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Ska det bli
obligatoriskt 
för ST-läkare 
att randa
i primärvården?
n I Västra Götalandsregionen är
tanken att det ska bli verklighet inom
kort. Sjukhusläkaren ställde frågan till 
professionen: Tummen upp, eller
tummen ned? 

Desperat “tomte” ringde  
och undrade hur han skulle 
bli av med skägget?

Hade injicerat
maizenamjöl 
för att 
motverka 
blodförtunning

Vuxen man
uppgav att
han druckit
liniment
i sömnen
avsett
för kossor

PÅ GIFTINFORMATIONSCENTRALEN GÄLLER
DET ATT VARA BEREDD PÅ ALLA NÖDSITUATIONER

Porträttet 
Brinner för att 
göra världen
hälsosammare
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Ledaren 
Hoppas du
snart är hemma
igen Fikru Maru

#utantystnadsplikt

”SKL
förvanskar
verkligheten”

”Förändring
kommer
att ta tid”

”Makt, pengar och
meningslös byråkrati
förstör sjukvården”



S
jukvården i Sverige anklagas
ofta för att vara fragmentise-
rad och toppstyrd så att admi-
nistrativa intressen går före
befolkningens behov. Nu
finns en risk att denna lusta

att bryta ner sammanhang till svårbegrip-
liga detaljer drabbar ST-utbildningen för
sjukhusläkare. 

Under ST hoppas jag att alla läkare lär
sig det essentiella inom sin specialitet,
men också var kunskaperna slutar och när
det är dags att omvärdera ett fattat beslut. 

I Västra Götalandsregionen ligger ett
förslag om att tvångsplacera ST två månader
i primärvården. Man verkar helt sonika ha
fått för sig att läkarbristen i primärvården
kan mildras på detta sätt, men använder
omskrivningar som att det leder till en ökad
förståelse för primärvårdens uppdrag. 

Den förståelsen är viktig, och alla måste
därför få bra placeringar i primärvården
under sin introduktionstjänst. Vi i Sjuk-
husläkarna har kämpat för att få behålla
AT, men då det nu istället blir en
bastjänstgöring, BT, tillgänglig för alla
oavsett utbildningsland, så får vi nu lägga
kraft på att den ska bli så bra som möjligt. 

En primärvårdsplacering är en viktig
del i BT. Självklart kan det även för vissa
ST vara adekvat med en senare randning i
primärvården, men då ska planeringen
utgå just från utbildningsvinsterna. 

Argumenten mot det lagda förslaget är
många och goda, och inte ens de presum-
tiva mottagarna, representerade av svensk
förening för allmänmedicin, stödjer för-
slaget. 

Förslaget försämrar möjligheten till
kontinuitet till handledaren på den
egna kliniken, vilket gör det svårare att
säkerställa att målbeskrivningen följs.
Om en ST-läkare behöver ökat stöd finns
det med alltför många kockar en risk att
den insikten faller mellan stolarna. 

Vidare har många ST-läkare redan idag
svårt att hinna med att uppfylla sina mål
och gå alla sina obligatoriska kurser. Jag
hoppas därför att man i Västra Götalands-
regionen har förmågan att inse när ett

förslag behöver skrotas. 
Om man vill ge primärvården bästa

möjliga förutsättningar att vara basen i
sjukvården, satsa istället på att skapa en
attraktiv arbetsmiljö! 

Våra kollegor på vårdcentralerna får ett
omöjligt uppdrag när patienter med
omfattande vårdbehov inte bereds plats för
inneliggande vård. Utöver riskerna för
patienterna skapar det en etisk stress som
är svår att hantera. 

Vi behöver en sjukvård dimensionerad
efter befolkningens behov, först när vi
slutar flytta runt patienter i systemet som
brickor på ett spel så kan vi få full effekti-
vitet och arbetsglädje. 

Vi är många som vittnat om att vård -
platsbristen leder till risker, patientskador
och en förfärlig arbetsmiljö. För att få mer
objektiv fakta utlyste Sjukhusläkarna
tidigare i år ett stipendium, som Martin
Holzmann nu tilldelats. Jag ser med
spänning fram emot att följa arbetet, som
syftar till att visa hur tillgången på vård -
platser påverkar risken att dö i anslutning
till ett besök på akutmottagningen. 

Vi går nu mot juletider. Jag önskar mig
en sjukvård med rimlig dimensionering
efter befolkningens behov, där rätt insats
kan ges i tid och där bristande kontinuitet
tillhör undantagen. 

Jag tror att vi då som bonus får en
bättre arbetsmiljö och minskade sjuk-
skrivningar bland läkarna. 

Jag vill även sända en hälsning till Dr
Fikru Maru, som fortfa-

rande sitter fängslad i
Etiopien, med total
frånvaro av rättslig
process. Här behövs
tydliga

diplomatiska
insatser från

Sverige. 
Vi hoppas att du snart är

hemma hos din familj igen! 
Slutligen vill jag önska er alla

en riktigt god jul med tid för
avkoppling och återhämtning,
och ett gott nytt år 2018! 
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1. Giugliano RP et al. Edoxaban versus Warfarin in Patients with Atrial Fibrillation NEJM 2013;369(22):2093–2104. 
2. LIXIANA®, SPC juni 2017).
* Allvarliga blödningar: Definierat av International Socielty of Thrombosis and Haemostasis som: i) fatala blöd-
ningar; och/eller ii) symptomatisk blödning i kritiska områden/organ så som intrakraniell, intraspinalt, intraokulär, 
retroperitoneal, intraartikulär eller perikardiell, eller intramuskulär med kompartmentsyndrom; och/eller iii) 
blödning som orsakar ett fall i hemoglodbin-nivåerna med 2,0 g/L eller mer, eller att de leder till transfusion med 
två eller mer enheter av helblod eller röda blodceller.

ORAL, DIREKT FAKTOR 
Xa-HÄMMARE

DOKUMENTERAD 
SÄKERHETSPROFIL1

Signifikant minskning av allvarliga blödningar* 
jämfört med välinställda warfarinpatienter

Non-inferior jämfört med välinställt  
warfarin för prevention av stroke/SEE

BEVISAD EFFEKT1

En tablett dagligen med eller utan mat

ENKEL OCH SMIDIG DOSERING2

LIXIANA® (edoxaban) 
En tablett per dag vid  
icke-valvulärt förmaksflimmer

Uppdaterad SPC:  
Behandling med Lixiana kan 

påbörjas eller fortsättas 
hos patienter som behöver 

elkonvertering. 

LIXIANA® (edoxaban) filmdragerade tabletter 15 mg, 30 mg, 60 mg. Övriga antitrombotiska medel. Rx, F, SPC 06/2017. 

q  Läkemedlet är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera ny säkerhetsinformation. Hälso- och   
 sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning.

INDIKATIONER: Pro�lax av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer (NVAF) med en eller flera riskfaktorer, 
såsom kronisk hjärtsvikt, hypertoni, ålder ≥75 år, diabetes mellitus, tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA). Behandling av djup ventrombos 
(DVT) och lungembolism (LE), samt pro�lax av recidiverande DVT och LE hos vuxna.
KONTRAINDIKATIONER: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne Kliniskt signifikant, aktiv blödning. Leversjukdom förknip-
pad med koagulopati och kliniskt relevant blödningsrisk. Organskada eller tillstånd som anses utgöra en ökad risk för större blödning. Detta kan omfatta 
pågående eller nyligen inträ�ade ulcerationer i mag-tarmkanalen, förekomst av maligna tumörer med hög blödningsrisk, nyligen inträ�ade hjärn- eller 
ryggradsskador, nyligen genomgången hjärn-, ryggrads- eller ögonkirurgi, nyligen inträ�ad intrakraniell blödning, kända eller misstänkta esofagusvaricer, 
arteriovenösa missbildningar, vaskulära aneurysm eller större intraspinala eller intracerebrala vaskulära missbildningar. Okontrollerad svår hypertoni
Samtidig behandling med andra antikoagulantia, t.ex. ofraktionerat heparin (UFH), lågmolekylärt heparin (enoxaparin, dalteparin etc.), heparinderivat 
(fondaparinux etc.), orala antikoagulantia (warfarin, dabigatranetexilat, rivaroxaban, apixaban etc.), förutom vid byte av oral antikoagulationsbehandling 
under speciella omständigheter eller när UFH ges i doser som krävs för att hålla en central ven- eller artärkateter öppen.
GRAVIDITET OCH AMNING: Säkerhet och e�ekt för edoxaban har inte fastställts hos gravida eller ammande kvinnor. Lixiana är kontraindicerat under gravid-
itet och amning. Vid förskrivning och för aktuell information, förpackningar och priser se fass.se. 
INNEHAVARE AV MARKNADSFÖRINGSTILLSTÅND: Daiichi Sankyo Europe GmbH. Representant: MSD Sverige, Box 45192, 104 30 Stockholm Tel: 08-578 135 00 
MSD, Box 45192, 104 30 Stockholm BIVERKNINGAR SKA RAPPORTERAS. Rapporteringsblanketter och information finns på lakemedelsverket.se/rapportera. 
Biverkningar ska även rapporteras till MSD via telefonnummer. 077-5700488 eller via e-post: medicinskinformation@clinicaltesting.se   
09-18-CARD-1231024-0000 sept 2017
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– Skrota förslaget om 
obligatorisk ST i primärvården

ELIN KARLSSON,
VICE ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA
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10 400 kvinnliga
läkare har gått
samman i det hittills
största #metoo
uppropet och ställt
krav på en arbets -
miljö fri från negativ
särbehandling, 
diskriminering och
övergrepp. 

t Det är en mycket allvarlig
signal och nu måste vi alla se
till att det blir en ordentlig
ögonöppnare som inte slutar
här. 

Tillsammans måste vi alla
göra vad vi kan för att säker-
ställa att alla kollegor bemöts
respektfullt. 

Prata om uppropet! Våga
säga ifrån när skämtet inte
känns roligt eller när jar-
gongen leder till ett förmin -
skande av kollega. Det ingår i
vår yrkesetik! 

Ögonöppnare 
som inte 
får sluta här

#utantystnadsplikt
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Tidningen Sjukhusläkaren
bevakar fackliga och sjukvårds politiska frågor.
Tidningen ges ut av Sjukhusläkarna som är den största
yrkesföreningen inom Sveriges läkarförbund, med drygt
18.000 medlemmar – cirka 40 procent av Läkarförbundets
medlemmar; alla sjukhusspecialist er, samt professorer,
docenter och högskolelektorer vid universiteten. 

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

ISSN 1651-2715. Medlem i

SJUKHUSLÄKAREN DIN TIDNING 

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

t Christer har varit chefredaktör, redigerare och reporter på
tidningen Sjukhusläkaren sedan 2001.
Dessförinnan jobbade han under många år på
dagstidningen Arbetet som reporter, redigerare,
nattchef och redaktions sekreterare.
Christer har även under många år frilansat åt en
rad tidningar, tidskrifter och organisationer som

journalist och webb och tidningsdesigner.

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

t Anna Sofia är journalist med mångårig erfarenhet från
lokaltidningen TTELA.
Anställdes på Sjukhusläkaren 2016, dessförin-
nan hade hon ett vikariat på Läkartidningen. 
Anna Sofia har hand om sjukhuslakaren.se och
våra konton på sociala medier. Brinner för
fackliga frågor och vill gärna komma ut i verk-

ligheten så ofta som möjligt.

Sjukhusläkarens redaktion

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

I detta nummer:

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

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

Kontaktuppgifter Sjukhusläkaren
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1A Farma = Sandoz = Novartis

Förkortad förskrivningsinformation

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

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

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

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

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

Välj Pregabalin 1A Farma från Sandoz om du vill möjliggöra: 
Gör ett aktivt val och frigör resurser i vården
Apoteken byter inte automatiskt ut Lyrica®2  

 27–57% i besparingar jämfört med Lyrica®3

 Återinvestering i forskning och utveckling av nya innovativa läkemedel från Novartis
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Varför är det så svårt att
skapa ett hållbart och
smidigt sjukvårdssystem?
Jag menar att det har med
behov av makt och lön att
göra!

t Låt oss börja med lönen. Man vänjer
sig vid det man får. Kanske investerar i
hus och bil. Det blir en ganska konstant
månadsavgift som ska betalas.

Då är man inte beredd att gå tillbaka
till en tidigare eller enklare tjänst med
lägre lön. Det blir bara så. 

Därför har vi exempelvis ett antal
sjuksköterskor, som blivit upphöjda till
avdelningschefer eller verk-
samhetschefer, eller vissa läkare, som har
lämnat kliniken för den administrativa
verksamheten. Och det kan gälla bättre
betalda icke-medicinska administratörer
som lämnat sin tidigare tjänst, exem-
pelvis på en bilfirma.

Är man låst vid ekonomin, som man
oftast är, då kommer också den
förrädiska   lojaliteten. Man måste bli
lojal med nästa chefsnivå, annars får

man sluta (själv eller sparkas). Med
lojalitet uppåt följer svek och distans
gentemot undersåtarna, medarbe-
tarna. Därför har ofta mellanchefer
det svårt, kolleger är besvikna och
mellanchefen kan inget göra. 

Linjeorganisationen är ett
riktigt fördärv. Man får inte

tala med någon som har en
nivå högre än den egna
chefen, då får man repri-
mander, antingen av den

egna chefen eller för att
man besvärat den högre

chefen. Eftersom många söker
sig till en högre tjänst för

maktens skull
hålls många

goda

förslag tillbaka. Det kan vara viktigare
att avstyra än uppmuntra. 

Byråkrati har segrat
över flexibiliteten
Avståndet från verksamheten till den
verkliga ledningen har ökat monumen-
talt sedan sjukvården drabbades av
NPM, new public management, en led-
ning som sköts av andra än de som står
för kompetensen. Det är den verklighet
vi befinner oss i idag. Byråkratin har
segrat över flexibiliteten, och kompe-
tens har inget reellt värde. Linjeorgani-
sationen gör att ett beslut snabbt sprids
över medarbetarna, men inga invänd-
ningar går tillbaka. Och med behovet av
makt över andra vill dessutom inte mel-
lancheferna ha några kommentarer från
personalen.

I staben görs uppdragen
större än de verkligen är
Många söker sig till chefskapet därför att
de är antingen inkompetenta, trötta eller
lata. De brukar gå runt med en pärm
under armen, för att se viktiga och upp-
tagna ut. Men uppe i staben, i
sjukhusledningen, där är det ofta ännu
värre. Man har anställt så många admin-
istratörer att uppdragen måste ofta göras
större än de verkligen är, och det är ofta
dessa personer som förstör vardagen för
hårt arbetande sjukhus personal. Vi tvin-
gas ha administrativ information på de
kliniska morgonmötena, där lean och
andra kvalitets system får större betydelse
än medicinsk verksamhets utveckling. 

Det intressanta är att med adminis-
trativa titlar som ”-specialist”, ”-utveck-
lare” eller ”-ansvarig” så får de en
position, trots att de inte har en aning
om skillnaden mellan bakterier och
virus. Ibland kan de inte ens skilja
mellan behovet av nya britsar, från
behovet av förbättrad vård. Allt är bara
budget. Det är dessa icke-medicinska
administratörer, och gammal utled
sjukvårdspersonal, som styr våra
sjukhus.
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Beställ på 
wolterskluwer.se/offentligapublika tioner

Ett drygt tiotal länder och delstater legaliserar döds-
hjälp. I många av dem fi nns betydande mängder forskning 
och offentlig statistik kring denna praxis. I rapporten ges 
en samlad och uppdaterad bild av kunskapsläget vilket 
innebär ökade möjligheter att pröva bärkraften i många 
av de argument som förs fram av både förespråkare och 
motståndare till dödshjälp i Sverige.

DÖDSHJÄLP – EN KUNSKAPSSAMMANSTÄLLNING
Utgivare: Statens medicinsk-etiska råd (Smer)

Dödshjälp – forskning 
och statistik till hjälp för 
den svenska debatten

Nyhet

Makten, lönen och den meningslösa byråkratin

AV PER BJÖRGELL • Akutläkare

10 FÖRSLAG SOM SKULLE FÖRBÄTTRA SJUKVÅRDEN ENORMT

Så, vad ska man göra? 

Gör aktiva läkare till sjukhuschefer, låt dem jobba
på golvet en dag i veckan. 

Ta bort alla meningslösa mellan chefer, från 
biträdande sjukhuschefer till divisionschefer och de

flesta mellanchefer. 

Utöver ekonomichefen, ta bort de flesta
administratörer  , som klinikutvecklare, leanspecia-

lister, HR-personal, kommunikationschefer och stabs -
chefer, och även de flesta ekonomer.

Låt patienterna och deras behov stå i centrum och
ge klinikcheferna kraft, direkt under sjukhuschefen. 

Ta bort linjeorganisationen. 

Alla anställda ska arbeta med något i den 
praktiska vården. 

Politikerna ska inte lägga sig i, bara finansiera 
verksamheten. 

Återinför sjuksköterskor som avdelnings -
föreståndare under ansvariga läkare. 

Ta bort konsultavtal och balanced scorecards. 
Låt de medicinska sekreterarna sköta

administrationen  . Återgå till manuella rutiner där det blir
enklast.

Ge den medicinska verksamheten kliniska 
möjligheter, skapa god arbetsmiljö, och se till att

all personal (som ska stanna) vill vara och blir kvar.
Per Björgell
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men hälso- och sjukvård är inte en av
dem. 

Botten nåddes dock när Dag Larsson
försökte spela barmhärtig samarit och
förklarade att han minsann åkt hem till
den patient som i ett uppmärksammat
fall inte fick sin canceroperation i tid.
Det hedrade programledaren att hon där
gick in och (bildligt talat) drog ner
brallorna   på Larsson, som ju är en av de
högst ansvarige för ett system där sådant
här allt för ofta tillåts hända. 

Att vi har den här situationen med
ett tondövt, propagandistiskt och
cyniskt vårdkomplex å ena sidan, och en
alltmer uppgiven, bekymrad och nästan
desperat professionell vårdkår  å andra
sidan är givetvis djupt bekymrande och

mycket allvarligt. Det tyder på en all-
varlig brist på förtroende mellan de här
parterna. Någon kortsiktig lösning
finns inte. Att åka till Grekland, det
land i Europa som verkligen har fått se
sin hälsovård närmast krossas, är bara
ännu ett exempel på det cyniska spel

som landstingen ägnar sig åt. Men att
göra sig av med de tjugoen regionala
systemen som hellre ser till sina egna
politiska och ekonomiska intressen än
till vårdgivarnas arbetsmässiga och
patienternas säkerhetsmässiga intressen,
vore ett steg i rätt riktning. 

9
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D
et är (nästan) alltid
lika beklämmande
att ta del av
Sveriges Kom-
muners och Lands -
tings drapor om

vården i Sverige. Ibland övergår de
dock till rena historieförvanskningen. 

