedan
vidare till relevanta myndigheter för en
snabb behandling och man har lyckats
korta ner tiden från ansökan till start för
prövning till 30 dagar.  

Utredningen Starka tillsammans
föreslår åtgärder som påminner om dem
som redan genomförts i andra europe-
iska länder. Förslagen kan sammanfattas
i fyra områden:

• Ett nationellt samordnings-
system som bygger på regionala noder
och en central nämndmyndighet. (En
nämndmyndighet har liten organisation
och begränsat ansvarsområde. Ett
exempel är Ersättningsnämnden, som
prövar ansökningar om ekonomisk
ersättning till personer som utsatts för
övergrepp i samhällsvården.)

• En informationsportal som
underlättar samordningen mellan läke-
medelsföretag, forskare och patienter.
Här ska patienter exempelvis kunna
anmäla intresse för att delta i kliniska
prövningar och läkemedelsföretag hitta

kliniskt verksamma läkare med forsk-
ningsintresse.

• Åtgärder för att det ska bli
enklare att ansöka om kliniska pröv-
ningar och att ansökningarna ska
behandlas snabbare. Som exempel
nämndes att etikprövningen i dag är en
flaskhals som försenar processen.

• Bättre statistik och uppföljning.
Ingrid Petersson underströk att

åtgärderna brådskar för att Sverige inte
ska halka efter ytterligare. På sikt
önskade hon en samordning mellan
regionala cancercentra, registercentra,
biobanker och övriga aktörer för att
minska de administrativa kostnaderna.

– För att vända utvecklingen behöver
också den kliniska forskningen få en
tydligare roll i vården. Det kräver i sin
tur att politikerna blir bättre på att
”beställa forskning” av sjukvården, samt
att ersättningssystemen och IT-struktu-
ren förbättras.

Catarina Andersson-Forsman, hälso-
och sjukvårdsdirektör i Stockholm,
efterlyste också starkare incitament för
enskilda forskare och kliniker för att
delta i kliniska prövningar.

– I dag är man som enskild kliniker
leverantör av patienter och patientdata.
Man får inte som tidigare forskarutbild-
ning och internationella kontakter.
Därför krävs det ordentliga incitament.

Ingrid Petersson berättade att revi-
sionsföretaget PWC undersökt vad som
i praktiken avgör om en klinisk
prövning blir av eller inte på en klinik.

– Patientnyttan är helt avgörande.
Industrin bekräftar bilden: ”tar vi stora
kliv framåt är det inga problem, men
när det är inkrementella (gradvisa) för-
bättringar så är det svårare”.

Carola Lemne, styrgruppsordförande
för Ingenjörsvetenskapsakademins
projekt ”prövningar för svensk medicin”
och tillträdande vd för Svenskt Närings-
liv, höll med:

– Vi måste klara av att ha incitament
för det inkrementella. Tio små steg gör
tillsammans en revolution. 
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Mellan 2007 och 2012 minskade antalet kliniska prövningar
med 30 procent i Sverige. Nedgången är större än i jämförbara
europeiska länder. En ny statlig utredning som presenterades i
januari föreslår flera åtgärder för att vända utvecklingen.

”Vi måste inse att stormakts   

STATENS UTREDARE 
UPPMANAR  TILL
NATIONELL SAMLING



Seminariets moderator Fredrik Hed
ställde frågan om det inte är så att det i
dagens allt mer produktionsinriktade
sjukvård har blivit svårare att få tid för
klinisk forskning. Carola Lemne ”tog på
sig sin gamla hatt som sjukhusdirektör”
(på Danderyds sjukhus) och invände mot
resonemanget:

– Hur kan det vara dåligt att vi
försöker använda samhällets pengar bättre
och få mer sjukvård för pengarna? Det
finns otaliga exempel på kliniker som
klarar av att planera för forskning likaväl
som för sjukvårdsproduktion. På hjärtkli-
niken i Danderyd har man lagt ”forsk-
ningsrader” i schemat på samma sätt som
rader för sjukvårdsproduktion. Det
handlar om professionalism och ledning. 

Helene Thornblad
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Forskning räddar liv, minskar människors 
lidande och ger oss fler friska år. Den svenska
hjärt- och lungforskningen håller en mycket
hög internationell nivå och kan bedrivas tack
vare generösa gåvor till Hjärt-Lungfonden
från privatpersoner och företag.

Nu är Hjärt-Lungfondens Stora
forskningsanslag öppet för 
ansökan under tiden 3 februari 
till och med 11 mars 2014. 
Forskningsanslaget är det största i Sverige
inom forskningsområdet för hjärt- och lung-
sjukdomar. Anslaget är treårigt och på hela 
15 miljoner kronor till forskare eller forskar-
grupp som är verksam i Sverige.
En internationell bedömningsgrupp granskar
samtliga ansökningar och vid utvärderingen
beaktas särskilt originalitet och sannolik 
klinisk betydelse.
Mer information om detta anslag och 
ansökningsförfarandet finns på vår hemsida
www.hjart-lungfonden.se
Du kan också kontakta forskningsavdelningen
på telefon 08-566 24 220.

