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DAGS ATT MÖTA
BEHOVET AV VÅRDPLATSER

V

äntetiderna i vården
ökar. Myndigheten
för vård- och omsorgsanalys visar att
antalet som väntar på
vård och behandling
har ökat väsentligt och att det är stora
skillnader mellan landsting, sjukhus,
vårdområden och verksamheter.
Även antalet patienter som väntat på
specialistvård betydligt längre än vårdgarantin, sex månader eller mer, har
nästan tredubblats under åren 2012 till
2016.
En av orsakerna till köerna är att
antalet patienter som bedömts vara i
behov av vård har ökat, men inget har
gjorts för att möta detta. Tidningen
Sjukhusläkaren har under 2017 kartlagt
att de längsta väntetiderna kan bli upp
till flera år, vilket inte redovisas alls. Nya
Karolinska är polisanmält för att två
cancerpatienter har dött under en för
lång väntan.
Väntan på beslutad operation och
behandling är ett resultat av vårdplatsoch kompetensbrist. Väntetider är ett
okänt begrepp i många europeiska länder
enligt Consumer Health Powerhouse.
När tiderna ökar på detta sätt borde
alla politiker gå ut och ta tag i förslag om
vad som kan lösa situationen. Det är
valår nu och mycket görs. Landstingen
upphandlar mer privat vård, lägger ut
mer än tidigare till andra landsting och
de olika politiska partierna har presenterat olika satsningar. Samtidigt är det
tråkigt när man ser att ena blocket pekar
finger åt de landsting där man är i minoritet, när det faktiskt inte är bättre i de
landsting där det egna blocket är i majoritet.
Antalet vårdplatser har avsiktligt
minskats under flera decennier. Redan
innan den bristen/ flykten av specialistsjuksköterskor uppstod hade vi nästan
lägst antal vårdplatser i EU. De ökade
vårdtiderna visar nu på att något
behöver göras.

Landsting har
visat att det
finns fungerande
beräkningsmodeller
Det är inte bara de mest sjuka som
behöver en vårdplats eftersom många
sjuka idag i ökande utsträckning vårdas i
hemmet. Det är bra. De som behöver en
plats på ett sjukhus är allt ifrån svårt
sjuka i behov avancerade ingrepp till att
de behöver en kvalificerad bedömning
eller bara kortare övervakning per- och
postoperativt. Vårdplatser av olika typ
och sjukhus kommer att behövas i överskådlig tid.
Endast ett fåtal landsting har gjort
någon analys av det egna behovet av
antalet vårdplatser. De som gjort det
har ändå minskat antalet trots att
analysen visat att deras vårdplatser
varit för få. Det innebär att allt ansvar
kokar ner i verksamhetscheferna knä
att lösa situationen utifrån befintliga
ramar.
Socialstyrelsen registrerar kontinuerligt överbeläggningar och utlokaliseringar och påtalar dessa risker, men det
räcker inte. På grund av vårdplatsbrist
tvingas läkare tänja sina etiska och medicinska gränser och skickar hem patienter
som borde lagts in, vittnar många läkare
och nyligen en undersökning i Framtidens Karriär Läkare.
Utvecklingen går mot kortare vårdtider trots mer avancerad vård vilket är
bra. Men vårdplatsbrist tvingar fram
plötsliga förändringar. Förändringar i en
känslig verksamhet måste göras i samförstånd. Vi ser vissa sjukhus som exempelvis beslutar från en dag till en annan om
att ändra från inneliggande vård till dagkirurgi utan att läkare och annan
personal är förberedda med stor oro och
risker som följd.
Att inte ha tillräckligt med
vårdplatser slukar resurser, förstör arbets-

miljön, skapar en ond cirkel och hindrar
en bra och effektiv vård med genomtänkt
utveckling.
Sjukhusläkarna vill se:
• En personalpolitik som premierar
erfarenhet och kompetens så att man inte
väljer att bli hyrpersonal eller att göra
någon annan karriär. Och chefer som
fattar vem man benchmarkar mot och
vilka medicinska mål som ska nås idag
respektive inom 5-10 år, och hur man
utvecklar medarbetare och verksamhet för
att nå dit och med möjlighet till löneutveckling, fortbildning och forskning.
• En vårdplatsdimensionering utifrån
befolkning och sjukdomspanorama. Har
landstingen ansvar för sjukvården ska de
tillgodose behovet och ha överblick.
Beräkningsmodeller finns alltså. Sakkunniga på Socialstyrelsen kan följa upp.
För att nå till målet med väntetider krävs
långsiktig planering och mångfald.
• En nationell primärvårdsreform som
innebär listning på fast läkarkontakt i
teamen och ökad medicinsk kontinuitet i
kommunal omsorg och primärvård ger
möjlighet att både akutbesök och vårdtider på sjukhus minskar.
Det är inte kris överallt och många
fungerande vårdkedjor och lokal utveckling och kvalitet kommer till stånd tack
vare varje enskild medarbetares lojalitet
och speciella kompetens. Väljarna har
bestämt att sjukvården är en viktig fråga,
kanske den viktigaste. Partierna har talat
om att satsningar behövs. Även sjukhusspecialistvården behöver detta.

KARIN BÅTELSON
ORDFÖRANDE
I SJUKHUSLÄKARNA
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är en administratör tar makten i
sjukvården – utan
uppdaterad
klinisk läkarkompetens – redan då
har ett reellt medicinskt misstag ägt
rum. Det borde anmälas till IVO!
Det finns en skyldighet att anmäla
händelser som kan medföra en allvarlig
vårdskada. Tillsättningen av någon med
bristande kompetens kan leda till svåra
konsekvenser.
Låt oss säga att man gör en lärare i
franska, eller en matematiker, eller en
tidigare industri-VD till chef i sjukvården. Hur ska en sådan person kunna
undvika att skada vården? Vederbörande saknar ju den medicinska kompetensen. Låt mig bara nämna ordet ”rikspolischef”, så tror jag ni förstår.
Genom det olyckliga utbytet till
icke-medicinska administratörer i
svensk sjukvård, New Public Management (NPM), så har vi arbetat oss
baklänges under motsvarande 30-35 års
tid. Köerna har ökat till sjukvården,
personal söker sig bort från sjukvården,
och kostnaderna har skenat iväg. Många
mår dåligt. Behövdes verkligen NPM
för kontroll av sjukvårdspersonalen?
Hur styrs sjukvård på bästa sätt?
Tidningen Harvard Buisness Review
har i en ledare tydliggjort att de bästa
sjukhusen leds av läkare. Utvärderingen
gjordes av tre namnkunniga personer,
James Stoller, Amanda Goodall, och
Agnes Baker. De pekar på ett klart
samband mellan läkarledda sjukhus och
högt kvalitetsutfall.
Världens två bästa sjukhus enligt
2016 US News and World Report
(USNWR) är Mayo Clinic och därnäst
Cleveland Clinic. De drivs av två

AV PER BJÖRGELL • Akutläkare
kliniskt välmeriterade läkare. Dessa har
varit läkarstyrda i 100 år. De tre
följande sjukhusen i USA är också läkarstyrda. Alltså, FEM bästa sjukhusen har
läkarstyrd verksamhet!
Amanda Goodall, publicerade 2011
en studie i Social Science & Medicine,
där hon undersöker driften av USA:s
100 bästa sjukhus (2009) avseende
cancer, gastroentereologi, kardiologi
och hjärtkirurgi i en empirisk studie.
Av de 100 bästa sjukhusen (enligt sk
IHQ-poäng avseende sjukhuskvalitet)
drevs 51 sjukhus av läkare och av de 50
bästa sjukhusen var 33 läkarledda.
Analysen visar att sjukhusens kvalitetspoäng är ungefär 25 procent högre
på läkarledda sjukhus jämfört med ickemedicinsk ledning. Goodall noterar
också i studien att USNWRs främsta, så
kallade ”Honor Roll”-sjukhus i 16 av 21
fall leds av läkare. En klar slutsats i
studien är att de bästa sjukhusen leds i
oproportionellt hög grad av läkare.
Denna är den första empiriska kvalitetsstudien i sitt slag.

En annan studie från England och
USA, av Artz och andra 2016, kring
tillfredsställelse och livskvalitet hos de
anställda finner att chefens kompetens
(”att kunna göra personalens jobb”) är
den starkaste prediktorn för den anställdes tillfredsställelse i arbetet. Vidare
förbättras välmåendet hos fast anställda
om chefens kompetens ökar. Läkarchefer
får med andra ord en naturlig och förstärkt trovärdighet från början.
Ett annat problem i sjukvården är
antalet administratörer, som har ökat
markant under de sista 30 åren. De
behövs inte alls i nuvarande grad! De
servar till stor del varandra, men försvårar sjukvårdsproduktionen, och de
lägger sig i medicinska frågor som de
inte kan. På sin tid hade MAS, Malmö
Allmänna Sjukhus, endast tre personer
som skötte hela lönesektorn och alla
utbetalningar, dessutom manuellt.
På SKL:s hemsidor kan man finna
uppgifter om antalet anställningar efter
verksamhet och personalgrupp i landsting och regioner (nov 2016). Det går
ungefär två läkare på en vårdadministratör (33727 vs 15237).
Ser man till landsting och regioner i
stort, alla vårdyrken och administratörer, så går det totalt 50.294 administratörer på 181.392 anställda inom vård
och omsorg, men det ska tilläggas att
ytterligare 103.422 icke-administratörer är anställda i landsting och regioner
(tandvård, rehab, socialt, skola mm).
Totalt sett finns 50.294 administratörer för 234.520 övriga regionanställda
i Sverige, det betyder en administratör
per 4,66 övriga anställda.
Det skulle gå utmärkt att minska
antalet administratörer med 50 procent,
det är jag helt övertygad om – särskilt i
en läkarledd verksamhet!
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VÄRDEBASERAD VÅRD
I STOCKHOLM – KEJSARENS
NYA KLÄDER I KAMELEONTFÄRG
AV

Yvonne Dellmark,
ordförande Karolinska
Universitetssjukhusets
läkarförening – sektion
av Stockholms
Läkarförening.

Johan Styrud,
ordförande
Stockholms läkarförening.

ofta på områdeschefen, som nu utgör
motsvarande verksamhetschef för flera
delar av olika specialiteter vars behov nu
kommer att ställas mot varandra i tid av
besparing.
Har man kostnadskontroll ute i
flödet? Jobbar vi i team mer än
tidigare? Mäter vi värde för patienten? Njae inte mer än tidigare.
Däremot har många nya silos skapats
på vårdgolvet då varje flöde ska
utgöra en egen enhet, det försvårar
samarbetet kring såväl patienter,
jourer som undervisning.
Administrativ överbyggnad
med tolv operativa chefer har
skapats där ingen är läkare
Sjukhuset har fått en ordentlig administrativ överbyggnad med 12 operativa
chefer (ickeläkare) som deltar i styrning
av verksamhet, tillsammans med
tema/funktionschef och FoU chef. Och
ett antal ytterligare administrativa
poster som skapats i den nya modellen.
En hel avdelning har skapats som
samlar in data och bearbetar denna. Förhoppningsvis kommer det kloka saker
ur dessa system, men de är ännu inte
mer självgående än att det krävs både
en och två möten per dag för sjukvårdspersonalen för att fördela de överbeläggningar som nu är standard.
Den nya modellen är helt införd
sedan den 1 oktober 2017. Det är först
nu till våren vi ser full effekt av förändringen. Enstaka smala mycket speciali-
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serade flöden ser en chans att avgränsa
sina egna intressen och vinner på detta,
medan de flesta av patientgrupperna
blir förlorare i denna universitetssjukhusröra. Är man några få specialister inom ett område som tillåts koncentrera sig på elektiv vård och kan avskärmas från akutuppdrag – så ökar möjligheten att optimera dagverksamhet. För
att se vilken effekt på hela vården detta
får, måste man se till helheten, hur väl
våra kroniskt sjuka patienter kan tas om
hand i en vård som nu splittrats upp.
Där medarbetarna upplever att patienterna får bättre vård arbetar man med
att individanpassa vården. Det vill säga
att man ser till varje patients behov och
anpassar de resurser som sätts in efter
behoven. Det är naturligtvis bra och ett
arbete som redan påbörjats innan de
olika etiketter som nu klistras på –
vanligen personcentrerad vård. Innan
PAL-skapet avskaffades så var det patientansvarig läkares roll att styra vården,
vid ”personcentrerad vård” är det
vanligen ett team på avdelningen för
dem som vårdas där.
För de specialiteter som arbetat i
team tidigare är detta inte nytt. Det
är inte heller värdebaserad vård
enligt Porters koncept. Det är ett
sätt att förbättra vården för den
enskilda patienten – inte ett styrinstrument på det sätt som VBV är.
Värdebaserad-vård-förespråkarna
framhöll det stora värdet i att följa patienten genom hela vårdförloppet med

Läkare är Du livet ut!

betalning för helheten. Det har vi ännu
inte sett något konkret av. Tvärtom.
Kroniskt sjuka måste nu
i motsats mot vad målet var
vandra mellan olika vårdgivare
Då universitetssjukhuset nu får ett
alltmer avgränsat uppdrag,
mottagningsverksamhet förläggs till en
annan förvaltning eller till privat alternativ, så måste våra kroniskt sjuka patienter vandra mellan olika vårdinrättningar för sin vård. Då betalning
sker per vårdgivare så uppstår diskussioner om vem som gör vad. Motsatsen till
det man har sagt sig vilja uppnå.
När såväl landstingspolitiker och
sjukhusledning inklusive konsulter talat
om universitetssjukhusets roll i Stockholms sjukvård skall vi här enbart utföra
högspecialiserad vård. Det förutsätter en
fungerande bassjukvård, inte minst i
primärvården. Det har också varit förutsättningen i de system där man tidigare
prövat olika former av ”bundled
payments” för vård. Här har man tyvärr
glömt att bygga ut primärvården, vilket
bidrar till att våra patienter nu är utelämnade i en mycket fragmentiserad vård.
Låt oss diskutera rätt problem
Vårdens största problem i Sverige är
fortfarande att vi saknar vårdplatser och
att primärvården inte är utbyggd. Det
förbättras inte av konceptet värdebaserad vård. Låt oss diskutera rätt problem
för att hitta lösningar.

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

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.
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Utom för var tionde patient, som tyvärr inte
passar i flöden men ändå ska erbjudas vård.
Tidigare har sjukhuset arbetat med leanflöden för de patientgrupper som haft likartat
behov, där man sett vinster med flödesarbetet, men nu ska det införas överallt. De
flöden som skapas grupperas tillsammans i
områden som anses höra samman.
Varför detta? Jo enligt Porters modell
skall patientflöden effektiviseras genom att
enbart den kompetens som behövs i flödet
ska användas, om man fullföljer detta är de
medicinska specialiteterna oväsentliga. Då
behöver man inte behålla de medicinska
specialiteterna i organisationen.
Det förklarar varför Boston Consulting
Group-konsulterna ansåg det nödvändigt
att ändra sjukhusets hela organisation. För
att få största effekt i VBV ska hela organisationen utgå från patientflödet där den
medicinska specialitet, som för oss utgör vår
kunskapsbas, inte behöver behållas.
Det är viktigt att få in mätdata från de
olika flöden för att kunna värdera vården
och ge betalning efter det värde som skapas.
Där har förespråkarna för VBV helt enkelt
använt de register som redan finns, skapade
sedan länge av intresserade läkare och andra
som önskar förbättra kvaliteten för sina patienter. Plötsligt har etablerade mätmetoder
utgjort underlag för styrkort framtagna
enligt VBV. Nytt namn på något vården
redan använder.
Intressant nog svängde diskussionen om
betalning under införandet. Plötsligt var det
inte alls meningen att utvärdera varje flöde
efter värde för patientgruppen och ge dem
ekonomisk tilldelning efter det. Varför?
Inget besked.
En förklaring kan vara att det inte går att
dela upp ekonomin i så små delar, så
ansvaret för den ligger även fortsättningsvis

KRÖNIKA
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• Läs mer om
värdebaserad
vård
på sidorna
37-39 >>>
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et är naturligtvis
väldigt lockande för
den som behöver ett
nytt sätt att styra
vården efter ”New
Public Management”
som visat sig inte ge önskat resultat – att
använda en styrmodell som sägs ge bättre
vård för patienten. Men vad innebär VBVvärdebaserad vård – för den enskilde patienten?
Det låter så bra. Värde för patienten.
Enligt den formel som Michael.E.Porter,
ekonomiprofessor från Harvard ställt upp;
Hälsoutfall/kostnad = värde för patienten, så
ser man att ekonomin är avgörande för hur
stort värdet för patienten bedöms vara. Och
det mäts inte för EN patient – det mäts för
en hel grupp patienter.
I själva verket uppfyller VBV alla
kriterier för att utgöra ett NPM-verktyg.
Om man följer Michel E Porters koncept
för ”bundled payment for performance”.
I Stockholm har man faktiskt prövat
VBV, bundled payment for care. I de
vårdval ortopedi där man faktiskt har en
konkurrenssituation och kan jämföra
resultat. Där såg man initialt en förbättring
av kvalitet och effektivitet. Ingen ytterligare
mätning har presenterats på detta. De
studier som utförts i England visar att
resultat initialt förbättras därför att man
rättar till uppenbara brister. Därefter sker
inte ytterligare förbättring, ibland till och
med försämringar. Och det krävs flera
likadana flöden för en sådan jämförelse. Inte
unika flöden på ett Universitetssjukhus som
är ensamutförare för viss vård.
Trots det väljer man att pröva konceptet
på universitetssjukhuset. Genom att dela
upp sjukhusets alla patienter i olika patientflöden så kan man effektivisera vården.

www.sjukhuslakaren.se
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1920

Byråchef

1920-1921

Snickare

Ingenjör

Springpojke
Tidningsredaktör(s)

1921-1923

1923-1924

1924-1926

Jurist

1926-1928

Ingenjör

1928-1930

Byråchef

1930-1932

Springpojke
Tidningsredaktör(s)

1932-1936

Lantbrukare

Springpojke
Tidningsredaktör(s)

Konduktör

1936

1936-1938

1938-1939

Springpojke
Tidningsredaktör(s)

1939-1951

Lantbruksarb.

Textilarbetare

1951-1955

1955-1957

Murare

1957-1962

Journalist

t

Järnarbetare

1962-1976

Hur blir man sjukvårdsminister?
Sjukhusläkaren har gått igenom
vad ministrarna haft i bagaget
n Vad är meriterande för att bli sjukvårdsminister? Definitivt inte sjukvårdsbakgrund. En enda
gång på 100 år har någon inom vården utsetts till minister. Det var den moderata sjuksköterskan
Elisabet Holm, som innehade posten 1979-1981.
nister Gabriel Wikström som gick
praktiskt taget från skolbänken, via
kommunala politiska uppdrag, till att
bli minister vid 29 års ålder.

2014–2017

2017-

Gabriel Wikström, socialdemokrat.
• Blev minister vid 29 års ålder.
Slutade på grund av utbrändhet.

Annika Strandhäll, socialdemokrat.
• Tog över efter Gabriel Wikström.

Yrkesbakgrund:

• Projektledare i arbetsmarknadsprojekt
i Göteborgs stad.

• Timvikarie på Centralskolan
i Skinnskatteberg under 2005.

• Samhällsvetenskaplig gymnasieutbildning med språkinriktning. Kurser i
natationalekonomi och statskunskap,
samt språk.

Politisk erfarenhet:
• SSU-ordförande.
Kommunpolitiker.
Adjungerad ledamot i
Socialdemokraternas
verkställande utskott.
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Yrkesbakgrund:

Utbildning:

ING
UTBILDN

Utbildning:

ER YRK
FA ES
RE NH
ET

Den nuvarande regeringens sjukvårdsministrar

- ET
VS H
L I R EN
FA

Idag gäller det att komma igång med
en politisk eller facklig karriär så fort
som möjligt. Ett exempel är den nuvarande regeringens förste sjukvårdsmi-

ER

t Att vara hantverkare, arbetare,
ingenjör, lantbrukare, chef eller
anställd inom näringslivet ger heller
inga meritpoäng längre.

