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VÅRD

Att möta vården
efter en cancerdiagnos är som att
få en rejäl vänsterkrok, skriver Pamela
a
Andersson, chefredaktör för
ToppHälsa.

När etik, professionalism och patientens behov är i fokus.
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Ef terlyses:

Kontinuitet

”Vi vill ha ett sjukvårdssystem som leder till bästa tänkbara hälsa, där mötet
mellan läkare och patient prioriteras, ett system som bygger på förtroende,
lsammans
tillit och kontinuitet”, skriver ST-läkaren Märit Halmin, som tillsammans
dan.
med en kollega startade Läkaruppropet för drygt ett år sedan.

Hur sjuk är vården?
Ekonomen Stefan Fölster har skrivit
boken ”Den sjuka vården 2.0”.
”Politikerna lägger mycket krut
på processer istället för att mäta
riktiga resultat.”

Sid 8

Ojämlikhet kostar

KVINNOR FÅR VÄNTA
LÄNGRE PÅ DIAGNOS

Tvingas bryta
mot lagen?

En bra, tidig, snabb diagnos sparar
både lidande och pengar.

Allt fler röster höjs om att hälsooch sjukvården tvingas bryta
mot hälso- och sjukvårdslagen.

Sid 10

Sid 2, 6

Distribueras med Dagens Nyheter 2014.10.04 Frågor om innehållet besvaras av Jaana Logren Bergqvist, 08-440 88 68.
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Förtroende,
tillit och
kontinuitet

VISSTE DU ATT... Svenska Läkaresällskapet varje år samlar
läkare till Medicinska riksstämman för att utifrån vetenskap, etik,
utbildning och kvalitet fortbilda och diskutera hälso- och sjukvårdens
stora framtidsfrågor. I år den 4–5 december i Stockholm.

"Det är patienters rättighet att möta
a
läkare som kan prata om levnadsvanor.”
or.”

Foto: Privat
F
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Åsa Wetterqvist, sakkunnig inom hälsofrämjande
hälso- och sjukvård vid Folkhälsomyndigheten

En värdefull vård

Svensk hälso- och sjukvård tillhör
Foto: Samuel Unéus

Foto: Colourbox

världens främsta vad gäller resultat,
kvalitet och innehåll. Ändå är många
patienter missnöjda och det finns
många tecken på att effektiviteten
skulle kunna vara bättre. Vården har
dränkts i byråkrati, administration
och dåligt fungerande IT-system.
De senaste årens utveckling av hur

hälso- och sjukvården styrs lämnar
frågetecken om vart vi är på väg. Vården har i många delar av landet behandlats som en marknad. Patienten
har blivit kund och läkaren tvingas i
större grad producera vård på efterfrågan och inte efter medicinska behov.
Den svenska hälso- och sjukvår-

den vilar på två centrala principer;
människovärdesprincipen och behovsoch solidaritetsprincipen. Den första
principen säger att alla människor ska
behandlas lika i sjukvården utan hänsyn till kön, hemort, ålder, inkomst
eller social ställning. Den andra principen säger att vård ska ges efter behov;
den som har störst behov ska gå först i
kön. Ingetdera uppfylls idag.Först när
båda dessa principer är tillgodosedda
ska den mest kostnadseffektiva
behandlingen väljas. Patienten ska
också ges möjlighet till faktisk delaktighet i beslut om vilken vård som
är den lämpligaste.
Från Svenska Läkaresällskapet

menar vi att det är hög tid att ge större
plats för mötet mellan patient och
läkare som bygger på förtroende, tillit
och kontinuitet. I takt med utvecklingen har läkarkårens professionella
utrymme kommit att urholkas. De
styrningsprinciper som används (ofta
sammanfattade under beteckningen
NPM) riskerar att försvåra möjligheten att bedriva vård enligt hälso- och
sjukvårdslagen och riksdagens prioriteringsplattform. Vi tvingas också att
tumma på vår egen yrkesetik vilket på
sikt är en allvarlig utveckling.
Fokuseringen på ekonomi och allt
som går att mäta medför att mjuka
värden inte beaktas tillräckligt. Vi tror
att det finns en politisk samsyn över
partigränser om målen för hälso- och
sjukvården, men glöm inte vårdens
överordnade mål.