Nu kan du söka 
Hjärt-Lungfondens
Stora forsknings-

anslag på
15 miljoner kronor.

pg 90 91 92-7
www.hjart-lungfonden.se

VÅRT 90-KONTO KONTROLLERAS AV SVENSK INSAMLINGSKONTROLL

tillsammans r äddar vi  liv

Catarina Andersson -
Forsman, Carola
Lemne, Ingrid 
Petersson och 
Martin Wikström
diskuterar vad som
krävs för att förbätt-
ra den kliniska forsk-
ningens villkor vid ett
seminarium 
arrangerat av SNS.
Martin Wickström

framhöll Danmark
som förebild när det
gäller att skapa en
infrastruktur som
underlättar kontak-
ten mellan industrin
och forskarna.

Foto: Johanna 
Henriksson

    tiden är över”

”Danmark
en förebild”



V
ilken betydelse har
det att cancerforska-
ren själv har träffat
cancerpatienter under
en läkarutbildning?
Hur blir det om pro-

fessorn själv inte har gått kursen i det
ämne han eller hon är professor i? 

Frågorna ställs av Anders Arner,
läkarutbildad i Lund och professor i
genetisk fysiologi på KI, som år 2003
skrev en uppmärksammad artikel med
rubriken ”Noll medicinare” i Sjukhuslä-
karen tillsammans med Mia Löfgren. 

Artikeln visade hur andelen medici-
nare drastiskt minskat vid de medi-
cinska forskningsinstitutionerna. År
2002 hade ingen av de doktorander som
antogs till preklinisk forskarutbildning
i Lund bakgrund från läkarutbild-
ningen.

Situationen har inte förbättrats sedan
dess. I dag är det en minoritet av fors-
karna och av de forskarstuderande inom
den medicinska grundforskningen vid
de medicinska fakulteterna som har en
läkarutbildning i botten. 

Sjukhusläkaren samlade Martin
Wikström, som lett ett projekt för att
ge underlag till den nya utredningen
om klinisk forskning (Starka tillsam-
mans, SOU 2013:87), Anders Arner
och Sjukhusläkarnas ordförande
Thomas Zilling till ett samtal om
preklinisk och klinisk forskning.

I Sverige görs det en relativt stor
åtskillnad mellan grundforskning och
klinisk forskning, så är det inte överallt.
I USA går den dominerande skiljelinjen
istället mellan de olika forskningsinsti-
tuten och deras respektive sjukdoms-
eller forskningsområden. Samordningen
är stark.

– I USA kan universitetet ha ett stort
sjukhus, vård och akademi har samm

huvudman och jag tror att det faktiskt
hjälper. Insatserna för translationell
forskning i Storbritannien är också
väldigt intressanta, där finansierings-
systemet för forskning integrerats högre
mellan forskningsråden och sjukvården,
berättar Martin Wikström.

Utredningen Starka tillsammans
föreslår ett system för nationell samord-
ning, rådgivning och stöd till den
kliniska forskningens aktörer. Utred-
ningen vill underlätta för translationell
forskning, vilket kan förklaras som över-
sättningen mellan teori och praktik,
eller mellan grundforskningen och den
kliniska verkligheten. En tvåvägskom-
munikation där mötet med patienter
ger idéer för forskning och forskningsre-
sultat prövas i verkligheten. 

Anders Arner betonar att det finns
fler dimensioner av translationen mellan
grundforskning och kliniskt arbete än
den organisatoriska. 

– Jag tror att det har ett visst värde
att läkare som bedriver translationell
forskning får träffa forskande läkare
under sin forskarutbildning, inte bara

andra naturvetare eller ingenjörer. Det
är också viktigt att de professorer och
lektorer som läkarstudenterna möter har
en medicinsk kompetens och inte bara
en spetskompetens inom exempelvis
cancercellens biologi.

– Jag tror att det antal medicinare vi
har i dag på forskningsinstitutionerna är
på tok för litet. Vi kommer att ha
många professorer som själva inte gått
kursen i ämnet de är professor i. Det
finns något ologiskt i det här tycker jag. 

Anders Arner betonar att en fors-
karutbildning är värdefull att ha med
sig i en fortsatt läkargärning:

– Jag tror att en grundvetenskaplig
träning är extremt viktig när man går in
i det kliniska arbetet, eftersom den pre-
kliniska forskarutbildningen i många
fall är väldigt stark metodologiskt. Det
är viktigt för läkarens karriärgång och
för professionens akademiska status.
Samtidigt är det kanske även viktigt för
forskningsprojekten inom grundforsk-
ning att forskaren kan se cancerpatien-
ten eller diabetespatienten för sitt inre
när man forskar på sina celler. 

Martin Wikström, som har en egen
bakgrund inom kemi och neuroveten-
skap och länge har forskat inom neuro-
fysiologi, håller med om att antalet
medicinare inom grundforskningen är
för lågt, ”det sjönk som en sten under
1990-talet och har aldrig kommit upp
igen”. Men han vill samtidigt betona att
det är viktigt att föra samman olika
kompetenser. 

– I min lilla forskargrupp hade jag
biomedicinare, ingenjörer och naturve-
tare, och vi samarbetade med medici-
nare. Ibland hade vi olika tänkesätt och
det gav en väldig dynamik. Däremot är
det naturligtvis inte bra om läkarna inte
finns där.

Anders Arner delar uppfattningen att
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– Sjukvården 
och akademin borde
ha samma huvudman

KLINISK FORSKNING

MARTIN WIKSTRÖM:

”Det är viktigt att föra
samman olika kompetenser. 
De olika tänkesätten ger en
väldig dynamik.”



en blandning av kompetenser behövs. 
– Men jag tror att det är viktigt att

ha en signifikant grupp av medicinskt
utbildade inom grundforskningen – för
grundutbildningen, för translationen
och för kommunikationen med kliniskt
verksamma läkare. Även om jag gick
kirurgkursen i grundutbildningen 1975
kan jag fortfarande förstå en del av det
en kirurg som Thomas säger, och det
tror jag är en fördel för translationen.