I slutet av september (innan alla data
hunnit fås fram) promulgerade SKL ut
en promemoria ”Så blev sommaren i
vården” där man förklarade att
sommaren 2017 förflutit
”som förväntat”. Inga
patienter hade utsatts
för fara och överlag
var läget oförändrat
från föregående år. 

Det är en tunn
soppa som SKLs
byråkrater fått ihop.
Den bygger på en
enkätundersökning av
typen ”som-man-frågar-

får-man-svar” och dess argument (om
man kan kalla de så) är mer än lovligt
förvirrande och förvirrade. 

En av nyckelfrågorna rör
bemanningssituationen  . Här frågar
SKL om den utföll som ”förväntat”. Att
frågan är felaktigt ställd torde vara
klart från början. 

Får man tillbaka en enkät där 83
procent svarat samma sak är det en
bekräftelse på just det. Tolkningen är
inte att ”sommaren avlöpte som förvän-

tat”. Eftersom de flesta för att inte
säga alla landsting tydligen
hade indikerat att de förvän-
tade sig att läget skulle bli
”ansträngt” är det just det som
är den korrekta slutsatsen. 

Vad det egentligen
betyder i sammanhanget vet
alla som lever i verk-
ligheten: inställda och upp-

skjutna operationer, fortsatt
personalflykt och för många

allt för mycket överarbete. SKL spelar
här ett cyniskt spel när de försöker
framställa läget som något annat. 

Kritiken mot SKL:s rapport har ju
heller inte låtit vänta på sig. Skönmål-
ning, provocerande och protestmarscher
är några av reaktionerna i pressen.  (Se
ruta: ”Läs mer” på nästa sida).

När en variant på det här temat
skulle debatteras i radions Studio Ett
för ett tag sedan fick Dag Larsson, ord-
förande i SKLs Politbyrå och en man
som står stadigt i det politiskt-
byråkratiska vårdkomplexet, frågan om
hur han ser på vårdkrisen. 

Föga förvånande var hans inledande
argument för att det inte finns någon
sådan att ”Sveriges hälso- och sjukvård
håller hög internationell klass”. Att i
det här läget komma dragandes med
den tomma klyschan är beklämmande.

Självklart har Sverige en hälsovård
som håller hög klass, åtminstone till
vissa delar. Sverige är ett av världens
rikaste och mest utvecklade länder. Vi
lägger drygt 10 procent av våra samlade
resurser på vården. Det vore en verklig
skandal om vi inte ”höll hög interna-
tionell standard” även inom hälsovår-
den när vi ju gör det på de flesta
områden. 

Ordförande Larsson hävdade till och
med att andra länder såg Sverige som
ett föredöme. Jag kan garantera honom
och hans kamrater att inget annat land
skulle komma på tanken att dela in sitt
land i tjugoen separata hälso- och
sjukvårdssystem, vart och ett toppstyrt
av politiker och byråkrater i en helig
allians. Att vi fortfarande har det är
resultatet av svagt och fegt politiskt
ledarskap på riksnivå och feg politisk
opportunism på lokalnivå. Låt mig
upprepa det jag sagt tidigare: självklart
ska Sverige ha starka och självständiga
regioner. Det finns många saker de kan
arbeta med (miljö, näringsliv, turism),
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Kris? Vilken kris? – SKL, sanningen och rymden däremellan 

Orion Pharma AB | Box 520, 192 05 Sollentuna | 08–623 64 40 
www.orionpharma.se

Referenser: 1) Trilafon dekanoat (perfenazin) produktresumé. 2) Lieberman JA, et al. 
N Engl J Med 2005;353:1209-23.  3) Nationella riktlinjer för antipsykotisk läkemedels-
behandling vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd. Socialstyrelsen, april 2014. 
4) Schizofreni en systematisk litteraturöversikt. Statens beredning för 
medicinsk utvärdering (SBU), november 2012.

Trilafon® dekanoat (perfenazindekanoat) [Rx]. Förmån. För behandling av schizofreni, 
schizofreniform psykos, paranoid och manisk psykos, schizoaffektivt syndrom. 
Injektionsvätska, lösning 108 mg/ml. Senaste översyn av produkt resumé: 2015-02-05. 
För priser och ytterligare information se www.fass.se.

 Depåinjektion för behandling av schizofreni, 
schizofreniform psykos, paranoid och manisk 
psykos samt schizoaff ektivt syndrom.1

 Väl dokumenterat och väl beprövat efter många 
års erfarenhet.1-4

 Underhållsbehandling var 3:e–4:e vecka.1

Trilafon® dekanoat (perfenazin) 
från Orion Pharma 

10 st. x 1 ml ampull (Vnr: 07 92 69)
Pris/förpackning: 1 613 kr. Pris/ampull: 161,30 kr. 

AUP = Apotekens utförsäljningspris.

      

Läs mer på nätet – Rubriker att googla:

Så blev sommaren i vården
Sommarsituationen nu ett året-runt-problem
Provocerande slutsatser av SKL
Årets sommarplåga krisen i förlossningsvården
Sjuksköterskeflykten hotar patienters liv och hälsa
Kirurger: Högre sjuksköterskelöner kortar cancerköer
Vårdpersonal startar egen visselblåsarsajt

AV BJÖRN EKMAN • Forskare i hälsoekonomi



10 400 kvinnliga läkare och
läkarstudenter har ställt sig
bakom uppropet #utantyst-
nadsplikt – läkarnas version
av #metoo – som är det
största uppropet hittills.

t I uppropet, som Svenska Dagbladet
var först att publicera, skriver läkarna
att de under de senaste två veckorna
delat berättelser från yrkeslivet i en
sluten Facebookgrupp. Också att: ”Våra
vittnesmål beskriver bland annat
sexuella trakasserier och osynliggörande
av läkare och läkarstudenter. Utövarna
är ofta manliga läkare som står högre
upp i maktordningen. Men vittnesmå-
len visar också att trakasserierna kan
komma från yngre manliga kollegor och
från manliga patienter.”

Anne Liljedahl, vice ordförande
SYLF och en av de som är delaktiga i
uppropet, säger att berättelserna som
kommit in handlar om allt från ”grova,

ofta sexuella, skämt som man inte
riktigt känner sig bekväm med” till
regelrätta övergrepp. Trots att före-
komsten  av sexuella trakasserier och dis-

kriminering inom sjukvården varit känt
sedan tidigare – bland annat fanns
frågor om diskriminering med i SYLF:s
AT-enkät 2013 – förvånas ändå Anne
Liljedahl över de historier som nu
bubblar upp.

– Man har ju vetat om att det har
funnits och som student eller underlä-
kare pratades det om vissa ställen som
”där har de en sån där grabbig kultur, så
ska du jobba där får du morska upp
dig”. Men jag är förvånad över att det är
regelrätta övergrepp som har skett inom
olika delar av vården. Och bestört, säger
hon.

Hon menar att flertalet historier
kommer från verksamheter som är
mansdominerade, så som de kirurgiska
specialiteterna, och att det främst
handlar om en djupt rotad kultur –
”som en självuppfyllande loop”.

– Jag tror att vi förlorar potential.
Tänk vilken förlust om duktiga kvinnor
men också män väljer bort vissa arbets -
platser på grund av dåliga strukturer
och kulturer.

Eftersom sjukvårdens struktur delvis
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är hierarkisk och patriarkal kommer
det att ta lång tid att få till en föränd-
ring, tror Anne Liljedahl.

– Det är framförallt på golvet i
varandras arbetsmiljö som
förändringen   egentligen händer. Men
det är arbetsgivaren som ska ta ansvar
för, och se till att möjligheterna finns,
att motverka att sådant händer. Jag
tror att det är viktigt att man tydligt
visar att det inte är okej att inte
respektera varandra. Men också att
man skapar strukturer så att man inte
känner sig utpekad när någon säger att
ens skämt inte var okej. Men det
kommer att ta tid, det tror jag.

Trots att det kan ta tid hoppas hon
att uppropet kan föra utvecklingen i
rätt riktning och framförallt att pro -
blemen inte längre göms undan.

– Jag hoppas att vi ska bli bättre på
att prata om de här grejerna och att vi
är mindre rädda för att höra sanningen
om vad det är som händer. Det är
jobbigt och en av de första reaktio-
nerna är ”så hemskt kan det inte vara”.
För det handlar om mina kolleger, vem

som helst av dem, som kan ha
råkat ut för något som man inte
ens har sett. Så jag hoppas också att
vi blir bättre på att se problemen
och att vi kan hjälpas åt att prata
om det, säger Anne Lilje dahl och
fortsätter:

– Jag har själv inte varit utsatt
för regelrätta trakasserier, men de
där ”skämten” har jag hört av och
till och blivit förbisedd i olika situ-
ationer där en man har fått kliva
före. Centralt i SYLF har vi tänkt
mycket på att män också kan vara
delaktiga i det här arbetet – det
behöver inte bara vara vi kvinnor
som ska se till att allt ska bli bra
och rätta till situationen  . Alla kan
vara med och prata om vilka struk-
turer som finns och om vi tycker
att det är okej att vi beter oss på ett
visst sätt på vår klinik. Det är svåra
grejer att göra, men det känns
väldigt bra när man väl har fått
igång diskussionen. 

Anna Sofia Dahl

www.sjukhuslakaren.se #UTANTYSTNADSPLIKT

Jag är förvånad och bestört över att 
det berättas om regelrätta övergrepp Bra förslag för de fem procent av

sjukvården som detta rör, men
viktigt att sakkunniggrupperna får
en bra sammansättning med läkare.
Och glöm inte patienten som helhet. 

t Det menar Karin
Båtelson (bilden),
Sjukhus läkarnas ordfö-
rande, om regeringens
förslag på att koncen-
trera den mest avance-
rade sjukvården.

Regeringen föreslår
att den nationellt högspecialiserade
vården ska koncentreras i högre
utsträckning än idag – på en till fem
platser runt om i landet per vårdform.
Vilka diagnoser som kommer att
omfattas kan regeringen i dagsläget inte
säga. Men tanken är att Socialstyrelsen,
tillsammans med experter i sakkunnig -
grupper, ska gå igenom ”alla sjukdoms-
grupper för att bedöma vilken vård som
kan vara aktuell att koncentrera”.

Karin Båtelson anser att förslaget är
bra och välkomnar en samordning över
landet för den ”förhållandevis lilla delen
av svensk sjukvård som behöver specia-
liseras”. Hon poängterar också vikten av
att läkare finns representerade i den sak-
kunniggrupp som ska besluta om
vilken vård som är aktuell.

– Det är viktigt att vården hamnar
på rätt ställe, där det finns störst möj-
ligheter att utveckla kompetensen. Men
det är också viktigt att man tänker på
helheten för patienten – att hela
behandling måste hänga ihop – och då
måste man ha ett större perspektiv än
exempelvis var operationen ska ske,
säger hon.

Målet är att lagen ska gälla från och
med den 1 juli 2018.

Anna Sofia Dahl

ANNE LILJEDAHL, VICE ORDFÖRANDE I SYLF,
OM VITTNESMÅLEN I UPPROPET #UTANTYSTNADSPLIKT:

Anne Liljedahl: ”Jag har själv inte varit utsatt
för regelrätta trakasserier, men de där
”skämten” har jag hört av och till och blivit
förbisedd i olika situationer.”

Sjukhusläkarföreningen 
i Östra Skåne håller årsmöte
Sjukhusläkarföreningen Östra
Skåne inbjuder härmed till
årsmöte tisdagen den 30 januari
2018.

Plats: Restaurang LiteMer, 
Björnstjernegatan 6, Ystad.
Tid: Mötet börjar kl 17.00.
Årsmötesförhandlingarna sker vid

sittande bord. Sjukhusläkarföreningen
bjuder på Skånsk buffé.
För dem som önskar deltaga i
måltiden är föranmälan obligatorisk! 
Anmälan: Senast den 22 januari.
Meddela Läkarförenings kansli per
telefon 044-3092680,
eller via e-post:
mare.johansson@skane.se

”Bra att koncentrera
mer högspecialiserad
vård – men glöm inte
patienten som helhet”

HÖGSPECIALISERAD VÅRD

Läkare  är  Du  livet  ut!

Välkommen som medlem i

Seniora Läkare
− en intresseförening inom Sveriges Läkarförbund.

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

       
       

    

           

        

   

 
     

      
       
       
   

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

Besök oss gärna på www.slf.se/senior.

Seniora            L
äkar
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G
iftinformations -
centralen (GIC) är en
spännande arbetsplats
där många udda och
märkliga jourfall dyker
upp varje dag. Varia-

tionsrikedomen förefaller oändlig. Tragik
blandas med komik. Man får ofta anledning
att fascineras av människors beteende och
påhittighet inom detta område. Allt som
teoretiskt skulle kunna inträffa verkar
faktiskt realiseras förr eller senare. 

Hur kunde en vuxen man i sömnen råka
dricka flera klunkar av ett linement avsett
för kossor innehållande peppar myntolja?
Varför hade en medelålders kvinna applice-
rat nikotinplåster på båda ögonlocken? Hur
resonerade mannen som tagit en warfarin -
överdos när han injicerade sig själv med
upplöst maizenamjöl i ett försök att
motverka blodförtunningen?

Namnet Giftinformationscentralen är
inte helt okomplicerat och missförstås
ibland. Vi får emellanåt samtal med fråge-
ställningar om hur man ska förfara när man
vill gifta sig. Engelsktalande personer vill

ibland ha tips på lämpliga presenter att ge
bort (gifts). En änka undrade över bidrag
till inköp av gravsten för sin avlidna make
(grift-informationscentralen) och en läkar -
kollega hade frågor kring omgipsning av en
underbensfraktur eftersom han trodde att
han kommit till gips-informationcentralen.

Eftersom GIC betjänar både allmänheten
och sjukvården i hela landet dygnet- och
året runt, kan vi ganska väl följa vilka
trender som finns inom förgiftnings- och
missbruksområdet.  

Exempelvis fanns på 90-talet fortfarande
de så kallade T-spritsgubbarna som arbetat
upp sina metanolnivåer genom flitigt drick-
ande av just träsprithaltig alkohol i berus-
ningssyfte. Dessa är sedan länge helt för-
svunna, men har till viss del ersatts av
personer som dricker kylarvätska, spolar -
vätska och handsprit. Lyckligtvis är rena
metanolförgiftningar totalt sett på kraftig
tillbakagång. 
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Ett jobb fyllt 
av både 
tragik och komik

Trender som kommit och gått

Ålder: 64 år.
Bor: I Sollentuna.
Yrke: Specialist i anestesi och
intensivvård, sedan 1996.
Anställd som överläkare vid
Giftinformations centralen. Medi-
cinsk chef.
Brinner för: Det akuta omhän-
dertagandet av allvarligt förgif-
tade patienter, samt spridandet
av ny kunskap till sjukvårds -
personal inom det området.
Hoppas på: Att mer hänsyn ska
tas till förgiftnings perspektivet vid
överdoser när nya läkemedels -
behandlingar införs.

MARK 
PERSONNE

AV

n Mark Personne, överläkare och medicinsk chef på Giftinformations centralen,
har genom åren sett och hört det mesta. Här berättar han om hur det är att ha
akuta förgiftningar som arbete – ett yrke som mitt i allt dödligt allvar har fått
honom att fascineras av människors beteenden och påhittighet.

Fortsättning nästa uppslag >>>

n Pappa, som limmat fast tomteskägget med superlim,
ringde nödsamtal från källaren på julafton.
n Man hade injicerat maizenamjöl för att 
motverka blodförtunning.
n Svampsugen kvinna ville veta om det gick att 
förbehandla sig med aktivt kol mot plockad giftsvamp.

PÅ GIFTINFORMATIONSCENTRALEN
GÄLLER DET ATT VARA BEREDD 
PÅ ALLT MELLAN HIMMEL OCH JORD



Kylarvätska som innehåller den
toxiska alkoholen etylenglykol dricks
dock i ökad utsträckning, ibland även
med suicid avsikt efter att
man läst instruktioner på
internet om olika
metoder för att ta sig
själv av daga. Dessa för-
giftningar ger mycket
allvarliga symtom, men
dödsfall är sällsynta om
behandling på sjukhus sätts in i tid. 

Barbituratförgiftade, som kunde sova
i närmare en vecka, är borta liksom de
högtoxiska klorokin- och kininförgift-
ningarna som kunde medföra livsho-
tande symtom och svåra tera peutiska
utmaningar. 

Analgetikapreparat har alltid varit
bekymmersamma vid överdoseringar
och paracetamol-problematiken har
numera nått exceptionella nivåer. Efter
många år med mycket allvarliga förgift-
ningsfall förbjöds till sist
dextropropoxi fen (Dexofen, Doloxene m
fl) år 2011, vilket hade märkbar
inverkan på förgiftningsmortaliteten i
Sverige. 

Som mest dog cirka 200 svenskar om
året i dextropropoxifenförgiftning, varav
upp mot en tredjedel bedömdes vara
terapeutiska överdoser, ofta i kombina-
tion med alkohol. Skönt att det prepara-
tet är borta liksom det udda läkemedlet
karisoprodol (Somadril), som egentligen
bara uppskattades av de som börjat
missbruka preparatet. 

Tack vare välfungerande akut- och
intensivvård är mortaliteten bland de
cirka 13 000 förgiftningsfall som
årligen sjukhusvårdas i Sverige så pass
låg som 0,5 prcoent, vilket i absoluta tal
är 60-70 patienter årligen. Flera av
dessa letala fall har redan vid ankomsten
manifesta hypoxiska hjärnskador, vilket
gör botande behandling utsiktslös. 

Suicidmetoden att leda in bilavgaser
i kupén förekommer knappast längre.
Numera är i stort sett alla person-
bilar försedda med
katalysator (lag
sedan 1989) vilket
har gjort att halten
kolmonoxid är <0,5
procent mot tidigare
upp mot nio procent. Att framkalla all-

varlig förgiftning på detta sätt kan
därför kräva många långa timmars expo-
nering.

Förgiftningar med metaller som
kvicksilver, kadmium och bly har
nästan helt eliminerats tack vare fram-
gångsrika profylaktiska åtgärder i sam-
hället.

En mycket positiv trend är också det
minskande antalet allvarliga förgift-
ningstillbud hos småbarn. Svensk före-
byggande verksamhet är där världs -
ledande. Av de cirka 30 000 samtal GIC
årligen får om barntillbud så behöver
bara cirka fem procent uppsöka
sjukvård, något som lugnar oroliga för-
äldrar och sparar sjukvårdsresurser.

Inget dödsfall i växtförgiftning hos
barn har kommit till GIC:s kännedom
sedan verksamheten startades 1960. Ett
faktum som inte motsvaras av de ofta
överdrivna rykten om växters farlighet
som förekommer i folkmun och som kan
dyka upp vid okritiska internetsök-
ningar. 