Bästa läsare,
D

u tidigare, nuvarande eller blivan-

de patient. Jag vänder mig till dig och
mig. Vad förväntar vi oss och vad
önskar vi av dagens hälso- och sjukvård?

Jag antar att du i samband med sjuk-

dom vill bli bemött av kompetent och inkännande personal. Personal som har tid
att lyssna, personal med möjlighet att bota, trösta, lindra. Jag antar att du vill känna
dig trygg, sedd och unik. Detta är också
vad jag som läkare vill kunna erbjuda dig.
Tyvärr har vi i dag ett sjukvårdssystem
som många gånger motarbetar den ambitionen. Dagens system är uppbyggt
som om sjukvården vore en industri. Vi
är ålagda att producera vård som om det
vore en vara. Vi uppmanas att konkurrera mellan kliniker likt en marknad. Vi
bedöms och ersätts utifrån kvantitet.
Detta är ett gigantiskt problem och
ett feltänk. Patienten är inte någon vara.

Sjukvården är inte och fungerar inte
som en fri marknad. Jakten på kvantitet
sker på bekostnad av kvalitet.

är det inte alltid lätt att förmedla, eller
ens veta vad du efterfrågar. Dina behov
riskerar att osynliggöras.

I varuproduktion kan man effektivisera genom att standardisera. I sjukvården riskerar samma standardisering
leda till att du som patient inte passar
in, du faller mellan stolarna.
Inom industrin kan man effektivisera genom att dela upp processer enligt ”löpandebandsprincipen”. I sjukvården hotar samma princip kontinuiteten och du som patient tvingas möta
nya läkare vid varje tillfälle. Möjligheten
till förtroende och ömsesidig kännedom mellan dig som patient och mig
som läkare går förlorad.

Jag är övertygad om att vi har samma mål och strävan. Vi vill ha ett sjukvårdssystem som leder till bästa tänkbara hälsa. Vi vill ha ett system där
möte mellan läkare och patient prioriteras. Vi vill ha ett system som skapar förtroende, trygghet och kontinuitet. Dit
är det lång väg kvar. Låt oss ta ett första
steg i den riktningen genom att lyfta
frågan och betona dess vikt för den nya
regeringen!

På en marknad är det efterfrågan
som styr. I sjukvården ska det enligt lag
vara patientens behov som styr. Mest
sjuk ska gå först. Tyvärr förhindrar dagens system detta. För dig som patient

Märit Halmin,
ST-läkare i anestesi och intensivvård
på Danderyds sjukhus. Sommaren
2013 startade hon och Lollo Makdessi
Läkaruppropet och fick 9 000 läkare
från Ystad till Kiruna att skriva på.
Medlem i Svenska Läkaresällskapets
projektgrupp "En värdefull vård".

S
SVENSKA
VENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

Ingemar Engström,
ordf. Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation

Kerstin Nilsson,
ordf. Svenska
Läkaresällskapet

• Läkarkårens vetenskapliga medlemsorganisation som främjar vetenskap, utbildning, kvalitet
och etik inom hälso- och sjukvård. Fackligt och politiskt obunden. Grundades år 1808.
L
• Svenska Läkaresällskapet
arrangerar bland annat den årliga Medicinska riksstämman,
4–5 decem
december i år, Berzeliussymposier, konferenser, seminarier och debatter i aktuella
medicinska ämnen. • Läs mer om Svenska Läkaresällskapet på www.sls.se.