Thomas Zilling framhåller att en
gemensam huvudman för akademi och
sjukvård skulle vara betydelsefull:

– Det skulle möjliggöra den interak-
tion mellan grundforskning och klinik
som finns i USA. Jag och Anders har
båda en bakgrund vid fysiologen i Lund
och på den tiden visste vi inte var vi
skulle hamna i yrkeskarriären. Samti-
digt hade vi omkring oss en forsk-
ningsmiljö som svensk läkemedelsin-
dustri flera gånger drog nytta av till
exempel vid utvecklingen av Losec, och
där påbörjades den forskning kring glatt
muskulatur som bidragit till att patien-
ter kan få en skonsam mikrovågsbe-
handling av prostataförstoring, där man
förr fick genomgå stora bukoperationer.
Det var möjligt eftersom det fanns en fri
akademi som kunde forska på lite allt
möjligt, och det måste finnas pengar,
plats och möjligheter för en ny genera-
tion att komma in i sådana forsk-
ningsmiljöer. 

Enligt Thomas Zilling håller läkaryr-
ket på att avakademiseras.

– Det finns en trend mot att göra
läkarutbildningen till en yrkesutbild-
ning där man utbildar folk mot att sitta
och ta emot patienter på löpande band
på en mottagning. Jag har alltid fram-
hållit att man i synnerhet på ett univer-
sitetssjukhus ska stå på tre ben i sitt
yrke. Man ska vara en excellent kliniker,
aktiv i sin forskning och sedan ska man
undervisa. Tidigare hade man en meri-
tokrati. På kirurgkliniken i Lund skulle
man till exempel vara docent för att bli
överläkare. Det har fallit bort i dag. Och
finns det inga morötter för att ta sig an
den akademiska biten så faller den också
bort. 

– Utbrändhet har blivit ett stort
problem bland läkare i dag och jag tror
att den pressade arbetssituationen är en
viktig orsak till det. Möjligheten att
som doktor ha kvar den akademiska
biten skapar ett välbehövligt andrum i
systemet, samtidigt som det för den
enskilda patienten är viktigt att ha en
kompetent och uppdaterad doktor,
vilket man blir om man följer med i sin
vetenskap.

Thomas Zilling tror att det är viktigt
att behålla de akademiska kärnämnena i
läkarutbildningen för att behålla den
akademiska karaktären. 

– Man kan inte ha en grundutbild-
ning utan exempelvis farmakologi och
fysiologi som viktiga komponenter. Det
måste finnas en institution för dessa
ämnen som kunskapsbärare till nästa
generation. Detta oavsett vilken peda-
gogik som används som instrument för
lärande.

Anders Arner berättar att han först
var skeptisk till problembaserat lärande
men tänkt om.

– Man måste skilja på undervisnin-
gens curriculum och undervisningsfor-
men. Problembaserat lärande ligger
väldigt nära forskningen och de dokto-
rander jag tagit emot som gått problem-
baserat har varit strålande bra. Det är
viktigt att institutionerna står som
värdar för kurserna och för ämneskom-
petensen, sedan behöver det kanske inte
alltid stå ”fysiologi” på schemat. 

Martin Wikström berättar att hans

dotter vill bli läkare. Om hon istället
skulle vilja bli forskare skulle han
antagligen rekommendera en annan
utbildning.

– Jag tror att 99,99 procent av dem
som börjar på läkarutbildningen gör det
för att de vill bli läkare, vilket är helt
naturligt. Ska de istället gå in i en aka-
demisk forskarkarriär då ska de brinna
för det. För även om forskares karriärvä-
gar har blivit bättre är de fortfarande
krokiga och svåra. Du kan gå många år
innan du slutar klassas som ung
forskare. Det är tufft.

Anders Arner håller med:
– Ja, jag tror också att det är där pro-

blemet ligger. De som börjar på läkarut-
bildningen säger ”nej, jag ska inte
forska, jag ska ju bli läkare”. Det sa ju
jag också. Jag tror att det kan ändras om
man träffar någon som säger: ”Ja, jag var
som du, jag skulle bli läkare men
började forska istället. Jag kanske inte
träffar patienter varje dag, men vi har
väldigt viktiga kliniska samarbeten.”
Finns det sedan möjlighet att få en dok-
torandtjänst efter grundutbildningen så
kanske fler kan börja forska. Det handlar
inte om att alla måste med, men de
medicinare som är extremt intresserade
och forskningsbegåvade får vi inte
förlora inom svensk medicinsk forsk-
ning. 

Helene Thornblad
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THOMAS ZILLING:
”På ett universitetssjukhus bör
man stå på tre ben i sitt yrke.
Man ska vara en excellent
kliniker, aktiv i sin forskning
och sedan ska man undervisa”

ANDERS ARNER:
”Vi kommer att ha många 
professorer som själva inte gått
kursen i ämnet de är professor i.
Det finns något ologiskt i det
tycker jag”
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Å
ret inleds med att mina
farhågor från förra
krönikan inte besannats,
ännu. Infektionssäsongen
är segstartad och många
tummar hålls nu för att

den aldrig ska få upp farten. Läser under
tiden ett reportage om en sjuksköterska som
krossat en tablett och blandat den i ett
dropp eftersom patienten inte kunde svälja. 