Bland farorna som trots allt finns för
småbarnen har nedsväljning av knapp-
cellsbatterier seglat upp som ett
orosmoln. Batterier finns numera
överallt i vår var-
dagsmiljö och ett
full-laddat litium-
batteri har kapaci-
tet att orsaka fräts-
kador i esofagus och ventrikel inom
några timmar. 

Hur är det då med antalet giftmords-
försök? Sådana verkar lyckligtvis vara
vanligare i deckare och på film än i
verkligheten. GIC får kännedom om
något enstaka fall årligen, men det anses
också att det kanske är den typ av mord
som har bäst chans att undgå upptäckt.

Internetdrogerna är ett nutidsfenomen
av stora proportioner. En styrkemätning
pågår mellan olika myndigheter och
samhällsinstitutioner å ena sidan och
snabbrörliga innovativa försäljare å
andra sidan som blixtsnabbt anpassar
sitt utbud efter de mer trögrörliga lag -
stiftarnas åtgärder. Agiterade, förvirrade
och motoriskt oroliga missbrukare har
blivit en alltför vanlig företeelse på
landets akutmottagningar. 

När syntetiska opioider dyker upp
till försäljning blir vi extra oroliga och
antalet dödsfall hos unga personer
orsakade av fentanyl-analoger är för-
skräckande. Dödsfallen inträffar som
regel innan användaren hunnit föras till
sjukhus. Har en opioid-förgiftad person
väl hunnit fram till en akutmottagning
innan andningsdepressionen blivit för
uttalad är dock prognosen oftast god.
Även färdiganvända fentanylplåster
innehåller en hel del
kvarvarande
aktiv substans
vilket gör dem
attraktiva för
missbrukare. De
testar att röka
plåster, använda dem som
te-påsar, injicera extrakt och även föra
upp plåster rektalt. 

De rikliga kontakterna GIC har med
duktiga och ambitiösa läkare på akut-
och intensivvårdsavdelningar, inte
minst under högt belastade journätter,
förmedlar ett gediget intryck av den
kompetens och engagemang som finns i
den svenska sjukvården. 

Det är viktigt att sjukvårdspersonal
även kan ringa och få råd om hur man
hanterar förgiftningstillbud som in -
träffat inom vården, utan att känna sig
oroliga för anmälningar eller påföljder. 

GIC kontaktas ofta om olika mer
eller mindre allvarliga preparatförväx-
lingar, där även extremfallet intravenös
injektion av tandkräm förekommit. Vi
minns den bekymrade plastikkirurgen
som förväxlat injektions sprutan avsedd
för läppförstoring med Botox-sprutan
och nu hade en ledsen 22-åring framför
sig med hängande mungipa (normalise-
ras efter cirka två månader).

Förväxling av olika preparat och pro-
dukter är vanliga även bland allmänhe-
ten, ofta går det bra men inte när man
förväxlar hårbalsam med hårborttag -
ningsmedel. Varför fortsatte de franska
turisterna en hel vecka med att steka sin
mat i tändvätska i tron att det var en
svensk smakvariant av matolja? Allvar-
liga initiala symtom uppkom hos den
man som skulle ta en sup och förväxlade

14

Sjukhusläkaren  6/2017 www.sjukhuslakaren.seGÄSTKRÖNIKA

Psykoaktiva missbrukssubstanser

Förväxlingar och feladministreringar

Livräd
dare

Livsfa
rligt

plåste
r

spritflaskan med en flaska formalin som
han fått av en rumänsk begravningsent-
reprenör för behandling av fotsvett!

”Bra svampår” får GIC cirka 2000 för-
frågningar från personer som ätit svamp
och därefter blivit oroliga eller redan
börjat må dåligt. Som tur är medför
svampmåltiden oftast bara övergående
magbesvär, men i ett fåtal fall föreligger
risk för allvarlig organskada. Denna
”onödiga” förgiftningstyp orsakas
vanligen av okunskap, förväxlingar eller
överdriven okritisk entusiasm i svam-
pskogen. 

Viljan att även få äta upp det man
plockat kan ta sig udda uttryck, som
exempelvis hos damen som inte kunde
utesluta att hon fått med sig några
giftspindelskivlingar bland tratt -
kantarellerna. Hennes fråga gällde om
det gick bra att äta upp hela svampskör-
den om man förbehandlade sig själv
med en rejäl dos aktivt kol. 

Svampar går även att beställa över
internet, då främst som ”magic
mushrooms”. Effekten är dock enligt
GIC´s erfarenhet högst osäker och de
framkallade hallucinationerna verkar
ofta ge skräckartade upplevelser.

Många av de huggormsbett GIC kon-
sulteras om beror på att man handskats
ovarsamt med ormarna istället för att
låta dem vara ifred. Att till exempel
försöka pussa ormen för att imponera på
omgivningen kan sluta med förskräck-
else. 

Ganska rörande var fallet med den
11-åriga flickan som
under en skolutflykt i
skogen råkade på en
huggorm. Hon
stoppade i hemlighet
ner den i sin ryggsäck

för att ta hem till sin lillasyster som var
pälsdjursallergiker och längtade efter ett
husdjur. Konstigt nog fann sig ormen i
infångandet, men passade på att bitas
vid överlämnandet i hemmet. 

Bett av exotiska giftormar inträffar
20-30 gånger årligen i Sverige. På -
fallande ofta är omständigheterna lik -
artade. Det rör sig vanligen om en
manlig ormägare i 20-30 årsåldern som
under en fredag- eller lördagkväll i
samband med alkoholintag beslutar sig
för att ta upp ormen ur sitt terrarium.
Positivt för den medicinska handlägg -
ningen är att ormägaren alltid kan
uppge ormens artnamn på latin. Det
stora antalet ormarter som finns repre-
senterade hos svenska ormägare ställer
dock höga krav på lagerhållning av
ormserum som kan behövas för att
behandla allvarliga bett.

En kategori för sig är de vanligt före-
kommande incidenterna där man miss-
lyckats i sin användning av så kallat
superlim. 

Vi förundrades över mannen som
limmat fast sig i bakluckan på sin bil
där räddningstjänsten valde att demon-
tera hela bakluckan och transportera den
olyckliga mannen med vidhängande
bildel till akutmottagningen. Pappan
som på julafton varit tomte och limmat
fast tomteskägget med superlim och
sedan desperat ringde ifrån källaren för
att inte de väntande barnen skulle se
honom med ett avslöjande skägg. 

Två unga män väckte viss upp-
ståndelse på akutmottagningen efter att
de nakna under en intim akt råkat
förväxla två tuber och limmat fast sig
vid varandra. De åkte sedan i taxi till
sjukhus i detta tillstånd. Att limma fast
vampyrtänder med superlim är inte
heller någon bra idé,
det brukar fram -
kallar häpnad och
munterhet på
arbetsplatser och i
skolor. Om man för-
växlar sina
ögondroppar med superlimtuben får
man räkna med att vara enögd under
någon vecka, som tur är ses sällan per-
manenta skador. 

Data från GIC:s telefonjour ger ett rikt
underlag till både fallbeskrivningar och
större mer bearbetade patientmaterial.
Ett viktigt komplement till den egna
databasen är de tusentals epikriskopior
som sjukvården tillsänder GIC varje år,
tack alla ni som bidrar till detta! Ur det
materialet kan vi dra praktiskt använd-
bara slutsatser som sedan återförs till
sjukvården. 

Tillförlitliga stora studier är av
naturliga skäl svåra att utföra inom
området akuta förgiftningar. Man får
oftast stödja sig på fallbeskrivningar och
retrospektiva genomgångar. Glädjande
är dock att några utvecklingsländer där
svåra förgiftningar är mer vanligt före-
kommande nu börjat publicera artiklar
allt oftare. Kvaliten kan variera, men
trenden är förstås utomordentligt
positiv. 

Att ge råd om hur man behandlar för-
giftade djur ingår inte i GIC:s grun-
duppdrag, men i mån av tid och
tillgång till information har vi under
åren försökt hjälpa till så gott vi kan. 

Hundar verkar kunna sätta i sig vad
som helst medan katter är mer spar -
smakade. Ett återkommande fenomen är
hundar som ger
sig på uppstop-
pade djur. Efter
flera konfliktfria
år i hemmet kan
de plötsligt
drabbas av jak-
tinstinkter och
äta upp både ekorrar och fåglar med
stoppning och allt. Ibland är dessa kon-
serverade med arsenikföreningar vilket
inte är så hälsosamt. 

Vi minns också brunbjörnarna i djur-
parken som råkat äta av warfarin-inne-
hållande råttgift när de skulle dra sig
tillbaks för vinterdvalan. Inte en helt
lätt uppgift för djurskötarna som skulle
ta PK-värden upprepade gånger på den
trötta och lättretliga björnfamiljen. 
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Fortsättning nästa uppslag >>>

Svampröra

Ormbett

I klistret

Djurförgiftningar

Vetenskapliga publikationer



Eftersom telefonkonsultationer är GIC:s vik-
tigaste kommunikationsväg är det av stor
betydelse att informationen som förmedlas i
dialog landar på rätt sätt. Den ökande globa -
liseringen kan ibland medföra språkförbist-
ring med åtföljande risk för missförstånd,
både i kontakter med allmänheten och med
sjukvården. 

Ett onödigt sjukhusbesök blev följden då
en orolig pappa med utländsk bakgrund
ringde om sitt barn som fått i sig vad som

tolkades vara en stor
mängd Panocod och
Zofran. Senare på
akutmottagningen
kunde man, efter att
flera läkare med olika

språklig bakgrund varit inblandade, klargöra
att det rörde sig om panacotta med saffran. 

En del flyktingar har pågående
medicinering   med preparatet isoniazid för
aktiv tuberkulos, som de i desperation över-
doserar. Förgiftningen som tidigare varit
ytterst ovanlig i Sverige, kan bli allvarlig och
medföra upprepade generella kramper. 

Nyanlända migranter och utländska
turister är kraftigt överrepresenterade när det
gäller allvarliga svampförgiftningar.
Okunskap om vilka svampar som är farliga
samt förväxling med ätliga svampar ifrån
hemländerna är delförklaringar. 

På vår hemsida www.giftinformation.se
kan man hitta giftsvampbroschyrer översatta
till 28 olika språk.

Även om läkarna som är verksamma vid GIC
är ute på klinisk tjänstgöring ett antal veckor
om året är vår vanliga arbetsmiljö mer
kontor sliknande. Det har hänt att personer
som tror sig vara förgiftade knackat på direkt
i våra lokaler och vill bli undersökta, inlagda
eller få analyser utförda. Även en del provma-
terial kan komma med posten som hårtussar
eller i värsta fall ett par trosor. 

Internationella studiebesök av medicinsk
personal från andra världsdelar har vi
förmånen att få regelbundet. Då kan erfaren-
heter och tips utbytas även om man också
inser att villkoren i yttre Mongoliet skiljer
sig väsentligt från svenska förhållanden.
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Besökare

Migration och språkförbistring

Om jag avslutningsvis får önska fritt gällande
utvecklingen framöver så finns det en del poten-
tiella  åtgärder som påtagligt skulle minska risken
för allvarliga förgiftningar. På min lista står:

1. Att produkter innehållande kylarvätskan etylen glykol
avvecklas från marknaden och ersätts med betydligt
ofarligare vätskor som exempelvis propylenglykol. En

åtgärd som frivilligt och med gott resultat redan vidtagits av
branschen när det gäller skogsbruksmaskiner. 

2. Paracetamolförgiftningarna är extremt talrika och
medför risk för allvarliga leverskador hos de som över-
doserat. Sjukvårdsbehandlingen är komplicerad, lång-

dragen och kostsam. Upp mot 2 000 paracetamol överdoser
behandlas årligen på svenska sjukhus. 
Om man inte vill ta bort preparatet från marknaden så kan

man faktiskt komma långt genom att styra beredningsformerna
bort från traditionella tabletter och ersätta dessa med
brustabletter, mixtur, munsönderfallande tabletter etc. Allvarliga
förgiftningsförsök med dessa beredningsformer är svåra att
utföra och därför synnerligen ovanliga. 

3. Kaustiksoda (natriumhydroxid) är ett gammalt 
riskabelt  avloppsrens ningsmedel som ger svåra 
frätskador och borde bort från affärshyllor och 

hemmaförråd. 

4. Ättiksprit, 12 procent är irriterande för hud och
slemhinnor, men den 24- procentiga  lösningen kan ge
frätskador. Sluta sälja den starkare varianten i öppen

handel! 

5. Vid behandling med antidepressiva – tänk på den
förhöjda intoxikations risken hos denna patientgrupp
och välj bort de preparat som kan ge allvarligast

symtom vid överdosering. Skillnaderna i toxicitet kan vara
stora. Två allvarliga och ökande förgiftningstyper där patien-
terna inte överdoserat alls är terapeutiska intoxikationer med
metformin och litium. Patienter som står på dessa preparat
behöver kontrolleras och informeras extra noga. 

6. Är det verkligen lämpligt att privatpersoner får hålla
sig med exotiska giftormar i sina hemmaterrarier?
Ormbett av den typen medför ofta avancerad och

kostsam sjukvård. 

7. Om jag får sväva ut ordentligt önskar jag förstås en
tillförlitlig analys utrustning på varje sjukhus som kan
ge akutsvar på vilka främmande

substanser patienten har fått i sig, varefter
behand ling kan insättas med syntetiskt
framställda blockerande antikroppar mot
just dessa toxiner. En potentiell utveckling
som inte ter sig alldeles orealistisk med
utnyttjande av tekniker som börjat
lanseras inom andra medicinska områden.                          

Mark Personne

4 Rätt 6 Fel

Önskelista inför 2018

Vill du också bli gästkrönikör?
t Hör av dig med ett mejl  till 
redaktionen@sjukhuslakaren.se

Feraccru  
a new oral iron 

alternative 
for Iron Deficiency Anaemia (IDA) in adult  

patients with Inflammatory Bowel Disease (IBD)  
who failed oral ferrous products.1

www.aoporphan.com

Prescribing information for Feraccru 30mg hard capsules 
Please refer to Summary of Product Characteristics before prescribing
Presentation: A red hard capsule. Each capsule contains 30 mg iron (as ferric maltol). Indications: 
Feraccru is indicated in adults for the treatment of iron deficiency anaemia (IDA) in patients with 
inflammatory bowel disease (IBD). Dosage and Administration: Adults: Feraccru should be taken 
orally. The whole capsule should be taken on an empty stomach (with half a glass of water). The 
recommended dose is one capsule twice daily, in the morning and evening. The absorption of iron 
is reduced when Feraccru is taken with food. Treatment duration will depend on the severity of iron 
deficiency but generally at least 12 weeks treatment is required. The treatment should be 
continued as long as necessary to replenish the body iron stores according to blood tests. The 
Elderly: No dose adjustment is necessary. Children: The safety and efficacy of Feraccru in children 
(17 years and under) has not yet been established. No data are available. Patients with hepatic 
or renal impairment: No clinical data is available in this patient population. Contra-Indications: 
Known hypersensitivity to the active substance or to any of the excipients; Haemochromatosis and 
other iron overload syndromes; Patients receiving repeated blood transfusions. Warnings And 
Precautions: Feraccru should not be used in patients with inflammatory bowel disease (IBD) flare 

or in IBD patients with haemoglobin (Hb) levels <9.5g/dL. Iron preparations in excess may cause 
toxicity especially among children and so Feraccru must not be administered to children. Take 
special care when used with other dietary and/or iron salt supplementation. Before starting 
treatment, iron deficiency anaemia (IDA) diagnosis should be made based on blood tests; it is 
important to exclude underlying causes of anaemia other than iron deficiency (e.g. gastric erosion, 
colonic carcinoma). Feraccru contains lactose and so patients with rare hereditary problems of 
fructose intolerance or glucose-galactose malabsorption should not take this medicine. This product 
also contains Allura Red AC (E129) and Sunset Yellow FCF (E110); these may cause allergic 
reactions. Interactions: Food has been shown to inhibit uptake of Feraccru and so Feraccru should 
be taken on an empty stomach. Avoid concomitant administration of Feraccru and IV iron, 
dimercaprol, chloramphenicol and methyldopa. Feraccru should be given at least 2 to 3 hours  
apart from: penicillamine, bisphosphonates, ciprofloxacin, entacapone, levodopa, levofloxacin, 
levothyroxine (thyroxine) moxifloxacin, mycophenolate, norfloxacin, ofloxacin, tetracyclines, 
calcium and magnesium salts e.g. magnesium trisilicate. Pregnancy and Lactation: There are no 
data from the use of Feraccru in pregnant women. As a precautionary measure, it is preferable to 
avoid the use of Feraccru during pregnancy. Ferric maltol is not available systemically and is 

therefore unlikely to pass into the mother’s milk. No clinical studies are available to date.  
As a precautionary measure, it is preferable to avoid the use of Feraccru during breast- 
feeding. Undesirable Effects: Common side effects: Abdominal pain, flatulence, constipation, 
abdominal discomfort/distension, nausea and diarrhoea. Marketing Authorisation Number: 
EU/1/15/1075/001 Marketing Authorisation Holder: Shield TX (UK) Ltd, Gateshead Quays, 
NE8 3DF, UK. Legal Category: POM. Date of Preparation: September 2017. 
For more details contact local distributor: AOP Orphan Pharmaceuticals AG,  
Virdings allé 32B, 754 50 Uppsala, Sweden. Phone +46 706 31 87 00.
Rx. Läkemedlet ingår ej i förmånen. www.fass.se FERC04_17INT

 
Adverse events should be reported.  

Reporting forms and information can be found at www.lakemedelsverket.se.  
Adverse events should also be reported to AOP Orphan AG (Austria)  

Phone: +43 1 5037244. E-mail: drugsafety@aoporphan.com

1. Feraccru. Summary of Product Characteristics. Shield. February 2016



www.sjukhuslakaren.se

Hallå, 
och grattis
Martin
Holzmann!

Du har tilldelats Sjukhusläkarnas
stipendium för att forska kring 
vårdplatssituationen. Vad kommer
du att använda pengarna till?
– Jag kommer att använda pengarna

till att finansiera tid för att sammanställa
arbetet om hur tillgången på vårdplatser
påverkar risken för att dö i anslutning till
besök på akutmottagning.

Vad har du själv för erfarenhet av
vårdplatsbrist?
– Jag har arbetat inom akutsjukvården

sedan 1994 och med akutmedicin
sedan 2004. Jag har sett hur vårdplats-
bristen blivit värre och värre under åren.
I Stockholm och på min arbetsplats

Karolinska Universitetssjukhuset
upplevde jag och andra med mig som
jobbat länge inom vården att det hände
någonting hösten 2016. Då passerades
någon form av gräns, där läget blev så
allvarligt att det var en direkt risk för
patienternas säkerhet. 
På Huddinge sjukhus akutmottagning,

där jag arbetar, var det och är det
ibland mer än tio patienter som väntar
inläggning på morgonen, så kallade
"övernattare". De extremt långa vistelse-
tiderna har ökat och det förekommer att
patienter vistas mer än 24 timmar på
akuten. Det värsta är att detta framför
allt drabbar de äldsta patienterna, de
över 80 år som även är de svagaste
och mest utsatt patienterna inom
sjukvården.