Följ Svenska
Läkaresällskapet och
En värdefull vård på:
Kommunikationsansvarig Jaana Logren Bergqvist svarar på frågor om innehållet,
08-440 88 68, jaana.logren@sls.se www.sls.se
2 Svenska Läkaresällskapet
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VÄRLDENS STÖRSTA CIVILA SJUKHUSFARTYG LASTAT MED OPERATIONSSALAR,
UTBILDAD SJUKVÅRDSPERSONAL OCH ANDRA VOLONTÄRER HJÄLPER
DE MEST UTSATTA I AFRIKAS HAMNSTÄDER MED OPERATIONER,
VÅRD OCH UTBILDNING.
Hur vill du vara med?
Plusgiro: 90 00 93-6
Se Anne Lundberg besöka Africa Mercy i programmet Landgång – SVT PLAY.
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80

procent av sjukvårdens kostnader
står de kroniska
sjukdomarna för.

VISSTE DU ATT ...
... antalet operationer på grund av svår
fetma har ökat betydligt. I början av
2000-talet genomfördes 700–800
per år. 2011 drygt 8 300 operationer.

Foto: Lina Ikse Bergman
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”HUR MÅNGA AV DE 50 000 som drabbas av cancer
varje år som är ensamma och värnlösa kan jag inte veta. Men
ingen borde behöva vara det. Det är en utmaning inte för
sjukvården, utan för hela vår kultur.”
Ur Henning Mankells krönika i GP (21.3 2014) om cancervården.

Kontakt patient och läkare
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”Krisen kräver en räddnin
Våren 2012 drabbades Rolf Edman av en blodpropp som visade sig beror på en elakartad och
spridd cancer. Efter ett år med ständigt nya läkare skrev hans hustru Britt-Marie Ahrnell ett öppet
brev, där hon efterlyste kontinuitet inom cancervården samt en patientansvarig läkare, PAL.

J

”

ournalen är den enda som har ett

Text:
Maija
Axelsson
Foto:
Colourbox

sammanhållet medicinskt ansvar. På vår
fråga om inte någon människa har eller
tar detta ansvar, får vi svaret nej. Alla
har visserligen ansvar i ögonblicket, men
ingen har ansvar för helheten.”
Citatet är hämtat från Britt-Maries
öppna brev för ett år sedan. I dag har
Rolf en ”personlig” läkare, vilket de är
tacksamma för. Men kärnfrågorna om
kontinuitet i vårdkontakter och helhetsansvar för patienten kvarstår.
– Kontinuitet handlar om igenkänning och det handlar i sin tur om att
möta en icke-främling. En som manifesterar att den känner mig och att det
vi talat om tidigare kan återanvändas i
samtalet. Förtroligheten ligger i just
detta, att komma ihåg, följa upp, återanvända och sedan gå vidare. Det är enbart kontinuitet på individnivå som kan
skapa den plattformen, säger Rolf.

Han tillägger att en bra dialog med sin

läkare bara är en liten del när det gäller
svåra sjukdomar. Att få en cancerdiagnos är att hamna i en total livskris. Det
som sjukvården kallar ”vård” är för de

”Har specialistvården
blivit liktydig med en
effektiv produktion
av korta möten?”

– En patientansvarig läkare manifesterar detta omhändertagande genom att bry sig över tid och genom att vilja
detsamma som du själv; att kämpa mot cancern, säger Britt-Marie Ahrnell.

sjuka och anhöriga snarare att likna vid
krishantering. I kampen mot en osynlig
och livsfarlig fiende är läkaren hoppet,
livlinan och räddningsledaren.
– Läkaren är den enda som är påtagligt
räddande i en i övrigt abstrakt och obegriplig ny värld av ingrepp, strålning, gifter, lidande och tuffa biverkningar. För att

Löfte om en fast vårdkontakt
År 2010 avskaffade Socialstyrelsen

kravet på att utse en patientansvarig läkare, (PAL)och i vissa fall en patientansvarig sköterska (PAS). Det ersattes
med en ny bestämmelse om en fast
vårdkontakt. Enligt den ska verksamhetschefen se till att vården tillgodoser
patientens behov av trygghet, kontinu-