• Gymnaiseutbildning.
Studier i arbets- och
organisationspsykologi under två år
vid psykologiska institutionen,
Göteborgs universitet.

Facklig
erfarenhet:
• Ordförande i
SKTF Göteborg.
Förbundsordförande i Vision.

FA
CK
L
ER POLI IG O
FA TIS CH
RE K
NH
ET
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Skribent/
Debattör

Hemmafru

Sjuksköterska

Jurist

Kontorist

1976-1978

1978-1979

1979-1981

1981-1982

1982-1985

Kontorist

Springpojke
Vaktmästare

Butiksbiträde
Kontorsarbetare

1985-1989

1989-1990

1990-1991

-

1991-1993

Butiksbiträde
Kontorsarbetare

1994-1996

Banktjänst.
Kamrer

Tidningsredaktör(s)
-

1996-1998

1998-2002

Ledarskribent
-

2002-2006

Lärare

Försäkringskonsult
Placeringsrådgiv.

Lärarvikarie

2006-2014

2014-2017

2004-2006

Projektledare

2017–

(Folkhälsominister)

Från järnarbetare
till projektledare
Här är listan på ministrarna som styrt svensk sjukvård under 100 år
Bernhard Eriksson, socialdemokrat.
t Blev Sveriges första socialminister då
socialdepartementet inrättades sommaren 1920.
Han kom från Sunnansjö
och var järnarbetare på
Grängesbergs Gruvbolag,
men kom att göra en strålande politisk karriär i det
socialdemokratiska
partiet. 1905 valdes han in i riksdagens
andra kammare och var framför allt aktiv i
olika finansiella utskott. När Branting
bildade regering 1920 blev han chef över
sjöförsvarsdepartementet, men när det
lades ner tre månader senare fick han
istället ta hand om det nyinrättade socialdepartementet. Han satt dock endast 118
dagar på posten och avgick samma höst..

Henning Elmquist, opolitisk.
t Innehade ämbetet: 1920-1921.
Yrkesbakgrund:
Byråchef Kommerskollegium,
generaldirektör – Socialstyrelsen.
Var Filosofie dr och statistiker.
Herman Lindqvist, socialdemokrat.
t 1921-1923.
Yrkesbakgrund:
Snickare.
Var fackföreningsman.
LO-ordförande.
Gösta Malm, opolitisk.
t 1923-1924.
Yrkesbakgrund: Väg- och vatteningenjör.
Var vd i AB Skånska Cementgjuteriet 19141917, landshövding Norrbotten, handelsminister 1920-1921, senare generaldirektör Vattenfallsstyrelsen.
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Redaktör på
tidningen Arbetet en
språngbräda till att
bli sjukvårdsminister
t Att vara socialdemokratisk
tidningsredaktör har varit ett riktigt
framgångsreceptet för den som vill
bli sjukvårdsminister.
Speciellt om man börjat som
redaktör eller ledarskribent på
tidningen Arbetet i Malmö.
Gustav Möller, Lars Engqvist
och Morgan Johansson har alla
tre arbetat på tidningen. Tillsammans har de varit ”sjukvårdsministrar” i över 25 av de senaste
100 åren.

Gustav Möller, socialdemokrat.
”sjukvårdsminister” i över 19 år!

t 1924–1926, 1932–1936, 1936–1938
och 1939–1951.
Yrkesbakgrund: Springpojke och privatsekreterare till RF Berg, Skånska cementgjuteriets grundare och en av dåtidens
mest framträdande
industrimän.
Gustav Möller är den som
varit socialminister klart
längst tid. Totalt 19 år och
242 dagar. Han var
socialminister under tre
statsministrar; Branting, Hansson och
Erlander och höll på att bli statsminister
efter Per Albin Hansson, men istället valdes
Tage Erlander.
Gustav Möller växte upp i ett fattigt
arbetarhem i Malmö. Fadern var smed och

dog ung när han bara var tre månader
gammal. Modern tvingades då arbeta som
"tvätt- och skurgumma” från morgon till kväll
för att försörja familjen, varför Gustav togs
om hand av mormodern.
Men när han var åtta år gammal dog även
hon och han fick klara sig på egen hand på
dagarna och levde närmast som en
”gatupojke”. När Gustav var 14 år kom
nästa slag då modern dog. Han fick dock
börja som springpojke på Skånska cementgjuteriets kontor i Malmö tack vare
moderns tidigare frikyrkliga kontakter med
Skånska cementgjuteriets grundare RF
Berg och vid 17 års ålder erbjöds han
tjänsten som privatsekreterare åt hononom.
RF Berg finansierade även hans studier vid
Malmös nyinrättade handelsgymnasium.
Gustav Möllers politiska engagemang i det
nybildade socialdemokratiska ungdomsförbundet ledde dock till en brytning dem
emellan och han fick sluta sin tjänst på
Skånska cementgjuteriet.
1905 anställdes han på tidningen Arbetet i
Malmö. Han blev även senare chef för bokförlaget Tiden. När han flyttade till Stockholm tog hans politiska karriär fart och han
valdes in i riksdagen 1917.
Gustav Möller har utpekats som arkitekten
bakom de offentliga system som byggdes
upp efter andra världskriget, till exempel
den allmänna sjukförsäkringen som fri
sjukvård, statsbidrag till läkemedel och
sjukpenning för yrkesarbetande. Den beslutades 1946, men infördes inte förrän 1955.

Jakob Pettersson, liberal.
t 1926-1928.
Yrkesbakgrund: Jurist.
Blev borgmästare och riksdagsledamot i
andra kammaren

Sven Lübeck, högern.
t 1928-1930.
Yrkesbakgrund: Väg- och vatteningenjör,
delägare och vd Vattenbyggnadsbyrån AB
(Idag en del av Sweco).
Sam Larsson, folkpartist.
t 1930-1932.
Yrkesbakgrund: Ämbetsman, byråchef,
generaldirektör. Hade en filosofie
kandidatexamen
Gerhard Strindlund, Bondeförbundet.
t Juni-sept 1936.
Yrkesbakgrund: lantbrukare.
Var statlig utredare, riksdagsman och
statsråd.
Albert Forslund, socialdemokraterna.
t 1938-1939.
Yrkesbakgrund: konduktör.
Var fackföreningsman, LO-ordförande, riksdagsledamot, kommunikationsminister.
Gunnar Sträng, socialdemokraterna.
t 1951-1955.
Yrkesbakgrund: Lantbruksarbetare. Var
fackföreningsman, LO-ordförande, jordbruksmininster.
John Ericsson, socialdemokrat.
t 1955-1957.
Yrkesbakgrund: Textilarbetare.
Var fackföreningsman, riksdagsledamot,
minister.
Torsten Nilsson, socialdemokrat.
t 1957-1962
Yrkesbakgrund: Murare.
Var SSU-ordförande, partisekreterare,
kommunikations- och försvarsminister.
Sven Aspling, socialdemokrat.
t 1962-1976.
Yrkesbakgrund: Journalist.
Var ombudsman, partisekreterare,
riksdagsman.
Ingegerd Troedsson, moderat.
t 1976-1978.
Yrkesbakgrund: Var debattör, krönikör och
politisk författare.
t Var den första som fick titeln
”sjukvårdsminister”, som biträdande
socialminister. Från den posten gick
Troedsson vidare och blev första vice talman
1979 och 1991 blev hon Sveriges första

kvinnliga talman, en position hon hade till
1994. Ingegerd Troedsson gick både på
hushållningsskola och universitetet. Hon
studerade nationalekonomi, tog en pol magexamen 1953. Som sjukvårdsminister
fokuserade hon på missbruksvård och
hemsjukvård.
Hedda Lindahl, folkpartist.
t 1978-1979.
Yrkesbakgrund: Hemmafru.
Kommun- och landstingspolitiker.
Kallade sig själv glad amatör. Blev oerhört
folkkär under sin ministertid.
Elisabet Holm, moderat.
t 1979-1981
Yrkesbakgrund: Sjuksköterska.
Var kommun och landstingspolitiker
Karin Ahrland folkpartist.
t 1981–1982
Yrkesbakgrund: Jurist.
Var riksdagsledamot. Sedermera konsul och
ambassadör.
Gertrud Sigurdsen, socialdemokrat.
t 1982–1985
(konsultativt statsråd, hälsovårdsminister).
1985–1989 (socialminister).
Yrkesbakgrund: Kontorist.
Var LO-ombudsman, riksdagsman,
biståndsminister 1973-1976 och socialminister 1985-1989. Gertrud Sigurdsson gjorde
sig känd som en kämpe för äldres och
kvinnors rättigheter till vård och arbete.
Sven Hulterström, socialdemokrat.
t 1989-1990
Yrkesbakgrund: Springpojke och
vaktmästare.
Värvades till ombudsman i unga år.
Var kommunalråd och även kommunikationsminister.

Hade en medicine kandidatexamen från KI och
fil kand i nationalekonomi. 1976 skulle han
börja jobba som utredningschef för Läkarförbundet, men efter den borgerliga valsegern
1976 blev han uppringd av folkpartiledaren
Per Ahlmark som erbjöd honom att börja som
sakkunnig på Arbetsmarknadsdepartementet.
Blev partiledare.
Margot Wallström, socialdemokrat.
t 1996-1998
Yrkesbakgrund: Bankkamrer och
lokalredaktionschef på TV4 Karlstad under en
period då hon hoppade av politiken.
Har varit ombudsman, riksdagsman, biträdande civilminister, kulturminister, EUkommisionär och är nu utrikesminister.
Anders Sundström, socialdemokrat.
t Innehade ämbetet 19 dagar i oktober
1998.
Nationalekonom, kommunalråd,
arbetsmarknads- och näringsminister.
Lars Engqvist, socialdemokrat.
t 1998-2002.
Yrkesbakgrund: Tidningsredaktör.
Var kommunalråd, vd för Svenska Filminstitutet, bitr civilminister, bitr finansminister.
Morgan Johansson, socialdemokrat.
t 2002–2006 (folkhälsominister).
Yrkesbakgrund: Ledarskribent på den
socialdemokratiska tidningen Arbetet.
Har en fil kand i statsvetenskap.
Är idag justitie- och inrikesminister.
Ylva Johansson, socialdemokrat.
t 2004–2006.
Yrkesbakgrund: Lärare.
Var riksdagsledamot för Vänsterpartiet
kommunisterna (VPK), men gick över till
socialdemokraterna. Har varit skolminister.

Ingela Thalén, socialdemokrat.
t 1990-1991 och 1994-1996. Dessutom
sjukförsäkringsminister 1999-2002
Yrkesbakgrund: Butiksbiträde och kontorsarbetare.
Var kommun- och landstingspolitiker och
riksdagsledamot.

Göran Hägglund, kristdemokrat.
Annika Strandhäll, socialdemokrat.
Yrkesbakgrund: Försäkringskonsult, finansiell placeringsrådgivare.
Började sin politiska karriär som politisk
ombudsman och kanslisekreterare, kommunpolitiker och partiledare för kristdemokraterna 2006-2014.

Bengt Westerberg, folkpartist.
t 1991-1993
Yrkesbakgrund: Landstingsrådssekreterare
och utredare i trafikfrågor.

Gabriel Wikström, socialdemokrat.
t 2014–2017 (Se sidan 8).
Annika Strandhäll, socialdemokrat.
t 2017– (Se sidan 8).
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Så blir man en bra
sjukvårdsminister
Utomlands, i synnerhet i Asien och Afrika, är det vanligt att sjukvårdsministern
har en professionell bakgrund inom vården, ofta läkare eller forskare.
– Men det är helt främmande i det skandinaviska systemet. Att vara minister är ett
förtroendeuppdrag, du måste ha förtroende från aktörerna på området eftersom du
genomför politiken genom att jobba tillsammans med dem, säger Ingela Thalén,
som var sjukvårdsminister under två perioder på 1990-talet.
t Sjukhusläkaren har pratat med några

som vet vad det innebär att ha ett av
landets mest komplexa ministerjobb.
Det har förstås förändrats sedan 1920
när socialministerjobbet inrättades,
precis som komplexiteten i både
världen, svenska välfärdssystemet och
ministerjobbet ökat. Flödet av information och forskningsrapporter är oerhört
mycket större idag, menar Ingela
Thalén.
– Det Gustav Möller fick på sitt bord
under ett år på 50-talet får dagens
minister på en månad, säger Ingela
Thalén.
I övrigt tror hon inte att kravet på
sakkunskap har ökat på en sjukvårdsminister. Någon särskild
sjukvårdskunskap krävs alltså inte,
däremot stor yrkesmässigt respektfylld
och bra relation till aktörerna. Att
kunna lyssna in, värdera och gallra i den
kunskap från de professionella som
kommer en till del från parterna, SKL,
yrkesföreningar, forskningen, näringslivet, patientorganisationer, myndigheter,
med flera. Och att kunna samarbeta.
– Det är väldigt bra om sjukvårdsmi12

INGELA THALÉN:

”Det är väldigt bra om
sjukvårdsministern
inte är för styv i korken”
nistern inte är för styv i korken, det
gäller att vara ödmjuk inför uppdraget,
säger hon.

Samarbetsförmåga och politisk
fingertoppskänsla är även vad Göran
Hägglund, kristdemokrat och socialminister ett och ett halvt decennium
senare i Reinfelds alliansregering, sätter
högst på kvalifikationslistan för en
sjukvårdsminister.
– Har du inte den politiska förmågan
kommer du inte långt. Du måste kunna
bygga relationer och hitta politiska öppningar. Då måste du veta när du ska
lirka och när du ska vara tuff, säger han.
Som sjukvårdsminister har du inte
heller samma makt över ditt ansvarsområde som på andra politikområden.
– Landstingen är huvudmän för
sjukvården. Det gör området speciellt.
Du måste ta omvägen via SKL om du
ska få något gjort.
Att omge sig med rätt medarbetare
och ha allmänt gott omdöme har man
också nytta av som sjukvårdsminister.
Man måste kunna skilja på vad som är
professionens roll och vad som är politikens.
Ett annat dilemma med just
Fortsättning nästa uppslag >>>

GÖRAN HÄGGLUND:

”Området är speciellt.
Du måste ta
omvägen via SKL
om du ska få något gjort”

Göran Hägglund tycker att socialministerjobbet är något av det roligaste han haft
i yrkeslivet:
”Du får lära dig väldigt mycket varje
dag. Du får träffa de skarpaste
hjärnorna inom ett viktigt område.
Du får jobba i ett område som
känns mycket meningsfullt”, säger
han.

Sjukhusläkaren 1/2018

TEMA: VALET 2018

GÖRAN STIERNSTEDT:

www.sjukhuslakaren.se

Foto: Stefan Nilsson

Viktigast för en sjukvårdsminister är nog att
vara en god förhandlare som kan överbrygga klyftor
sjukvårdsministerjobbet är att man får
klä skott för mycket man inte har makt
över, i och med att landstinget är
huvudman. Men landstingspolitikerna
är betydligt mer anonyma än en
minister så det blir ministern som får en
mikrofon under näsan och sina ord i
citatrubrik även när hen inte tagit
beslut.
Ny teknik har också inneburit att
medborgarna kan jämföra vård och läkemedel över hela världen på ett helt
annat sätt. Dessutom ökar hastigheten i
utvecklingen.
– Det räcker inte att vara en duktig
genomförare, du måste också kunna
berätta vad du gör, vara en god
kommunikatör, säger Göran Hägglund.
Båda ministerveteranerna påpekar
också en annan sak: sjukvårdspolitikens
effekter slår rakt in i veka livet på oss.
Det handlar om liv eller död för människor, då blir det väldigt berörande.
14

– Om en person avlider i väntan på
vård… Det kommer väldigt nära. Det
är inte lika viktigt om ett vägbygge
försenas, säger Göran Hägglund.
Göran Stiernstedt är docent, statlig
utredare och numera pensionär. Trots
det har han precis fått ännu en statlig
utredning i knät. Vid nästa årsskifte ska
han lämna över ett förslag på hur man
ska få ”Ordning och reda i vården” till
socialminister Annika Strandhäll.
En stark ledare med god kommunikationsförmåga är vad han vill se hos en
sjukvårdsminister.
– Hälso- och sjukvårdsområdet är
extremt komplext. Man bör ha en
hyfsad politisk erfarenhet av att styra
och leda. Lite livserfarenhet är nog inte
heller fel, säger han.
Hälso- och sjukvårdspolitiken styrs
genom 21 landsting – med olika regionala förutsättningar och som kan ha olika
politisk majoritet – och 290 kommuner

med likadana förutsättningar.
Det styrmedel en minister har är i
princip utredningar, lagförslag och en
och annan miljard i olika satsningar,
menar Göran Stiernstedt.
Utöver det får en sjukvårdsminister
bygga sin makt utifrån ”en informell
ledarskapsmodell” och aktörernas förtroende: vara en stark ledare, respektfullt lyssna på aktörerna med professionell politisk integritet, vara en god
kommunikatör och – kanske viktigast –
en god politisk förhandlare som kan
överbrygga klyftor.
Bland alla egensinniga och ibland
motstridiga viljor bland läkare, sjuksköterskor, forskare, landstingspolitiker,
läkemedelsbolag måste en sjukvårdsminister alltid ha som yttersta mål att
skapa hälsa, menar han.
– Man måste alltid tänka på patienten i första hand.

NY BEHANDLING
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Kontakta Merck för mer information

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.

Ulrika Fjällborg

Merck AB, Box 3033, 169 03 Solna | Tel. 08-562 445 00 | www.merck.se
SE/NONNI/0917/0064

Sjukhusläkaren 1/2018

TEMA: VALET 2018

www.sjukhuslakaren.se

www.sjukhuslakaren.se

TEMA: VALET 2018

Sjukhusläkaren 1/2018

VAD TYCKER LANDSTINGSPOLITIKERNA?

Nej tack till öronmärkta pengar
Stora ideologiska skillnader, men nästan alla överens om att
staten ska hålla sig ifrån detaljstyrda och villkorade statsbidrag
n Sjukhusläkaren drar redan nu igång årets valbevakning. I det här numret,
som är det första under valåret 2018, presenterar vi den första delen av tre i
vår stora sjukvårdspolitiska enkät.
n Samtliga partier i Sveriges landsting har fått svara på vilka sjukvårdspolitiska
frågor som de regionalt ser som de viktigaste under nästa mandatperiod. Fram
träder en bild som domineras av tillgänglighetsproblematiken, växande köer,
bemanningsbrist och viljan att ge en jämlik vård.
n Men det är också tydligt att landstingspolitikerna önskar att själva få besluta
vad statsbidragen ska användas till, liksom att ”Vinster i välfärden” är en fråga
som delar det politiska landskapet.

sakna vetenskaplig grund. De får då inte
användas enligt PSL 6 kapitel 1 § och patientlagen 1 kapitel då de strider mot den
grundläggande fysiologin, biokemin och
endokrinologin.
3. Ännu mer detaljstyrning av vården. För att
vården ska fungera väl måste man återupprätta den personliga friheten under ansvar och
hjälpas åt för att hjälpa patienterna. Förtroendeskapande ledning av sjukvården är viktigt.

Vi ställde tre frågor
1. Vilken/vilka anser du är de viktigaste
sjukvårdsfrågorna, avseende ditt landsting/din region, under nästa mandatperiod?
2. Vilken/vilka insatser/åtgärder/beslut
på riksnivå skulle underlätta ert arbete i
landstinget/regionen?
3. Vilken/vilka insatser/åtgärder/beslut
på riksnivå skulle försvåra ert arbete i
landstinget/regionen?