Vad har du forskat kring tidigare? 
– Jag disputerade 2008 med en

avhand ling om njurfunktion och hjärtkärl-
sjukdom. Därefter fortsatte jag med
forsk ning kring akut nedsatt njurfunktion
och prognos efter hjärtkirurgi. Sedan
2013 har jag bland annat gjort studier
på akutmedicinska patienter som söker
med bröstsmärta, men även andra
studier baserade på olika svenska
hälso dataregister. 

Christer Bark

Årets Think-different-pris går 
till ortopedkliniken i Oskarshamn

Årets Think different-pris
går till Dan Eriksson och
ortopedkliniken på
Oskarshamns sjukhus med
motiveringen att ”man varit
föregångare och med ett
metodiskt och långsiktigt
arbete lyckats korta
väntetiderna”. 

t Grattis, hur känns det att
få Sjukhusläkarens Think
different-pris? 

– Kul, det är alltid trevligt
med upp skattning och
bekräftelse, säger Dan
Eriksson.

När Sjukhusläkaren besökte
Oskarshamns sjukhus pekade Dan
Eriksson på tre nyckelfaktorer till
klinikens   framgång – att skilja på den
elektiva och den akuta sjukvården, att få
effektivitet ur volym och dessutom hela
tiden ha blicken i framtiden.

– Om man har möjligheten: fokusera
på färre ingrepp och gör mycket av få
saker. Då får man per automatik effekti-

vitets och kvalitetsvinster i alla led, säger
han.

Vilka är de tuffaste utmaningarna
för er?

– Att hålla i, inte tappas fokus. Och
att vara ödmjuk och lära av andra som
har kommit ännu längre.

Ortopedkliniken på Oskarshamns
sjukhus har prisats vid ett flertal gånger
tidigare, men något stort firande brukar
man inte ställa till med.

– Att återkoppla till medarbetarna
det räcker långt, säger Dan Eriksson.

Hur kommer ni att fira det
här priset? 

– Vet inte, just nu ser vi
fram emot julledigheten.

Tidigare vinnare av
Sjukhusläkarens ”Think

different-pris” är överläka-
ren Anna Hafström och
hennes kollegor på huvud-

och hals-sektionen på ÖNH-kliniken i
Lund, och Per Bleikelia, ”Ansvarig till-
rättaläggare”, på Ringerike sjukhus i
Norge, som vägrar kalla sig sjukhuschef.

Anna Sofia Dahl

Dan Eriksson, verksamhetschef på ortopedkliniken, som över ett decennium visat att det utan
extra stimulanspengar går att avskaffa alla medicinskt obefogade väntetider med rätt organisation
och bra arbetsmiljö med motiverade medarbetare. REBIF 

®   - 20 ÅRS ERFARENHET 
VID BEHANDLING AV MS 1,2,3

 EXPERIENCE MATTERS

1. PRISMS-2. Lancet. 1998;352 (9139):1498-1504.    2. PRISMS-15. Kappos L, et al. JNNP: 2015;0:1–6.   
3. Schwid SR, et al. ClinTher. 2007;29(9):2031-2048. 

Att kunna se framåt är en stor gåva.

REBIF® (interferon beta-1a), Rx. Farmakoterapeutisk grupp: immunstimulerande medel, interferoner, ATC-kod L03A B07. Injektionsvätska, 
lösning. För subkutan injektion. Förfyllda sprutor 22 mikrogram, 44 mikrogram och 8,8 mikrogram + 22 mikrogram. Cylinderampull, 
kassett 22 mikrogram / 0,5 ml, 44 mikrogram / 0,5 ml, och 8,8 mikrogram / 0,1 ml + 22 mikrogram / 0,25 ml. Förfylld injektionspenna, 
22 mikrogram, 44 mikrogram och 8,8 mikrogram + 22 mikrogram. Indikation: Patienter med en enda demyeliniseringsepisod med en 
aktiv inflammationsprocess, om alternativa diagnoser har uteslutits, och om patienterna bedöms uppvisa hög risk för att utveckla kliniskt 
definitiv multipel skleros. Patienter med skovvis förlöpande multipel skleros. I kliniska prövningar karakteriserades detta av 2 eller flera 
akuta skov under närmast föregående 2-årsperiod. Effekt har inte visats på patienter med sekundär progressiv multipel skleros utan 
pågående skovaktivitet. Ingår i förmånssystemet. För aktuell information se fass.se. Datum för översyn av produktresumén juli 2015. 

Merck AB, Box 3033, 169 03 Solna, Tel. 08-562 445 00, www.merck.se
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t Förslaget om en obligatorisk ST i
primärvården kommer ursprungligen från
Göran Stiernstedts utredning.
VGR-förslaget innebär att en obligatorisk

tjänst göring i allmänmedicin införs inom ”rele-
vanta ST-block” – det vill säga till exempel
inom barnmedicin, akutmedicin, hud, reuma-
tologi, invärtesmedicinska specialiteter inkl.
geriatrik, kirurgi, gynekologi, ortopedi, öron-,
näsa- hals, urologi, neurologi, psykiatri.
Under 2018 föreslås den obligatoriska

tjänst    göringen i allmänmedicin påbörjas för
ST-läkare inom psykiatri, ortopedi och
invärtesmedicinska specialiteter. 
Under sommaren 2018 ska koncernledning

Hälso- och sjukvård ta ställning till vilka spe-
cialiteter som bör omfattas. Därefter ska den
obligatoriska tjänstgöringen inom dessa spe-
cialiteter starta 2019.
Tjänstgöringen bör, enligt förslaget, omfatta

minst två månader i en sammanhängande
period och förläggas tidigast efter två års ST.
Att införa en obligatorisk tjänstgöring i allmän-
medicin skulle enligt en skrivelse från Kon-
cernkontoret fylla tre syften: 
• Ökad förståelse för arbetssätt mellan
aktuella specialiteter och primärvården. En
ökad personkännedom och bilateral kompe-
tensöverföring mellan vårdens olika delar som
kan bidra till utveckling av nya arbetssätt och
samarbetsformer”.
• Uppfyllelse av målen i Socialstyrelsens
målbeskrivning för läkarnas specialiser-
ingstjänstgöring. 
• Resursöverföring från sjukhus till primär -
vården.
Västra Götalandsregionens förslag på vilka

specialitetsgemensamma delmål som skulle
kunna uppfyllas genom tjänstgöring i allmän-
medicin:
B1 – Kommunikation med patienter och
närstående.
B2 – Sjukdomsförebyggande arbete.
Del av B3 – Läkemedel.
B4 – Försäkringsmedicin.
B5 – Palliativ vård i livets slutskede.
I förslaget finns också ett antal c-mål inom
respektive specialitet som anses kunna upp-
fyllas i primärvården. 

Obligatorisk ST inom primärvård skapar upprörda  känslor

t Sedan förslaget om en obligatorisk
tjänstgöring i primärvården för ST-läkare i
Västra Götalandsregionen blev känt har
det väckt starka känslor. Christina Sjöberg,
ordförande i Läkarföreningar i Väst och
förste vice ordförande för Göteborgs läkar-
förening, beskriver att ”sjukhusmedlem-
marna är vansinnigt upprörda”.

– ST-läkare lägger upp sin tjänstgör-
ing och skriver kontrakt tillsammans
med sin handledare, studierektor och
verksamhetschef så att man uppfyller
kraven i Socialstyrelsens målbeskrivning
och får en så bra utbildning som möjligt.

För många skulle två månader i primär-
vården förlänga tiden till att nå målen.
De mål som de menar att man skulle
kunna uppfylla i primärvården kan man
uppnå med god marginal i sin egen spe-
cialitet. Självklart kan man få andra
inblickar som kan vara av värde, men det
här känns extremt klåfingrigt och som
översittarfasoner. Dessutom har det ett
väldigt tydligt budskap: primärvården
behöver mer arbetskraft – varsågod att gå
dit och jobba, säger hon.

Däremot är Christina Sjöberg tydlig
med att frågan inte handlar om att man

från läkarföreningens sida är emot att
överföra resurser från sjukhusen. Det
handlar helt enkelt om obligatoriet.

– Vi har inget emot upplägget för de
läkare som det passar för – inte minst för
de som inte har gjort AT i Sverige kan
det vara väldigt värdefullt att få se hur
det fungerar på en vårdcentral. Men det
ska vara en rekommendation, inte ett
tvång, säger hon och fortsätter:

Välkomna till fullmäktigemöte 2018!

t Sjukhusläkarnas fullmäktige kallas härmed 
till ordinarie fullmäktigemöte torsdagen den 
8 mars – fredagen 9 mars 2018.
Lokal: Konferensen, Läkarförbundet, 
Villagatan 5 i Stockholm 

t Av lokalavdelning eller föreningsmedlem
väckta frågor, som ska upptas på föredragnings-
listan, ska enligt stadgarna ha kommit styrelsen
tillhanda senast en månad före mötet.

t Adress: Sjukhusläkarnas kansli, 
Box 5610, 114 86 Stockholm
eller e-post: wendela.zetterberg@slf.se

Karin Båtelson med styrelse

– Vi ser också att det behövs föras
över resurser, både i form av pengar
och kompetens, till primärvården –
även om det också kan bli problema-
tiskt när politiken samtidigt ställer
hårda krav på vänte tider på akutmot-
tagningen, till läkarbesök och behand-
lingar. Ska sjukhusklinikerna leverera
det kan man inte avvara sina läkare,
säger hon.

Förslaget har tagits fram av koncer-
nkontoret, och inte av avdelningen för
HR och kompetensförsörjning som
handhar alla andra ST-frågor, vilket
skapat vissa frågetecken. Till exempel
tillfrågades varken ST-studie -
rektorerna i slutenvården eller i pri-
märvården när förslaget togs fram.
Inte heller har man kontaktat läkarför-
eningarna. 

Enligt Christina Sjöberg ska arbets-
givaren nu ”ta ett omtag med dialog”

och därför flyttas bland annat frågan så
att det diskuteras med övriga ST-
frågor. Att det skulle hinna komma
igång under första delen av 2018 tror
inte Christina Sjöberg. Fortfarande har
inget beslut fattats och många frågor
behöver få svar. Läkarföreningarna har
ännu inte fått diskutera frågan med
arbetsgivaren.

– Till exempel behöver det klar -
läggas om det är ren arbetskraft de
föreslår? Det vill säga att någon går in
och jobbar som om man hade tagit ett
vikariat på vårdcentralen eller om man
ska jobba med uppgifter som är mer
inriktade mot den egna specialiteten?

Anna Sofia Dahl
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Västra Götalandsregionen föreslår två månaders obligatorisk
tjänstgöring i primärvården för ST-läkare inom ”relevanta
ST-block”. Från Läkarföreningar i Västs sida är man inte
principiellt emot en förflyttning av resurser från sjukhusen
till primärvården, men vänder sig tydligt mot förslaget.

Förslaget känns
extremt 
klåfingrigt och
som översittar -
fasoner, tycker
Christina 
Sjöberg,
ordförande i
Läkarföreningar
i Väst och förste
vice ordförande
för Göteborgs
läkarförening.

DETTA INNEBÄR
VGR-FÖRSLAGET
I KORTHET

Läs mer sidorna 22-27 >>>



Svensk Förening 
för Akutsjukvård
Vi vill inte göra primärvård inom
ramen för ST obligatoriskt. Akut-
sjukvård är en slutenvårdsspecialitet även
om vi bedriver öppenvård. Enligt europeiska
riktlinjer ska en ST-läkare i Akutsjukvård
vara på akuten 2/3 av sin tid vilket ger
väldigt lite tid till sidoplaceringar (ca 1,5 år). 
Primärvårdserfarenheten har ST-läkaren

från AT (och kommande BT) oftast. Visserli-
gen har vi överlapp på våra patienter och
båda specialiteterna ser våra patienter ose-
lekterat. En sidoplacering skulle kunna öka
förståelsen, men det är just vad en AT/BT
är till för.
Saknas/förbättras: Svårt att följa upp
patienter, endast ögonblicksbilder. Att inte
endast vård ska ses som produktion, men
även forskning och utbildning. Akutsjukvård
finns inte i alla orter på grundutbildningen,
vilket försvårar rekryteringen. Generell
hand ledarbrist.

Sektionen för  
Specialiteten Allergologi
SFFA är en förening för både barn-
och vuxen allergologer med helt olika utbild-

ning före specialisering till allergolog. Som
barn allergolog måste man först bli barn-
läkare. Om ST i barnmedicin är en av de
specialiteter som avses så är jag tveksam.
Inom allmänmedicin är majoriteten vuxna.
Det skulle dessutom bli ett tapp för alla
kliniker som utbildar barnläkare gällande
jourverksamhet. Även om två månader på
fem år kan tyckas kort är frågan vad man
skulle vinna. Vad är syftet med förslaget?
Saknas/förbättras: Resurser och ST-
platser för att utbilda nya barnallergologer.
Att genast se till att det finns fler ST-platser
för barnallergologer, då majoriteten av de
allergologer som finns och har kunskap
snart går i pension. Det tar flera år att lära
sig till allergolog.

Svensk Förening 
för Allmänmedicin 
Vi anser att förslaget från VGR inte
bör förverkligas. Enligt Socialstyrelsen är
vidareutbildningen målstyrd. En tids-
definierad obligatorisk tjänstgöring är inte
förenlig med nuvarande författning. 
Obligatorium går stick i stäv med de peda-

gogiska principer som säger att allt lärande

drivs av inre motivation. 
ST-läkare från övriga specialiteter är

mycket välkomna till kortare eller längre
sidotjänstgöring i primärvården. Detta
under förutsättning att det i ST-läkarens indi-
viduella utbildningsprogram framgår att en
sådan tjänstgöring är meningsfull ur utbild-
ningssynpunkt.
Vi anser att sidoutbildning inom allmän-

medicin torde vara särskilt värdefullt för de
sjukhusspecialiteter som har ett naturligt
och nära samarbete med primärvården.
Saknas/förbättras: De flesta ST-läkare i
allmänmedicin får idag bra vidareutbildning.
Studierektorer och handledare har hög
kompetens och ST-utbildningen bygger
oftast på individuella utbildningsprogram
som revideras efter hand. Det saknas valid-
erade kompetensvärderingsmetoder. 
Vidareutbildningen är enligt författningen

målstyrd. Trots detta kräver Socialstyrelsen
vid utfärdande av specialistbevis att ST-
läkaren ska ha genomgått vissa kurser och
fullgjort viss tid som sidotjänstgöring.
Validerade metoder för värdering av
uppnådd kompetens skulle kunna minska
behovet av tidsmässig kontroll och ligger
mer i linje med principen om målstyrning.
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Svensk Medicinsk 
Audiologisk Förening 
Då Hörsel- och balansrubbningar
är en grenspecialitet till ÖNH
påverkas vår specialitet endast indirekt.
Generellt finner vi det anmärkningsvärt att
man föreslår att införa en tidsstyrd placering
inom en annan specialitet i övrigt målstyrd
specialistutbildning. 
ST ska följa Socialstyrelsens målbeskrivning

för respektive specialitet och det känns
märkligt med lokala obligatoriska tillägg.

Svenska Föreningen 
för Barn- och 
Ungdomspsykiatri
Anser att det är ett bra förslag. 
Saknas/förbättras: På många håll i landet
saknas specialister till både huvudhandledning
och klinisk handledning. På många orter
saknas också heldygnsvård vilket gör att ST-
utbildningen blir ojämlik.

Svenska 
Barnläkarföreningen
Det skulle vara fördelaktigt
med allmänmedicinsk kunskap och kännedom
om primärvårdens villkor för barnläkare. 
Dock har barnläkare ett mycket brett

kunskapsfält   att inhämta och ST-tiden upplevs
ibland kort redan i nuläget, vilket gör att det är
svårt att få in ytterligare mål utan att något
annat tas bort. 
Det blir två månader som inte kan ägnas åt

jourer eller kurser med mera. Det blir fler
jourer för de som är kvar och mindre tid som
kan ägnas åt exempelvis mottagning eller
avdelningsarbete. Däremot bör det vara ett
obligatoriskt moment för de som inte gjort AT.
Saknas/förbättras: Nu blir det mycket fokus
på antal kurser. Vi behöver fokusera mer på
hur ST-läkarna utvecklar sin kompetens (hur
de använder sina kunskaper och färdigheter)
och får mer sammanhängande placeringar
med självständigt arbete på avdelning och
mottagning.

Svensk Förening för 
Medicinsk Radiologi
SFMR har inga synpunkter på detta.

Svenska Sällskapet 
för Dermatologi och
Venereologi
Vi anser att det är helt orimligt att
ta två månader från vår ST utbildning till
allmänmedicin. Under vår specialistutbildning
är det redan nu svårt att hinna med adekvat
sido tjänstgöring, samt alla obligatoriska
kurser som blivit fler i nya målbeskrivningen.
Vi ser heller ingen relevans i att placera våra
ST-läkare inom allmänmedicin under två
månader då den erfarenheten inhämtas under
AT.

Svenska 
Endokrinologföreningen
Vi stöder det ej. Vi har gemen-
samma mål med invärtesmedicin och har
samma kunskapsbas. Vi hanterar ej samma
diagnoser och det ligger ej i linje med
endokrins uppgifter.

Svensk Förening 
för Klinisk Farmakologi
För en ST i klinisk farmakologi kan
det vara värdefullt att randa sig i
primärvården. Två månader är så kort tid att
man ändå hinner randa sig på de andra ställen
man vill ha med i sin ST. 
Om man sitter med i expertråd, vilket många

kliniska farmakologer gör, så är det jättebra
att ha primärvårdsperspektiv. Likaså om man
jobbar som informationsläkare.
Saknas/Förbättras: Det finns inte så många
relevanta SK-kurser tillgängliga för ST-läkare i
klinisk farmakologi. Vår specialitet måste
därför hitta egna sätt att tillgodose utbild-
ningsbehoven, vilket är en utmaning då vår
specialitet är ganska liten och vi finns bara på
ett fåtal ställen i landet.