4 Svenska Läkaresällskapet

itet, samordning och säkerhet.
Verksamhetschefen ska utse en fast
vårdkontakt för patienten om det är nödvändigt, eller om en patient själv begär
det. Det ersätter det tidigare kravet på att
utse en patientansvarig läkare, PAL.
Enligt Socialstyrelsens uppföljning av
lagändringen har majoriteten av vård-

orka med och klara allt detta behöver man
någon vid sin sida, någon som ger hopp,
energi och livsvilja. Och för det krävs en
människa, en relation. Kontaktsköterskan
gör ett jättefint arbete, men kan aldrig
ersätta läkarkontinuitet, säger Rolf.
Att bristen på kontinuitet kan påverka patientens ”stridsvilja” och behand-

lingens utfall, är båda övertygade om.
– Ja, i allra högsta grad. Om varje
möte sker med en främling som ännu
en gång ber dig berätta hur det är, känner
man till slut fullständig resignation.
Större delen av mötet läser läkaren
journalen på skärmen, och själv blir
man närmast helt apatisk och slutar att

centralerna och cirka hälften av sjukhusklinikerna fortfarande inte haft några patienter som tilldelats en fast vårdkontakt.

➤ Knappt 60 procent av landstingen
har informerat sin personal om lagändringen.
➤ Knappt 50 procent av landstingen
har på något sätt informerat allmänheten om rätt till fast vårdkontakt.
➤ Endast ett landsting har information
om fast vårdkontakt på sin webbplats.
➤ En minoritet av landstingen har information om fast vårdkontakt på landstingens informationswebbplats 1177.

För de kommuner, vårdcentraler och

landsting som svarat på Socialstyrelsens
enkät visar uppföljningen följande.
➤ Enbart 14 procent av kommunerna, 20
procent av vårdcentralerna och 20
procent av landstingen har rutiner för
hur en fast vårdkontakt ska arbeta.

Fina och fula sjukdomar?
En miljon svenskar är drabbade av urininkontinens. Ändå finns
det väldigt få vetenskapliga artiklar i ämnet, konstaterar Katarina
Hamberg, professor i allmänmedicin, Umeå universitet.
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”JAG FÖRSÄKRAR PÅ heder och samvete att jag i min läkargärning
skall sträva efter att tjäna mina medmänniskor med humanitet och vördnad
för livet som rättesnöre. Mitt mål skall vara att vårda och främja hälsa, att
förebygga sjukdom samt att bota sjuka och lindra deras plågor.”
Ur Läkareden, ursprungligen författad av Hippokrates, läkekonstens upphovsman

Foto: iStockphoto

Foto: Mattias Pettersson
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Krönika

AB Kroppens
kvartalsmöte

”Läkaren är den enda
som är påtagligt räddande
i en i övrigt abstrakt och
obegriplig ny värld.”
Foto: Maija Axelsson

känna mening med dessa läkarmöten
som lämnar dig utan hopp och energi.
Att få besked om cancersjukdom är

att gå en otrygg framtid till mötes. Trots
att man aldrig kan känna sig trygg i
sjukdomen eller behandlingen, kan
kontinuiteten – känslan att man är väl
omhändertagen – ge en viss trygghet för
patienten och anhöriga.
– En patientansvarig läkare manifesterar detta omhändertagande genom
att bry sig över tid och genom att vilja
detsamma som du själv; att kämpa mot
cancern. Kort sagt, det finns ingen som
helst trygghet i att möta olika läkare
varje gång. Det är också enbart genom
kontinuitet och en läkare som känner
patienten som vården kan bli personcentrerad. Då tar man hänsyn till och
anpassar vården efter individen, och
följer inte enbart de program och riktlinjer som är lika för alla.
En specialistvård där man inte lär