Miljöpartiet
1. Stärka primärvården genom mer resurser
och stärka första linjen. Vi behöver stärka förlossningsvården och vi behöver öppna minst
en till BB i länet under förutsättning att vi kan
bedriva säker vård för mammorna och barnen.
Vi behöver satsa mer på psykiatri – framför
allt mot suicidproblematiken hos unga.
2. Ökade ekonomiska satsningar till vården
som inte är öronmärkt till ett visst område
skulle ge oss större och friare möjlighet att
styra medlen till rätt insats. Primärvården och
den kirurgiska verksamheten skulle vi kunna
satsa mer på.

• Sammanställt av Anna Sofia Dahl

Dalarna

bidrag, som snart tar slut och då leder till ofinansierad verksamhet där köerna åter växer.
3. Inskränkningar av valfriheten.

Socialdemokraterna
1. Absolut viktigaste frågan handlar om
bemanning och kompetensförsörjning. Den är
helt avgörande för kvaliteten för vården idag
men också för möjligheten att säkerställa en
hållbar och bra vård i framtiden. Vi fokuserar
nu på förstärkning av närsjukvård, samverkan
med andra aktörer och att öka tillgängligheten
och kontinuiteten.
2. Bäst om statsbidragen är generella
snarare än riktade. Satsningar på utbildningar
som gör att vi klarar kompetensförsörjningen,
grundutbildningen och specialistutbildningar.
Ytterligare stöd och nationell samordning i
digitaliseringsarbetet. Fler digitala system
som är lättanvända, som fungerar över huvudmannagränser och kan ge bra beslutsstöd i
verksamheten.
3. Fler riktade statsbidrag som detaljstyr åt
fel håll. Nivåstrukturering som beslutas utan
att man tar hänsyn till konsekvenser för exempelvis akutsjukvård och utbildning av läkare.

Moderaterna
1. Hög tillgänglighet och att vi har personal
med rätt kompetens, på rätt plats.

Centerpartiet
1. Korta vårdköerna: psykiatrin och barn- och
ungdomspsykiatrin tillhör de som drabbas
mest. Få ordning på ekonomin: En stark och
långsiktigt hållbar ekonomi är en förutsättning
för att landstinget ska kunna erbjuda en
patientsäker och jämlik vård av god kvalitet.
Personal: Rekrytering av kvalificerad personal,
specialistsjuksköterskor.
2. En grundlig primärvårdsreform. Rätt till fast
vårdkontakt. Möjlighet att lista sig på läkare.
Möjlighet att starta mindre mottagningar med
ett begränsat åtagande. Låta det räcka med
en läkarlegitimation för att kunna etablera sig i
primärvården med eget patientansvar. Korta
vårdköerna. Införa tillgänglighetsmiljard för att
stärka drivkraften för landsting/regioner att
korta köerna i hela vårdkedjan
3. Förbud mot vinster i välfärden – diskussionen har skapat osäkerhet hos utförare och
patienter. Riktade statsbidrag – stadsbidrag
ska vara generella, varje enskilt
landsting/region vet bäst vilken verksamhet
som behöver stöttas.

Sverigedemokraterna
2. En påse med generella statsbidrag. Inga
små ministerpåsar, med specialriktade
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1. Vi som övriga Sverige kommer att få det
kämpigt med bemanningen. Det gäller att vi

använder rätt kompetens på rätt ställe och
inte slösar på de resurser vi har eller att vi inte
ser dem. Med rätt chef på rätt plats kan vi kan
bygga bra arbetslag. Det är också viktigt att
man som arbetsgivare inte är rädd för att
granska sig själv och se vart man brister i sin
organisation.

3. Om man beslutade att inte satsa statsbidragen som landstinget får. Det gör stor
skillnad för oss idag, eftersom våra skatteintäkter inte räcker hela vägen i ett län med
åldrande befolkning, där vårdbehoven är
enormt.

2. Att de statliga bidragen är mer generella –
olika landsting kan stå inför olika utmaningar
och då behöva pengarna på olika ställen för
att kunna ha en patient nära och säker vård.

Kristdemokraterna
1. Personalrekrytering. Ingen personal –
ingen vård. Kvalitet i vården. Mer jämlik vård i
landet. Tillgänglighet för patienten. Kortare
väntetider.

3. Att riks skulle gå in och börja styra vem,
vad och hur sjukvården skulle se ut i respektive landsting.

Vänsterpartiet
2. Nationellt sammanhållen luftburen ambulanssjukvård (bättre kvalitet och jämlik vård).
Mer nivåstrukturering och nationella program,
vilket ger mer jämlik vård i landet. Valfrihet
gällande viss specialiserad vård.

1. En av de viktigaste frågorna är bemanning.
Hur vi kan rekrytera och behålla personal
kanske framför allt sjuksköterskor. En annan
viktig fråga är också att behålla de ST-läkare vi
har under utbildning till allmänläkare och på så
sätt göra oss mindre beroende av stafetter.

3. Beslut som är ofinansierade och påverkar
landstingen t ex singelmödrar som får konstgjord befruktning. Det fick landstingen ingen
kompensation för. Att vårdföretag inte får gå
med vinst.

2. En mindre fokusering på storstadsproblemen
och mer fokusering på en god hälso- och
sjukvård i hela landet. Inte fler styrda statsbidrag utan mer upp till varje landsting att
besluta över vad som är störst behov just lokalt.

Dalarnas sjukvårdsparti

3. Att man inte gör något åt vinstjakten i
välfärden. Sjukvården behöver inte fler aktörer
utan mer sammanhållning och att medlen går
till vård inte till vinst.

1. Se till att arbetsmiljön för all personal förbättras och minska belastningen. Det görs
enklast och billigast genom att minska antalet
patienter inom sjukvården. Ledarskapet
måste utvecklas så att samtliga chefer stödjer

personalen i stället för att sökas styra
personal och patienter.

Liberalerna

2. Lägga ned Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens kostråd till allmänhet och vård.
Dessa kostråd har SBU redan 2010 visat helt

1. Att prioritera kvalitet inom vården före
kvantitet.
2. Gemensamma IT-insatser.
3. För mycket byråkrati.
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Halland

Några förslag i korthet

Socialemokraterna

3. Lagstiftning som inte stödjer utvecklingen
av digitalisering, mer vård nära och en ökad
samverkan mellan vårdaktörer. Många
detaljrika små statsbidrag som löper på
ettårsbasis

Moderaterna
1. Bibehålla mycket god tillgänglighet.
Utveckla samarbetet med universitetssjukhusen så att de klarar av att hantera
de ökade volymerna högspecialiserad vård
som kommer av nivåstruktureringen. Utveckla
samarbetet mellan primärvård och specialistsjukvård ytterligare. Utveckla användandet av
digital teknik.
2. Icke detaljstyrda initiativ från regeringen –
landsting/regioner måste få frihet att utforma
vården efter sina invånares behov. Med den
demografiska utveckling vi ser finns dock
behov av ökat statligt stöd. Förändrad lagstiftning avseende hantering av patientuppgifter i
syfte att underlätta användandet av digital
teknik.
3. Detaljreglering av sjukvården med snävt
riktade statsbidrag. Oförmåga att hantera
lagstiftning för att underlätta användande av
digital teknik.

Centerpartiet
1. Mer vård nära. Innefattar ökad samverkan
mellan regionen och kommunerna, digitalisering och möta fler behov i primärvård och i
hemmet. Ökade hälsofrämjande och förebyggande insatser. Resursoptimering. Vara en
attraktiv arbetsgivare och minska beroendet
av inhyrd personal.
2. Mindre detaljstyrning och korta, riktade
statsbidrag. Statsbidragen ska i möjligaste
mån vara generella. Nergårdhs uppdrag
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Våra frågor i korthet:
1. Vilka är de viktigaste frågorna i ert landsting?
2. Vilka beslut på riksnivå skulle vara bra för er?
3. Vilka beslut på riksnivå vill ni inte se?

balans i ekonomin. Den svenska modellen vilar
på att sysselsättningsgraden i åldrarna 20-64
år är hög, runt 80 procent. Enligt Riksdagens
utredningstjänst har endast 25 procent av
asylinvandrare ett heltidsarbete utan
lönebidrag efter åtta år i Sverige.

1. Kompetensförsörjningen: Nationell brist på
allmänsjuksköterskor samt allt mer sub-specialiserade läkare. Sviktande tillgänglighet
inom primärvården riskerar att vältra över
vården till akuterna i ännu högre grad. De
ökade kostnaderna för sjukvården: framförallt
p.g.a. den medicinska- och demografiska
utvecklingen.
2. Se över lagstiftningen gällande PUL, HSL,
SOL m.fl. för att underlätta samverkan mellan
de olika vårdaktörerna. Ta bort små och
detaljrika riktade statsbidrag till förmån för
generella alternativt ”breda och långa” statsbidrag som möter regionala behov.
Gemensam samsyn om målet för svensk
hälso- och sjukvård.

www.sjukhuslakaren.se

Liberalerna

• Socialdemokraterna,
moderaterna och liberalerna
efterlyser bättre lagstiftning för att
underlätta användningen av digital
teknik.
• Centerpartiet vill öka möjligheterna
att använa LOV även med lokala variationer.
• Sverigedemokraterna vill behållla
Hallands två akutsjukhus, men säger
nej till fler skattehöjningar.
• Liberalerna föreslår närakuter i
primärvårdens regi.
• Kristdemokraterna vill
förbättra tillgängligheten och
återinföra kömiljarden.
• Vänsterpartiet önskar hållbara
arbetsmodeller.

1. Digitaliseringen, där den både ökar tillgängligheten och gör vården effektivare. Förflyttning av vården till, och förstärkning av, den
nära vården. Innebärande att bland annat
utökning av närakuter i primärvårdens regi
och att arbetsuppgifter överförs från
sjukhusen till primärvård och nära vård, t.ex. i
hemmet.
2. Att inte lämna riktade statsbidrag utan ge
regioner/landsting möjlighet att själva utforma
vården efter lokala behov.
3. Ytterligare riktade statsbidrag som inte
styr vården dit behoven är som störst.

Miljöpartiet
”MP Halland svarar gärna på frågorna när det
nya regionpolitiska handlingsprogrammet,
som nu arbetas fram, är antaget på årsstämman i april.”

Kristdemokraterna
innehåller många bra förslag som bör förverkligas. Öka möjligheterna att använda LOV även
med lokala variationer.
3. Vinstförbud inom välfärden. Vi behöver
privata och ideella utförare både för utveckling av vården och invånarnas och medarbetarnas valfrihet. Detaljstyrning, eftersom förutsättningarna runt om i landet ofta skiljer sig
åt. Tendenser till att förstatliga viss vård
skulle också försvåra viktigt förändringsarbete.

1. Viktigaste frågan kommande mandatperiod
är tillgänglighet och styrning av patientströmmar. Insatser för att minska psykisk ohälsa
hos ungdomar.
2. Återinförande av ”Kömiljarden”. Satsningar
på företagshälsovården.

1. Vi vill bevara Hallands två akutsjukhus, få
balans i regionens ekonomi och inte ha några
fler skattehöjningar. Vi vill att regionen ska
arbeta för att alla patienter i Halland får en
lättillgänglig vård av högsta kvalitet, oavsett
var i regionen de bor.
2. En ansvarsfull invandringspolitik där
Sverige slutar att ta emot många gånger fler
asylinvandrare från tredje världen än våra
nordiska grannländer skulle underlätta vårt
arbete i Region Halland.
3. En fortsatt oansvarig massinvandringspolitik skulle försvåra regionens arbete att få

TEMA: VALET 2018

En fattig region som vill ha hjälp av
statens händer för att klara sjukvården
Socialdemokraterna
1. Tillgänglighet – köer till första besök och
behandling måste kortas. Finansiering av den
kvalitativt goda sjukvård som vi har.
2. Ett utjämnings- och kostnadsutjämningssystem som fungerar för glesbygd med stora
avstånd och medföljande kostnader.

3. Att Reepalu-utredningen blir verklighet.
Vinsttaken i välfärden är ett direkt hot mot
både regionens och svensk hälso-och
sjukvård. Den demografiska utvecklingen,
regionens ekonomi och de nuvarande vårdköerna gör att vi behöver fler utförare i
regionen.

Sverigedemokraterna
3. Frånvaron av ett utjämnings- och kostnadsutjämningssystem som fungerar för
glesbygd med stora avstånd och medföljande
kostnader, samt specialdestinerade statliga
bidrag.

Har valt att inte svara på enkäten.

Vänsterpartiet
1. Likvärdig vård, vilket är kopplat till
ekonomin. Vi behöver se över utjämningssystemen i landet – idag är det underfinansierat.

Moderaterna
1. På grund av den låga skattekraften i vår
region kommer vi även framgent att ha svårt
med finansiering av hälso- och sjukvården.
Genom detta får vi över tid en ojämn fördelning av sjukvården innebärande att patienter i
vårt län kanske inte kan få en lika god vård
som en patient i ett rikt landsting/region.
På grund av detta förhållande kommer vi att
driva frågan om ett förstatligande av specialistsjukvården i Sverige. Ett förstatligande av
specialistsjukvården skulle garantera en säker
och trygg finansiering och en mera likvärdig
vård oavsett vart man bor i landet. Sjukvården
måste ses som en nationell angelägenhet, det
kan inte 21 huvudmän garantera därför ser vi
en huvudman/staten som garanten.

3. Ett icke förstatligande av specialistsjukvården.

2. Framförallt se över utjämningssystemen
för att möjliggöra likvärdig vård.
3. Om man låter situationen fortgå som den
är idag. Då är det riktigt illa. Alla regioner och
landsting går minus, förutom de som har
intäkter på andra plan.

Miljöpartiet
1. Åtgärder som främjar digitalisering,
poliklinisering, vidare nivåstrukturering, samt
hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande.
Mycket handlar om resurstillskott till
primärvården.
2. Tydligare statlig styrning och ansvarstagande av hälso- och sjukvården, skattereform med regionalisering av skattebaser och
delat beskattningsår.
3. Mindre statlig styrning och ansvar av hälsooch sjukvården.

Centerpartiet
1. Hur vi kan säkerställa en jämlik och
patientsäker vård till våra medborgare och det
goda arbetsgivarskapet som säkerställer att
vi har den personal som behövs.
2. Fortsatta satsningar som möjliggör kompetenslyft och att ta fram nya hållbara
arbetsmodeller som får folk att vilja söka sig
till vården som arbetsplats och stanna kvar i
den.
3. Förslag som syftar till att minska anslagen
till vården skulle vara förödande. Ett fortsatt
tapp av skattepengar till de som skor sig på
välfärden i form av överdrivna vinstuttag skulle
också försvåra.

Sjukhusläkaren 1/2018

Jämtland-Härjedalen

2. Ett förstatligande av specialistsjukvården.
3. Införande av begränsningar i
kompletterande vårdgivares möjligheter att
bedriva verksamhet. Exempelvis vinstförbud
för välfärdsföretag.

Vänsterpartiet
Sverigedemokraterna

www.sjukhuslakaren.se

Kristdemokraterna

1. Centerpartiet vill förenkla hälsovalsystemet, vi vill att patienten listar sig hos
läkare istället för på en hälsocentral. Vi har
Sveriges längsta vårdköer – för att minska
dem vill vi ha fler utförare i vården. Vi står för
ett nytt ledarskap. I dag är regionens underskott nästan 10.000 kr per invånare. Det är
inte acceptabelt, om regionen var ett företag
skulle många ha gått i konkurs för länge
sedan.

1. För att klara uppdraget att ge en god,
jämlik och kvalitativ vård måste vi satsa på vår
vårdpersonal vad gäller löner, arbetsmiljö och
fortbildning. Sjuksköterskorna har framför allt
varit en eftersatt grupp. Vi betalar idag en dyr
nota för undermålig personalpolitik sedan
decennier tillbaka. För att behålla kompetent
personal och kunna rekrytera ny är detta prioritet nummer ett.

2. Införa en tillgänglighetsmiljard, som bygger
på att den som behöver vård snabbt ska
kunna få vård/behandling, för att korta
köerna. Satsningen ska garantera tillgänglighet genom hela vårdkedjan – från diagnos
till återbesök.

2. Ett förstatligande av den högspecialiserade
vården. För primärvårdens del vore en reform
liknande den norska fastlegeordningen den
bästa vägen framåt. Sjukvården är underfinansierad. En större del av landets budget
måste avsättas för vård och omsorg.

Några förslag i korthet
• Socialdemokraterna och
Vänsterpartiet vill se ett utjämningssystem som fungerar för glesbygd.
• Moderaterna önskar ett förstatligande av specialistsjukvården.
• Centerpartiet vill ha fler utförare i
vården för att minska köerna.
• Miljöpartiet önskar tydligare
styrning och ett ökat nationellt ansvarstagande av hälso- och sjukvården.
• Både Liberalerna och
Kristdemokraterna vill se ett
förstatligande av den
högspecialiserade vården.
• Kristdemokraterna föreslår även
att det införs skatt på varor som
påverkar hälsan negativt för att finansiera sjukvården.

Finansiering skulle kunna ske genom skatt på
varor som påverkar hälsan negativt.
3. Vi behöver ett mer handfast ledarskap på
socialdepartementet med en tydlig och klar
vision för svensk sjukvård med en ny
primärvårdsreform enligt den norska
modellen. Ett fortsatt tråcklande och plåstrande på nuvarande primärvårdsform vore
mycket olyckligt inte minst för oss som bor i
glesbygd.

Liberalerna
1. Att få ordning på regionens ekonom.i
Sjukvården går för närvarande med ett ett
underskott på 400 miljoner kronor. Vi har ett
ackumulerat underskott på närmare en miljard
kronor. Åtgärder behövs för att minska antalet
stafettläkare och stafettsjuksköterskor och
för att klara vårdgarantin.
2. En större statlig finansiering av sjukvården
skulle naturligtvis underlätta möjligheterna till
en jämlikare vård för oss i Norrland och inte
minst i Region Jämtland Härjedalen. Ett
förstatligande och därmed en starkare
styrning av den högspecialiserade vården
vore önskvärd.
3. Mindre statlig finansiering av vården vore
naturligtvis katastrofal för vår regions
sjukvård.
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Skåne

Våra frågor i korthet:
1. Vilka är de viktigaste frågorna i ert landsting?
2. Vilka beslut på riksnivå skulle vara bra för er?
3. Vilka beslut på riksnivå vill ni inte se?

Socialdemokraterna
1. Möjligheten att ge en jämlik vård till alla
medborgare. Vården måste kunna införa nya
läkemedel och metoder på ett strukturerat
sätt. Frågor om digitalisering och en
förstärkning av den nära vården står högt upp
på dagordningen.
2. Mer generella statsbidrag – vården är i
behov av mer resurser. Samtidigt mindre
detaljstyrning så att vården kan anpassas
efter våra lokala förutsättningar. Även antalet
utbildningsplatser för vårdpersonal är en viktig
fråga om vi ska vi klara av den långsiktiga
kompetensförsörjningen.
3. Mindre resurser, ökad detaljstyrning och
färre utbildningsplatser.

Moderaterna
1. De ökande vårdköerna och problemen med
säkerheten på sjukhus och vårdmottagningar.
2. Införande av en ny form av kömiljard för att
få bort vårdköerna – i Skåne behövs 700
miljone kronor. Införande av nya
brottsrubriceringar för att öka skyddet för vårdpersonal och de som arbetar i blåljusyrken.
Angrepp även i hemmet ska omfattas. Också
skadegörelse på fordon och byggnader. Kameraövervakning måste underlättas.
3. Vinstförbud som hindrar både utveckling av
nya arbetsmetoder och utökning av antalet
vårdgivare som verkar inom vårdval vore förödande. Alltför stor detaljstyrning av bidrag
riskerar att hindra både nödvändig flexibilitet
och långsiktighet.

Sverigedemokraterna
1. Bristen på vårdplatser, personalbristen och
arbetsmiljön. Dålig arbetsmiljö orsakar hög
personalomsättning och försvårar nyrekrytering. Personalbristen orsakar inställda operationer, vårdköer och en dålig arbetsmiljö.
2. Administrationen har ökat enormt inom
landstingen och en del av ansvaret att minska
den åligger statliga myndigheter. Fler utbildade läkare och sjuksköterskor, en betydligt lägre invandring, samt generella tillskott
varaktigt över tid hade varit välkomna
åtgärder från regering och riksdag.
3. Ökad administrativ börda, ökad invandring,
färre vårdutbildad, införande av storregioner.