Jag blir beklämd, för mig visar det på att
utbildningen inom vårdprofessionerna (ja,
det händer säkerligen lika feltänkta saker i
övriga professioner) lämnar mer att önska än
någonsin. Om inte det grundläggande kon-
ceptet administrering av läkemedel går att
säkerställa i grundutbildningarna, vart är då
patientsäkerhetsfokuset? Att hen skrev ner i
journalen vad som hänt är en klen tröst, det
skulle aldrig ens varit aktuellt att göra det!

Det har gått runt ett mail på sjukhuset.
Ett exempel på den typ av mail som stör
mer än det hjälper oss. Det började som en
inbjudan till något forum, de flesta av oss
får detta och stryker det utan att öppna det,
eftersom det aldrig känts varken relevant
eller tydligt vad man ska med det till. 

Sändlistan verkar mest bestå av att man
oselekterat valt ett antal divisioners
samtliga medarbetare och chefer. Nu var det
någon som i alla fall fick nog och med
”svara-alla” funktionen ifrågasatte varför
detta mail dök upp hos hen och dessutom
dagen efter det att sagda forum avhållits. 

Efter det var snöbollen i rullning. Alla
svarade alla och inte bara om forumet. Nej,
nu kom också en tråd om svara alla, för och
emot, men vilken sida man än företrädde
svarade man alla… dessutom kom det lite
spritt att det ju var roligt att man fick mail,
respektive att det nu var för många mail. 

Viss annan kommunikation tog också

fart där försäljning av hästar och mid-
dagsträffar spelade en betydande del. 

Tyckte jag detta var en rolig kommuni-
kation? Ja, dels för att det är ett ganska
ofarligt sätt att få utlopp för frustration,
dels för att det utmärkt visar på risken med
sändlistor som vem som helst själv får
avgöra om ens budskap riktar sig till. 

Vi kan inte dränka medarbetare och
chefer i vården med massmail, och nu
kanske ögonen har öppnats för detta
budskap om än på ett betydligt mer påtag-
ligt sätt än mina tidigare krönikor!

Idag verkar också medvetenheten om att
vårdstödsutvecklingen behöver sätta högsta
fart fått bättre fäste i verkligheten och att
förnyelse kommer att kosta resurser, både
ekonomiska och i form av medarbetartid.

Viktigt är dock att vårdstödsutveck-
lingen utgår från verksamhetens vård och
inte återigen pressas in i någon ny eller
gammal IT-struktur fylld med onödiga
uppgifter. 

Om inte vården vill ha stöd för vissa
saker så ska de inte tvingas på den. 

Och det gamla påståendet: ”Jag hann 14
patienter på förmiddagen, sedan fick vi
datajournal och nu hinner jag fem”, ska tas
på största allvar. Sverige har inte råd att låta
detta fortsätta. Vi som profession blir snart
färre genom pensionsavgångar, komplexite-
ten ökar och medborgarnas krav likaså, då
måste vårdstöd vara hjälp i att driva vård
inte hindra den.

Vi går in i valåret med diskussion om
skola, vård och omsorg. Jag börjar bli
luttrad, tycker jag hört det så länge jag kan
komma ihåg. Är det nu så att något parti
verkligen vill driva detta även efter valet?
Välkommen till oss i verkligheten och förstå
vad som behövs för att ni ska kunna ge era
väljare det de vill ha!

”Det gamla 
påståendet:  Jag

hann 14 patienter på
förmiddagen, sedan
fick vi datajournal,
och nu hinner jag fem
ska tas på största

allvar.”

MIKAEL ROLFS
Chef för barnanestesin, 
Astrid Lindgrens 
barnsjukhus.

OM OBESANNADE
FARHÅGOR OCH NYA



På Sahlgrenska universitets-
sjukhuset Östra finns två
nationella referensavdel-
ningar för personcentrerad
vård. 
Sjukhusläkaren har besökt

en av dem.
Men vad är egentligen

kärnan i personcentrerad
vård?

t Centrum för personcentrerad vård,
GPCC, vid Göteborgs universitet är
Europas enda forskningscentrum för
personcentrerad vård. 

Vid centret pågår flera forsknings -
projekt som studerar effekterna av per-
soncentrerad vård och hur man kan
designa modeller för vårdformen. Resul-
taten hittills är högst lovande, menar
Inger Ekman, professor i omvårdnad och
föreståndare för centret. 

– Många undrar bekymrat hur
vården ska ha råd att ägna så mycket tid
till att lyssna på patienterna, men jag
vill hävda att det är ett initialt
bekymmer. Att ta tillvara patienternas
resurser har visat sig vara högst effek-
tivt. Den stora utmaningen vi har
framför oss handlar om hur vi ska
förändra en kultur där patienterna går
från att passivt svara på frågor och
lämna prover, till att bli partners i
vården, säger Inger Ekman.

Det är viktigt att begreppet person-
centrering används, menar hon,
eftersom det understryker att patienten
alltid är en person med mänskliga
resurser som vilja, värdighet och ansvar.