Svensk
Gastroenterologisk
Förening
För att bli specialistläkare inom gastro -
enterologi och hepatologi måste man kunna
hantera sjukdomar som kräver specialiserad
vård och behandling. Vi som ST måste
fokusera på detta och inte den allmänna. 
Vi som framtida gastroenterologer och

hepatologer ska bli experter inom vårt
område och primärvården kommer inte att
bidra till detta. 
Två månader gör stor skillnad – på denna tid

kan vi samla på oss ytterligare erfarenhet
exempelvis inom endoskopin eller teorin inom
vår specialiserade specialitet.
Saknas/förbättras: Flera saker, men exem-
pelvis konstruktiv standardiserad återkoppling
till ST-läkaren, kvalitetskontroll, tillräckligt med
kurser och utbildningar som man kan gå på
som ST-läkare.

Svensk Handkirurgisk 
Förening 
Handkirurgi är en specialiserad
och högspecialiserad verksamhet.
Två månader som inte tillför något i utbildnin-
gen blir kostsamt slöseri. Blivande hand-
kirurger gör redan sido utbildning i ortopedi,
anestesi, barnortopedi, neurofysiologi och
plastikkirurgi. 
Kurser och kvalitets- och vetenskapligt

arbete kortar ner den kliniska tjänstgöringen i
den blivande specialiteten handkirurgi med
cirka två år och ytterligare två månader i
primärvården är därför inte bra.
Saknas/Förbättras: Saknas tillräckligt god
möjlighet till kirurgisk träning i träningscenter.

Det saknas även grundläggande utbildning i
förbättringskunskap och projektledning.

Svensk Förening 
för Hematologi
Vi anser inte att det är ett bra
förslag. AT innehåller en lång primärvårds -
placering och vi anser inte att man behöver
lägga till ytterligare tid inom primärvården om
det inte föreligger särskilda skäl. 
Madriddeklarationen, som vi skrivit under,

yrkar för en harmonisering av hematologisk
utbildning och att minimikrav för ömsesidigt
erkännande av specialistkompetens i Europa
ska vara fem års utbildning efter legitimatio-
nen, varav minst tre år inom hematologi. 
Anledningen är att en kortare utbildning inte

kan förbereda för självständigt arbete som
hematolog. Common-trunk upplägget i
Sverige gör att en nybliven specialist inom
hematologi har jobbat enbart tre år med
hematologi. 
Vi anser inte att man kan ta två månader

från den tiden utan att den hematologiska
kompetensen blir lidande.
Saknas/Förbättras: Ännu för tidigt att uttala
sig om nya ST:n. Vi har varit delaktig i att ta
fram målbeskrivningen och är än så länge
nöjda med hur det fungerar.

Svenska  
Hygienläkarföreningen
ST-block inom Vårdhygien är inte
relevanta för detta förslag då Vårdhygien är
en tilläggs specialitet (basspecialiteter Infek-
tionssjukdomar alt Klinisk mikrobiologi).
Saknas/Förbättras: Vårdhygien är en ny
specialitet sedan våren 2015. Vi har därför
begränsad erfarenhet och utveckling av ST-
utbildningen pågår.

Svenska  
Infektionsläkarföreningen
ST-utbildningen är målstyrd och väldigt få
sidotjänstgöringar anses vara obligatoriska.
Huruvida randning inom primärvården är
lämplig för att en enskild ST-läkare ska
uppfylla målbeskrivningen måste avgöras indi-
viduellt för den ST-läkaren i samråd med
handl edare. 
Under en femårig ST är det många utbild-

ningsmoment såsom kliniska tjänstgöringar
och kurser som ska hinnas med, och man
måste noggrant överväga vad som är högst
prioriterat. De ST-läkare som inte har gjort AT
i Sverige, där sex månaders tjänstgöring inom
primärvården ingår, kan möjligen ha större
nytta av en primärvårdsrandning. 
Vi kommer att diskutera frågan vidare med

studierektorerna på infektionsklinikerna i
landet.26-27
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Fortsättning sidorna 26-27>>>

n Spelar det egentligen någon roll med två månaders randning inom primärvården
under fem års tid? Sjukhusläkaren frågade de 53 specialitetsföreningarna inom
Läkarförbundet vad de tycker om VGR-förslaget skulle bli verklighet för deras 
specialitet? 35 svarade och det blev tummen ned från en förkrossande majoriet.
Även Svensk Förening för Allmänmedicin kritiserar förslaget. 
Vi frågade också vad föreningarna saknade eller ville förbättra med dagens ST.



t Peter Elbe skräder inte orden när han
pratar om Västra Götalandsregionens
förslag.

– Det är ett dåligt förslag rätt igenom
och vi ser inte någon som helst fördel för
våra ST-läkare. Det här är en försämring
av utbildningen för de drabbade speciali-
teterna och jag tycker att det är viktigt
att man är tydlig med det.

Han menar att det är två helt olika
frågor som blandats ihop i förslaget. 

– Ska man prata utbildning då ska
man verkligen prata om utbildning och
inte ha produktion som en bakomlig-
gande orsak. Vi förstår primärvårdens
problem och diskuterar gärna frågan om
resursfördelning, men vi tycker inte att
man ska blanda in ST-läkarna i det här.
Då är man fel ute.

Istället, menar han, borde frågan om
en förbättrad kommunikation och ett
bättre samarbete mellan primärvården
och slutenvården behandlas på specialist-
nivå.  Där finns ett visst mandat och
möjligheterna att diskutera remissruti-
ner eller hur man ska fördela patienter
blir bättre. Men också för att på ett
bättre sätt kunna dela med sig av kun-
skaper till primärvården.

– Vill man ha samarbetet tycker jag
att det är bättre att skicka dit specialis-
ter. Och vi i svensk kirurgisk förening
skulle gärna se att väldigt många fler all-
mänläkare kom till hos oss istället – det
är väldigt sällan de randar sig på en
kirurgklinik. Däremot har våra ST-läkare
god förståelse för primärvårdens problem

– dels har alla ST-läkare gjort minst ett
halvår i primärvården, dels har en bety-
dande del av de patienter som dyker upp
på våra akutmottagningar idag en pri-
märvårdsprägel. Det är knappast det som
våra ST-läkare saknar. 

Peter Elbe berättar att upp mot 50
procent av ST-läkarnas arbetstid på en
del sjukhus består av jour- eller
akuttjänstgöring. Och att bara runt fem
procent av alla patienter som söker en
kirurgakut blir opererade.

– Vad våra ST-läkare behöver är
operativ träning. De opererar lite, både
om man tittar ur ett internationellt per-
spektiv och i ett historiskt perspektiv,
och behöver mer knivtid helt enkelt. Det
är något man behöver satsa på istället,
säger han och fortsätter:

– Och ser man det i ett ytterligare
bredare perspektiv finns det en risk för
att vi tappar konkurrenskraft internatio-
nellt genom ett sånt här förslag. Vi har
redan nu fått höra att det finns sådana
tongångar eftersom vi i Sverige inte har
någon examination. 

Han menar att det kan finnas de spe-
cialiteter som skulle gagnas av en tjänst-
göring i primärvården under ST-utbild-
ningen, men att ingen av de specialiteter
som ingår i intressegruppen Svenskt
Kirurgiskt Råd kan se någon fördel.

Feltänk om delmålen
– Enligt de kontakter vi har haft med
Socialstyrelsen så är det inte heller
möjligt att uppfylla delmål ute på vård-

centralen eftersom man behöver en hand-
ledare i relevant specialitet för det. Ska jag
som kirurg uppnå ett kirurgiskt delmål
måste jag ha en kirurg som handledare.
Om jag randar mig inom anestesin så ska
jag självklart ha en anestesiolog som
handledare, men inom primärvården kan
jag inte ha en distriktsläkare som handle-
dare för ett kirurgiskt delmål, då får man
inte det uppfyllt, säger han och fortsätter:
– Då säger en del att man kan uppnå A
och B-målen, som är specialitetsöver -
gripande, men det är också ett feltänk. I
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C-målen har man lagt in block så att
man är en viss period exempelvis på
anestesin, men det är ingen som har ett
två månaders block med ”kommunika-
tion med patienten och närstående”. A-
och B-målen löper som en strimma
genom hela utbildningen. Alltså, samti-
digt som man gör sin kärlkirurgiska
placering ska man också träna på exem-
pelvis vetenskapligt förhållningssätt och
kommunikation – det finns ingen
anledning att åka till vårdcentralen för
att lära sig det.

Men spelar två månader så stor
roll under en utbildning som är
minst fem år?

– Det är inte tiden i sig som är pro-
blemet – jag hade tyckt att det var fel
med två veckor också. Det tillför ingen-
ting. Man kan också jämföra med en
placering som är angelägen, anestesi -
placeringen, som numera har minskats
ner till sex veckor på många sjukhus.
Visserligen är en del av förklaringen att
det finns en flaskhals till anestesin, men
det blir skevt ändå och bara en förläng-

ning av ST. Det här är egentligen billig
arbetskraft, det är enda syftet som jag
kan se med det, och att blanda ihop det
med utbildningen tycker jag är fult. Jag
tror dessutom att det här kan komma
att vara till nackdel för VG-regionen.
Det blir inte lika attraktivt att som
kirurg göra sin ST där om man vet att
man måste göra två månaders tjänstgör-
ing i primärvården, då söker man sig till
något annat landsting.

Anna Sofia Dahl
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En av de specialitetsföreningar som är kritisk till förslaget
om obligatorisk tjänstgöring inom primärvården är Svensk
Kirurgisk Förening. Peter Elbe, ordförande i föreningens
utbildningskommitté, är tydlig i sitt budskap.
– Vi ser ingenting positivt med det här, säger han.

”Som jag ser det handlar det om billig arbetskraft, inte om att förbättra utbildningen eller samarbetet mellan slutenvården och primärvården”, säger Peter Elbe, ordförande i Svensk Kirurgisk Förenings utbildningskommitté,
som tycker att förslaget om obligatorisk tjänstgöring för ST-läkare i primärvården ska förpassas i soptunnan. Foto: Stefan  Nilsson

Svensk Kirurgisk Förening

”VGR-förslaget
dåligt rätt igenom”



därigenom få mer träning i samarbete med
andra yrkeskategorier och mer övning i
ledarskap. 

Svensk 
Förening för
Rehabiliteringsmedicin
Intressant förslag och kan vara
relevant för rehabiliteringsmedicin.
Saknas/Förbättras: Regelbundet
återkommande kurser i obligatoriska
ämnen. Samordning av ST-utbildning över
landet, ökat kunskapsutbyte mellan kliniker,
tydliga kompetenskrav (checklistor) och
former för utvärdering, ökat deltagande i
specialistexamen. 

Svensk 
Reumatologisk Förening
Då specialistutbildningen är
målstyrd bör man inom varje spe-
cialitet och för varje individ värdera vilka
tjänstgöringar som måste genomföras och
vilka mål som dessa kommer att uppfylla.
Samma kunskap kan ibland inhämtas på
flera sätt vilket också bör beaktas. 
En kortare tjänstgöring inom primärvår-

den kan för många ST-läkare vara viktig och
givande, men ett obligatorium är fel väg att
gå. Svensk Reumatologisk Förening ställer
sig därför negativ till förslag om obliga-
torisk tjäns tgöring i primärvården under ST.
Saknas/Förbättras: Det är svårt att peka
på något som saknas generellt i dagens ST.
När allt fler moment läggs till en ST–
målbeskriv ning utan att något tas bort
riskeras fragmentisering och svårighet att
få tillräckligt av den kunskap som erhålls av
att möta och ta ansvar för samma patienter
vid flera besök över tid.

Svensk Rättsmedicinsk
Förening 
Jag tror att de flesta rättsläkare
anser att rättsmedicin inte ska räknas till
”relevanta ST-block”.” 

Svenska 
Rättspsykiatriska
Föreningen
Tjänstgöring inom allmän-
medicin är möjligt redan idag, men två
månader kan vara kort tid och riskerar bli
typ av mer kvalificerad auskultation. 
Randningar skall syfta till relevant utbild-

ning för den specialitet inom vilken man gör
ST. Om motsvarande kunskap kan inhämtas
på annat sätt (exempelvis randutbildning i
intermedicin) så finns det ingen anledning
att göra just allmänmedicin till obligatorium. 
Vi ser dock värde av att ha gått till

exempel tre mån VC och tre månader
internmedicin. Minst två månader efter
minst två år låter vettigt, men enbart på
grund av ST-läkarens behov och samarbetet
mellan specialistvård-primärvård, inte som
quick fix för bemanning i primärvården.
Saknas/Förbättras: Dagens ST i rätts -
psykiatri är en grenutbildning, först efter

färdig allmänpsykiatri-ST kan man gå ST
Rättspsykiatri, vilket tar minimum 2,5 år
ytterligare. Där ser vi att det fattas: Kurs i
avancerad beroendelära, utlandsplacering,
kurs i rättspsykiatrisk vård där man upp-
märksammar hela vårdförloppet inklusive
den öppna tvångsvården, men även hur
man hanterar utvecklingsstörningar och
intellektuell dysfunktion.
I dagens ST saknas det främst en långsik-

tig handledning med kliniknära kollega. Han-
dledande specialister är få.

Svenska
skolläkarföreningen
Om förslaget skulle bli verklighet
handlar det inte om två månader inom
allmänmedicinen utan om det administrativa
krångel det skulle innebära. Både att hitta
en klinik dit man kan komma och att täcka
luckan på den egna verksamheten. 
Skolläkare arbetar nästan alltid ensamma

och att hitta en vikarie på två månader
utanför storstadsregionerna tror jag kan
visa sig omöjligt. Man kan inte stänga verk-
samheten i två månader. 
Saknas/Förbättras: Vår specialitet är
ganska speciell – det är en tilläggsspe-
cialitet och huvudmännen är kommunala
vilket vi är ensamma om. Vårt stora
problem är att många huvudmän av
ekonomiska skäl bromsat ST-tjänstgöring i
skolhälsovård för att spara pengar. Antalet
specialister har hela tiden minskat och fort-
sätter att minska.

Svenska 
Smärtläkarföreningen
Detta verkar vara ett sätt att
hantera brist på allmänläkare, dvs riskerar
att bli en ersättning för stafettläkarverk-
samhet. Ett sådant förslag måste innehålla
en tydlig utbildningsplan och målbeskrivn-
ing, som dessutom skall uppfylla
målbeskrivningar enligt Socialstyrelsens
målbeskrivningar för ST för avsedd spe-
cialitet. De tjänstgöringar som krävs för en
sådan måluppfyllelse kan vara svåra nog att
uppfylla som det är och då kan två månader
vara en lång tid. 
En två månaders tjänstgöring inom allmän-

medicin, som är ett så brett område,
riskerar dessutom att få ett dåligt utbild-
ningsvärde.
Saknas/Förbättras: För Smärtläkar -
föreningens del saknas studierektorsfunk-
tion på de flesta utbildningsplatser. Det
finns idag endast tre studierektorer med
adekvat specialistkompetens för uppdraget
(I Uppsala, Linköping och Malmö/Lund). I
Stockholm har svaret blivit att man inte vill
avsätta några resurser (läs finansiera del av
tjänst) till detta. Det saknas därför också
formella ST-block liksom tydlighet hur lön
under randning ska finansieras. 
Många erfarna smärtläkare (mer än tio år

inom specialiteten) har i brist på möjligheter
enligt ovan och brist på klinikresurser och
dito prioriteringar från tidigare verk-

samhetschefer aldrig tagit ut formell spe-
cialistkompetens i smärtlindring, som ju är
en tilläggsspecialitet. Denna kombination
för oss och våra patienter är en potentiell
katastrof – ännu längre köer.

Svensk 
Urologisk Förening
Syftet är inte att förbättra utbild-
ningen för blivande urologer, utan att fylla ut
arbets kraftsbrist inom primärvården. Två
månader i det första förslaget kan lätt bli
fyra, sex eller åtta månader i framtida
ändringar. 
Vad man än använder för tidsspann

kommer det inte addera till urologutbildnin-
gen utan endast förlänga ST-utbildningen I
urologi med minst samma antal månader. 
Om man verkligen vill stärka den urolo-

giska kompetensen inom primärvård och
öppenvård finns två alternativa vägar: (a)
ST-läkare under Allmänmedicinutbildning får
vara medarbetare på urologisk enhet 2-8
månader eller (b) Seniora urologer (färdiga
specialister med full värdig kunskap och
erfarenhet) bereds plats med viss regelbun-
denhet för att specifikt hand lägga öppen-
vårdsurologi och för att utbilda PV-kolle-
gorna.”
Saknas/Förbättras: Mer kirurgisk träning
för unga urologer och mer närvaro på arbet-
splatsen.

Sveriges 
ögonläkarförening
En stor del av tiden som ST
läkare inom ”Ögonsjukdomar” till-
bringas redan på akutmottag ning där man
ser hela spektrumet av ögonsjukdomar i
öppenvård. 
På merparten av ögonklinikerna i Sverige

som bedriver ST-utbildning sker även utbild-
ning av både ST-läkare och specialister
inom allmänmedicin. 
Vi anser redan att tiden är knapp för att

kunna bibringa våra ST läkare alla moment
som finns i målbeskrivningen för ”Ögonsjuk-
domar” och anser inte att tid bör läggas på
tjänstgöring i allmänmedicin.
Saknas/Förbättras: Då en stor del av
operations verksamheten nu läggs ut på
privata vårdgivare har vi svårt att ge våra
ST- läkare kirurgisk träning tex när det
gäller kataraktoperationer. 
Vi är på det stora hela relativt nöjd med

vår specialistutbildning. Vi har tex en
mycket god täckning med ST kurser som
täcker alla c-delmålen     . Vår ST utbildning
skulle kunna förbättras på vissa orter med
bättre handledning, undervisning och
uppföljning tex när det gäller feed-back och
kunskapskontroll.

Sammanställt av Anna Sofia Dahl

Svensk Lungmedicinsk 
Förening 
SLMF anser att det inte kan vara
ett obligatoriskt krav. Sidotjänstgöring i
allmänmedicin är inte idag en del av special-
istutbildningsupplägget för lungmedicin. Två
månader är relativt lång tid i relation till alla
delmoment/tjänstgöringsplaceringar som
redan ingår i planeringen för en allsidig och
kvalitativ specialistutbildning. Utöver det så
har redan ST-läkargruppen som startade
mellan 2008-2015 fått en förlängd utbild-
ning utifrån de nya obligata EU-förordnin-
gen. Finns en risk att rekryteringsmöj-
ligheten till lungmedicin försämras.

Föreningen för
klinisk mikrobiologi
Det är säkert nyttigt då många
sjukhusspecialiteter remitterar ut ”sina”
patienter till primärvården med ganska kom-
plicerade behov.
Saknas/Förbättras: I vår lilla specialitet
saknas kurser och vi tycker det är kom-
plicerat att få dem LIPUS-certifierade.