känna sina patienter drabbar även lä-

Foto: Alicia Swedenborg/Johnér

Britt-Marie Ahrnell, anhörig

karna och vården i stort. Rolf och BrittMarie frågar sig hur läkare ska lära sig
något och utveckla sin erfarenhet om
de inte får följa och se konsekvenser av
sina beslut och insatser.
– Om det inte finns kontinuitet, kan
vi ens kalla det för specialistvård? Utan
kontinuitet finns ju inte kunskapen om
samspelet med patienten, och det är väl
att vanhelga ordet vård. Det är först när
generella program och riktlinjer kombineras med en patientansvarig läkares
insatser, omtanke och förmåga att individanpassa som patienten kan känna sig
väl omhändertagen, menar Britt-Marie
Ahrnell.
– Att vi ens har det här samtalet (intervjun, red.anmärkn.) är egentligen
ganska absurt. Inom medicin och läkaretik har relationen till patient ju varit
en grundsten ända sedan Hippokrates
tid. Och nu sitter jag som anhörig och
måste argumentera för att den är viktig,
fortsätter hon
– Jag ser debatten om kontinuitet som
ett tecken på att vården kommit vilse.

S

För mer än två år sedan, när jag kallades till läkarna första gången sedan jag
ramlat ihop i ett epileptiskt anfall och tappat talförmågan under en joggingrunda,
och sedan magnetröntgats utan och innan, satt jag i den kalla stolen (varför är det
så kallt på sjukhus?) och mottog en slagserie av sällan skådat slag.
Först en rejäl vänsterkrok: ”Du har en tumör i din hjärna”. Sedan en uppercut
med högern så jag såg stjärnor: ”Den sitter så illa till att vi inte kommer att kunna
operera bort den helt”. Alltid samma visa: inget inledande small talk, ingen pardon
och ingen tröstande hand.
Det är fascinerande. Att kunna se en människa bryta ihop framför sig, att se ångesten i ögonen på den person man precis serverat ett potentiellt dödsbesked till,
men ändå kunna avstå ett lugnande ord tyder på en imponerande självkontroll. För
det är så jag vill se det. Självkontroll. Inte blasé av för många liknande situationer.
Första gången jag bröt ihop i den där kalla stolen grät jag i kanske två minuter
innan det slog mig hur absurt allt kändes. Vi var fyra personer i rummet, en som
kved ut sin dödsångest och tre andra som satt tysta och tittade på.
Inte ett peppande ”såja, nu ska vi inte ge upp”. Inte en hand p
på
min axel. Jag slutade gråta och efter det fattade jag också
poängen. It’s not personal. It’s business.
Och tro mig när jag säger att det verkligen är okej.
I dag kan jag till och med uppskatta de avskalade
e mötena
och se skiten med hjärntumören som ett kliniskt problem
som jag och mina läkare tillsammans ska försöka lösa.
ösa. Som
en punkt överst på agendan på AB Kroppens kvartalsmöte.
talsmöte.
Fast då och då skulle jag ändå uppskatta en kram.

Pamela Andersson
n

Foto: Bonnier Fakta

Chefredaktör för ToppHälsa,
medlem i SVT:s Sportpanel i
Gomorron Sverige. Har just avslutat
sin nionde cellgiftsbehandling för
sin hjärntumör och har skrivit boken:
en:
Jag ska inte dö idag (Bonnier Fakta).
kta).

Foto: Andreas Dienert

gsledare”

äga vad man vill om mina läkare på Karolinska Universitetssjukhuset
i Solna, men de är alltid rakt på sak. Som vid läkarbesöket efter min första
behandling: jag hann knappt sätta mig på stolen framför teamet som
skulle berätta för mig att behandlingen lyckats, att jag vunnit första ronden
mot hjärntumören i mitt huvud, förrän den första käftsmällen kom.
”Strålningen har inte lyckats.” Huvudet föll åt vänster och jag hann aldrig parera
käftsmäll nummer två: ”Vi sätter in cellgifter redan i kväll”. Inte ett ”hej”, inte något
försök till småprat om vädret, inte ett ”hur har det känts på sista tiden?”.
Bara pang-pang. Total knockout. Och det var inte första gången jag gick i golvet
på första slaget.