Patientens berättelse central
– Forskning vid GPCC visar att vi får
nöjdare och tryggare patienter, kortare

vårdtider och minskade vårdkostnader
om patienters och anhörigas erfarenhe-
ter, kunskaper och resurser bättre tas

tillvara i vården, säger Inger Ekman.
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– Sjukvården har inte råd att
inte ta sig tid med patienterna

Fortsättning nästa uppslag >>

Inger Ekman, professor i omvårdnad och föreståndare för Centrum för personcentrerad vård,
menar att den stora utmaningen är att förändra en kultur där patienterna går från att passivt svara
på frågor och lämna prover till att bli partners i vården. Foto: Cicci Jonson



Sedan november 2012 prövas och utvär-
deras vårdformen vid de två internmedi-
cinska referensavdelningarna på Sahlgrenska
universitetssjukhuset Östra.

Verksamhetschef Putte Abrahamsson och
ST-läkaren Elin Hultgren, menar att
mycket har förändrats på de två avdelning-
arna sedan vårdformen infördes.

Var skeptisk 
– Jag var till en början ganska skeptisk, jag
blev nästan sur på min chef eftersom jag
inte kunde se vad som var nytt med det här
sättet att arbeta, säger Elin Hultgren.

Det uttrycks i många dokument och
visioner att man ska ha ett personcentrerat
arbetssätt och att patienterna ska vara delak-
tiga, men i praktiken arbetar man ändå inte
så. I all fall inte strukturerat och systema-
tiskt, menar Elin Hultgren.

– Om vi jämför med hur vi
arbetade tidigare så har vi skiftat
fokus från det strikta medicinska
och tekniska, till ett större helhets -
tänkande där patienten är delaktig
och har ett inflytande, säger Putte
Abrahamsson.

Men hur ska vårdpersonalen kunna ge
den tid som krävs för att arbeta personcen-
trerat?

– Det handlar om att ställa rätt frågor
och att aktivt lyssna och vara närvarande.
Visst, krävs mer tid initialt, men i det långa
loppet tjänar man in den extra tiden med
råge, säger Elin Hultgren.

Hon berättar om en patient med lever-
svikt efter ett långvarigt alkoholmissbruk.
Patienten kom regelbundet till den intern-
medicinska vårdavdelningen. Många
upplevde patienten som besvärlig och
otrevlig, han skällde ofta ut personalen och
var motvillig att själv delta i den planerade
vården. När Elin bestämde sig för att
behandla honom utifrån ett personcentrerat
sätt hände något. Först blev mannen tyst,
nästan överrumplad.

– Hos oss fick han möjligheten att börja i
träning hos en sjukgymnast och han blev
mer motiverad att själv bidra i sin vård och
behandling. Nu tar han sakta ta de steg som
krävs för att han ska nå sitt mål, säger Elin
Hultgren.

Alla patienter har ett mål
En viktig insikt, menar hon, är att förstå att

alla patienter, oavsett bakgrund eller
sjukdom, har ett mål som vårdpersonalen
inte alltid ser eller hör. 

– Vi upplever att vården blir mer jämlik
när vi arbetar personcentrerat på ett strukture-
rat och metodiskt sätt. Det innebär att risken
för att någon patient blir favoriserad eller sär-
behandlad minimeras, säger Elin Hultgren.
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C
entrum för
person centrerad
vård har nyligen
fått ett uppdrag
av EU-kommissio-
nen att leda ett

forskningsprojekt, WE-CARE,
som ska undersöka hur
Europas vårdkostnader kan
hållas nere, samtidigt som man
behåller eller till och med höjer
kvaliteten på vården. 

Projektet koordineras från
Göteborg och inkluderar flera
europeiska forskningsinstitut
som Imperial College i London,
organisationer som European
Patient Forum samt IT-företag
som IBM.

Några av de områden som
kommer att omfattas av projek-
tet är: patienten som partner,
teknologins möjligheter att
sänka vårdkostnader och för-
bättra vården, hur betal-
ningssystem kan utformas för
att premiera kvalitet och sänka
vårdkostnader.
l Läs mer: www. gpcc.gu.se

GPCC
har fått 
i uppdrag 
att leda
europeiskt
forsknings-
projekt

PERSONCENTRERAD VÅRD

Till en början blev ST-läkaren Elin Hultgren nästan sur på chefen eftersom hon inte kunde se vad som var nytt med personcentrerad vård. Idag tycker hon att hon ser flera fördelar. Foto: Cicci Jonson



Att förändra sig själv är första steget.
En viktig förutsättning för att vård-

formen ska fungera är att chefer är
intresserade och aktivt stöttar ett per-
soncentrerat arbetssätt. 

Vid GPCC har man utvecklat ett
utbildningsprogram som chefer kan
använda sig av i arbetet med att

utveckla vårdformen. Centret erbjuder
också metodikkurser till vårdanställda.

– Det är viktigt att man som arbets-
grupp kan sitta ned och tillsammans
resonera kring de grundvärderingar och
den etik som vårdformen vilar på. Det
handlar också om att tydligt strukturera
och definiera vem som ska göra vad och

hur det ska genomföras. Det här är inget
flum, det handlar om att göra vården
mer effektiv och värdeskapande, säger
Putte Abrahamsson.

Det är viktigt att understryka menar
han, att det inte handlar om att patien-
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Till en början blev ST-läkaren Elin Hultgren nästan sur på chefen eftersom hon inte kunde se vad som var nytt med personcentrerad vård. Idag tycker hon att hon ser flera fördelar. Foto: Cicci Jonson

Fortsättning nästa uppslag >>
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När patienten kommer till avdelnin-
gen sker ett ankomstsamtal med en
sjuksköterska utifrån ett struktur-

erat formulär. I dialog med patienten ställs
frågor som närmare vill undersöka varför
patienten sökte vård, hur hälsan eller sjuk-
domen påverkar patientens vardagliga liv
och vilka förväntningar och mål patienten
själv har, när det gäller att återgå till vissa
aktiviteter eller återfå specifika funktioner. 