Svensk Neurokirurgisk 
Förening 
Utbildningen bör grundas på den
målbeskrivning den nationella specialitets-
föreningen tar fram, inte på beslut av en
regional arbetsgivare. 
Inom ramen för en femårig specialist -

utbildning genomförs obligatorisk ST-sido -
utbildning under två månader. Att införa
ytterligare obligatorisk ST-sidoutbildning
med två månader primärvård på bekostnad
av redan obligatorisk sidoutbildning anser vi
inte vara relevant för vår kirurgiska spe-
cialitet. En sådan tjänstgöring skulle ha föga
värde för oss eller våra patienter. 
I vår specialitet har vi svårigheter att hinna

med det som är målbeskrivningen inom
neuro kirurgi inom stipulerad tid. Det har
blivit ännu svårare på grund av brist på
operationstid och postoperativa vård-
platser. Dessutom har den ökande spe-
cialiseringen lett till att vissa diagnoser/
operationer saknas på vissa kliniker.
Saknas/Förbättras: Vi saknar ledarskaps -
utbildning, presentationsteknik och media-
träning. Mer rörlighet inom Sverige. I
Schweiz är det obligatoriskt med tid (ett år)
utanför modersjukhuset. I vår specialitet är
det inte ovanligt att man tillbringar hela sitt
yrkesverksamma liv på en klinik.

Svensk Njurmedicinsk 
Förening 
Det är ett mycket dåligt förslag!
Vad skulle målet för en läkare under ST-
utbildning i nefrologi vara? Vi ser detta
enbart som ett sätt för landsting att försöka
täcka upp vakanser på vårdcentral – som
förslag både dåligt och ogenomtänkt. 
Två månader är av stor betydelse för en

specialistutbildning på fem år! Det är
mycket tid som "försvinner" som jourkomp,
akuttjänstgöring utanför den egna spe-
cialiteten, i vårt fall i intern/akutmedicin,
vetenskapligt arbete med mera.
Saknas/Förbättras: Saknas tillräcklig tid
för klinisk tjänstgöring inom den avsedda
specialiteten. De ST-läkare som gått den
senare grundutbildningen, där vetenskapligt
arbete omfattande en termin ingår, borde
inte behöva göra ett vetenskapligt arbete
under ST.

Svensk Förening 
för Nuklearmedicin
Tror inte att det är aktuellt för
nuklear medicin och inte heller önskvärt.
Saknas/Förbättras: Önskan om att det
skulle vara lättare för verksamheter att
släppa specialister inom våra bas -
specialiteter för att kunna vidareutbilda sig
till nuklearmedicinare.

Svensk Förening 
för Klinisk 
Neurofysiologi
Kan vara bra om man tänker
till när man väljer ”relevanta ST-block”. Inom
en hög specialiserad specialitet som klinisk
neurofysiologi, där vi anstränger oss till
max för att få in de för vår del relevanta
sidotjänstgöringarna, skulle det konkurrera
med mer prioriterade och nödvändiga delar
av ST.

Svensk förening 
för Obstetrik 
och Gynekologi 
Vi är väldigt kritiska till detta. Vi anser att
det skulle påverka ST-utbildningen i
Obstetrik och Gynekologi negativt, eftersom
något annat som ingår i utbildningen då
skulle behöva tas bort eller reduceras. 
ST-utbildningar ska inte läggas upp utifrån

landstingens behov av läkarförsörjning utan
utifrån vad en läkare inom en specialitet
behöver inhämta för kunskaper och erfaren-
heter för att självständigt kunna arbeta
inom specialiteten. 
Träning i gynekologi utgör som regel

endast sex månader under specialistutbild-
ningen och det är ett problem att tillgodose
tillräckligt med operativ träning under ST.
Saknas/Förbättras: Operativ träning är ett
fokusområde i vår specialitet som vi arbetar
med att förbättra, både genom att verka för
att tillräcklig placering i operativ verksamhet
ska tillgodoses (vilket försvåras av att oper-
ationer av olika typer idag fördelas mellan
olika sjukhus och andra vårdgivare, vilket
innebär att man som ST-läkare inte kan till-
godogöra sig all operativ träning på den
egna kliniken) och genom att förbättra den
kirurgiska undervisningen.

Svensk förening för 
otorhinolaryngologi, 
huvud- och halskirurgi
Själva syftet med ST-utbildning är att ha en

målstyrd tjänstgöring för att eftersträva en
hög kunskapsnivå hos nyblivna specialister,
som i slutändan gynnar medborgarna i form
av en god och säker vård. 
Beslutet från VG-regionen ligger helt

utanför denna linje och bygger istället på
behovet av att förstärka bemanningen i
primärvården. Man kan givetvis diskutera
hur man kan stötta närsjukvården på olika
sätt, men det skall inte ske på bekostnad av
en försämrad kvalitet i utbildningen. 
Fem år kan verka som en lång tid, men

behövs för att uppnå tillräckliga volymer
och den fördjupning som krävs för den spe-
cialiserade vården.
Saknas/Förbättras: Vi kan bli bättre på
att optimera den kirurgiska delen av utbild-
ningen och sätta högre krav på verk-
samheterna kring detta.

Svensk Förening 
för Palliativ medicin
Tjänstgöring inom allmänmedicin
kan säkert vara utvecklande och bidra till
kompetens höjning för ST-läkare inom flera
olika specialiteter, men är nog inget effek-
tivt sätt att uppnå måluppfyllelse inom sitt
specialist område. Av tjänstgöringstiden i
primärvården skulle mycket tid ägnas åt
sådant som inte är relevant för ST-läkarens
specialitet. Det är alltså inget vi förordar.
Två månader kan tyckas vara kort tid men i
skenet av att fortbildning för läkare
generellt sett blir alltmer eftersatt är det ett
steg i fel riktning att dessutom ta tid från
annan relevant ST-tjänstgöring.
Saknas/Förbättras: Vi är en nybliven spe-
cialitet (2015) och än så länge har begrän-
sad erfarenhet av ST-utbildningen i palliativ
medicin.

Svensk Förening 
för Patologi 
Vi inom svensk förening för
patologi anser INTE att två månader allmän-
medicin skall ingå som obligatorium eller
tillval i ST-block i patologi. ST-läkarutbild -
ningen i patologi är på totalt 60 månader
och redan nu är denna tid inte alltid tillräck-
lig för att få med allt det som en patolog
skall handlägga.

Svenska Psykiatriska
Föreningen 
Vi tycker att det är ett dåligt
förslag. Att införa ett obligatoriskt moment
istället för att utbildningstjänsten planeras
utifrån behov, tänker vi försämrar ST-utbild-
ningen. Det är målbeskrivningen som ska
styra vad ST-läkarna ska lära sig och den
styr också vilka placeringar som ska ingå
under utbildningen. ST:n kan redan nu
upplevas som splittrad i alltför många korta
delmoment och det här förslaget riskerar att
öka den känslan.
Saknas/Förbättras: Det som saknas är
längre sammanhållna placeringar så att ST-
läkaren får komma in i ett mer kontinuerligt
avdelnings- och mottagningsarbete och
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>>> Fortsättning från sidorna 22-23



Kritiken mot förslaget om
en obligatorisk tjänstgöring
för ST-läkare i Västra Göta-
landsregionen är delvis ett
tecken på hur sjukhustunga
vi är i Sverige. Det menar
Ann Söderström, hälso- och
sjukvårdsdirektör i Västra
Götalandsregionen, som
också medger att förslaget
borde ha förankrats bättre.
t – Förslaget har vi lagt för att vi vill
sudda ut gränserna mellan den speciali-
serade och den nära vården. För mig är
kritiken delvis ett tecken på hur sjuk-
hustunga vi är i våra basspecialiteter och
därför borde vi hitta vägar för att gå
över gränsen, precis som att våra all-
mänläkare är ganska mycket inne på
sjukhusen under sin ST. Det handlar lite
om att gå i varandras skor och se olika
delar av vården, säger Ann Söderström,
hälso- och sjukvårdsdirektör i Västra
götalandsregionen och fortsätter:

– Men kritiken är också ett tecken på
att schemat för våra ST-läkare är pressat
bara av att uppfylla alla krav i mål -
beskrivningarna och jag har full respekt
för det. Därför måste vi se till att det
verkligen blir något bra av det här två
månaderna och att man inte bara blir
utslängd i primärvården. Därför behöver
vi mer tid på oss för att fundera.

Hon menar också att många av pati-
enterna finns både i den specialiserade
och den nära vården och att det finns en
fördel att få hela panoramat.

– Tanken är att man ska ha gått ett

tag på sin ST så att man har med sig
kunskaper från sin egen specialitet – till
skillnad från när man går AT. Tanken är
att man sprider kunskap där man är och
randar sig i primärvården, men också så
att man själv ser delar av vården som
man faktiskt har nytta av i sin egen spe-
cialitet. 

Ann Söderström säger också att för-
slaget inte syftar till att fylla vakanser i
primärvården utan att det finns ett
behov av fler generalister på sjukhusen.

– Det är inte meningen att det här
ska vara någonting som bara ska stärka
primärvården. Tanken är att vi ska
jobba över gränserna, mellan specialise-
rad och nära vård. Och nära vård för mig
är inte bara primärvård, det kan lika
gärna vara specialister som jobbar
utanför sjukhuset. Vi har en väldigt hög

specialistkompetens, men vi blir ganska
smala när vi blir allt mer specialiserade.

Det finns i nuläget ingen tydlig plan
för när ett beslut kan fattas, men Ann
Söderström menar att det är tydligt att
mer tid behövs för att förankra förslaget
i verksamheten.

– Diskussionerna är i gång nu till
viss del. Många har hört av sig till mig
och är väldigt oroliga, så vi behöver mer
tid för att på ett bra och tryggt sätt
kunna införa det här. Men jag tror också
att vi måste våga tänka så här nu när
nära vård är på allas läppar, säger hon
och fortsätter:

–  Vi hoppas att beslutet ska kunna
fattas under 2018. Sen ligger det ju i
förslaget att man inte ska kunna göra
tjänstgöringen förrän man har gjort sin
ST i två år, så i verkligheten blir det
först 2020. Vi tänker inte ändra för de
som redan har sin ST-plan klar, det
tycker jag är viktigt. Man ska veta att
man söker ett ST-block som innehåller x
antal månader i primärvården.

Vilka är de tydligaste vinster som
ser du med förslaget?

– Att vi ökar förståelsen för varandras
olika jobb, att vi faktiskt kan bredda
kompetensen både i primärvården och
för våra nya specialister på sjukhusen
som har sett bredare patientklientel.
Men den stora vinsten är att det här är
framtidens nära vård – det vill säga att
både ”sjukhuspecialister” och allmänlä-
kare finns i den nära vården. Ska vi ha
en vård som är nära patienterna ska pri-
märvården naturligtvis vara bas, men vi
behöver duktiga sjukhusspecialister
inom andra områden också, säger Ann
Söderström.

Anna Sofia Dahl
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ANN SÖDERSTRÖM, 
HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSDIREKTÖR
I VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN:

Den stora vinsten är att både sjukhus -
specialister och allmänläkare finns i den
nära vården säger Ann Söderström, som
menar att förslaget handlar om framtidens
nära vård där dagens sjukhusspecialister
arbetar inom andra områden också utan-
för sjukhusen.

”Det handlar inte om att fylla vakanser,
tanken är att börja jobba över gränserna”

Fortsatt väntan för fängslade Fikru Maru

Höstterminen 2026 kan de
första läkarna som genomgått
den nya läkarutbildningen
påbörja sin bastjänstgöring.
En förändring som också
betyder att AT försvinner.
t Sjukhusläkaren har i tidigare artiklar
beskrivit hur den nya bastjänstgöringen,
BT, kan tänkas se ut. Nu vet man. Det
förslag som regeringen presenterade
bygger till stor del på Jens Schollins
utredning.

– Den första reaktionen när jag såg
pressmeddelandet var ”äntligen, nu kan
vi börja titta på det egentliga förslaget”.
Mycket av det som vi har jobbat för finns
med – att det ska vara en fristående del
av specialiseringen, att Socialstyrelsen
ska jobba fram en föreskrift utifrån en
målbeskrivning och att man jobbar med
kompetensmål och målstyrning till
exempel, säger Sofia Rydgren Stale, ord-

förande för Läkarförbundets utbildnings-
delegation som arbetat med frågan sedan
2010.

Däremot finns det fortfarande delar
som saknas, menar hon. 

– I förslaget görs ingen bedömning
om vilka anställningsförhållanden som
ska gälla för BT. Läkarförbundet vill att
BT ska utgöras av en egen tidsbegränsad
anställning som är reglerad i kollektivav-
tal.

–  Läkarförbundet anser också att det
är helt nödvändigt att införa krav på
extern granskning av kvaliteten på BT.
Vi uppmanar därför regeringen att via
Social styrelsen ställa samma krav på
utbildningskvalitet och extern gransk-
ning som man idag gör på specialist -
tjänstgöringen ST.

Enligt förslaget kommer endast två
placeringar att vara obligatoriska – tre
till fyra månader i primärvård respektive
tre till fyra månader i akutsjukvård. Man
skriver också att ”ytterligare
tjänstgörings ställen inte ska regleras,

men att kunskaper inom psykiatri
särskilt bör beaktas och rymmas inom
bastjänstgöringen”. Bastjänstgöringen
bör, utöver de två obligatoriska place -
ringarna, innehålla maximalt ytterligare
två placeringar. Alltså kan BT som minst
innehålla två placeringar och som mest
fyra. BT kommer att vara målstyrd
istället för tidsstyrd, där normtiden
väntas vara ett år och den absolut
kortaste sex månader.

Förslaget presenterar också tio läran-
demål som bastjänstgöringen ska leda
till att man uppnår: ”akuta, livshotande
sjukdomstillstånd – vanligaste sjuk-
domstillstånden – medarbetarskap och
ledarskap – etik, mångfald och jämlikhet
– vårdhygien och smittskydd – lagar och
föreskrifter samt hälso- och sjukvårdens
organisation – kommunikation – sjuk-
domsförebyggande arbete – läkemedel –
övriga kompetenser”.

Ändringarna föreslås träda i kraft den
1 juli 2020. 

Anna  Sofia Dahl

För ett drygt år sedan kom beskedet
om att den svenske läkaren Fikru
Maru skulle åtalas för brott mot Etio-
piens terroristl agstiftning. Sedan dess
har processen  , precis som tidigare,
rört sig minst sagt sakta.

t I slutet av augusti meddelade åklaga-
ren att han behövde mer tid för att få
fram vittnen och domstolen valde att
besluta att skjuta upp förhandlingarna
till januari 2018. Hans Bagner, Fikru
Marus svenske advokat, kallade det hela
för ”en helt oacceptabel processledning”
och hoppades kunna påverka UD att
agera. Men när Sjukhusläkaren pratar

med honom i slutet av november pågår
fortfarande väntan.

– Det som har hänt under den här
mellanperioden är – och det är tråkigt
att behöva säga det – inte speciellt
mycket.

Vad som oroar honom är att vittnenas
fortsatta frånvaro troligen får åklagaren
att ännu en gång begära uppskov.

– Det är fullständigt absurt att man
håller en person häktad utan att kunna
förebringa fullständig bevisning. Istället
hänger man upp sig på att man ska få tag
i ett antal före detta interner, som blivit
frisläppta mot löftet att de ska vittna. De
har varit borta ett halvår och kommer

antagligen att vara borta på obestämd tid
framöver, säger Hans Bagner.

Hoppet om att kunna påverka UD att
agera finns kvar och han poängterar att
det inte handlar om att lägga sig i sakfrå-
gan.

– Vi ska ha ett möte med UD under
början av december och be dem att verk-
ligen agera. Det är inte frågan om att de
ska blanda sig i sakfrågan utan att de kan
och bör framställa synpunkter på den
processuella frågan eftersom Fikrus
behandling så uppenbart strider mot
FN:s konvention om mänskliga rättighe-
ter.

Anna Sofia Dahl

Oklart hur läkarnas 
anställningsförhållanden
blir under bastjänstgöringen
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M
ed en blandning
av otålighet och
järnvilja tar sig
Sofia Lindegren
Hammarstrand
fram på en

stundtals oframkomlig stig. Mot ett mål
som ständigt växer sig allt mer bråds-
kande att nå.

– Det finns verkligen ett behov av
läkare som engagerar sig i de här
frågorna. Klimatförändringar är ett av
de största hoten mot vår hälsa och ändå
pratar man så lite om det, säger hon. 

Utanför fönstret på
Sofia Lindegren Ham-
marstrands arbetsrum
uppe på Medicinare-
berget i Göteborg har
en tjock dimma dragit
in och av den vackra
höstförmiddagen syns inte längre ett
spår. För två månader sedan flyttade hon
veckodagarna från öst- till västkust och
en tjänst på Arbets- och miljömedicin
vid Sahlgrenska universitetssjukhuset.

– Nu har jag möjligheten att göra
mycket av det jag tycker är intressant på
arbetstid. Jag forskar på halvtid och
träffar patienter den andra halvan. Och

just att man ges möjlighet att forska på
arbetstid här är en väldig fördel, säger
hon.

Tanken är att hennes nuvarande
tjänst ska övergå i en ST och att hon ska
doktorera på det forskningsprojekt hon
precis inlett.

Även om hon nu ”hittat rätt” var inte
valet av specialitet alltid självklart. Från
att ha varit ”ganska inne på att bli
någon typ av kirurg” insåg hon att hon
egentligen brann för något annat.

– Jag trivdes väldigt bra i det
kliniska och har bara jobbat inom

kirurgi innan AT
– jag var på trans-
plantation, på gyn
och i Sydafrika för
att läsa traumaki-
rurgi – men
arbetssättet med

alla nätter passar inte mig. Och samti-
digt växte mitt intresse för miljöfrågor
och jag kände att det fanns något jag
ännu hellre ville göra.

I samband med det såg hon en
annons om att Läkarförbundet skulle
starta en klimatgrupp.

– Så jag tjatade mig in där och det
var som om en helt ny värld öppnades.

Det blev framförallt tydligt att det
verkligen finns ett behov av läkare som
engagerar sig i de här frågorna. Och just
därför önskar hon att fler läkare engage-
rade sig i samhälls debatten – samtidigt
som hon också har förståelse för om man
tvekar.

– Jag har själv blivit kritiserad av
klimatförnekare. Man får alltid vara
beredd på kritik om man tar någon form
av politisk ställning, men jag känner att
jag hellre tar ställning än är tyst. Även
om det är lite tufft ibland.

Extra känsligt blir det, menar hon,
när frågorna kommer ner på individ-
nivå.

– Konsumtion, hur man transporte-
rar sig eller vad man äter är oerhört
laddade ämnen. Alla vill miljön väl,
men alla är också mån om sin välfärd.

Därför tror hon mer på morot än
piska – att det är bättre att lyfta fram de
positiva effekter som ett förändrat
beteende kan få istället för det omvända.