Enligt tidigare lagstiftning
var vårdgivarna ansvariga
att välja en fast läkarkonttakt i primärvården. Från
2010 gäller en ny bestäm2
melse om en fast vårdm
kkontakt istället, men hittills
följs
f
bestämmelsen av
vväldigt få landsting och
vvårdcentraler.
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Belöning viktigt
Personer som upplever att de har en arbetssituation där belöningen
upplevs som liten i förhållande till ansträngningen, utvecklar mer
symtom på depression och utmattningssyndrom än andra. Källa: SBU,

”Men det är fortfarande min mamma
som behöver tröst, kramar och oceaner
av kärlek hur knäpp hon än är.”

SJUKVÅRDENS kostnader ökar
med minst 1,5 miljarder euro i EU
genom infektioner med antibiotikaresistenta bakterier.

Thomas Bodström om sin alzheimerdrabbade mamma i Svenska
Läkaresällskapets medlemstidning SLS Aktuellt.
Foto: Anna-Lena Ahlström

Vad styr vården?

L äkarna säger ifrån:

Vården tvingas bryta m
Både patienter och läkare verkar vilja ha en mer långsiktig relation och mer
tid med varandra, utan att lyckas få till det. Och allt fler inom läkarkåren känner att
de systemförändringar som skett under senare år, försvårar deras möjligheter att arbeta i
enlighet med sina yrkesetiska regler och Hälso- och sjukvårdslagens principer.

D
Text:
Ulrica
Segersten
Foto:
Truls Busch
Christensen
& Colourbox

et var som om journalisten Maciej
Zaremba släppte anden ur flaskan med
sin artikelserie i DN om hur systemförändringar som NPM (New Public
Management) styr hälso- och sjukvården
bort från helhetstänk, kontinuitet, jämlikhet och empati. Han lyckades formulera det många läkare och patienter känt
under en längre tid.
– Svenska Läkaresällskapet kände väldigt tydligt att det skapades förhoppningar om att vi skulle ta tag i frågan,
säger Ingemar Engström, ordförande för
SLS nämnd för medicinsk etik och professor i barn- och ungdomspsykiatri.
Det finns en stor förväntan inom läkarkåren att vår röst ska bli starkare i frågan.
– Det är ingen romantisk nostalgisk
dröm att vi som läkare har en yrkesetik
att följa, nämligen att alltid ha patientens bästa för ögonen, säger Ingemar
Engström. Vi måste ha ett system som
främjar kontinuitet i kontakt med patienten.
New Public Management är inte

”

unikt för Sverige eller för sjukvården.
Till exempel skolan styrs på liknande
sätt, men Sverige har en tendens att gå
väldigt långt i att anamma modeller,
menar Ingemar Engström.

Det är ingen romantisk
nostalgisk dröm att vi som
läkare alltid ska ha patientens bästa för ögonen.

Målet för hälso- och sjukvården är enligt lagen ”en god hälsa och en vård på
lika villkor för hela befolkningen” och
”den som har det största behovet av hälsooch sjukvård ska ges företräde till vården”.
– Vi vill att riksdagens prioriteringsplattform fortfarande ska få gälla och
vår yrkesetik som läkare inte längre
naggas i kanterna. Därför kan vi inte
stillatigande se på när sjukvården, som
vi ser det, bryter mot hälso- och sjukvårdslagen i det dagliga arbetet, säger
Ingemar Engström.
Shirin Ahlbäck Öberg, docent vid statsvetenskapliga institutionen vid Uppsala
universitet, har sagt att detalj- och ekonomistyrningen i offentlig sektor har
blivit så stor att det lämnas lite utrymme
till de yrkesverksammas professionella
omdöme, både inom vården och skolan.
De mått som man inom vården ska återrapportera stämmer sällan överens med
till exempel läkarnas uppfattning om
vad som är ett väl utfört arbete.
– Det är slående hur stark ställning
ekonomer har som uttolkare av kvalitet.
Det har bland annat inneburit att utvärderingarna i regel koncentrerar sig
på det som går att mäta, och man blir
slav under metoden – det som inte går
att mäta finns inte (som till exempel
samtal med patienter, vidareutbildning,
forskning och undervisningstid på universitetssjukhusen).
När Märit Halmin, narkosläkare vid
Danderyds sjukhus, tillsammans med
kollegan Lollo Makdessi startade det så