Patienten får även skatta sina
förmågor och symtom och en noggrann
kartläggning görs av patientens resurser;
funktionsnivå, boendesituation, sociala sit-

uation samt eventuella psykosociala
faktorer som kan vara av betydelse för
vård och behandling.

Patienten får redan från början fundera
över om han eller hon behöver särskilda
rehabiliteringsinsatser eller andra hjälpin-
satser efter utskrivning från sjukhuset. 

Kontakt tas tidigt med exempelvis
arbetsterapeut, sjukgymnast samt
ansvarig biståndshandläggare.

Resultatet från sjuksköterskans
ankomstsamtal används sedan ihop med
läkarens bedömning för att upprätta en
vårdplan tillsammans med patienten.

Detta görs inom ett dygn från inskrivning. I
vårdplanen finns även ett preliminärt
utskrivningsdatum. 

Vårdplanen dokumenteras sedan i jour-
nalen som ett teambeslut och lämnas
skriftligt till patienten. Här kan patienten
själv läsa om kontaktorsak, planerad
behandling och vilket eller vilka mål patien-
ten har uppgett vad gäller funktions- och
aktivitetsnivå, samt planerat datum för
hemgång.

Utvärderingar visar att vårdformen resul-
terat i en högre omsättning av patienter och
att medelvårdtiden successivt har sänkts. 

SÅ BEDRIVS DEN PERSONCENTRERADE VÅRDEN

– Det är spännande att se hur den skeptiska hållning jag tidigare mötte hos många chefer nu har vänt till ett nyfiket intresse, 
säger Putte Abrahamsson. Foto: Cicci Jonson

ter ges möjlighet att beställa vård och
behandlingar. Den läkarbedömning som
görs utgår ifrån vad som är rimligt
utifrån patientens medicinska behov.

– Risken för överdiagnostik och över-
behandling är större om man inte får till
en god dialog med patienten. Vi ser att
patienterna blir trygga av att redan från

början veta hur planeringen ser ut. Och
vi får inte längre lika många telefonsam-
tal från oroliga anhöriga, säger Putte
Abrahamsson.

Tanken är nu att samtliga avdelningar
på sjukhuset ska börja arbeta med per-
soncentrerad vård. Samtidigt pågår flera
utvecklingsprojekt. Putte Abrahamsson

menar att samarbetet och kommunika-
tionen med primärvården behöver för-
bättrats, likaså utvecklingen av effektiva
IT-stöd. Diskussioner pågår även kring
hur läkemedelsanvändning och läkeme-
delsinformation ska förbättrats och inte-
greras i vårdformen.

Eva Nordin



Vid Centrum för personcen-
trerad vård bedrivs ett 30-tal
forskningsprojekt kring
såväl långvariga sjukdomar
som vårdens organisation. 

t Nästa steg är att utvärdera vårdfor-
men utanför sjukhus, där patienter med
akut kranskärlssjukdom får behandling
i öppenvården.

Karl Swedberg är seniorprofessor i
medicin vid Sahlgrenska akademin.
Sedan drygt tre år är han forskningsråd-
givare vid Göteborgs centrum för per-
soncentrerad vård. Centret bildades
2010 med stöd av regeringens strate-
giska satsning på vårdforskning.

– Under mina år i vården har
sjukvården förändrats på många olika
sätt. Vi har fått en fantastisk utveckling
inom diagnostik och behandling, men
på vägen har vården förlorat den nära
kontakten med patienterna. Nu har
forskning visat att när man arbetar mer
personcentrerat kan man förändra och
förbättra vården, säger Karl Swedberg.

Forskning kring
svårförklarade symtom
Ett centralt forskningsområde vid
GPCC handlar om svårförklarade
symtom, och att skapa en grundläg-
gande förståelse varför patienter mår
som de gör vid sjukdom. 

Inom primärvården räknar man med
att mellan 15 till 30 procent av patien-
terna uppvisar medicinskt oförklarade
symtom, ofta handlar det om ett eller
flera symtom som orsakar stort lidande
och ofta är förenade med en försämrad
organfunktion. 

Många patienter upplever känslor av
maktlöshet och har en önskan om att bli
sedda och bekräftade. I bakgrunden kan
det även finnas socioekonomiska faktorer
som påverkar patienternas livssituation

och därmed även hälsoprocessen. 
– Vi har idag en högst begränsad för-

ståelse om varför människor drabbas av
olika slags symtom vid sjukdom. Vad är
det till exempel som gör att man blir
andfådd, har ont i ryggen och är trött
vid hjärtsvikt. Den tekniska utveck-
lingen har gjort det möjligt att mäta
och avbilda olika funktioner, men vi vet
fortfarande väldigt lite om hur männi-
skor känner sig och varför, säger Karl
Swedberg.

Ett annat pågående forskningspro-
jekt omfattar patienter med akut

kranskärlssjukdom där behandlingen i
första hand ges i öppenvården. Centret
vill utvärdera effekterna av ett person-
centrerat förhållningssätt och även se
hur vårdkedjan kan stärkas och kommu-
nikationen mellan akutsjukvård, öppen-
vård och primärvård kan förbättras och
effektiviseras.