Miljöpartiet
1. Tydlig förstärkning och utveckling av
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primärvården/den nära vården – bland annat
fast vårdkontakt, fler ST-block i allmänmedicin.
Ökad tillgänglighet till BUP och att nära vården
bättre möter den ökade psykiska ohälsan.
Stärkt hälsofrämjande arbete. Utveckla den
personcentrerade vården. Strategisk plan för
fler vårdplatser kopplat till regional kunskapsstruktur. Kompetensutveckling för alla
yrkesgrupper och en bra arbetsmiljö. Minskad
administration för all vårdpersonal. Nytt
digitalt vårdadministrationssystem. Fokus på
jämlik vård och hälsa.
2. Mer av generella statsbidrag, en
primärvårdsreform som verkligen ger förutsättningar till förändring, fokus på välfärden före
skattesänkningar, utökade utbildningsplatser,
bättre förutsättningar att samverka med FK
och AF, samt ett nationellt prioriteringsarbete.
Strategiskt arbete att minska den ojämlika
ohälsan över en generation.

www.sjukhuslakaren.se

Några förslag i korthet
• Socialdemokraterna vill ha fler
generalla statsbidrag.
• Moderaterna vill se nya
brottsrubriceringar för ökat skydd för
vårdpersonal.
• Sverigedemokraterna önskar
mindre administrativ börda.
• Miljöpartiet vill minska den ojämlika
ohälsan över en generation.
• Liberalerna föreslår ökade
generella ersättningar per patient för
att förbättra det akuta behovet av
resurser till vårdcentralerna i Skåne.
• Vänsterpartiet vill ta bort obligatoriska vårdval och utöka resuserna så
att arbetsmiljön blir bättre.
• Centerpartiet vill ha ett systemskifte för att få en närmare vård i hela
regionen.
• Kristdemokraterna föreslår att
sjukhusvården förstatligas.

3. I synnerhet ytterligare vårdval med påföljande krav på privatiseringar och uppstyckning av vården.

Centerpartiet
3. Mer riktade öronmärkta statsbidrag,
förslag som inte stärker primärvårdens
utveckling.

Liberalerna
1. Det närmast akuta behovet är att förbättra
förutsättningarna för vårdcentralerna i Skåne
– de ska vara det självklart första valet. För
att klara det behöver generella ersättningar
per patient öka och fler allmänläkare utbildas.
2. Sveriges samlade sjukvård behöver inleda
ett mer strukturerat arbete för att flytta över
mer av den öppna vården på sjukhusen till
vårdcentralerna. Rätten att bli listad hos en
namngiven ”husläkare”. Staten behöver ta ett
större ansvar för och samordna den högspecialiserade vården som är dyr för enskilda
landsting att bedriva själva.
3. De statliga insatser som görs måste vara
av mer långsiktig karaktär. Temporära satsningar på det område som för tillfället är mest
i ropet får oftast marginell effekt.

Vänsterpartiet
1. Avgjort viktigast är utökning av resurser för
att kunna göra satsningar på arbetsmiljön,
rekrytera fler och öppna upp fler vårdplatser.
De nästintill kroniska besparingsbetingen
leder till ökad stress, höga sjukskrivningstal
och personal som söker sig bort från vården.
2. Generellt måste staten höja statsbidragen
till vården. De tvingande privatiseringarna i
form av obligatoriska vårdval borde tas bort.
Även fler utbildningsplatser till vårdyrken.

1. Systemskifte där vi får en närmare vård i
hela regionen. Stärka upp primärvården, både
ekonomiskt och organisatoriskt. Möjlighet att
lista sig hos en läkare med ansvar att lotsa
rätt i vårdkedjan. Digitaliseringen också viktigt
för att kunna få till en nära vård.
2. Förutsättningar för att utveckla primärvården så att fler får en fast läkarkontakt.
Utvecklingen av ökade köer måste vändas.
Tillgänglighetsmiljard för att skapa incitament
för att korta köerna i hela vårdkedjan.
3. Ett förbud mot vinster i välfärden.
Konkurrens behövs för att utveckla vården
ytterligare. Specialdestinerade statsbidrag
försvårar också arbetet – öka generella statsbidraget så vården kan utformas utifrån de
lokala förutsättningarna.

Kristdemokraterna
1. Införande av rätt till fast läkarkontakt. Förbättring av arbetsmiljö för vårdpersonal.
Kortare beslutsvägar och mer lyssnande
ledarskap. Mer värdigt omhändertagande av
äldre sjuka. Bättre samverkan med kommuner
för att förbättra vården av sjuka äldre.
2. Förstatligande av sjukhusvården. Återinför
lag om patientansvarig läkare. Återinför kömiljarden. Införa en gemensam nationell
läkemedelslista.
3. Regeringens jakt efter privata vårdgivare
och valfrihet. Skattehöjningar som minskar
tillväxten och därmed minskar regionens
skatteintäkter.
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Moderaterna
1. Fortsätta att utveckla valfriheten, mångfalden, vårdval geriatrik, en sammanhållen
vård för äldre med tydlig ansvarsfördelning
mellan kommun och landsting. Mer
personal. Upphandling av ytterligare ett
akutsjukhus skulle kunna öka kvaliteten.
2. En grundlig reformering av LOU –
mer begränsad möjlighet att sätta i
system att överklaga upphandlingar på
lösa grunder. Att Reepalus utredning
slängs i papperskorgen. Ny lag för att
skärpa straffen för hot och våld mot blåljuspersonal. Förenkla för akutsjukhus att sätta
upp kameraövervakning. Skapa fler utbildningsplatser för sjuksköterskor och läkare.
3. Reepalus utredning skulle innebära fatala
konsekvenser om den implementeras inom
sjukvården.

Socialdemokraterna
1. Det är hög tid att byta inriktning på
sjukvårdspolitiken i landstinget. Vi vill att
primärvårdens uppdrag ska vara mer
samordnad för patientens vård. Vi vill ge
akutsjukhusen förstärkta resurser med 700
miljoner kronor fram till 2021.
2. Prata om sjukvård. Sverige har en bra
sjukvård men mycket kan bli bättre. Sjukvården ska vara solidariskt finansierad med
högra ambitioner. Jämlik vård och vård
efter behov ska vara grunden. För att förbättra hälsa, folkhälsan, krävs insatser inom
många samhällsområden.
3. De förslag som den nationella nivån
kommer med ska passa in i den lokala
strukturen och lösa de utmaningar som
finns lokalt. Satsningar ska finansieras.

Allt större ideologiska motsättningar
Det fria vårdvalet hänger på valresultatet
3. Att LOV är kvar oförändrad. Vi vill att alla
får välja vem som ska ge vård, men att
landstinget ska kunna bestämma var vårdverksamheter kan etableras. LOV behöver
därför justeras. Den vård som styrs av
efterfrågan snarare än behov blir ojämlik
och mindre effektiv för folkhälsan.

2. Statsbidragen från den nuvarande
regeringen har i stor utsträckning varit
generella. Det är bra eftersom SLL:s behov
ofta skiljer sig en hel del från andra landsting. Vi vill se beslut om en riktad
primärvårdsreform. Vårdcentralerna bör få
tydligare ansvar att samordna hela den vård
som patienten behöver. Varje vårdcentral
ska erbjuda digitala vårdkontakter.
Hjälp och medicinsk bedömning av
primärvården inom ett dygn.

cancer och barnsjukvården. Digitalisering är
viktig – vi behöver ta nästa kliv.
2. Att förstatliga den specialiserade
sjukhusvården viktigast – det skulle göra att
vi får en mer jämlik vård över hela landet.
Socialdepartementets senfärdighet i
viktiga utredningar måste upphöra.

Liberalerna
1. Att förbättra tillgängligheten i vården –
vilket bygger på vårdpersonalen: att de är
tillräckligt många och har förutsättningar att
göra ett bra jobb. Handlar om löneutveckling, karriärvägar, moderna arbetsredskap i
form av digitala hjälpmedel och välfungerande it-system. Fler undersköterskor,
vårdbiträden och andra yrkesgrupper
behövs.
2. Beslut om fastläkarmodell och
strategiska satsningar på utbyggd
primärvård. Utbildningssatsningar. Stöd
för karriärtjänster för specialistsjuksköterskor. En återinförd och moderniserad kömiljard. Beslut som underlättar digitaliseringen.
3. Hinder, eller stopp, för fristående vårdgivare genom vinstbegränsningar. En
fortsatt oförmåga att genomföra de viktiga
reformer som behövs avseende exv
fastläkare, kömiljard, utbildning men även
sådant som läkemedel och organdonationer.

Vänsterpartiet
1. Största problemet stavas NKS. Även
bristen på personal, framförallt sjuksköterskor. Vi måste få den personal som lämnat
vården att vilja återvända – då kan vi öppna
alla stängda vårdplatser och säkerställa att
inga fler operationer ställs in. Stora
utmaningar även inom förlossningsvården,
primärvården och psykiatrin.

Miljöpartiet
1. Mp satsar en halv miljard kronor på
primärvården för att den ska avlasta akutsjukhusen. Vårdcentralerna måste börja ta
helhetsansvar för patienternas fysiska och
psykiska hälsa. Patienten ska inte behöva
vara sin egen projektledare.
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2. Ett borttagande av tvingande LOV i
primärvården. Hälsan blir allt mer ojämlik i
Stockholms län och etableringsfriheten har
stor skuld. Vi vill också se mer generella
statsbidrag till landstinget.
3. Viktigt för landstingets långsiktiga
arbete att de utredningar som tillsatts
av regeringen inte hamnar i långbänk.
Också beklagligt att man inte gick vidare
med överenskommelsen om vinster i välfärden även i sjukvården.

Kristdemokraterna
1. Att vården blir mer jämlik. Det behövs
riktade hälsofrämjande insatser i socialt och
ekonomiskt utsatta områden – bland annat
när det gäller diabetesvården, screening av

3. En vinstreglering i välfärden skulle vara
förödande. Alla öppna specialistmottagningar inom vårdval riskera att
försvinna. Riktade statsbidrag från staten är
problematiska, eftersom de medför en
ökad detaljstyrning och administration. Vi
värnar den kommunala självstyrelsen.

Sverigedemokraterna
1. Personalfrågor är avgörande – utan
personal ingen vård. Vill man komma till
rätta med att personal inom vården söker
sig från landstingen måste man ställa sig
frågan varför? Man är inte lyhörd för
personalens behov av en arbetsmiljö
som är givande och inte tärande.
Primärvården har viktig funktion – måste
effektiviseras och vara mer tillgänglig.
2. LOV kom till för att ge medborgarna möjlighet till fritt val av vårdgivare. Lagen bör
kanske ändras så att landstingen kan
begränsa etablering när bedömning görs
att vårdbehov är uppfyllt på viss plats.
3. Viktigt att landstingen utifrån sina förutsättningar får verka självständigt gentemot
riksdagen. Landstingen har inte samma
förutsättningar och behöver lösa sin verksamhet efter egna behov och möjligheter.

Centerpartiet
1. Vården behöver bli mer tillgänglig. Att
vara attraktiv som arbetsgivare, både för
att behålla personal och attrahera ny. Digitaliseringen behöver ta stort steg framåt.
Mer sammanhållen och effektiv vård för
äldre, vilket kommer att kräva mer samarbete mellan de olika vårdnivåerna, inklusive
den kommunala omsorgen.
2. LOU lämpar sig tyvärr dåligt för
kvalitetsberoende verksamheter inom
vården där långsiktighet är centralt. Vi
vill se mer fokus på kvalitet och långsiktighet när vård upphandlas.
3. Stor andel av vården i SLL drivs av
privata aktörer. Skulle dessa bli begränsade
i sitt arbete, ekonomiskt eller via regleringar, på ett sådant sätt att de inte längre
vill bedriva vård och landstinget behöver ta
över, kommer det att skapa stora problem.
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STORA ORÄTTVISOR
Om du bor i Västernorrland och behöver en ny
höftled kan du få vänta i ett år och fem månader!
Men din kusin i Östergötland kan få
operationen utförd efter fem veckor.
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Vad hände egentligen med den jämlika
svenska sjukvården? Sjukhusläkaren har
gjort en ”Just nu-jämförelse” av väntetiderna i vården i augusti månad och
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”Patienter
kan få vänta
i åratal”
Patienter kan få vänta i
åratal på att få lägga ner
sin stomi eller på andra
ingrepp som ”bara”
handlar om livskvalitet –
en undanträngningseffekt
av prioriteringen av den
maligna kirurgin i det
allt mer pressade Västerbottens läns landsting.
 Överläkaren, Jeff Wennerlund,
på kirurgi och ortopedikliniken på
Lycksele lasarett berättar om sin
vardag.
– Det som inte är livsavgörande
rare handlar om livskvalitet
vänta länge. Vi
h möjlighet att
men
ut i

u
f
f
o
s
s

måste prioriteras, säger Jeff Wennerlund, som själv mest ägnar sig åt
övervikstoperationer och bråck.
Sedan ett år tillbaka har man
öppnat ytterligare en operationssal
på hans abetsplats i Lycksele,
berättar han. Antalet kirurger är
tillräckligt, men frustrerande nog
saknas både resurser i form av övrig
operationspersonal och vårdplatser.
– Många av de operationer vi gör
kräver inte så långa vårdtillfällen,
men det är ju trots allt ett till två
dygn som patienten måste vara
inneliggande. Och de vårdplatserna
finns inte.
De egna kötiderna i Lycksele och
Skellefteå är egentligen rätt hanterbara, menar Jeff Wennerlund. I
stället är det köerna från Norrlands
universitetssjukhus som ”spiller
över” på de andra kringliggande
sjukhusen i landstinget, anser han.
– Norrlands sjukhus har allt
mindre möjlighet till andra typer
av ingrepp utan gör nästan uteslut de canceroperationer. Det som
i

– Det som inte är livsavgörande utan snarare handlar om livskvalitet får tyvärr ofta vänta
länge. Vi försöker hitta tid och möjlighet att operera de här patienterna men sedan blir det
F
inte av, säger Jeff Wennerlund.

uteslutande hos oss på de mindre sjukhusen och det gör såklart att köerna
byggs på allt mer. Det blir en undanträngningseffekt av den maligna
kirurgin.
I bland får Jeff Wennerlund reaktioner från patienter som upplever att
väntetiden har varit oförsvarligt lång,
berättar han, men det är inte speciellt
of

Våra frågor i korthet:
1. Vilka är de viktigaste frågorna i ert landsting?
2. Vilka beslut på riksnivå skulle vara bra för er?
3. Vilka beslut på riksnivå vill ni inte se?

eftersom de handlar om liv och död
o

Förslag om skärpt vårdgaranti och investeringsstöd för nya sjukhus
till SKL som på grund av ett misstag

u

Socialdemokraterna
1. Likt andra regioner har vi långa köer och
väntetider inom vissa verksamheter.
Lösningen är att stärka personalpolitiken för
att kunna anställa och behålla personer med
kompetens i bristyrken.
2. Utökade statsbidrag och vårdsatsningar
från regeringen gör stor skillnad. En bra idé
vore någon form av investeringsstöd till
kommande stora investeringar i nya
sjukhus som nu görs.
3. Om de satsningar regeringen nu gjort
skulle försvinna eller minskas. Öronmärkta
satsningar, som är utformade efter medialt
uppmärksammande problem i specifika landsting, är problematiska. Bättre med mer
generella satsningar och låta region/landsting
själva besluta om var i verksamheten
pengarna ska hamna.

Moderaterna
1. Vårdköerna samt bristen på kompetent
personal. Alldeles för många västmanlänningar väntar på vård. Vårdgarantin
behöver skärpas. Satsningar för att utbilda
och locka nya medarbetare men framförallt
att behålla de vi redan har behövs. Också
minskad administration för vårdpersonal.
2. En ny kömiljard samt stopp för den omfattande statliga detaljstyrning som innebär
att vårdens medarbetare tvingas lägga
mycket tid på administration.
3. Vinstbegränsningar inom vårdsektorn vore
förödande för patienternas valfrihet och medarbetarnas möjligheter att välja arbetsgivare.

Sverigedemokraterna
1. Tillgängligheten och att förkorta väntetiderna, främst inom primärvård och barn- och
ungdomspsykiatrin. Personalens arbetssituation måste förbättras. Kompetens ska tillvaratas på bästa sätt. Trygghetsfrågor och
problem med våld och hot i och kring
våra vårdanläggningar måste stoppas.
2. Arbeta för att se till kontinuitet och tillförlitlighet för patienterna. En patientansvarig
läkare bör erbjudas. Nationell utbildningsplan
för alla yrkesgrupper. Förstärk kraven på
kompetens, såsom språk- och hygienkrav.

belasta en redan pressad hälso- och sjukvård.
Regelverk som försvårar för patienterna att
välja rätt vård samt minska tillgängligheten.

Vänsterpartiet
1. Fortsatt utfasning av hyrpersonal/oberoende
av bemanningsföretag. Att rekrytera och
behålla personal genom att erbjuda goda
arbetsvillkor, som arbetstidsförkortning och
kompetensutveckling. Digitalisering och förändrade arbetssätt. Rätt vård ska ges på rätt nivå.
Tillgång till ändamålsenliga, moderna lokaler.
Samverkan mellan landsting kring den
specialiserade vården.
2. Större nationell samordning gällande
behovet av utbildningsplatser. Ökat samarbete mellan alla samhällets aktörer. Bort med
LOV! Begränsning av vinsterna som tillåts
försvinna ur välfärden. Att staten hjälper till
med nivåstruktureringar. Lagstiftning kring
bemanningsföretag/digitala vårdcentraler. Att
nationella riktlinjer kompletteras med mer
resurser.
3. Brist på beslut om vinster inom sjukvården.
Brist på nationella initiativ kring utbildningsplatserna. Fortsatta privatiseringar. Att låta
bemanningsföretag utarma landstings
ekonomier. Att genomdriva förändringar som
inte är förankrade regionalt.

Liberalerna
1. Att få till en välfungerande närsjukvård.
Möjliggöra en fast läkarkontakt på vårdcentralen, se till att kommunerna tar sitt ansvar
och bygga ut den basala hemsjukvården.
Samverkan kring de mest sjuka äldre måste
förbättras.
2. Morgondagens utmaningar kräver strukturreformer som gör att primärvården blir den
verkliga basen i hälso- och sjukvården. Fokus
på att minska köerna i vården med en förnyad
och uppdaterad kömiljard. Statlig satsning på
karriärtjänster för specialistsjuksköterskor.
3. Eftersom majoriteten av vårdcentralerna i Västmanland drivs av
privata vårdgivare skulle ett vinstförbud
vara en katastrof.

2. Förstärkningar av primärvård som möjliggör att fler patienter får rätt till en fast
läkarkontakt och förenkla för den som vill
starta och driva vårdcentral. Att regionerna
själva mer får bestämma över de statsbidrag
som staten delar. Vi vet bättre vad vi
behöver förstärka i våra verksamheter
än vad man gör på Rosenbad.
3. Förbud mot vinster i välfärden skulle slå
hårt mot vårdcentralerna här – mer än hälften
är privata i regionen. Att trenden med
administrationstunga specialdestinerade
statsbidrag fortsätter.