– När jag är ute och föreläser märker
jag att det finns ett stort intresse av att
koppla hälsa till klimatet – det påverkar
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Fortsättning nästa uppslag >>>

Tror mer på 
morot än piska
och försöker hålla
sig borta från
skrämselexempel

Sofia Lindegren
Hammarstrand

PRISAS FÖR SITT BRINNANDE
HÄLSO- OCH KLIMATENGAGEMANG

• Text Anna Sofia Dahl • Foto: Julia Sjöberg



marstrand – utöver att göra AT och hålla
ett stort antal föreläsningar – både
hunnit leda World Medical Associations
delegation under FN:s klimatmöten i
Marrakesh 2016 och i Bonn i år. Men
ändå känner hon en stress över att det
inte går tillräckligt fort.

– Egentligen är det ju lite löjligt, för
det hänger ju inte bara på mig. Men
framförallt efter att jag har varit på FN:s
klimatmöten blir jag väldigt medveten
om hur akut situationen är för många
miljoner människor. Jag vet inte varför
jag känner ett så stort ansvar. Kanske för
att vi läkare har ett stort ansvar för hälsa
och att vi nu har ett enormt stort
hälsoproblem som hanteras alldeles för
långsamt. Jag vill känna att jag
åtminstone har försökt göra skillnad.

Och hon är minst sagt en bit på väg. I
mitten av november presenterade tid-
ningen Aktuell Hållbarhet sin lista över
de 33 mest inflytelserika hållbarhets -
talangerna under 33 år. Ett av de namnen
var Sofia Lindegren Hammarstrand med
tillhörande motivering:

”Som ledamot i Läkarförbundets
arbetsgrupp för klimat och hälsa har
Sofia Lindegren Hammarstrand på kort
tid skaffat sig ett tungt inflytande.
Hon har lett World Medical Associa-
tions delegation på FN:s klimatmöte i
Marrakesh och Bonn och tillsammans
med WHO och studentorganisationen
IFMSA har hon deltagit i seminarier
för att uppmärksamma klimatföränd-
ringarnas hälsoeffekter. I Sverige är
hon en eftertraktad föreläsare inom
sjukvård och hållbarhet.”

– Det känns såklart jättekul. Jag
tycker det är bra att man uppmärk-
sammar och på så vis uppmuntrar
unga personer som är drivande i
frågan. Det är ju trots allt vi som är
framtiden och ska leva med många av
de beslut som tas idag, säger hon.

Anna  Sofia Dahl

www.sjukhuslakaren.se PORTRÄTTET

på ett mer personligt plan än vad
stigande havsnivåer och isbjörnar gör.
Ofta krävs det att folk blir sjuka för att
man ska bry sig och en förändring kan
ske – till exempel kan man i Kina se att
de hälsoproblem som kommit med
luft föroreningarna har lett till ganska
drastiska åtgärder för kolindustrin och
mer satsningar på förnybar energi.

Däremot försöker hon hålla sig borta
från ”skrämselexempel”, vilket sällan
leder till någon förändring.

– Det skrevs ganska nyligen i The
Lancet att åtgärderna mot klimat -
förändringarna är det största hoppet för
att förbättra vår hälsa. Man försöker
vrida på det till att bli något positivt.
Och nyligen gjordes en studie där man
tittade på vilka positiva effekter luft -
kvaliteten och hälsan skulle få om alla i
Stockholm som har 30 minuters
cykelväg eller mindre till jobbet skulle
välja cykel istället för bilen.

Vilken åtgärd skulle hon vilja se
genomförd först? Svaret är delat. 

På global nivå: troligen en flygskatt,
där pengarna gick till forskning på för-
nybara alternativ till flyg. Och på
regional nivå: antagligen att fler arbets-
givare vågar ta ställning, till exempel i
resepolicys eller genom att minska
kött konsumtionen på arbetsplatser. 

– Jag tror generellt på politiska styr-
medel, för jag tror att vi behöver den
hjälpen. Och jag tror både på top-down
och bottom-up. Det finns jättemycket
man kan göra utifrån individperspek -
tivet, men jag tycker ändå inte att man
ska lägga ansvaret på individen. De
som vill leva på ett visst sätt kommer
ändå göra det, men jag tror att man kan
försvåra det. Till exempel så som man
har gjort med rökningen.

Och det är just den typen av forsk-
ning som Sofia Lindegren Hammar-
strand hoppas kunna arbeta med i
framtiden – ”någon typ av forskning
som får politiker och andra beslutsfat-
tare att engagera sig i miljöfrågorna”.

– Det händer för lite – framförallt
inom klimatet där det är så akut. Jag
vill hitta en vinkel som får fler att inse
att vi måste göra någonting nu.

Den där ivern i att få saker att hända

och kraften i att orka engagera sig, även
när det blåser motvind, har följt henne
genom större delen av livet. Redan när
Sofia Lindegren Hammarstrand som
fem-, sexåring såg filmen ”Rädda
Willy” väcktes det intresse för miljö -
frågor och orättvisor som idag fungerar
som en ledstjärna. 

Att yrkesvalet föll på just läkare var
däremot absolut inte självklart. Ganska
länge drömde hon om att bli veterinär
eller biolog och ändringen av yrkesval
beskriver hon som ”lite av en kompro-
miss”.

– Redan från början tänkte jag att
man inte måste jobba kliniskt, utan att
det finns en massa andra möjligheter.
Nu är jag glad över mitt yrkesval då jag
inser att jag kan arbeta på så många
olika plan och kanske inte bara för-
bättra människors hälsa utan även pla-
netens, säger hon.

Vad det där starka engagemanget
egentligen grundar sig i vet hon inte,
men tydligt är att det tar henne framåt.
På kort tid har Sofia Lindegren Ham-
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OM ATT BÖRJA TIDIGT:
Jag försöker engagera mig mer i
att man ska prata mer om klimat-

förändringar och miljön redan under
utbildningen och jag tror att man måste
börja med läkarstudenter för att få till en
förändring.

OM FRITIDEN: 
Jag springer maraton och har
sprungit fem stycken – tre i Paris

och två i Stockholm. Och jag gillar att
resa, men försöker verkligen dra ner på
det. Det är det svåraste för mig – jag
kan lätt dra ner på kött och konsumtion,
men att dra ner på resor och den typen
av välfärd är svårt. Det är något som vi
diskuterar ganska mycket bland mina
kompisar: Hur långt är man redo att gå
för miljön? Jag flyger inte inrikes och
kanske inte längre tar en weekend i New
York, men jag är inte perfekt på något
sätt. Jag tycker att man får börja med
sig själv och ifrågasätta vad man kan
göra. Viljan måste komma inifrån för att
det ska funka. 

OM KLIMATGRUPPENS
ARBETE:

Jag är väldigt tacksam att Läkar-
förbundet har låtit oss arbeta med

de här frågorna. Vi behövs, framförallt
nu. Många andra länders läkarförbund
har också klimatgrupper och det är jät-
tehäftigt att träffa andra engagerade  
läkare på FN:s klimatmöten. Det känns
som om hälsofrågan tar mer och mer
plats där, men fortfarande blir folk förvå-
nade över att det är läkare på plats.

OM FRAMTIDEN:
Gör vi ingenting nu kommer vi att
gå mot flera graders uppvärmning

år 2100. Några grader kanske inte låter
så farligt – men man kan sätta det i jäm-
förelse med att vi har en istid om man
går ner ett par grader i temperatur, vi
måste helt enkelt börja agera nu.

OM FORSKNINGEN:
Jag har hela tiden, sedan
jag blev miljöengagerad

igen, tänkt att jag ska forska.
Mitt forskningsprojekt handlar
om fallet med kontaminerat
dricksvatten i Ronneby – så det
är inte klimatrelaterat, men
miljörelaterat. För ett par år
sedan upptäckte man att det
har läckt ut kemikalier, så
kallade högfluorerade ämnen i
det kommunala dricksvattnet
under flera år, och vi under-
söker vilka hälsoeffekter detta
har haft på invånarna. Förhopp-
ningsvis kan det leda till bättre
reglering mot användandet av
dessa kemikalier.

OM MILJÖ OCH 
SJUKVÅRDEN:

Mycket går att göra. Till
exempel kan man på vård-

centraler informera om nyttan med
att äta vegetarisk kost eller om att
vi kommer att få ökade pollen -
besvär med högre temperatur   och
längre växtsäsong. Men det finns
också åtgärder på en mer övergri-
pande nivå.
Sjukvården är en stor bidragande
faktor till växthusgasutsläpp. Det
jobbas mycket på att energieffek-
tivisera byggnader, men i de
diskussionerna är sällan läkare
engagerade. Och på golvnivå är
det oftast sjuksköterskor och
undersköterskor som är miljö -
ansvariga. Jag tror att det skulle
ha en effekt om läkare engagerade
sig.

”

”
”

”

”

”

”

”

”

””

”

>>> Fortsättning från föregående uppslag 

BESLUT SOM SOFIA LINDEGREN HAMMARSTRAND SKULLE VILJA SE NU

– En flygskatt där pengarna 
går till forskning
– Att fler arbetsgivare 
vågar ta ställning



Metoderna att söka
ordning på sjukvår-
den blir allt mer
desperata. I nummer
fem av denna

tidning läser jag om att Martin
Rödholm, projektsamordnare på SKL,
har en plan för att göra landstingen obe-
roende av hyrläkare 2019. Rubriken är
enkel, ett citat: ”Landstingen måste ta
till alla upptänkliga åtgärder”. Fritt
tolkat: ”Gör hur fan ni vill!”.

Han har vana att röja inser jag när
jag funnit ett radioinslag i P4 Göteborg
från den 23 maj 2016. Martin Rödholm
som är psykiater, och då verksamhets -
chef, hade fått kritik för att han låtit
stängt en mottagning på Hisingen. Han
ville istället prioritera den ”högspeciali-
serade vården”. 

En företeelse man skapat inom psyki-
atrin, en möjlighet när man inte lyckas
få ordning på verkligheten och vill skaka
av sig tristessen och känslor av inkompe-
tens och underlägsenhet. Dessa mottag-
ningar är högprioriterade och stjäl stora
pengar och personalresurser, men ger en
bekväm och ganska enkel tillvaro. Pati-
enterna på Hisingen var av den svårbe-
handlade och problematiska sorten
förstår man eftersom han hänvisade dem
till primärvården –ß på andra sidan stan.

Martin Rödholm var sugen på ”alla
de nya behandlingsmetoder som finns”
och ville skapa utrymme för dem. Då
var det inte så viktigt hur långt man
måste åka, tyckte han. Här får man anta
att det inte var han själv som behöva åka
långt, utan de besvikna patienterna.

Deras lidande var depressioner och
ångestar och nu blev de ännu ledsnare,
”klämda” av neddragningarna. Men på
detta svarade Martin Rödholm självsä-
kert att: ”Nej, det var precis tvärtom när
vi blir tydligare och kan ge effektivare
behandlingsmetoder till de grupper som
är ännu svårare”.

Denna typ av glidande och förvir-
rande svar är det ingen som vill ställa

följdfrågor på, psykiatrin är ju ett
mysterium för allmänheten och själv-
klart även för journalisterna. Tystnads -
kulturen ger opportuna makthavare
handlingsutrymme där de kan förstöra
mycket på sin resa genom karriären. De
slipper dessutom stå till svars.

Fler än Rödholm demoniserar idag
hyrläkarna och menar att vi undermine-
rar vården, skapar ekonomiskt kaos och
förstör något fint. Han och alla påstår
att vår närvaro hindrar ”kontinuiteten”.
Så varför tar de in oss? Problemet är ju
deras eget, vi har inte jagat bort specia-
listläkarna! De flesta av oss är just precis
de läkare som flytt söndertrasade,
kaotiska och inkompetent styrda orga-
nisationer för att rädda den egna hälsan
och få ett fungerande liv. Martin
Rödholm och många, många andra
ansvariga, har all skuld i denna utveck-
ling. Och det blir värre.

Martin Rödholm ska ”med alla upp-
tänkliga medel” låta jaga bort hyr -
läkarna, vilka inom delar av psykiatrin
idag ofta är de enda med full professio-
nell kompetens. Vår närvaro är bara
symtom på en sjuk organisation. Martin
Rödholm borde gräva djupare där han
står för att förstå orsakssammanhangen.

Som ny läkare för en patient måste
man få ställa frågor för att själv kunna
bilda sig en uppfattning, särskilt när
journalerna numera saknar viktig infor-
mation, av olika anledningar.  Att ställa
frågor ingår i ett normalt arbetssätt.
Men att som patient behöva svara på
frågor om sådant man tar för givet redan
står i journalen, eller antas ha funnits
lätt tillgängligt i läkarens minne om de
träffats förr, väcker idag ofta stor irrita-
tion. Dessa frågor har blivit symbol för

bristande ”kontinuitet” och därmed
dålig vård. En sorts skamfläck som pati-
enter nu har lärt sig att bevaka och ifrå-
gasätta. Missnöjet kan lätt underminera
hyrläkarens arbete och alla andra läkare
med kortare placeringar. 

Jag vet i alla fall att frågorna accepte-
ras om patienten förstår varför de ställs
och kan se att det leder framåt. Tyvärr
saknas ofta denna viktiga procedur med
de otränade och ständigt utbytta AT-
och ST-läkare de träffar. Något som pati-
enter ofta beklagar sig över till mig, hyr-
läkaren! Men dessa kollegor hinner sällan
göra någon större skada innan de ersätts,
ofta av en hyrläkare som är erfaren speci-
alist och ibland kan komma regelbundet
under lång tid, om än lite glesare.

Kravet på ”kontinuitet” för alla är i
grunden en omöjlig dröm om forna
husläkare som gjorde  hembesök när öro-
ninflammationen var för svår. Idag
kräver vi läkare även för bagateller och då
måste det finnas annat som är viktigare.

Jag vill påstå att brister i datasyste-
men och journalföringen är de synli-
gaste hoten mot säkerheten och den
sorts värdefull ”kontinuitet” som vi
måste förvänta oss idag.  

Inkompetens, sanktionerat forsk-
ningsfusk och fel fokus - är de grövsta
hoten mot säkerheten och psykiatrins
hela trovärdighet. Styrningen kräver
totalöversyn och nytänkande.

Ett hänsynslöst och rent vansinnigt
förslag beskrivs på sidan sex, att låta
ambitiösa, men ännu för okunniga och
oerfarna AT- och ST-kollegorna, få
överta specialistläkartjänsterna. 

Utbrända AT- och ST-läkare finns
det gott om, så sluta parasitera på dem.
AT-läkarna, så länge de är kvar, utgör
dessutom den största begåvningsreser-
ven inom psykiatrins väggar. Låt inte en
felstyrd organisation förstöra eller
skrämma dem. 

De klokaste av dem som vi bäst
behöver, kommer sedan aldrig mer
tillbaka.
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GRÄV I STÄLLET, 
MARTIN RÖDHOLM!

CARINA
HELLSTRÖM
Psykiater och leg.
psykoterapeut med
kognitiv inriktning.

www.confex.se

 
Ledande i Skandinavien på företagsutbildningar

 

Gör som 467 848 andra – säkra din 
kompetensutveckling hos Confex

LEDARSKAP  
FÖR LÄKARE

Alla läkare är ledare - rollen och det ansvaret följer med ditt yrke.  
Utveckla din förmåga att leda tydligt och e ektivt samtidigt som  
du synliggör din kunskap och expertis.

JURIDIK 
FÖR LÄKARE

Under två kursdagar sätter vi fokus på de juridiska frågor som påverkar ditt  
dagliga arbete som läkare. Bli trygg på regelverket kring remissvar, delegering,  
tystnadsplikt och den nya patientsäkerhetslagen.

PSYKIATRI  
 

Trygghet i alla möten - lär dig att hitta balansen mellan professionalitet  
och medmänsklighet samtidigt som du skapar en god relation med patienten.

STOCKHOLM     15–16 mars 2018      7–8 maj 2018

GÖTEBORG        11–12 april 2018

 

STOCKHOLM 19–20 mars 2018     17–18 maj 2018  
22–23 maj 2018 GÖTEBORG

STOCKHOLM         9–10 april 2018       3–4 maj 2018

GÖTEBORG             14–15 maj 2018

FÖR ICKE-PSYKIATRIKER
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S
vensk Neurokirurgisk
Förening planerar ett lång-
siktigt samarbete med
Nigeria och Ghana. Syftet
är att utbilda och förbättra
den befintliga verksamhe-

ten, samt att bidra med adekvat utrust-
ning. 
– Vi kan ta ut komptid, skrapa ihop

utrustning och åka till Nigeria för att
operera på frivillig basis. Intresset där nere
är stort och efterlängtat, säger neurokirurgen
Magnus Tisell, som redan fått positiv
respons från sina svenska kolleger. 
De båda neurokirurgerna Magnus Tisell och
David Fröjd Révész är just hemkomna från
sin Afrikaresa, entusiastiska och fyllda av

intryck. 
– Det gick bättre än vi hoppats. Vi är
supernöjda. Vi hade turen att få träffa
ett team med kirurger och sköterskor
från USA och Italien, på plats för att
operera barnhjärtan. De har en uppar-
betad verksamhet i Nigeria sedan 2013
och jobbar tillsammans med lokala

kirurger, precis så som vi vill att det ska
vara. Meningen är inte att operera och

sedan åka därifrån, utan att långsiktigt bidra
till kunskapsöverföring och förbättra den
befintliga verksamheten, säger Magnus
Tisell.

Som ordförande i Svensk Neurokirurgisk
Förening är han den som initierat resan och

förklaringen finns att hämta i hans
bakgrund. Han har jobbat som neurokirurg i
drygt 20 år; mestadels på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset, men också en del i
Norge. Där fick han nys om det u-landspro-
jekt, som Oslo universitetssjukhus bedriver i
Malawis näst största stad Blantyre. 

– Läkarbristen är stor. De har bara en
riktig neurokirurg i landet. Enbart på Sahl-
grenska har vi 20, säger Magnus Tisell.

Han ville göra en insats och bestämde sig
för att hjälpa till på plats. Det senaste året
har han sparat sin komptid för att kunna resa
dit fyra gånger och operera ihop med den
lokale kirurgen. I februari är det dags igen.

Att vara efterlängtad och ha en definierad
uppgift som ingen annan i landet kan bidra
med, har gett honom en kick, men också en
idé. Skulle hans svenska kolleger vilja göra

Intensivvårdsplatserna gapar tomma på det ny-
byggda privatsjukhuset Ridge Hospital i Ghana.
Orsaken är personalbrist.

Neurokirurger 
stöttar Afrika

en liknande insats i något annat västafri-
kanskt land?

Magnus Tisell tog upp frågan i Svensk
Neurokirurgisk Förening och fick ett
positivt gensvar. Han bestämde sig då för
att undersöka möjligheterna att bedriva
ett långsiktigt samarbete mellan svenska
neurokirurger och deras kolleger i
Nigeria och Ghana. 