– Om man uppmärksammar och
lyssnar på vad patienten faktiskt säger
och tillsammans gör en överenskom-
melse om vilka insatser som krävs och
hur man kan hjälpa patienten, så får vi
nöjdare patienter och en mer effektiv
vård. 

Studien beräknas vara klar under
2014. Förhoppningen är att vården ska
få bättre kunskap om hur man ökar
tilltron till den egna förmågan hos pati-
enter som vårdats för akut kranskärls-
sjukdom. Men även bättre kunskap om
hur man kan öka patienters välbefin-
nande och minska deras oro och lidande.

”En förutsättning för att 
lyckas är att läkare är med
och driver processen”
Intresset för personcentrerad vård och
den forskning som bedrivs vid GPCC är
stort. Karl Swedberg får regelbundet
förfrågningar från olika landsting om
hur man går tillväga för att förändra
vården till ett mer personcentrerat för-
hållningssätt. Det krävs både tid och
tålamod, menar han:

– Vår erfarenhet av det föränd-
ringsarbete som pågår vid de två refe-
rensavdelningarna på Sahlgrenska uni-
versitetssjukhuset Östra, visar att det
kan ta ett eller två år att ställa om hela
verksamheten. En viktig förutsättning
för att lyckas är att läkare är med och
driver processen, och att cheferna stödjer
vårdformen, säger Karl Swedberg.

Eva Nordin
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Karl Swedberg, seniorprofessor i medicin vid
Sahlgrenska akademin: ”Det kan ta år att ställa
om till personcentrerad vård”.

Foto: Johan Wingborg

”Vi vet fortfarande väldigt lite om 
hur människor känner sig och varför”
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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 V 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”.

Dubbelkryss nr 1/2014

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

Namn .......................................................................

Adress......................................................................

Postnr ....................Ort .............................................

Kr
ys
sm
ak
ar
e:
 A
nd
er
s 
Lu
nd
st
rö
m

-- 
 
Farligt byggnadsmaterial.                                               A 

108 52 113 97 92 59       

 
Inom vettiga gränser.                                                       B     

101 114 50 88 94 69     

     
Ibland  med försvinna.                                                     C 

26 16 22 61 30                

 
Det dröjer ett bra tag till nästa.                                        D 

63 32 18 57 106               

      
Kan man både korv och jazz.                                           E                                    

68 119 91 80 36               

 
Pryder en katt.                                                                  F                                                 

49 41 109 8 24 70 77            

  
Jag vill leva, jag vill dö i Norden.                                   G 

111 67 58 33 2 90              

 
Vinterfenomen.                                                                H               

117 14 95 110 73 20 11 17         

  
Har ibland ekat genom FN-skrapan.                                 I 

103 1 81 19                 

 
 Väldoftande virke.                                                           J                               

39 46 27                   

   
En fluga gör ingen sommar, en – gör ingen vinter.         K 

115 82 23 10 72 51             

 
Som Carlsson när han kom till Moster.                           L         

102 65 87 60 35 9 56            

  
Kan vara av papper, tyg eller en bit mark.                     M 

21 45 15 99 25               

 
Husdjur.                                                                           N                        

6 89 31 64 98 116 47 83         

 
Kyrkord.                                                                          O 

76 42 79 71                 

  
För fina halsar.                                                                 P  

84 107 34 78 54 43 4          

 
Skapas tydligen inte alltid av larm.                                 Q  

105 85 53 3 38 93 7 28         

 
 I avskedets stund.                                                            R 

12 62 29 74                  

 
Skeppsdetalj för 1000 år sedan.                                        S  

112 48 13 96                  

 
Satt i granen.                                                                    T 

104 75 86 37 44 5             

 
Får många i sällskapet att sjunga.                                    U 

40 66 100 118 55              
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D
et är skillnad på kränkningar och kränkningar.
När Wilhelm Röntgen kränkte den personliga
sfären och tittade innanför fasaden för 113 år
sedan fick han det första Nobelpriset i fysik

och gjorde mänskligheten en stor tjänst.
I dag är det FRA, NSA och andra trebokstavsinstitut

(TBI) som står för de största kränkningarna, menar
Henrik Widegren när vi kontaktar honom om den nya
musikvideon, "Röntgenläkaren", på sjukhuslakaren.se.

– Trebokstavsinstituten vet vad vi köper, vad vi
mailar, var vi är och nästan vad vi tänker, så varför inte
låta dem göra lite nytta för läkarkåren och alla sjuka
patienter, menar Henrik Widegren och föreslår att
Region Skåne anlitar dem för att hålla reda på
remisser, blodvärden och annat akut, som idag är
omöjligt att hitta med sjukvårdens IT-system innan
patienten gått hem.

– Musikvideon "Röntgenläkaren" är en historia som
går från moll till dur, från osäkerhet till klarhet. Det
skulle kanske sjukvården också kunna göra om man
bara hade lite mer fantasi och förtroende för TBI-insti-
tuten.

t De tre först slumpvist dragna rätta
lösningarna av dubbelkrysset i nummer 6/2013
kom från:
Lena Smith, Uppsala.
Henrik Söderbergh, Örebro.
Bengt Ljungström, Karlshamn.
Poeten var Samuel Columbus. Dikten: Hörseln. 
Diktstrofen som efterlystes:
”Ingen må mig det förneka, 
att jag lustigt älska må,
lustig sång och lustig skämtan, 
lyda gärna örat på,
Frisk trumpeta, puka, trumma,
lustigt om mina öron brumma”.