Miljöpartiet
1. Psykisk hälsa med fokus på förebyggande
och tidiga insatser, särskilt för unga. Utveckling av den nära vården, med stöd av digitala
och mobila tjänster. Jämställdhet och
mångfald. Skillnader i hälsa mellan grupper
måste minska. Lyft jämställdhet i upphandlingar och på arbetsplatser. Hållbar vård –
minskat läkemedelsberoende, utfasning
av miljöskadliga läkemedel och produkter, ekologisk mat.
2. Professionsneutral vårdgaranti. Tydliggjort
primärvårdsuppdrag. Samordning i
utvecklingen av digitala tjänster och avgifter.
Översyn av patientlagen i syfte att hejda dess
bidrag till mer efterfrågestyrd vård. Generella
(och utökade) statsbidrag. Utjämnade
ekonomiska klyftor i samhället.
3. Detaljstyrning av statsbidrag. Utökade krav
på LOV:ad verksamhet.
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1. Öka tillgängligheten så att fler får rätt vård
inom rätt tid är avgörande, dit hör också en
nära och starkare primärvård och säkrad
kompetensförsörjning.

Samsyn om nära vård – men när? var? och hur? är frågan
Socialdemokraterna
1. Att förbättra den kraftigt försämrade tillgängligheten. Genomföra stora satsningar på
personalen; i dag är det hög personalomsättning och höga sjuktal som gör att många
duktiga medarbetare väljer att lämna
regionen. Omställningen av sjukvården.
2. Tydligare ansvarsfördelning mellan den
nationella, regionala och lokala nivån. Långsiktiga och hållbara satsningar genom generella
stadsbidrag, där parterna är överens om riktningen.
3. En alliansregering efter valet. Det skulle
innebära mindre statsbidrag till sjukvården
och mer förslag på försäkringslösningar för
sjukvården.

Moderaterna
1. Vi har påbörjat ett arbete med omställning
av vården där den ska komma närmare patienterna – bl a genom utbyggnad av hembesöksteam i hela regionen, framförallt inriktade på
multisjuka äldre och kroniker, samt en stärkt
primärvård med bl a närsjukvårdcentra.
Behöver de inte uppsöka sjukhusvården leder
det till kortare väntetider och minskat tryck på
våra akutmottagningar. Viktigt att minska
köerna till besök och behandling. Digitalisering med framtidens vårdinformationssystem.
Detta ger i förlängningen bättre arbetsmiljö
för vår personal, mer tid till patientnära arbete
och en ökad patientsäkerhet.
2. Mindre detaljstyrning och mindre av
riktade ersättningar som ska följas upp och
registreras.

Kristdemokraterna
1. Trenden med den kraftigt ökande psykiska
ohälsan måste vändas. Korta köerna hos BUP
och att få till ett bättre samarbete mellan
elevhälsa, föräldrar och sjukvård är därför en
högt prioriterat. Bättre tillgänglighet och kontinuitet inom primärvården. Återinför patientansvarig läkare. Fler platser inom neonatalvården, så att fler gravida kvinnor kan
tas emot i Västerås.
2. Förstatliga den specialiserade sjukhusvården för en mer jämlik vård över hela
landet. Likvärdiga utbildningsvillkor för
specialistsjuksköterskor som för ST-läkare.

Centerpartiet
3. Samtliga åtgärder som innebär en ökad
administration skulle vara förödande. Vi har en
större del invandrare i förhållande till andra
regioner och ett ytterligare ökat antal skulle

Våra frågor i korthet:
1. Vilka är de viktigaste frågorna i ert landsting?
2. Vilka beslut på riksnivå skulle vara bra för er?
3. Vilka beslut på riksnivå vill ni inte se?

Västra Götaland

3. En reglering av vinster i välfärden skulle
vara förödande. I Västmanland finns ett
relativt stort antal privata vårdcentraler, som
skulle kunna komma att läggas ner.

redan idag svårt att adressera statsstöden.
Hellre generella statsstöd och kraftigt lagstiftning som landstingen kan förhålla sig till.

Miljöpartiet
1. Att stärka den nära vården in i hemmet för
dem med störst behov, att använda digitalisering och artificiell intelligens som redskap
för att öka kvalitet och korta köer samt att
satsa på stärkt psykisk vård för unga som är
för sjuka för elevhälsan men för friska för
BUP.

1. Omställningen av sjukvården, primärvården
ska få ökat fokus i vårdkedjan. Detta för att
underlätta för akutmottagningar samt att
vården ska komma närmare patienterna. En
modern vårdinformationsmiljö, vårdprocesser
försenas idag på grund av att vårdgivarna
måste jobba i flera journalsystem.
2. Beakta Stiernstedts utredning som
Nergårdh arbetar fram implementering av.
Beakta om någon vård kan förstatligas. Idag
råder det stora skillnader i väntetider och
vårdgarantimål runt om i Sverige.
3. Mer detaljstyrda statsbidrag kan av många
uppfattas som svåra att förverkliga. VGR har

3. De specialdestinerade och detaljstyrda
statsbidragen försvårar. Mer generella statsbidrag, där staten uppvisar tillit gentemot
sjukvårdshuvudmännen.

Centerpartiet
2. Mer generella och mindre specialdestinerade statsbidrag. Fastställ nationella
utfallsmått som mäter värde snarare än
processer. Att lagen om vården för asylsökande och om hälso- och sjukvård till vissa
utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd ses över och mildras, så
tröskeln för sådan vård kan höjas i hela landet.
3. Om integritetslagstiftningarna stjälper
patientsäkerhetslag och hälso- och sjukvårdslag. Riksnivå har ansvar att värna patientsäkerheten. Ett kraftigt minskat bidrag till lands
när är frågamting/regioner från staten.

Vänsterpartiet
1. De långa väntetiderna, stängda vårdplatser
och överbeläggningarna på sjukhusen. Istället
för hög personalomsättning och bemanningspersonal måste resurser satsas på
bättre arbetsvillkor så som arbetsmiljö, löner
och kortare arbetstid. Utbyggnad av den nära
vården och att digitaliseringen genomförs på
ett genomtänkt sätt. Konkret och långsiktigt
arbete för att bidra till att minska de stora
hälsoskillnaderna i befolkningen.

3. Se förra svaret.

Sverigedemokraterna

2. Att staten går in och stödde landstingens
arbete med framtidens vårdinformationsmiljö.
En statlig investeringsfond kan överbrygga
den investeringspuckel som krävs, där
investeringar från huvudmännen kompletteras
med en satsning från staten.

2. Höjda stabila långsiktiga och indexuppräknade statsbidrag för att klara framtidens
ökade behov. Att vinstuttaget begränsas.
Satsning på kompetensförsörjning och stöd
till omställning till en utbyggd nära vård.
3. En ökad marknadsanpassning med t.ex.
fler påtvingade vårdval eller ökad privatisering
på andra sätt. Detaljstyrning och ryckighet.

Liberalerna
1. Den stora omställningen av vården som
inleddes under 2017 i regionen, med fokus på
stärkt nära vård, måste fortsätta, förstärkas
och förverkligas i grunden. Först då kan vi
komma tillrätta med utmaningar som köer,
dålig tillgänglighet, bemanningsproblem och
låg produktivitet.

1. Tillgängligheten – stärk primärvården så
alla patienter har möjlighet att få en fast
läkarkontakt/vårdkontakt som har en helhetsbild/ansvar. Kompetensförsörjning viktig
fråga. Digitaliseringen både en utmaning, men
också ett stöd i den utveckling som pågår.
2. Möjlighet att inom ramen för LOV ha olika
krav i olika geografiska områden. Ta ansvar
när det gäller utbildningsplatser. Ge förutsättningar att stärka och utveckla primärvården
och få fler fasta läkare att vilja arbeta där.
Skapa incitament till kortare köer – inför en
”Tillgänglighetsmiljard”.
3. Välfärdsutredningens förslag om kraftiga
vinstbegränsningar riskerar att slå undan
fötterna på hälften av vårdcentralerna i
regionen. Detaljstyrning och specialdestinerade statsbidrag försvårar att utforma
vården efter lokala behov.

Kristdemokraterna
1. Vård som patienten behöver ofta ska vara
säker, lättillgänglig och nära – förstärk och
bygg därför ut den nära vården, inte minst
primärvården. Mer satsningar på kompetensförsörjning och vårdpersonal. Mer resurser
för att göra det mer lönsamt att arbeta i
vården. Ytterligare insatser i arbetet för att
förhindra psykisk ohälsa.
2. Om staten fick huvudansvar för sjukvården
skulle möjligheten öka för att alla i hela landet
skulle få tillgång till den bästa vården.
Återinför kömiljarden för att åtgärda akuta
problem. Prestationsbaserade medel som
fördelas mellan landsting/regioner som har en
beläggningsgrad < 90 %.
3. Beslut som rör sjukvården måste präglas
av långsiktighet och kontinuitet. Behöver inte
fler riktade statsbidrag av engångskaraktär
som inte bygger på en utökad ram av det
generella statsbidraget.
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I valet 1979 svarade endast fyra procent av väljarna att de tyckte
att sjukvård var en viktig fråga för valet av parti. I förra valet tyckte
nästan varannan väljare det.

VA
L

43
%

Sjukvård
en allt
viktigare
valfråga
– men väljarna har ganska dåliga
kunskaper om vilken politisk nivå
som beslutar om vad
Sedan 90-talet har sjukvårdsfrågan varit en av de viktigaste
under de svenska valrörelserna. Ändå benämner statsvetarna
regionvalet för ”andra rangens val” och det skulle locka få
till valurnorna allena. Det säger Henrik Ekengren Oscarsson,
professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet.
t Under 70- och 80-talet spelade
sjukvårdsfrågan en ganska tillbakadragen roll i de svenska valen. Först i
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samband med 90-talskrisen, och ”vårdskola-omsorg-valet” 1998, kom
genombrottet och idag är läget ett helt
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annat – i de fem senaste valen har
sjukvård/välfärd legat bland topp-tre.
– I valet 1979 var det bara fyra
procent av väljarna som tyckte att
sjukvård var en viktig fråga för partivalet. I det senaste valet var det 43 procent
som tyckte likadant. Välfärdsfrågorna
generellt har på riksnivå blivit mer
centrala, säger Henrik Ekengren Oscarsson, som sedan 2002 varit ansvarig för
de svenska valundersökningarna.
Trots att sjukvårdsfrågan de senaste
20 åren spelat en stor roll är regionvalet
det vi svenska väljare engagerar oss minst
i. Statsvetare har kallat det för ”det bortglömda valet” och enligt Henrik
Ekengren Oscarsson benämns regionala
val som ”andra rangens val” i litteraturen.

– I vår politiska kultur, med det
partidominerande system vi har, är det
partiideologi som spelar roll för hur
väljarna rör sig. Vi pratar inte här om
ideologier i form av -ismer, det är mest i
elitdebatten, men människors åsikter i
sakfrågor hänger väldigt väl ihop i sammanhållna ideologier. Det betyder
något att ha hjärtat till höger eller
vänster, säger han och fortsätter:
– Väljarna i Sverige har ganska dåliga
grundläggande kunskaper om vilken
politisk nivå som ansvarar för vilka
frågor. Och det är därför inte självklart
att man känner till att det är regionpolitikerna som ansvarar för organiseringen
av sjukvården.
Enligt valundersökningarna röstar 30

procent av väljarna på olika partier i
riksdags- och landstingsval, så kallad
röstdelning, och enligt Henrik
Ekengren Oscarsson är sjukvårdsfrågan
en faktor som spelar in i det beslutet.
– Det kan handla om röstning på
regionala partier, så som sjukvårdspartier, men det kan också vara så att
man röstar på partier på landstingsnivå
som man upplever har en bra politik när
det gäller sjukvård och regionalutveckling.
Den nationella arenans dominans för
också med sig andra aspekter – landstingspolitikerna hamnar utanför rampljuset.
– De är oerhört okända. Vi mäter just
det här i SOM-undersökningarna. Med-

borgarna vet i allmänhet inte vilka
landstingspolitikerna är och har dålig
koll på samarbetsmönster och hur regionala majoriteter ser ut. Allt tyder också
på att våra kunskaper är sämre om
regionen än vad den är för vår hemkommun, där vi kanske känner någon
granne som är med i någon nämnd,
säger han och fortsätter:
– Det här är också en frustration som
landstingspolitiker känner. Ofta är det
de nationella vindarna som tar tag i
väljarna. Om ett parti backar med en
sex-sju procent nationellt, så som moderaterna gjorde 2014, hänger den valvinden med även på regional och
Fortsättning nästa uppslag >>>
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OM VINSTER
I VÄLFÄRDEN
SOM VALFRÅGA

Skilda valdagar skulle ge lägre valdeltagande
– men göra det tydligare vem som är ansvarig

Vi trodde att det skulle bli stort
sist också, men Vänsterpartiet
var då ensamma om att göra det till en
stor valfråga. Nu tror vi det igen – det är
ändå den ideologiska vattendelaren
mellan socialdemokraterna och moderaterna – men jag skulle säga att det beror
på hur mycket moderaterna och
socialdemokraterna själva kommer att
vilja lyfta frågan i valrörelsen. Den kan
användas strategiskt.
Moderaterna vill splittra de
socialdemokratiska väljarna, där det
finns både anhängare och motståndare,
och det här är ett sätt. Samtidigt är
väljarmajoriteten och ryggmärgsreaktionen hos svenska folket att det
inte bör förekomma någon vinstutdelning, så om man lyfter frågan lite för
mycket kan det bli väljarströmmar åt
vänster istället. Det vill inte Alliansen och
väljer kanske därför att lyfta andra
frågor. Det är en kombination av ideologi
och strategi.

>>> Fortsättning från föregående uppslag

”

”

OM VILKA FRÅGOR
SOM SPÅS BLI VIKTIGA
I VALRÖRELSEN
Integration har legat högt
under 2015 och 2016, även
om den backade något under
2016. Jag misstänker att den kommer
att vara i ”tre i topp”, men inte så
dominerande som den har varit i mellanvalsperioden.
Så fort det vankas val blir det mer likt
som det har varit: med ekonomi, sysselsättning och välfärden.
Den fråga som trendar mest just nu är
lag och ordning, och den kan nå ganska
högt upp på den politiska dagordningen.
Det är politiktätt nu, med många förslag
om hårdare straff och brottsbekämpning
överhuvudtaget. Gängkriminalitet är en
sådan fråga som folk oroar sig för, trots
att det är en promille av befolkningen
som drabbas. Men väljarna oroar sig om
det som de läser i tidningen och statistik
funkar inte på känslomässiga reaktionerna.

”

kommunal nivå. Trots att regionpolitiker kan känna att de har gjort ett bra
jobb i det egna landstinget får de inte
någon cred av väljarna. Och tvärtom.
Partier som gjort bort sig regionalt kan
ibland, på grund av de nationella
vindarna, ändå belönas med ökat stöd.

”Väljarna har två jobb – det ena är att ge
mandat och delegera sin väljarmakt till sina
förtroendevalda och det andra är att utkräva
ansvar av dem i efterhand. Då är det viktigt
att båda de där fungerar”, säger Henrik
Ekengren Oscarsson, professor i statsvetenskap vid Göteborgs universitet som har val,
opinion och demokrati som huvudsakliga
forskningsområden.

Trots att det är den nationella arenan
som avgör vilka frågor vi funderar på
finns det regionala frågor som får eget
liv och påverkar valdebatten. En sådan
är nedläggningen av BB i Sollefteå.
– Det är en symbolfråga. Egentligen
är det svårt för en nationell politiker att
ens gå in och kommentera beslut som
har med sjukvårdnedläggningar att
göra, men man kan ju ta billiga politiska poäng på den, säger Henrik
Ekengren Oscarsson.
Det handlar också om politisk skicklighet – i vilken utsträckning man
lyckas förklara för väljarna att man har
budgettak som man måste prioritera
utifrån – menar Henrik Ekengren
Oscarsson.

– Det är politikens väsen – ingen får
som den vill, alla måste kompromissa
och man kan inte ha röda siffror i
budget. Då gäller det också att det finns
sammanhang där förtroendevalda
faktiskt kan ha möjlighet att dra den
långa förklaringen om varför det blir
såhär. Vi lever i ett populistiskt tidevarv
och populismen frodas när förtroendevalda inte får möjlighet att förklara det
komplexa – även om det här med förenklade politiska budskap, billiga politiska poänger och misstron mot politiker bland befolkningen alltid har
funnits och alltid kommer att finnas.
Det är dock inte bara i Sverige som
regionvalet har svårt att locka till
intresse. Samma sak gäller även i andra
europeiska länder, där den regionala
arenan spelar en ännu större roll, menar
Henrik Ekengren Oscarsson.
– I andra länder, där valen ligger på
olika tidpunkter, bekräftas det i ett
betydligt lägre valdeltagande än i det
nationella valet.
Vid millennieskiftet ville en majoritet av politikerna att Henrik Ekengren
Oscarsson och hans kolleger skulle
utreda konsekvenserna av att införa just
skilda valdagar. Förslaget föll efter att
utredningen visat att valdeltagandet i
regionvalet då skulle minska med
mellan tio och 15 procent.
– Lågt valdeltagande vill ingen ha. Å
andra sidan säger en del att det höga
valdeltagandet i regionala och kommunala val handlar om ett slags konstgjord
andning och att väljarna blandar ihop
vem som har ansvar för vad och vilket
område om valen sker samtidigt.
Ansvarsutkrävandet blir helt enkelt inte
lika tydligt. Här får man helt enkelt
välja – vill man ha högt valdeltagande
och lite luddigt ansvarutkrävande eller
vill man låta regionvalen stå på egna
ben och maxa möjligheten till ansvarsutkrävande och betala det med lägre
valdeltagande, säger Henrik Ekengren
Oscarsson, men tillägger också att
frågan om skilda valdagar för närvarande är död.
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Bo Berglund
KARDIOLOGEN SOM HAFT
OS SOM BISYSSLA I MER ÄN 20 ÅR

• Text Anna Sofia Dahl • Foto: Stefan Nilsson

”

OM ATT (KANSKE)
GÅ I PENSION:
Officiellt gick jag i pension 2013,
men jag har fortsatt att arbeta i FM
även efter det. Nu är jag förbandsläkare
på deltid, alltså jobbar som vanlig
doktor, vilket är väldigt trevligt. Man går
dit, tar hand om patienterna och går sen
hem. Jag har haft många roller i min
yrkeskarriär – allt från intensivt
sjukvårdsarbete, som det var på
Karolinska, till mer administrativt arbete
inom FM på HKV. Jag tycker att det är en
fördel i läkarrollen – att man kan ha alla
de här olika bitarna.

”

”

OM VARFÖR HAN BLEV LÄKARE:
Jag gick på KTH i början och höll på
med medicinsk teknik. Så tyckte
jag att jag måste ta en med kand
parallellt och gjorde det. Det var under
den tiden bestämde jag mig för att fortsätta. Jag har aldrig haft någon dröm om
att bli läkare. När jag gick i gymnasiet
visste jag ingenting om vad jag ville
göra.

”

”

OM DRÖMMAR:

”

De drömmar som jag har haft
genom livet har jag antingen
genomfört eller så har de varit orealistiska. Så som att jag är fascinerad av
design och alltid har velat ha ett minimalistiskt hem, men det har inte varit möjligt
med fyra barn.