– Att vi valde dessa länder berodde på
att de har en basal infrastruktur och är
engelsktalande, vilket underlättar våra
kontakter. Där finns också flera utbil-

dade kirurger som vi kan samarbeta med.
Vi slipper ta hänsyn till tidsskillnad,
vilket är en stor fördel. Dessutom hade
David redan en kontakt i Ghana. Syftet
med resan var att på plats ta reda på vad
sjukhusen behöver i form av utrustning
och utbildningsinsatser och det fick vi en
bra uppfattning om. 

Magnus Tisell och David Fröjd
Révész besökte två sjukhus i Ghana,
varav det ena var ett universitetssjukhus
med sex specialister. 

– Det andra var ett privat sjukhus

med fantastiska lokaler, även med
svenska mått mätt, säger Magnus Tisell
och rullar fram bilder på mobilen. 

Här finns fina operationssalar och 36
intensivvårdsplatser. Nytt och flott, men
helt öde! De har inte råd att anställa
någon personal. De rika åker utomlands
för att operera sig och har inget incita-
ment att göra något åt situationen. De
fattiga är i majoritet, men har inte råd
med sjukvård. 
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Samarbetet mellan svenska och nigerianska neurokirurger startar så fort ett mikroskop finns på plats i Enugu. Från vänster Professor Wilfred C.
Mezue, chef för neurokirurgen på The University of Nigeria Teaching Hospital, Magnus Tisell, Dr. Christopher C. Amah, David Fröjd Révész, Dr. Enoch
Uche och snett bakom Dr. Izu Iloabachie.

Sjukhusdirektörerna Francis Maduekwe och 
Izunna Okonkwoi samspråk på St. Charles
Borromeo Hospital i Onitsha, Nigeria. 

David Révész och Magnus Tisell gör sig
redo för ett besök i operationssalen på
Korle Bu Teaching Hospital, Ghana.

Ett amerikanskt och ett inhemskt kirurg-
team sida vid sida under en hjärtopera-
tion på The University of Nigeria
Teaching Hospital. ”Precis så som vi vill
att det ska vara”, säger Magnus Tisell.

David Révész går igenom sina minnes -
anteckningar under vistelsen i Ghana.

Neurokirurg Teddy Totimeh 
undervisar AT-läkarna på Ridge
Hospital i Ghana.



Av de två sjukhus som besöktes i
Nigeria hade Onitsha St Charles
Borromeo Hospital en hyfsad standard,
men saknade budget för att betala sin
personal. På Enugu Teaching Hospital
däremot fanns det gott om personal,
medan utrustning saknades. 

– Men det ska det snart bli ändring
på, säger Magnus Tisell och plockar upp
ett huvudstöd ur en stor kartong på
golvet. Det här används inte längre på
Sahlgrenska och ska skickas till Enugu.
Dit ska också ett mikroskop, förtjänst-
fullt förmedlat av Mats Ryttlefors på
Akademiska Sjukhuset i Uppsala.
Detta ändrar läkarnas förutsättningar
totalt. Vissa operationer som de inte
kunnat göra förut blir möjliga nu. 

Ghana och Nigeria är båda länder
med stora kontraster.  Många lever i
armod, samtidigt som där finns högspe-
cialiserad vård med tillgång till dia-
gnostik; såväl CT som MR.

– Behovet är enormt och utmaning-
arna därefter. Men de lokala kirurgerna
är eldsjälar. Annars skulle de inte orka,
med tanke på alla hinder som finns där.
Imponerande, säger Magnus Tisell och
tillägger att länderna tyvärr utsätts för
”brain drain”. Många lämnar Afrika för
England eller USA.

Korruptionen, liksom de ekonomiska
skillnaderna, är störst i Nigeria. Där
finns flera olika rivaliserande stammar,
samt en spänning mellan muslimer och
kristna. Ghana är ett mera homogent
land.

– Där kan man tala om ”brain gain”,
säger David Fröjd Révész. Många läkare
återvänder till Ghana, dels för att de har
hemlängtan, dels för att hjälpa till. Men
de känner ofta en stor frustration när de
får jobba med dåliga förutsättningar. I
stället för en fungerande respirator som
vi tar för givet, används exempelvis en
handventilator, vilket ju gör patienten
oerhört utsatt. Med den erfarenhet de

har vet läkarna exakt vad de kunde ha
gjort med rätt förutsättningar.

Att sjukhusen ofta får ta emot
gammal utrustning som inte fungerar
eller saknar bruksanvisningar, är ett
annat problem. 

– Därför är det kul och meningsfullt
att kunna donera både ett huvudstöd
och ett mikroskop; saker som de
behöver och som är fundamentala för
neurokirurgin, säger Magnus Tisell.

Hur ska ni locka era kolleger att
åka?

– Yrkesstolthet! De här jobben
lockar och pengar är inte alltid huvud -
saken. Vi har redan fått förfrågningar
från folk som vill åka. Svenska neuroki-
rurger är så få; vi är som en familj. Vi
har samma kontakter och träffas ofta på
kongresser utomlands, för att sprida
våra kunskaper och lära oss nya saker,
säger Magnus Tisell. 

Möjligheten att göra en stor skillnad
lockar många, menar David Fröjd
Révész.

– Genom att hjälpa utsatta männi-
skor får man ett annat perspektiv på till-
varon. Vi har det extremt bra här i
Sverige. Läkarna i Nigeria och Ghana
kämpar med dagliga problem, som vi

inte ens kan föreställa oss. Om man lär
upp någon där, kan man rädda många
liv. Det blir som ringar på vattnet, säger
han.

För vissa neurokirurger kan det
dessutom bli en personlig utmaning,
eftersom de får operera komplicerade
fall under enkla förhållanden, exempel-
vis patienter som levt länge med svåra
tumörer. Att möta sällsynta diagnoser är
också utvecklande.

Verksamheten kommer att starta i
liten skala i Svensk Neurokirurgisk Före-
nings regi för att successivt utökas till
några ”missions” per år. Tanken är att
minst två neurokirurger åker ner tillsam-
mans, varav en erfaren. Magnus Tisell ser
gärna att även andra personalgrupper
ansluter, exempelvis narkos läkare och
operationssköterskor. Förhoppningsvis
kan det första teamet resa redan i vår när
mikroskopet kommit fram.

– Vi räknar med att börja i Enugu.
Där finns bra rutiner och en välfunge-
rande logistik. När vi har ett mikroskop
på plats i Ghana kan vi åka dit också,
säger David Fröjd Révész, som själv är
beredd att dela med sig av sin kunskap. 

Ingemo Orstadius
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”Genom att hjälpa utsatta
människor får man ett annat
perspektiv på tillvaron”
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MAVENCLAD® (kladribin), Rx, ATC-kod L01BB04, är en 10 mg tablett för peroral behandling. Indikation: Behandling av vuxna patienter med högaktiv 
skovvis multipel skleros (MS) som definieras av kliniska eller bilddiagnostiska fynd. Dosering: Rekommenderad kumulativ dos av MAVENCLAD är 3,5 mg/
kg kroppsvikt under 2 år, administrerat som en behandlingskur på 1,75 mg/kg per år. Varje behandlingskur består av två behandlingsveckor, en i början av 
den första månaden och en i början av den andra månaden för respektive behandlingsår. Varje behandlingsvecka består av 4 eller 5 dagar under vilka en 
patient får 10 mg eller 20 mg (en eller två tabletter) som en daglig engångsdos, beroende på kroppsvikt. Kontraindikationer: HIV. Aktiv kronisk infektion 
(tuberkulos eller hepatit). Aktiv malignitet. Samtida immunsuppressiv behandling. Måttligt eller gravt nedsatt njurfunktion. Graviditet eller amning.  
För ytterligare information se www.fass.se. EF. Datum för översyn av produktresumén augusti 2017.

       

En hjärtoperation innebär chansen till ett nytt liv även för små patienter i Enugu, Nigeria. 



På Lilla Erstagården i
Nacka, nordens första barn-
och ungdomshospice, vill
man bedriva en ”familje-
centrerad vård med barnet i
centrum”.

t Utanför fönstren syns de små krus-
ningarna på Järlasjöns yta. Minna
Ranfelt Wittbom, barnsjuksköterska
och vårdchef på Lilla Erstagården,
öppnar dörren till ett av de fem pati-
entrummen. Här finns en vårdplats för
barnet, men också plats för hela
familjen.

– Det är skillnad mot hur det ser ut
inom akutsjukvården där en förälder
får stanna. Ibland är det flera familjer
och assistenter som hör till barnet, så
vi har alltid ett par rum till godo. 

Till Lilla Erstagården kommer pati-
enter både i tidig och sen palliation.
Det kan handla om barn som förflyttas
direkt från neonatalvården eller barn
och unga upp till 18 år som behandlats

under en längre eller kortare tid på ett
akutsjukhus eller i hemmet. Patienter
kan komma på remiss från behand-
lande läkare, men också efter att
familjen själv tagit kontakt. Gemen-
samt är att de ingår i ett av de fyra
inskrivningskriterierna som verksam-
heten har och som bygger på europeisk
standard:
• Att patienten har ett livshotande
tillstånd där botande behandling kan
misslyckas,
• eller ett tillstånd där barnet föds med
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Här sker vården
i hemmiljö
– men under 
sjukhusförhållanden

n Lilla Erstagården öppnade 2010.
Som utgångpunkt har man WHO:s pallia-
tiva definition: att se och stödja barnets
existentiella, psykiska, fysiska och sociala
behov.
n  Ersta diakonisällskap vilar på kristen
grund.
n Sammanlagt finns fem vårdplatser och
barn i livets slutskede bereds alltid plats. 
Lilla Erstagården har inget akutintag, men
ett fåtal patienter kan komma akut med
ambulans då de börjar närma sig livets
slut – dock inte för intensivvård.
n Primärt vårdas barn i livets slutskede,
men även barn med svåra och kroniska
sjukdomar kan få komma till Lilla Ersta -
gården för ”återhämtning och optimering
av livskvaliteten”. Patienterna i livets
slutskede har dock alltid företräde.
n Lilla Erstagården har riksintag, men de
flesta av patienterna kommer från Stock-
holmsområdet och Mälardalen. 
n Vården bedrivs dygnet runt av barn-
läkare, barnsjuksköterskor och barn-
sköterskor – och i samråd med barnets
behandlande läkare på barnkliniken.
n På Lilla Erstagården finns också kura-
torer och sjukgymnast, samt tillgång till
clown, musikterapeut och andligt stöd.

LILLA ERSTAGÅRDEN – NORDENS
FÖRSTA BARN- OCH UNGDOMSHOSPICE

FAKTA 

en livshotande sjukdom och där en för
tidig död är oundviklig,
• alternativt att patienten har en pro-
gressiv sjukdom där bot inte finns,
• eller att patienten har en bestående
neurologisk sjukdom som inte är pro-
gressiv, men komplikationer kan
medföra ett förkortat liv.

– Ofta förknippar man palliativvård
med vård i livets slutskede, vilket är
vårt främsta uppdrag, men vi försöker
bredda begreppet för att man ska se att
det också kan vara ett långt förlopp med

fokus på livskvalité och lindrande vård,
säger barnläkaren Karin Bäckdahl, som
är medicinskt ansvarig på Lilla Erstagår-
den, och fortsätter:

– Däremot arbetar vi inte med reha-
bilitering, det ingår inte i vårt uppdrag
från landstinget i Stockholm. Vi samar-
betar med barnhabiliteringen och vi kan
eftervårda barn som haft en pneumoni
eller genomgått en operation tillbaka
till sitt habitualtillstånd. Ibland
kommer patienter för avlastningsvård,
men då är det inte som på kortidshem.

Här handlar det om svårt sjuka barn
som faller inom de palliativa grupperna
och som har ett stort medicinskt behov
som kortidshemmen bedömts inte
kunnat tillgodose. På Lilla Erstagården
vårdas alltid barnet med sina föräldrar
eller assistenter.

Karin Bäckdahl berättar att mycket
av tiden vid inskrivningssamtalet läggs
på att se vad som är speciellt för just det
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På Lilla Erstagården finns den tid som ofta saknas på annat håll, menar läkaren Karin Bäckdahl, läkare och medicinskt ansvarig: ”Vi i personalen har också tid för etiska reflektioner. En gång i månaden träffas vi och
utgår från ett etiskt dilemma till sammans med en etiker som också är präst. Här tillsammans med barnsjuksköterskan och biträdande vårdchefen, Christina Lindström (till vänster) och Minna Ranfelt Wittbom,vårdchef
och barnsjuksköterska (till höger). Foto: Stefan Nilsson



här barnet och att man minst en gång i
veckan samlar delar av teamet och föräld-
rarna, och om möjligt barnet, för att gå
igenom behandling, insatser, målet med
vården och vad man gjort sedan sist. Hon
beskriver det som en ”familjecentrerad
vård med barnet i centrum”.

Barnsjuksköterskan Christina Lind-
ström, tillika biträdande vårdchef på
Lilla Erstagården, bjuder på ett fat med
nybakade kanelbullar. De bakades i det
gemensamma köket efter att ett av
barnen önskat det och Christina Lind-
ström menar att en viktig del är att ”sätta
guldkant på tillvaron för barnen och
familjerna”.

– ”Livskvalitetshöjande” är ett
begrepp som vi satsar mycket på –
barnen ska leva så bra de kan under den
tid de har. Här vårdar vi barnen i en
hemlik miljö, men under sjukhusförhål-
landen.

Sedan 2015 är det möjligt att bli spe-
cialist i palliativmedicin i Sverige, men
hittills har det  handlat om vuxenvården.
För att inhämta ny kunskap och sprida
den egna kunskapen vidare om palliativ-
vård för barn, så som symtomlindring,
deltar personalen på Lilla Erstagården ofta
på internationella och nationella konfe-
renser. Nationellt kan Lilla Erstagården
stötta barnkliniker runt om i landet med
den kunskap man har, menar de.

– Att barn får en försämring och dör
är svårt att förstå, även för läkarprofessio-
nen som oftast är fokuserad på att bota.
Där vågar vi ställa frågor som: ”gagnar
det här barnet?” och ”vad är målet med
behandlingen?”, säger Minna Ranfelt
Wittbom.

– Vi arbetar nu tillsammans med
Regionalt cancer centrum (RCC) i Stock-
holm/Gotland med att ta fram ett natio-
nellt vårdprogram för palliativ vård för
barn. Personer från hela landet deltar i
arbetet som beräknas vara färdigt 2019.
Det är viktigt att kunskapen delas och
finns tillgänglig för alla som behöver
den, säger Christina Lindström.

De beskriver också att Lilla Erstagår-
den kan fungera som ”spindeln i nätet”
för patienten och att de har ett mycket
nära samarbete med alla barnkliniker i
Stockholm, samt med den specialiserade
hemsjukvården.

– Här har vi möjlighet att se hela
barnet med sin familj. I Stockholm kan
ett barn vara uppdelat i olika ”kroppsde-
lar” över flera sjukhus och mottagningar,
säger Karin Bäckdahl.

– Och den här vardagen lever dessa
föräldrar i. Det är inte ovanligt att de
behöver hålla ordning på tio olika vård-
kontakter eller vaka över sitt barn 24
timmar om dygnet, fyller Minna Ranfelt
Wittbom i.

Sammanlagt arbetar 28 personer på
Lilla Erstagården och av dem är tre
läkare. Karin Bäckdahl arbetar heltid och
hennes två kolleger, en barnanestesiolog
och en barnläkare, arbetar deltid. För att
få ihop semestrar och annan ledighet har
man skapat ”en egen vikariepool” med
ett antal läkare som har lång erfarenhet
från verksamheten.

– Vi är en av de få sjukvårdsinrättningar
som är välbemannade och har det som
efterfrågas på väldigt många ställen: tid.
Tid krävs för att vi ska kunna finnas till för
patienten och deras familjer när de ska gå
igenom det värsta man kan tänka sig. Då
måste vi kunna stötta och finnas till för
dem. Det är där och då vi behövs, man kan
inte säga att man ska komma tillbaka om
en timme efter att ha tagit hand något
annat, säger Minna Ranfelt Wittbom.

Karin Bäckdahl berättar att hon
brukar få frågan om det är tungt att
arbeta med palliativ vård för barn.

– Det är klart att det är tungt och
svårt, men jag vill ändå säga att vi har
möjligheten att ge den vård man önskar
att man får ge. Vi har kontinuitet, man
lär snabbt känna personalen. Det är ofta
känslan av tillkortakommanden och att
man inte hinner med som gör att man
inte orkar. Jag kan gå hem på kvällen och
känna att jag faktiskt har haft förutsätt-
ningarna att göra ett bra jobb. Det tror
jag gör att det inte blir så tärande som
man skulle kunna tro, säger hon och fort-
sätter:

– Sen är det ju barn vi arbetar med och
de är här och nu, då går det inte att vara
dyster. Det är mycket glädje och skratt,
men självklart också sorg och gråt. För
familjerna är det också värdefullt att
träffa andra som är i samma situation.

Anna Sofia Dahl
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>>> Fortsättning från föregående uppslag 

Christina Lindström, biträdande
vårdchef på Lilla Erstagården:
”Det är viktigt att sätta guldkant på
tillvaron för barnen och familjerna.
Barnen ska leva så bra de kan
under den tid de har”.

Karin Bäckdahl, läkare och 
medicinskt     ansvarig: ”Vi arbetar med
barn och de är här och nu, då går
det inte att vara dyster. Det är 
mycket glädje och skratt, men själv-
klart också sorg och gråt. Jag kan
gå hem på kvällen och känna att jag
faktiskt har haft förutsättningarna att
göra ett bra jobb”. 

Minna Ranfelt Wittbom, barn        sjuk -
sköterska och vårdchef:
”Här finns en vårdplats för barnet,
men också plats för hela familjen.
Det är skillnad mot hur det ser ut
inom akutsjukvården där en förälder
får stanna. Ibland är det flera familjer
och assistenter som hör till barnet,
så vi har alltid ett par rum till godo”. 



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

Repatha® (evolocumab) Rx, (F), ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk. 

Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:
Repatha® är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (hetero zygot 
familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggs-
behandling till kost omläggning: 

  i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfetts-
sänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C 
med den maximalt tolererade dosen av en statin eller, 

  ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behand lingar hos 
patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka statiner är kontra-
indicerade. 

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi: 
Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyper kolesterolemi 
hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombi nation med andra 
blodfettssänkande behandlingar.

Effekten av Repatha® på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu 
inte fastställts.  Detta läkemedel är föremål för utökad över vakning. För 
fullständig information vid förskrivning samt produkt resumé, Amgen feb 2017, 
se www.fass.se 
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Repatha® subventioneras som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt 
som har ett kvarstående LDL-kolesterol ≥4 mmol/l trots maximal tolererbar behandling med statin 
och ezetimib. Repatha® subventioneras också som tilläggsbehandling för patienter med homozygot 
familjär hyperkolesterolemi. Se www.fass.se