Vinnare

 
Kung Oscar II: Hovmästarn, vad är det här för - ? 
 Det är stadshotellet i Marstrand, Ers Majestät.               A 

108 
    S 

68 
    Y 

41 
    L 

94 
    T 

74 
    A 

       

 
Börsterm.                                                                          B  

65 
    A 

32 
    G 

45 
    I 

120 
    O 

      

     
Har somliga gjort för att undanhålla skatt.                      C 

91 
    M 

72 
     Ö 

71 
    R 

37 
    K 

105 
    A 

112 
    T 

           

 
Med fjärd besjungen av Taube.                                       D  

102 
    U 

64 
    T 

118 
    Ö 

                  

 
Läran om det sköna.                                                         E 

4 
    E 

56 
    S 

75 
    T 

93 
    E 

109 
    T 

116 
     I 

98 
    K 

         

 
Verksamhet under bar himmel, lyder under eget verk.    F                                   

35 
    L 

97 
    U 

14 
    F 

100 
    T 

83 
    F 

21 
     A 

123 
    R 

88 
    T 

         

 
Bjuder på underhållning för hela familjen.                      G 

52 
     C 

9 
     I 

119 
    R 

61 
    K 

42 
    U 

86 
    S 

             

 
Kan innebära råkurr.                                                        H                     

51 
     O 

115 
    M 

26 
    G 

48 
    Å 

121 
    N 

46 
    G 

            

 
Rymdmått.                                                                         I 

106 
    L 

24 
     J 

55 
    U 

36 
    S 

82 
    Å 

73 
    R 

          

 
- är rus utan vin. (Goethe).                                               J                               

124 
    U 

2 
    N 

10 
    G 

11 
    D 

113 
    O 

6 
    M 

             

 
Möter man inte längre i skogarna, inte ens i Sibirien     .K 

63 
    M 

20 
    A 

103 
    M 

125 
    M 

28 
     U 

57 
     T 

 127 
     A 

16 
     R 

         

 
Utflykt i vatten.                                                                L           

122 
    B 

7 
    Å 

22 
     T 

30 
    T 

107 
    U 

84 
     R 

             

 
I slottsparken på Gustaf III:s tid.                                    M 

90 
    U 

96 
    P 

81 
     P 

33 
    T 

40 
    Å 

3 
     G 

          

 
Sådan text utesluter inte allvar.                                        N 

43 
    S 

19 
    K 

77 
    Ä 

8 
    M 

13 
    T 

60 
     S 

38 
    A 

39 
    M 

        

.                                                             
Kan man göra med ögonen.                                             O 

53 
    H 

110 
     I 

104 
    M 

27 
    L 

80 
     A 

              

 
Händer att  man får göra i folksagorna.                            P 

15 
    Ö 

5 
    N 

47 
    S 

87 
    K 

95 
     A 

              

 
Sprang.                                                                             Q  

101 
    R 

34 
    Ä 

117 
     N 

69 
    D 

12 
    E 

            

 
Glapp och kan man i kapp.                                              R 

29 
     S 

92 
    P 

78 
    R 

1 
     I 

49 
    N 

59 
    G 

99 
    A 

          

 
Som somliga myror.                                                         S  

70 
     E 

23 
     T 

44 
     T 

89 
    R 

58 
     I 

76 
    G 

25 
     A 

           

 
Går med i tåget.                                                                T 

54 
    L 

62 
    Ä 

126 
   M 

114 
    M 

18 
    E 

67 
    L 

            

 
Anbefalls vid hovet.                                                         U 

79 
     N 

31 
     I 

50 
     G 

17 
    N 

85 
     I 

66 
     N 

111 
    G 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätt lösning på förra 
numrets kryss

De fina teckningarna i "Röntgenläkaren" är gjorda av Louise Wester, som
även ritade "En kväll på akutmottagningen" och är aktuell med ett nytt lexikon för
tonårsslang som heter "Vad är det dom säger?"

RÖNTGENLÄKAREN SOM VILLE SE ALLT

NY MUSIKVIDEO PÅ SJUKHUSLÄKAREN.SE



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

I samband med Sjukhusläkarnas ordinarie
fullmäktigemöte bjuder vi in alla intresserade
till ett öppet seminarium: Finansiering och
styrning för en jämlik sjukvård.

Tid: Fredagen den 14 mars 2014, kl 9-12.
Plats: Näringslivets Hus, Wallenbergaren, Storgatan 19, 
Stockholm.
Moderator: Thomas Zilling, ordförande i Sjukhusläkarföre-
ningen, överläkare och kirurg.
09.00-09.30. Dansk sjukvård efter regionreformen: 
Anja Mitchell, ordförande i danska Overlægeforeningen. 
09.30-10.00. Tio år med statligt finansierad sjukvård i Norge:
Arne Refsum, tidigare ordförande i norska Overlegeforeningen.
10.00-10.30. Kaffe.
10.30-12.00. Paneldiskussion:Hur ska svensk sjukvård 
finansieras och styras mot en jämlik sjukvård? Mats Eriksson,
ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, Anders Andersson
(KD), Socialutskottet, Helene Hellmark Knutsson (S), lands-
tingsråd i Stockholm, Mats Persson (FP), landstingsråd i Skåne. 

Fri entré.
Begränsat antal platser. 
Föranmälan krävs till madeleine.blomquist@slf.se 
senast den 11 mars 2014. 
Mer info: www.sjukhuslakarna.se

HUR SKA
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BLI JÄMLIK?
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