Bo Berglund har alltid trivts
bäst inom akutmedicinen, är
kardiologen som startade
landets första MAVA och i
mer än 20 år haft OS som
bisyssla – och som dessutom
själv var olympier 1972.
t När Sjukhusläkaren träffar Bo Berglund

är det knappt en månad kvar till vinter-OS
i Pyeongchang, Sydkorea. Med andra ord:
den mest intensiva perioden för en SOKläkare.
– När man har varit med ett tag inser
man att det går i cykler och två månader
innan ett OS börjar stressen bli väldigt
hög. De aktiva är nervösa, ledarna är
nervösa och det är allmänt lite darrigt. Då
kan vi, som lite halvt utomstående medicinare, bidra med att skapa ett lugn då den
medicinska biten är en väldigt viktig
trygghetsskapande åtgärd.
För lejonparten av Bo Berglund och
hans kollegers jobb görs långt innan OSinvigningar och tävlingsstarter – hela
tiden med målsättningen att de aktiva ska
vara friska och skadefria och kunna
fokusera helt på den egna prestationen.
Men just den biten är något som han
menar har blivit svårare.
– Nu har flera mycket skadebenägna
idrotter kommit med i OS, som slopestyle
till exempel, och där vet man inte förrän
precis innan om de aktiva är skadefria. De

gamla klassiska grenarna var mer förutsägbara.
I takt med att idrotten blivit allt mer
professionaliserad har också den medicinska organisationen växt. De ekonomiskt
starkare idrotterna – som ishockey, fotboll
och handboll – har vanligen eget kompetent medicinsk stöd, samtidigt som
mindre ekonomiskt starka idrotter är helt
avhängiga av SOK:s stöd.
Sedan Bo Berglund tog över som chefläkare 1995 för SOK har organisationen
genomgått en stor förändring. Innan han
tillträdde saknades just en fast och strukturerad medicinsk organisation. Men med ett
allt ökande ansvar för SOK:s egna aktiva,
det vill säga de i olika utvecklingsprogram, växte behovet av en organisation
som finns tillgänglig året om även mellan
OS.
Innan 1995 samlade SOK ihop en
grupp läkare och sjukgymnaster från de
olika specialförbunden ett par månader
innan en olympiad och frågade om de
kunde hjälpa till under OS. Därefter blev
det en organisation som tog ansvar mellan
olympiaderna och när man inom SOK
byggde upp ett topp- och talangprogram
ville man också ha medicinsk stöttning för
dem.
Fortsättning nästa uppslag >>>

Det blev ännu en OS-vända. Tanken var
att Bo Berglund skulle sluta, men efter dopingskandalen i Sotji och efterspelet så ville Sveriges
Olympiska Kommitté att Bo Berglund, med all sin
erfarenhet, skulle fortsätta ett tag till.
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2007 fick Bo Berglund ett jobberbjudande från Försvarsmakten och arbetade där fram till sin pensionering. Exakt vad den rollen har inneburit är inte
offentligt, men han har ”arbetat på HKV med bland annat beredningsansvar för flyg-, dyk- och specialmedicin”. ”Man kan säga att det handlar om hur
FM medicinskt och prestationsmässigt skall välja ut och kontinuerligt följa upp medarbetare som skall klara extrema situationer och miljöer med optimalt stridsvärde och operabilitet”, säger han.
Foto: Stefan Nilsson

Bo Berglund har varit en del av den
svenska OS-truppen i samtliga olympiader mellan 1996 och 2012. Efter det var
tanken att han skulle gå i pension. Men
så kom dopingproblematiken i Sotji och
därefter insåg SOK att den medicinska
organisationen hade vuxit så mycket att
den måste struktureras upp.
– Eftersom jag har jobbat med de
frågorna tidigare – hur ansvaret, styrningen och dokumentationen ska se ut –
fick jag sent 2014 rollen som medicinskt ansvarig läkare, MAL. Nu har jag
sagt att jag är kvar över det här OS
också, sen får vi se hur det blir.
Men egentligen har arbetet för SOK
varit en bisyssla, något som främst
skötts på ledig tid och kvällar. Det är
arbetet på Karolinska Universitetssjukhuset som tagit både mest av Bo Berglunds tid och legat honom närmast
hjärtat. ”Hela min sjukhusläkarkarriär
har jag varit på Karolinska” – från
utbildning, via disputation, till
docentur och överläkartjänst.
– Variationen på ett universitetssjukhus har varit fantastisk för mig och att
inte bara stå på ett ben. Att ha både den
kliniska forskningen, patientkontakten
och lärarrollen har varit fantastiskt kul.
Jag tycker det är en fördel att tillåta att
man undervisar mer i vissa perioder och
har mer patienter i andra, och samtidigt
30

har möjlighet till klinisk forskning.
jag också att det har varit bra att jag
Men det var inte självklart att Bo
känner till hur den där anspänningen
Berglund skulle bli läkare. Under tidigt
inför en tävling är och hur förberedel70-tal var han helt uppe i en annan
serna ser ut.
karriär – som kanotist. Under OS i
Redan som ung läkare insåg han att
München 1972 var han nämligen en av
det var i akutmedicinen som han trivts
de svenska olympierna och tog sig till
som allra bäst.
semifinal – även om ”tävlingarna där
– Jag tillhör den grupp doktorer som
blev minst sagt avslagna efter det avskyinte stressas av akutmottagningen – jag
värda attentatet”där 17 personer miste
har inga problem med att koppla av när
livet efter att den palestinska terrodet är lugnt och inse att när det händer
ristorganisationågot så gäller det att
Snabba ryck även
nen Svarta Sepjobba hårt och länge
tember tagit
när han fick tillåtelse utan pauser. Man måste
israeliska idrottockså inse vad man ska
att starta landets göra
smän som
på en akutmottagförsta MAVA
gisslan.
ning och i en akut situaDen idrottstion – man kan inte lösa
liga karriären fick dock läggas på hyllan
hela problemet, men man kan ta det en
tidigt då medicinterminen på läkarbit på vägen.
programmet drog igång – ”det gick inte
Och det var just de egenskaperna
att hinna med träning på elitnivå när
som gjorde att han dels var med och förman skulle vara på sjukhuset hela
bättrade akutmedicinen på sjukhuset,
dagarna och dessutom plugga”.
dels startade landets första MAVA i
På vilket sätt tror du att din
början av 90-talet.
idrottskarriär har påverkat dig som
– Innan dess, på den traditionella
läkare?
medicinavdelningen, var det vanligen
– Idrotten har lärt mig att fokusera,
överläkarronder 2-3 gånger i veckan och
att du måste förbereda dig och vara
till det hade vi några platser på själva
metodisk. Och att man inte kan vinna
akuten där man kunde lägga observajämt. Dina patienter blir inte alltid
tionsfall över natten och som som
friska och man måste inse vad man kan
bakjouren skulle komma ner och ronda.
och inte kan. I mitt arbete i SOK tror
Men det fungerade inte bra, säger Bo
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Berglund och fortsätter:
– Så vi startade MAVA för att vi ville
omsätta fler patienter – snabbt utreda och
behandla det som kunde behandlas snabbt
– så att patienterna antingen skulle gå
hem eller läggas in. Vi ville bort från att
man bara skrev in och att det sen tog det
flera dagar innan det hände något. Istället
införde vi överläkarronder varje dag vid
07:30 och fick till vårt förfogande ett antal
permanenta platser på sjukhuset. Alla
rondbeslut ska vara fattade innan klockan
10:00 och alla hemgångs-patienter skulle
vara utskrivna före lunch.
Han ler när han berättar om hur
beslutet aldrig var uppe i sjukhusledningen – Bo Berglund och hans kollegor
gick helt enkelt till professorn i medicin
(Göran Holm), och talade om att de ville
1972 var Bo Berglund en av olympierna i OS i
testa att arbete på det nya sättet och fick
Munchen. Men efter att ha tagit sig till semifinal i
sen sköterskorna med på tåget.
kanot (K-2 1000 meter) inträffade det avskyvär– Retrospektivt är det väldigt festligt
da attentatet mot de israeliska idrottsmännen
och tävlingarna blev efter det ganska avslagna,
med den här beslutsprocessen och inse att
och ”lite främmande mot bakgrund av vad som
det inom två veckor var genomfört. Om
hänt”, menar han.
professorn hade varit feg så hade det inte
blivit någonting, men han var en
dynamisk person och tyckte att vi skulle
trollorganisationen utanför helt åsidosatt.
köra. Det kostade ju ingenting, istället
WADA:s rapport (McLaren-rapporten) är
omsatte vi betydligt fler patienter och
som att läsa en deckare. Målsättningen
minskade överbeläggningarna.
inom WADA har hela tiden varit att få
Även forskningen har varit en stor del i
bort den institutionaliserade dopingen –
Bo Berglunds liv. Han var bland annat
vare sig det handlar om en stat eller ett
med och utvecklade de första metoderna
företag. Däremot tror jag tyvärr definitivt
för att upptäcka bloddoping och den
att det även i fortsättningen kommer att
metod som man
förekomma enskilda indivi”WADA:s rapport der som dopar sig. Men
idag använder för
att upptäcka eryt(McLaren-rapporten) man kommer inte att
hropoietin-doping.
är som att läsa en kunna göra det på samma
– Det är jag
sätt som till exempel Lance
deckare”
väldigt stolt över.
Armstrong gjorde, det går
Vi började jobba
inte med de kontroller som
med det runt 1986 och höll på under en
finns nu. Istället är doping med låga doser
tioårsperiod. Mycket av vad som nu är
och anpassade intervaller, så kallad mikrodopingklassat har liten effekt, men just att
doseringen, den stora utmaningen i antiöka mängden röda blodkroppar är jämte
dopingarbetet just nu
doping med anabola steroider de största
Kan du behålla ditt idrottsintresse
hoten mot idrotten.
på samma sätt när du arbetat med de
De senaste åren har en av historiens
här frågorna?
största och mest uppmärksammade
– Jadå, jag njuter av idrott och jag har
dopingskandaler blottlagts. Och Bo
mina favoritsporter. Självklart tycker jag
Berglund var faktiskt på plats under OS i
att det är väldigt kul med kanot, cykel,
Sotji, då på uppdrag av Internationella
friidrott och längdåkning. Men också
olympiska kommittén (IOC) som en del
vattenpolo som jag själv spelade en gång i
av den medicinska organisationen.
tiden. När jag har varit på sommar-OS har
– Men eftersom de borrade hål i en
jag oftast som ensam svensk gått och tittat
vägg och bytte ut proverna var hela konpå vattenpolo – det är väldigt kul

OM DEN
SVENSKA SJUKVÅRDEN:

”

Vi har låst in oss
i ett politiskt
tänkande
från 1950-talet
Så som jag ser det måste politiska
låsningar lösas upp och man måste
samverka mer med alla samhällsresurser
som finns vad gäller landstingsstyrd verksamhet, privat verksamhet och
försäkringsverksamhet.
Nu går man i Sverige mot att diversifiera
istället för att samarbeta.
Varför ska man anställa alla läkare
på 100 procent till exempel? Man
kanske kan vara anställd på 50
procent och sen operera i privat verksamhet på sjukhuset övriga 50
procent – vi måste utnyttja personal
och lokaler på ett bättre sätt.
Sen är vi fångade i vår svenska möteskultur, som ingen egentligen utvärderar
vad den kostar. Jag har jobbat mycket
internationellt och har ständigt fascinerats
av att vi har samma problem i olika länder,
men att vi löser dem på helt olika sätt.
Här i Sverige har vi låst oss i ett politiskt
tänkande från 50-talet. Jag läste i en minnesbok från förra gången Karolinska
öppnade på 1940-talet och man kan konstatera att tankegångarna är ungefär de
samma nu som då. Då hade man ingen
akutmottagning på sjukhuset – de som var
jour på Stockholms andra sjukhus fick
ringa till Karolinska om intressanta fall som
man hade och då kunde man på Karolinska
överväga om man skulle ta emot dem. Så
det är inget nytt under solen.

”

OM DOPING I SVERIGE:

”

Inom svensk idrott och i det svenska
samhället har vi en väldigt fördömande syn på doping. I många andra
länder är det inte så.
Problemet som finns i Sverige handlar
framförallt om kontaminerade kosttillskott
av olika slag. Det kan finnas en press från
de som tillverkar dem att tillskotten ska
användas av profilerade idrottare – trots
att det i själva verket är helt onödigt och i
vissa fall kan utsätta dem för risker.
Inför ett OS lägger vi ner ett stort arbete
på att få folk att sluta, iallafall över OS,
eller verkligen sätta sig in i vad kosttillskotten innehåller. För vad som står på
burken är inte alltid korrekt. Alla aktiva får
noggrant skriva ner vad de står på och så
får man sätta sig in i vad det är för sorts
produkt och var kommer det ifrån.

”
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JOUREN – NU OCH DÅ
BAKGRUND
n En kirurgklinik med stort
trauma-omhändertagande på
ett universitetssjukhus
någonstans i Sverige 2017.
Det finns 1–3 akutjourer på
akutmottagningen, en
husjour som oftast är specialist eller sent i sin ST, och
en bakjour i hemmet. En
handfull egna avdelningar,
intermediärvård för trauma,
etc.

AV

SUZANNE
HEDBERG
Specialistläkare i kirurgi

”Någon gång under
kvällen försöker jag
att hitta en liten
lucka för att äta lite.
Jag skulle tro att det
lyckas före midnatt
kanske 50 procent av
gångerna”.

Vill du också blI
gästkrönikör?
t Hör av dig med
ett mejl till:
redaktionen@
sjukhuslakaren.se
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sjuka mina anmälda patienter är, för jag
ställs nästan varje natt inför prioriteringarnas realitet. Att inte bara veta vem av mina
n vardagkväll som husjour
patienter som är sjukast och som får värst
kommer jag till rapport kl.
konsekvenser av att vänta utan att även
16.00 på KAVA. Konkunna diskutera med kollegor och gemensultläkaren och dagsamt värdera i vilken ordning vi ska göra,
bakjouren rapporterar
Ileus, X, testis-torsion, dekompression av
eventuella pågående fall,
rygg plus den njurtransplantation och levervad som finns på operationsprogrammet,
transplantation som är på ingående.
eventuella konsulter som måste följas upp
Inte alltför sällan ställs jag inför frågan:
jourtid (eller som inte hunnits med på
Kan du skicka någon av dina operationsfall
dagen och vore bra om jag hann titta på).
till ett annat sjukhus. För en allmänkirurg
på
universitetssjukhuset är detta utan
Underläkarna från KAVA kommer och
tvekan
en realitet, få av de andra kan skicka
rapporterar om patienter på akutavdelsina
patienter,
men min ”app” kanske kan
ningen som jag behöver känna till, och titta
skickas
tvärs
över
stan, eller till ett av länstill, under natten. Om det är något särskilt
delssjukhusen
i närheten.
att tänka på kring någon
Senast
efter
några
av patienterna på trauma, ”Inte alltför sällan ställs jag
timmar
börjar
sökare
och
IVA eller avdelningen för
inför
frågan:
Kan
du
skicka
telefon
gå
varm:
råd
och
avancerad kirurgi hör de
doktorerna av sig och rap- någon av dina operationsfall hjälp till jouren på akuten,
svara på frågor från avdelportera. Ibland är rapportill ett annat sjukhus”.
ningen,
en medicinavdelten kort, ofta lång.
ning
ringer
om
en
konsult
som inte blivit
Jag och bakjouren får rapport kring
gjord
på
dagen.
En
annan
avdelning
vill ha
platsläget – sedan går bakjouren på det sjukhjälp
med
en
KAD,
eller
v-sond…
Någon
husgemensamma bakjoursmötet för att höra
har ont och behöver en ny bedömning.
om läget i huset, eller ibland andra delar av
Någon gång går också traumalarmet. Vid
regionen för att diskutera kring utlåning av
röda
traumalarm springer jag till akuten för
platser, utlokaliseringar etc.
att
vara
traumaledare. I bästa fall hinner vi
Om det inte finns något akut att göra
få
en
kort
rapport innan patienten kommer.
med en gång efter rapporten går jag till
Och
sedan
är man alltid upptagen i minst
operationsavdelningen och kollar läget. Hur
30–45
minuter.
ser planeringen för natten ut? Jag vet vilka
Primärevaluering och sedan direkt till
patienter mina kollegor har operationsanoperation
där alla fina prioriteringsplaner
mält, och att jag väntar på passagebilder om
just
omkullkastats
av en trafikolycka eller
någon timme som avgör om ileus-patienten
skottskada.
Eller
så
får jag följa med till DT,
på KAVA måste opereras, men på operation
primärtolka
bilderna
ihop med röntgenfår jag se vad de andra klinikerna har i
jouren,
följa
med
patienten
till IVA eller
pipeline.
intermediärvårdsenhet
för
omhändertaDetta är en av de saker som kan vara
gande, observation och väntan på mer definvärre på ett större sjukhus. Det finns visitivt
röntgensvar. Kontakter med ortoped
serligen en större operationsresurs jourtid,
och
anestesi
i nästan alla fall, plastiken, kärl,
men vi är många fler om att dela på den. På
urolog,
neurokirurg,
thoraxkirurg etc. i de
just vår operationsavdelning samsas jag med
svårare.
transplantation, urologen, ortopeden, kärlkirurgen och gyn. Ibland i krislägen får vi
Sedan kommer det där passageröntgendock dela personal och salar och låna ut till
svaret, jag pratar med patienten och anmäler
varandra med även ÖNH, plastiken, hand
ännu en patient till listan på operation, och
och neurokirurgen.
någon stans mitt i detta ringer akutjouren
Jag behöver en bra uppfattning om hur
och säger jag tror jag har en patient med en
2016

E

www.sjukhuslakaren.se

GÄSTKRÖNIKA

inre herniering/Aortaaneurysm/ileus.
kanten nu för tiden – men det finns
Runt 20.30-tiden ökar samtalen från
fortfarande sådana…
avdelningarna, det är kvällssköterskorna
Men en annan skillnad: Jag var
som har hittat något i kontroller eller
mindre kompetent och med ett förment
har funderingar inför natten som de
större ”upptagningsområde” för min
gärna vill att jag löser innan de rapporjour, men ändå sov jag mer. De flesta
terar över till natten.
nätter fick man tre-fyra timmar på jourOch så fortsätter det… Någon gång
rummet, det var verkligen enstaka
under kvällen försöker jag att hitta en
nätter när man inte sov alls. Man tömde
liten lucka för att äta lite. Jag skulle tro
akuten (sic!) nattrondade avdelningarna
att det lyckas före midnatt kanske 50
och gick sedan och la sig – kanske vid kl
procent av gångerna. Ofta
02.00. Om alla
”Många frågor som nu
genom att gå till KAVA
mådde bra på avdeloch be sjuksköterskorna
ningarna brukade
dansar in alla dygnets
att komma till personaltimmar ställdes aldrig till akuten ringa och be
rummet med de frågor
en komma vid kl
nattjouren förr, man var 06.00, ofta hade de
som inte kräver att jag ser
patienten med en gång, så erfaren nog på avdelningen då två-tre patienter
kan vi diskutera medan
som kommit sista
att lösa det själv”.
jag äter…
timmarna, där
Två av tre nätter kommer jag inte ens
provsvaren var klara, såren rentvättade
till jourrummet. När jag gjort mina
och ibland njurstenarna redan smärtstiloperationer och betat av allt som tagit
lade. När man hade sett över dem var
sig upp på listan under natten är
det ofta lagom att ta en kaffe och sedan
klockan 06.30 och då tar jag en kopp
gå till morgonrapport.
kaffe och lägger upp fötterna några
Jag opererade mindre på nätterna,
minuter och kanske passar på att titta
inte bara för att bakjouren inte ville
till de akutpatienter vi inte kommit åt
komma in på natten, utan för att det
att operera under natten. För kl. 07.00
fanns plats på dagen. Om jag anmälde
ska jag möta bakjouren och operationsen ”app”. efter en ompalpation vid nattkoordinatorn på operation för att se över
ronden vid två-tiden, som inte var
dagens program, framför allt det akuta,
septisk så kunde den få gå först på akutmen ibland även det elektiva. Sedan bär
salen kl.8.00. Idag finner jag mig
det av mot morgonmöte för avrapporibland görande appar och perianaltering och eventuell röntgenrond innan
abscesser vid fyra-snåret på morgonen,
man tar sig hem mot sängen…
inte för att det är medicinskt nödvändigt att inte vänta till morgonen, utan
för att vi vet att det kommer en
levertransplantation kl.09.00 och det är
Vad är annorlunda mot tio år sedan?
bättre att göra cholecystit-gallorna som
väntat i några dagar, på dagtid, och ta
ör 10 år sedan var jag i
de oftast lättare sakerna på natten – de
början av mitt andra år på
som ändå kommer att prioriteras om till
ST, och jag var på ett
nästa jour, om jag inte löser dem i
länssjukhus. Där hade jag
natt…
en AT-läkare på akuten
Det är sällan någon lyckas helt
fram till kl 23.00, och
tömma universitetssjukhusets akutmotsedan ansvarade jag för tre avdelningar,
tagning – men även om man lyckas så
operation och akut själv, med en
får man inte sova vidare i väntan på
bakjour i hemmet.
provsvar och akutsköterskan smärtstillar
Det finns förstås en kompetensskillinte njurstenen så att du kan sova en
nad. Det mesta av det som jag då
timme till. På gott och ont…
behövde ringa bakjouren om sköter jag
På avdelningarna var det förr nattetid
nu själv. Min ”ångestnivå” innan jour är
nästan bara erfarna sjuksköterskor, och
mycket lägre nu. Jag kan mer, har mer
var det någon som var lite grönare, gick
erfarenhet och vet att det är färre situade nästan alltid med någon gammal räv.
tioner som verkligen sätter mig på pottMen med den erfarenhet som man förr

F
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ansågs grön, kan man nu anses erfaren
nog att vara ”äldst på natten”, och på
kvällen är det ofta ännu värre. Många
frågor som nu dansar in alla dygnets
timmar ställdes aldrig till nattjouren
förr, man var erfaren nog på avdelningen att lösa det själv, eller förstå om
det var en fråga som kunde vänta till
ordinarie doktor var där på morgonen.
Det där har börjat störa lite i den
speciella stämning som finns om natten
på ett sjukhus. Den där känslan av att vi
bara gör det som är viktigt och akut.
Lite ”vi-mot-världen” känslan som
många gånger är till hjälp när man ska
ta sig igenom något lurigt med de
begränsade resurser man har nattetid.
Om det faller helt tror jag vi är illa ute –
alla som jobbar måste förstå skillnaden
mellan jourtid och dagtid när det
handlar om prioriteringar etc.
Så nu för tiden har jag ingen stor
ångest när jag går till min nattjour. Jag
räknar med att jobba aktivt under större
delen av de 16 timmarna som jag
”vaktar fortet”, och ser chans till sömn
som en bonus. Jag vet att jag kan klara
det mesta som kastas mot mig under
natten och att jag oftast har en bra backup att ringa om det behövs.
Jag anstränger mig för att svara
någorlunda trevligt på de i mitt tycke
även dumma frågorna kl. 04.00. Men
jag har börjat påpeka, efter att jag svarat
att ”detta kunde väntat till morgonrond,” eller ”hade du ingen kollega att
fråga?”
Jag vill inte vara den otrevlige som
skäller – jag vill ju inte att de ska dra
sig för att ringa mig när något allvarligt
händer. Men jag har också upptäckt att
om jag ses som alltför trevlig så får jag
frågorna vid kl 03.00 – för att det var då
man råkade komma på dem och det
fanns ju ett nummer inom räckhåll –
utan en reflexion över vad jouren kanske
gör som är mer viktigt, eller att hon
redan har jobbat i tio timmar och hade
turen att få gå och lägga sig…
Jag planerar inget för dagen efter
jour längre, kvällen absolut, men förr
planerade jag in frisören och banken och
sådant vid 13-tiden dagen efter, jag fick
ju oftast sova en del på jobbet så några få
timmar till räckte – idag räknar jag med
att jag behöver sova fram till 15 i varje
fall…
33
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UPPMANING FRÅN
LÄKARFÖRBUNDETS EXPERTER

Läkarförbundets chefsjurist
Johan Magnusson lyfter att
det till syvende och sist handlar om att man ska orka ett
helt arbetsliv.

Registrera flextid
och övertid även
om den inte ersätts
Ordinarie arbetstid, övertid, flextid och komp – vad gäller egentligen
och vad ska man tänka på? Läkarförbundets chefsjurist Johan
Magnusson och chefsförhandlare Karin Rhenman är tydliga var man
ska börja: steg ett är att all arbetad tid ska registreras.

Karin Rhenman, chefsförhandlare på Läkarförbundet,
säger att arbetsgivaren har
en skyldighet att föra anteckningar över den övertid som
förekommer.

Fakta från
rapporten
Läkares
arbetstid:
t Efter uttag av kompensationsledighet jobbar läkare i genomsnitt
41,1 timmar i veckan.
t När beredskapen räknas in i
arbetstiden står läkare till arbetsgivarens förfogande i genomsnitt
44 timmar per vecka efter uttag av
kompensationsledighet.
t En timme i jour- och beredskapssystemet ger 59 minuters
kompensationstid.
t En timme i beredskapssystemet
ger enbart 36 minuters kompensationstid.
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t Basen är enkel – en arbetsvecka har ett
genomsnitt av 40 timmar, ordinarie arbetstid,
per helgfri vecka för de som arbetar heltid och
har sin ordinarie arbetstid förlagt till kl 07-21
måndag till fredag.
Arbete utöver det är definitionsmässigt
övertid enligt arbetstidslagen. För just läkare
handlar det främst om arbetad tid under jour
och beredskap, samt arbete utanför ordinarie
arbetstid.
För arbetad övertid utgår övertidsersättning, förutsatt att arbetsgivare inte
överenskommit med arbetstagaren om att hen
inte ska ha rätt till övertidsersättning. En del
arbetsgivare har nämligen rutinmässigt satt i
system att avtala bort rätten till övertidsersättning för arbetstagare med en månadslön
över en viss gräns.
Enkelt uttryckt: de lämnar ett anbud om
att övertidsersättning inte ska utgå varpå
arbetstagaren har att acceptera anbudet eller
avvisa det.
Avvisas det och arbetsgivaren inte väljer att
backa blir det ingen anställning. Efter yrkande
från Läkarförbundet har arbetsgivare emellertid sedan den 1 april 2017 skyldighet att i
samband med en sådan överenskommelse tydliggöra för arbetstagaren vilka grunder överenskommelsen bygger på. Om förutsättningarna därefter ändras bör vidare en översyn ske
av lönesättningen och övertidsrätten.

– Här slarvas det en hel del fortfarande från
arbetsgivarhåll och vi vill naturligtvis komma
ifrån att det endast sätts ”ett kryss” i en ruta
att övertidsersättning inte ska utgå, trots att
man inte pratat om det vid anställningstillfället eller omförhandlingen av anställningen.
Vår utgångspunkt är att läkare ska ha rätt
till övertidsersättning. Ska den avtalas bort
ska man naturligtvis diskutera i vilken
omfattning det arbetas övertid och hur denna
värderas i lönen som erbjuds, säger Läkarförbundets chefsjurist Johan Magnusson.
– Och om man inte har rätt till övertidsersättning tycker kanske många att den tid de
gör utöver ordinarie arbetstid inte behöver
föras upp. Men all arbetstid ska registreras
och arbetsgivaren har en skyldighet att föra
anteckningar över den övertid som förekommer. Det är också viktigt för att vi ska få
en klar bild över hur mycket läkare faktiskt
arbetar, säger Karin Rhenman, chefsförhandlare på Läkarförbundet.
Bland de som inte har rätt till övertidsersättning finns många specialistläkare och
överläkare. I rapporten ”Läkares arbetstid”,
som förbundet släppte förra året, framkom det
bland annat att registreringen av övertidsarbete är bristfällig runt om i landet. Och utan
korrekt data kan det vara svårt för lokalföreningen att vidta rätt åtgärder, menar Johan
Magnusson.

Något som finns
på många håll är flextidsavtal. Med
flexibel arbetstid avses ett system för
hur den ordinarie arbetstiden kan fullgöras. Syftet är att den ska öka arbetstagarens möjlighet att själv bestämma
över förläggningen inom vissa gränser
och inom ramen för vad verksamheten
tillåter.
Tanken är ganska enkel: Plus och
minus ska kunna uppstå men i förlängningen ska det gå jämt ut. Men det är
inte alltid så enkelt som det låter. Johan
Magnusson och Karin Rhenman hör
återkommande vittnesmål om de som
inte har kunnat ta ut sin flexledighet
och där timmarna bara växer tills de
stryks.
– Vårt budskap är att själva flextidsavtalet ska innehålla svar på frågor om
vad som händer med plusflex utöver
maxgränserna när till exempel arbetssituationen är ansträngd och det bara
inte går att ta ut flexledighet. Om det
krävs bör man på individnivå försöka
hitta en lösning på hur man ska få det
att fungera, så att flex även kan tas ut
och inte bara fyllas på. Det kan handla
om allt ifrån en mer tillmötesgående
inställning till önskemål om flexledighet, omfördelning av arbetsuppgifter,
rekrytering eller andra stödjande
åtgärder, allt i syfte att få den flexibla
arbetstiden att fungera.

Har arbetstagaren inte
kunnat ta ut
flex på grund
av sjukdom
eller
liknande bör
det finnas
skrivningar
om att sådant
plussaldo får
föras vidare till
nästa period även
om timmarna överskrider taket, säger
Johan Magnusson.
Även i ett flextidssystem är
det viktigt att all arbetad tid registreras. Om det i ett flextidsavtal finns ett
flextidstak på till exempel 30 timmar
och alla timmar utöver det stryks är
utgångspunkten att det är utförda
arbetstimmar som måste redovisas i
verksamheten, när man ser över hur
mycket personalen arbetar.
Johan Magnusson och Karin
Rhenman anar också att en del av flextiden egentligen borde ha registrerats
som övertid – särskilt för de som inte
har rätt till övertidsersättning ”för att
man ska få något”.
– Om man inte har någon övertidsersättning är det ganska naturligt att man
väljer att ta det som flex, även om
arbetsgivaren beordrade mig att vara
kvar. Då förfelas egentligen systemet,
eftersom det ju de facto var en beordrad
övertid, säger Johan Magnusson.
Karin Rhenman tillägger:
– Det här var faktiskt något som vi
tog upp inför 2016 års avtalsförhandlingar när vi uppmanades att lämna
yrkanden. Vi tog upp fenomenet att
medlemmar hade uppmanats att sätta
upp det på flexen trots att det handlade
om beordrad övertid och det ledde till
en ändring i kollektivavtalet om att
man i efterhand kan godkänna flextid
som övertid.
Eftersom landstingens system för att
registrera arbetstid ser olika ut kan

också fallgroparna ha olika form. Ett
annat problem som Johan Magnusson
och Karin Rhenman pekar på är det
ibland påstås att det i en del system inte
är möjligt att registrera tiden på rätt
sätt.
Är det okej för en arbetsgivare att
ha ett system som inte registrerar all
tid som behövs?
– Nej, en arbetsgivare har den skyldigheten enligt arbetstidslagen. Men
sen uppstår svårigheten i att bevisa att
jag faktiskt har jobbat när jag inte har
registrerat tiden. Om Arbetsmiljöverket
skulle komma in och granska ett system
så måste man också kunna visa att man
har jobbat de där timmarna som saknas,
men att det inte fanns någon möjlighet
att registrera dem, säger Johan Magnusson.
Karin Rhenman lyfter också problematiken i att en del arbetsgivare inte
godkänner utförd övertid. Råkar man ut
för det uppmanar hon arbetstagaren att
ta kontakt med sin lokala läkarförening.
Men Johan Magnusson tillägger också
att problemet sträcker sig bortom godkännandet av övertiden.
– Det är en sak huruvida jag får det
godkänt som övertid. Att ifrågasätta om
det är arbetad tid överhuvudtaget är
ännu ett steg värre. Slutsatsen av ett
sådant resonemang är ju att arbetsgivaren tycker att arbetstagaren var där frivilligt och inte arbetade. Då har man
verkligen ett problem.
Något annat som Johan Magnusson
och Karin Rhenman har noterat bland
medlemmarna är att jourpassen blivit
betydligt mer ansträngande än tidigare.
– Till syvende och sist handlar det
om att man ska orka ett helt arbetsliv.
Våra politiker pratar om att vi ska arbeta
längre än till 65 år, något som många
läkare redan gör, men på sikt håller det
inte om man inte har en dräglig arbetsmiljö med möjlighet till återhämtning
och får kompensation för den övertid
man gör, säger Johan Magnusson.
Anna Sofia Dahl
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DIGITALISERING AV VÅRDEN
– GIFT ELLER MEDICIN?

D

en svenska marschen mot
världsmästartiteln i e-hälsa
går vidare. Enligt
rapporterna har man fått
fram en fin logga till hemsidan. Inte
illa, och det bådar ju gott inför fortsättningen. Den heter tydligen att man ska
på träningsläger och där komma på
vilka mått som ska användas för att utse
mästaren. Ungefär som när ryssarna
sköter dopinglabbet, alltså.
Nåväl, det är ju bra att kanslisterna
håller sig sysselsatta. Om de får tid över
borde de läsa Robert Wachters bok The
Digital Doctor. Utifrån ett fall på det
sjukhus han arbetar på diskuterar han
digitaliseringens faror och möjligheter.
Det är en av de klokaste rösterna jag
hört i ämnet. Undertiteln säger en del
om vad han tror: Hope, Hype, and
Harm at the Dawn of Medicine’s
Computer Age.
Förutom att plöja en hel del
litteratur i ämnet så har jag också haft
nöjet att träffa flera företag inom
branschen. Ett av dem arbetar med artificiell intelligens (AI) med tillämpning
på en mycket vanlig sjukdom. De
arbetar mest i USA och när jag frågar
om hur de ser på Sverige som marknad,
suckas det.
Inte så att vårdgivare inte vill, men
de sitter fast i ett hopplöst efterblivet
system. På just det här området har det
tagits fram data i över trettio år utan att
se till att de blir användbara för
stordata- och AI-analys.
En anledning till att den digitala
tekniken rör om så mycket är att den
inte behöver ta hänsyn till länsgränserna, dessa den svenska vårdens
heligaste fundament. Men tekniska och
affärsmässiga innovationer har inte bara
utplånat länsgränser, de kommer att
göra likadant med landsditon. Så här
kommer ett framtida vårdbesök att låta

AV BJÖRN EKMAN
Forskare i hälsoekonomi
inom en inte alltför avlägsen framtid:
– Bengt!
– Ja, Alexa, vad är det nu? Jag
känner mig faktiskt lite hängig idag och
skulle uppskatta att inte bli störd i
onödan.
– Jag vet att du gör det. Din röst
låter inte helt normal. Det kan vara
influensa som kräver medicinering. 212
458 personer har just nu liknande
symptom som du har, något som landstinget kommer att rapportera nästa år.
Kan jag be dig öppna munnen och hålla
din telefonkamera så att jag kan se ditt
svalg?
– Så här? Ahhhh…!
– Tack! Kan jag nu be dig lägga ditt
pekfinger på kameran så att jag kan
mäta din puls?
– Javisst!
– Tack! Du har en något förhöjd
vilopuls. Jag kan också se från dina
senaste FitBit-mätningar att du inte har
hållit ditt vanliga tempo de senaste två

dagarna. Du nämnde också igår att du
hade ont i huvudet och tog en värktablett
innan du gick och lade dig. Vitaldata
från dina lurar visar också att du har lite
feber. Det verkar som att du har en infektion i kroppen som kräver vila, rikligt
med dryck och en omgång Vitracyn, det
enda som idag hjälper mot infektioner
och som du svarar på. Vill du att jag ska
beställa en dos hos Dr. Algo Ritmo och
sen skriva ett email till din arbetsgivare
om att du arbetar hemifrån de närmaste
tre dagarna? Om du vill träffa en läkare
så är det just nu tre veckors väntetid på
alla vårdcentraler nära dig.
– Ja, tack, det vore väldigt bra! Tre
veckor, är det nån som har tid att vänta
så länge?
– Så, nu var det ordnat. Räkningen
skickas som vanligt till Bupa och du
behöver bara betala självrisken.
– Vad skönt! Jo, Alexa, det var en sak
till. På senare tid har jag haft lite svårt
att, ja du vet …
– Du behöver inte oroa dig. Din
gensekvensering visar inga avvikelser i
HOXB13 så det är inte troligt att du
har problem med prostatan, ännu.
Däremot bör du fortsätta att köra ditt
yogaprogram som jag tidigare sagt, så
att du håller ditt blodtryck i schack.
– OK, tack, det ska jag göra! Men,
hur visste du vad jag skulle säga?
– Men, Bengt, jag vet mer om dig än
vad du själv gör. Krya på dig nu!
–…
Orealistiskt? Möjligt, men svär inte
på det. Jag tror att 2025 års
världsmästare i e-hälsa inte kommer att
vara Sverige, inte ens ett land. Mästaren
kommer att hittas i gruppen Alphabet,
Microsoft, Amazon och Facebook, med
kinesiska armén som kolsvart häst. En
av Googles investeringar heter doctorondemand.com; kan nås med eller utan
försäkring. Heja Sverige!
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Så tänkte Sahlgrenskas nya
sjukhusdirektör då hon stoppade
storsatsningen på värdebaserad vård
– Det finns inget i rapporten
som stödjer införandet av en
tematiserad omorganisation
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Värdebaserad vård framstår inte
som vare sig bättre eller
sämre än något annat, säger
sjukhusdirektör Ann-Marie
Wennberg.

– OCH NU VÄNDER
SJUKHUSET DE STORA
KONSULTBOLAGEN RYGGEN

t Våren 2013 fattade dåvarande sjukhusdirektören vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) ett beslut om att
införa värdebaserad vård som en övergripande strategi för sjukhusets verksamhets- och kvalitetsutveckling. Hösten
2016 tillträdde Ann-Marie Wennberg
som ny sjukhusdirektör.
– En av de första frågorna som
hamnade på mitt bord var vilken inriktning verksamheten skulle ha i fortsättningen. SU hade arbetat utifrån värdebaserad vård under drygt tre års tid och
en stor övergripande omorganisation på
hela sjukhuset hade initierats. Därför
kändes det naturligt att ta reda på hur vi
låg till och i vilken riktning kvalitetsarbetet gått, säger Ann-Marie Wennberg
om den utredning hon beställde av professor Peter Lönnroth.
Efter att ha studerat rapporten konstaterar hon att inget i den stödjer införandet av en tematiserad omorganisation på SU. Evidens saknas och värdebaserad vård framstår inte som vare sig
bättre eller sämre än något annat.
– SU föredrar ett samarbete med universitet och högskolor, framför ett med
konsulter för att utveckla vård och
forskning, säger Ann-Marie Wennberg
och ger ett par exempel:

”

Ann-Marie Wennberg:

SU föredrar ett
samarbete med universitet
och högskolor, framför ett
med konsulter för att
utveckla vård och
forskning

”

– Professorer på Handels som forskar
i hälsoekonomi uppdaterar vår ledningsgrupp på de senaste rönen om organisationsteori. Av dem har vi fått lära oss att
chefer ska lämna sina skrivbord och gå
ut i verksamheten bland medarbetare
och patienter. Vårt pågående samarbete
med Chalmers kan eventuellt leda till
nya professioner som kombinationen
civilingenjör/läkare. Vi har redan
gemensamma doktorander.
Den planerade omorganisationen
är nu stoppad, men vilken roll
kommer värdebaserad vård att ha på
SU fortsättningsvis?

– Värdebaserad vård kommer att vara
en av ett antal metoder för att bedriva
förbättringsarbete och kvalificerat
utvecklingsarbete. De som påbörjat ett
arbete med värdebaserad vård får fortsätta om de vill, alternativt använda
andra förbättringsmetoder. Det är upp
till varje verksamhetschef att avgöra.
Det vi säger är att en storlek inte passar
alla. Hur verksamheten ser ut och vilka
patienter den har avgör vilken metod
som är bäst. Värdebaserad vård fungerar
väl vid exempelvis bipolär sjukdom och
vid vissa diagnoser inom ortopedi, men
vid mer komplexa åkommor är det inte
lika enkelt.
Påståendet att värdebaserad vård
fokuserar mer på personcentrerad vård
än andra metoder instämmer inte AnnMarie Wennberg i.
– Värdebaserad vård har inte
monopol på detta. Vi har länge arbetat
med personcentrerad vård. Alla vi som
en gång började i vården har haft och
har detta som drivkraft; att göra gott
och arbeta nära våra patienter, säger
hon.
Ett exempel på detta är centrumbildningen för prostata, där läkare från
medicin, kirurgi och onkologi jobbar
gemensamt för patientens bästa.
– Det är viktigt att sy ihop vården
runt patienten så sömlöst som möjligt,
säger Ann-Marie Wennberg och tillägger att en liknande centrumbildning
planeras för bröstcancerpatienter.
I stället för att organisera om,
behåller SU klinikerna enligt internationell standard. Detta innebär en
fördel, eftersom man då har samma
organisation som Sahlgrenska
akademin.
Ingemo Orstadius

Läs mer nästa uppslag >>>
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PROFESSORN SOM UTREDDE
VÄRDEBASERAD VÅRD PÅ SAHLGRENSKA:

”Låt verksamheten
själv välja metod”
Slopa omorganisationen. Låt
verksamheten själv välja
metod. Prioritera ett personcentrerat arbetssätt. Förslagen kommer från Peter
Lönnroth, som utrett hur
värdebaserad vård fungerar
på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
t I höstas fick Peter Lönnroth, medicinsk rådgivare och adjungerad professor, uppdraget att utreda hur värdebaserad vård på Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) i Göteborg fungerar.
Han var väl skickad för uppdraget, då
han jobbat som forskare, chefläkare och
före sin pensionering i juni varit biträdande sjukvårdsdirektör i Västra Götalandsregionen under cirka tio års tid.
– Jag är en extern betraktare,
eftersom jag inte har arbetat på Sahlgrenska på tio år. Dessutom har jag god
kännedom om det kvalitets och utvecklingsarbete som bedrivs på andra håll i
regionen. Jag vet vad stora förändringar,
till exempel omorganisationer, kan
innebära, säger Peter Lönnroth.
I uppdraget fanns bland annat uppgiften att värdera huruvida värdebaserad
vård förhåller sig till ett personcentrerat
arbetssätt; något som Västra Götalandsregionen prioriterat.
– Värdebaserad vård använder samma
komponenter som alla andra utvecklings och kvalitetssystem; nämligen
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processkartläggning, patientrelaterade
kvalitetsmål och utfallsmått, samt kostnadsanalys. Det nya anses vara att värdebaserad vård fokuserar mer på ett personcentrerat arbetssätt. Men egentligen
ingår detta synsätt i många kvalitetsprogram, säger Peter Lönnroth och
fortsätter:
– Vi kan ta blindtarmspatienten på
sjukhus som ett exempel. Värdet för
patienten uttryckt i hälsorelaterade mål
är ungefär att bli frisk, smärtfri, arbetsför. Helst vill vi ha patientens egna värderingar av detta. Det finns system för
hur man mäter det och när målet är
uppnått är det någon sorts bingo. Den
andra komponenten är att beskriva processen som lett fram till målet. Besök på
vårdcentral, ambulans, röntgen, lab,
operation, uppvak, rehabilitering och
två veckors sjukskrivning, som leder till
ett tillfrisknande. Sedan gäller det att
klara ut kostnaderna för allt detta. Hur
räknar man ut ett självkostnadspris för
exempelvis bortfall av inkomst och
arbetsförsäkring? Det är oerhört komplicerat! Men vägen fram till målet ska
vara så kort och slimmad som möjligt.
Värdebaserad vård lyfter fram de
patientrelaterade utfallsmåtten på ett
annat sätt. Patienterna får själva
beskriva hur vården fungerar och vad
som är kvalitet för dem.
– Det är jättebra! Att använda vården
till att skapa värde kan aldrig vara fel.
Tvärtom är det viktigt att uppmuntra
till detta genom att aktivera goda
arbetssätt och främja kvalitetsarbete
oavsett vilken rubrik man sätter, säger
Peter Lönnroth och tillägger att vissa

sådana rubriker såsom exempelvis patienten i fokus eller personcentrerad vård
ibland tenderar att få religiösa övertoner, när de lanseras som varumärken i
stället för arbetssätt.
– Kan man över huvud taget vårda en
person utan att vara patientcentrerad?
Självklart ska man ägna sig åt ett sådant
arbetssätt.
Vad säger du då om alla kritiska
läkarröster som hörs i debatten?
– Att det många gånger handlar om
hur chefernas maktbalans rubbas. Med
värdebaserad vård hamnar budgeten hos
processägarna i stället för hos ämnesföreträdarna som i dag. Men det kan
givetvis också handla om att man funnit
skäl för att tycka att en stor omorganisation är onödigt stökig och ineffektiv.
En stor del av debatten handlar om
”True Value-based Payments and Purchasing”; det vill säga ersättning för och
beställning av vård. Men Peter Lönnroth
påpekar att ”vinster i välfärden” är en
politisk fråga som inte ska blandas ihop
med värdebaserad vård.
– Hur man ersätter och beställer vård
kan leda till ojämlikhet, men riskerna
för det är lika stora vid värdebaserad
vård som vid annan vård. Olika populationsbaser kostar olika mycket och i det
politiska uppdraget ingår det därför att
se till att resurser inte fördelas ojämlikt.
När vårdvalet infördes i VG-regionen
tvingades man att vikta större ersättning mot exempelvis äldre sjuka och
socioekonomiskt svaga områden. En etablering av en vårdcentral i Dalsland tilldelades större ersättning än en i centrala
Göteborg för att ta ett annat exempel,

Peter Lönnroth säger att han förstår att den nya ledningsgruppen på SU greps av vånda och frågade sig ”ska vi verkligen göra detta?” – Att införa en tematisk organisation vore att vända på
matrisen. Det skulle innebära en gigantisk omorganisation på SU som skulle ta minst fyra år.
Risken skulle bli att ”hela havet stormar”, menar han.
Foto: Andreas Borg

förklarar Peter Lönnroth och tillägger
att detta inte är något nytt.
– Vi har länge haft ett designat
ersättningssystem som syftar till att
åstadkomma en jämlik resursfördelning
i Sverige.
Den heta debatten om värdebaserad
vård och Boston Consulting Groups roll
på Nya Karolinska Solna har fått
sjukvårdsminister Annika Strandhäll att
reagera.
– Hon oroas av att beställningssystemen kan leda till en ojämlik vård, för
det gör de nämligen här och var. Men
det har inget med värdebaserad vård att
göra, utan hänger på hur man designar
beställning av vård och dess ersättning,
säger Peter Lönnroth och fortsätter:
– Värdebaserad vård är en vision och
en strategi, som ligger till grund för en
metodik och ett managementprogram
som Boston Consulting Group använt
ihop med Harvard Business School. Det
står var och en fritt att ha sin tolkning
av vad värdebaserad vård innebär för
metodiken.
I det uppdrag som han fick av sjukhusdirektör Ann-Marie Wennberg låg
uppgiften att ta reda på om det finns
någon vetenskaplig evidens att hämta i
litteraturen om värdebaserad vård.
– Nej, jag hittade ingen sådan. Det
betyder dock inte att den saknas, säger
Peter Lönnroth och tillägger att det

egentligen är fullständigt meningslöst
att leta efter den.
– Har du inte koll på vilken process
eller vilka kostnader du har, ska du inte
vara verksamhetschef! Det behövs ingen
vetenskaplig evidens för att tycka så.
Alla kan vara eniga om att det är bra att
skapa värde för patienten, vilket regionstyrelsen också uttryckt.
Detta gäller värdebaserad vård i allmänhet, men Peter Lönnroth är noga
med att påpeka att han i sin rapport
endast uttalat sig om värdebaserad vård
på SU.
– Det kan mycket väl vara så att värdebaserad vård kommer att fungera på
Karolinska med den omorganisation
som föreslås. Där har man ju redan från
början planerat för detta, säger han.
Den tidigare sjukhusledningen på
Sahlgrenska hade också planerat en stor
omorganisation med värdebaserad vård
som modell; något som sjukhusdirektör
Ann-Marie Wennberg pausade. Det
tycker Peter Lönnroth var klokt.
– Jag förstår att den nya ledningsgruppen på SU greps av vånda och
frågade sig ”ska vi verkligen göra
detta?” Att införa en tematisk organisation vore att vända på matrisen. Det
skulle innebära en gigantisk omorganisation på SU som skulle ta minst fyra år.
Risken skulle bli att ”hela havet
stormar”. Det är inte vad SU behöver,
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säger han och tillägger att politikerna i
regionstyrelsen ju inte heller initierat
någon stor förändring.
Eftersom värdebaserad vård fungerar
bra vid standardiserade vårdprocesser,
måste verksamheten på ett universitetssjukhus som SU bestämma var detta
passar.
– Där kan man oftast inte räkna med
att patienterna har en enda diagnos.
Tvärtom har många av dem komplexa
tillstånd som kräver högspecialiserad
vård. Dessa processer är inte så lätta att
beskriva. Medan normalförlossningar
och höftproteser är enkla att standardisera, så är exempelvis strokepatienten
med hjärtfel, högt blodtryck och
diabetes det inte. Men vårdprocesserna
för större grupper av patienter med
samma eller liknande åkommor bör
standardiseras. Om man inte gör det,
har man inte koll på läget.
I sin rapport rekommenderar Peter
Lönnroth bland annat SU:s chefer att låta
värdebaserad vård och ett personcentrerat
arbetssätt vara övergripande strategier,
oavsett vilken metodik som används. Låt
verksamheten själv få välja metod och
fortsätt jobba hårt med de processer som
är igång, menar han. Och följ noga upp
kvalitetssystem och kostnadsanalyser.
– Det här är inget att tjafsa om. Det
är jättebra att skapa värde för patienten
till så bra kostnad som möjligt. Men vi
måste komma ihåg att det finns olika
metoder att nå dit och att det inte
behöver innebära en stor omorganisation, säger han.
Ingemo Orstadius

FAKTA |
VÄRDEBASERAD VÅRD
t Värdebaserad vård är ett managementprogram som förenklat kan
beskrivas som kvoten mellan vårdvärde och vårdkostnad. Detta till
skillnad från ersättningssystem som
DRG, som ger en relativt fast ersättning vid en specifik diagnos.
Värdebaserad vård syftar till att öka
värdet för patienterna genom att
styra tydligare mot det resultat som
uppnås i relation till de kostnader
som genereras.

39

Sjukhusläkaren 1/2018

#UTANTYSTNADSPLIKT

www.sjukhuslakaren.se

SJUKHUSLÄKAREN HAR TRÄFFAT
ELIZABETH LICHTENSTEIN, STYRELSELEDAMOT
I KVINNLIGA LÄKARES FÖRENING

Vad händer nu
efter uppropet
#utantystnadsplikt?
Uppropet #utantystnadsplikt är fortfarande det
största hittills i #metooeran. Men vad behöver
hända nu? Elizabeth Lichtenstein, styrelseledamot i
Kvinnliga läkares förening,
vill både se konkreta direkta
åtgärder och en övergripande och betydligt
större förändring på
t Mycket har hänt sedan Karolina
Widerström, Sveriges första kvinnliga
läkare, grundade det som idag är
Kvinnliga läkares förening, KLF. På de
100 år som passerat har kvinnor i
Sverige fått tillträde till alla samhällets
arenor och häften av studenterna på
landets läkarutbildningar är kvinnor.
Men fortfarande tjänar män mer än
kvinnor, så också inom läkaryrket, och
fortfarande behandlas individer olika
beroende på kön.
En av dem som under många år
engagerat sig i genusfrågor och arbetet
för kvinnliga läkares situation är Elizabeth Lichtenstein, styrelseledamot i
Kvinnliga läkares förening.
– I KLF har vi alltid pratat om
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Hon skulle vilja
se konkreta
åtgärder som
jämställdhetsronder
kvinnors rättigheter och att vi till
exempel ska ha samma lön som män.
Det har redan från starten varit en feministisk förening och vi kämpar för att
kvinnor ska ha samma villkor som män.
Och jag tycker att det är förfärligt och
sorgligt att mina döttrar ska uppleva
samma orättvisor som jag upplevt. Även
om mycket givetvis har hänt, säger hon
och fortsätter:
– Man kan tänka att det egentligen
inte skulle behövas en förening som
KLF, eftersom det ju ska vara lika. Men
så märker man att kvinnor och män
faktiskt blir behandlade på olika sätt.
Män har större spelutrymme helt enkelt.
Det märkte jag redan på mitt allra första
läkarjobb. Jag var student och gick
extrajourer på en psykiatriklinik, vilket
man gjorde tillsammans med en specialist, och just det här passet var dagen
efter att övergången till sommartid. Jag
kom givetvis i tid till arbetet, men den
andra doktorn som skulle vara där
gjorde det inte. När jag sa ”vilken tur
att jag kom i tid då” till avdelningsföreståndaren tittade hon på mig och sa:

”Du är kvinna, jag hade aldrig tillåtit
något annat”. Det var första gången som
jag insåg att jag kommer i min roll som
läkare, men blir annorlunda behandlad
för att jag är kvinna.
Och de strukturerna finns fortfarande
kvar. Elizabeth Lichtenstein ger en ung
kvinnlig ST-läkares berättelse om när
hon nyligen träffade sina AT-kompisar
som exempel.
– När hon sa ”kommer ni ihåg hur
jobbigt det var när man var färdig med
en patient på akuten och man skulle gå
och faxa?” så förstod hennes manliga
kolleger ingenting. De hade aldrig faxat
några papper, de lämnade bara sin hög
och sen var det någon sköterska som
fixade det. Det är såna småsaker som
man kanske inte tänker på, men som
visar att man har samma jobb, samma
skyldigheter och rättigheter, men får
olika markservice.
Hon påpekar också att det även finns
skillnader i hur man ser på kvinnor och
mäns beteenden.
– Kvinnor som är tuffa och kaxiga får
höra att de är väl tuffa och kaxiga och de
Fortsättning nästa uppslag >>>
– Männen måste få signaler från början om
vad som är okej och inte. Man måste lära
killar att respektera tjejer, precis som de
respekterar sina killkompisar, säger Elizabeth
Lichtenstein.
Foto: Stefan Nilsson.
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Många har fått en insikt och en
insikt kan man inte backa från
kvinnor som inte är tuffa och kaxiga får
höra att de är för mjäkiga. Men killar
som är tuffa och kaxiga är ”som killar
är” och de som inte är det beröms för att
de är så mjuka och fina.
De kvinnliga läkarnas och läkarstudenternas upprop #utantystnadsplikt är
det hittills största och samlade 10 400
underskrifter. Att så
många valde att sluta
upp bakom skrivelsen
var enligt Elizabeth
Lichtenstein (bilden)
väntat. Ändå blev hon
chockerad över grovheten i en del av de vittnesmål som
framkom, men också hur de kvinnor
som utsatts inte blivit trodda.
– Sjukvården har en väldigt tydlig
hierarki och under en väldigt lång tid
har man som läkare visstidsanställningar. Det ger en maktobalans. För vill
man ha en fortsatt tjänstgöring efter AT
och ST vill man kanske inte vara den
som klagar eller påpekar orättvisor. Det
syntes ju också i de här vittnesmålen där
kvinnliga doktorer och studenter i
underordnad ställning har blivit riktigt
hårt utnyttjade och ansatta sexuellt.
Många kvinnor vittnar också om att
de skämts för att ha blivit utsatta för
övergrepp eller trakasserier och en del
funderar på om man överreagerat eller
om det egna beteendet kan ha lett fram
till händelsen. Elizabeth Lichtenstein
menar att det är svårt att göra ”rätt”
som kvinna i en dylik situation.
– Om kvinnor berättar om övergrepp
skvallrar de, vill de berätta utan att säga
vem det var har de nog hittat på och om
de inte berättar kan det inte ha varit så
farligt. You're damned if you do, and
you're damned if you don't.
Hon menar att reaktionerna från
många manliga läkare har varit ”men
inte jag” eller ”är det verkligen så
många som utsatts” och ”är det så farligt
om man säger lilla gumman”.
– Det är tråkigt att människor
reagerar på den här metoo-debatten med
härskartekniker istället för att tänka
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”okej, det här är ett problem vi har. vad
ska vi göra åt det?” Det måste ju vara
tolkningsföreträde för den som känner
sig utsatt och systemet ska inte skydda
den som kränker utan den som blir
kränkt. Det här är ett utslag för hela
strukturen och den kultur som finns,
säger hon och fortsätter:
– Jag jobbade på en klinik under min
specialisttjänstgöring där en av doktorerna sa ”tänk att alla kvinnor på den
här kliniken är psb”, vilken han förklarade stod för ”påsättningsbara”. Han såg
alltså alla sina kvinnliga kolleger som
sexualobjekt, inte som kolleger, och
tittade på oss för att bedöma vårt
utseende. Det här var en gift småbarnsfar och en schysst person, ändå var det
inget konstigt för honom att säga en
sådan sak. Jag tycker att man ska tänka
att om man inte kan göra det här eller
säga det inför sin syster, fru eller
svärmor, eller om man skulle bete sig
annorlunda om det var en man, så är det
fel. Svårare än så är det faktiskt inte.
För läkare, och annan personal inom
sjukvården, finns det en del av yrket
som blir något speciellt i #metoodebatten – relationen med patienterna.
– Ibland måste man vara ganska
intim med patienter och de allra flesta
är ju schyssta, men så finns det de som
kommer med nedsättande kommentarer
eller värre. Det vanligaste är att yngre
doktorer blir ansatta av manliga patienter. När jag var yngre och fick någon
kommentar frågade jag ibland om jag
skulle hämta vaktmästaren istället,
eftersom han både var man och äldre.
Det brukar ta udden av det mesta.
– Jag personligen tycker att man kan
säga samma sak till en patient som till
en kollega, men i diskussionen i vår
facebookgrupp är det delade åsikter. En
del tycker att patienter får göra nästan
som de vill och att man får tåla det som
behandlande doktor, men så finns det
många som tycker som jag. Vanligast är
att man blir så paff i en sån situation att
man inte säger något och först efteråt
kommer på vad man skulle ha sagt.

Men hur ska man nu gå vidare, efter
att #metoo-debatten lyft på locket och
synliggjort problematiken. Elizabeth
Lichtenstein skulle dels vilja se något
konkret som exempelvis jämställdhetsronder, vilka skulle kunna utformas likt
arbetsmiljöronder, dels en mycket mer
övergripande förändring på samhällsnivå.
– Männen måste få signaler från
början om vad som är okej och inte.
Man måste lära killar att respektera
tjejer, precis som de respekterar sina
killkompisar. Egentligen är det inte så
märkvärdigt, men man behöver prata
om det redan på dagis och i skolor, säger
hon och fortsätter:
– För när Kalle drar Eva i flätorna på
dagis för att han tycker att Eva är söt
och dagisfröken säger ”ja, men det är så
killar gör när de gillar någon” så skickas
två signaler. En till Kalle om att det är
okej att dra någon i flätorna när man
tycker att någon är söt och en till Eva
att om hon får räkna med att stå ut med
lite smärta när någon tycker att man är
söt, eftersom killar är sådana. Hur ska
då Kalle, när han kommer upp i en viss
ålder, förstå att det inte är okej göra illa
dem man tycker om när han har fått
höra det som barn?
I och med alla de upprop som varit
och de debatter som förts tror hon att
många fått en insikt – och ”en insikt
kan man inte backa från”.
– Man kan skjuta den ifrån sig och
man kan välja att inte agera på den, men
insikten idag måste vara att det är
extremt många kvinnor som upplever
och har varit utsatta för någon form av
sexuella trakasserier, eller trakasserier på
grund av kön. Det jag tror att vi måste
få ut av det här är att man fortsätter att
prata om det. Det är jätteviktigt att
man på arbetsplatser tar upp frågan till
ytan och börja diskutera.
– Men jag tror att yngre kolleger,
både män och kvinnor, är betydligt mer
med på att det här är något som måste
förändras. Det motstånd man möter kan
vara från äldre män.
Anna Sofia Dahl

Posttidning B. Economique
Returadress: Sjukhusläkarföreningen
Box 5610
114 86 Stockholm
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*Maximal tolererbar dos statin + ezetimib

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi:
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