HUR FICK SVERIGE MANAGEMENTSTYRNING AV VÅRDEN?
I Sverige började NPM-reformer successivt att införas under andra hälften av 1980-talet.
– De nya styrsystemen infördes som svar på en djup kris, sade Klas Eklund, SEB ekonom,
vid ett seminarium i Almedalen förra året när NPM debatterades.
– De ekonomiska problemen var så svåra, och missnöjet med bristen på valfrihet så stort, att
något måste göras, sade han.
I det läget framstod det nu kritiserade NPM som en kompromiss som kunde få brett politiskt stöd. Ett styrkoncept hämtat från företagsvärlden, som innebär mer marknadsrknadsmpas
och managementtänkande, resultatmått och utvärderingar. NPM började tillämpas
i Storbritannien och USA i början av 1980-talet, och fick senare global spridning.
ng.
Filosofin bakom NPM tillämpas inte bara inom vården, utan även på högskolor
or
och universitet samt inom de flesta offentliga myndigheter i Sverige.

6 Svenska Läkaresällskapet

kallade Läkaruppropet för ett år sedan,
sa hon:
– Vi måste sluta vara en kår som reagerar surt på redan fattade beslut. Vi
kan inte vänta på att någon ska agera åt
oss. Detta är inte ett särintresse. Vi måste
våga höja rösten som profession. Våga
formulera oss gemensamt.
Med projektet ”En värdefull vård” vill
Svenska Läkaresällskapet bygga upp
kunskap och så småningom ett policydokument för vad en värdefull vård
b
betyder
i praktiken.
– Det är också ett sätt att idka självkritik
o fråga vad vi som läkare har försumoch
m att göra, säger Ingemar Engström.
mat
– För att bygga förtroende och tillit
m
mellan
läkare och patient behövs konti-

nuitet. Patienten står ju i en beroendeställning. Så utan tvekan har vi läkare
ansvar. Men det är viktigt att också förebyggande av hälsa blir en viktig del av
den värdefulla vården. Både ur ett barnoch ungdomsperspektiv och med tanke
på ökningen av psykisk ohälsa, säger
Peter Friberg, professor i klinisk fysiologi,
Göteborg, tidigare ordförande i SLS.
– Det gäller att inte bara peka på andra, utan att vi som yrkeskår tänker efter
hur vi hamnade här. Hur kommer det
sig att till exempel svenska läkare i snitt
har 864 patientbesök per läkare och år,
medan samma siffra för Sydkorea är
6 500 och 2 500 för Tyskland? Det är bara
Mexiko, Brasilien och Sydafrika som
har färre läkarkonsultationer per capita,
enligt OECD Health Statistics 2013.
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Visste du att ...

ANNONS

FÅ KONSULTATIONER

... kostnaden för hälso- och sjukvården i Sverige är
något över genomsnittet i OECD-länderna, liksom
sjukvårdskostnaden per capita och årlig tillväxtökning?

I Sverige är antalet läkarkonsultationer per capita näst lägst och
uppskattat antal konsultationer
per läkare lägst inom OECD.

50 ÅR AV
GOD PRAKTIK

mot lagen

Praktikertjänst är ett unikt vårdföretag som funnits i
över femtio år. Vi tar ansvar för och utvecklar svensk
hälso- och sjukvård inom en rad områden, från födsel
till ålderdom.
Vi är stolta över den vård som vi ger tiotusentals
patienter varje dag. Tillsammans arbetar vi för en vård
av hög kvalitet och god kontinuitet. 83 procent av våra
patienter får träffa den läkare de har valt. Det gör oss
lite bättre varje dag och det kallar vi god praktik.

”

Det gäller att inte bara
peka på andra, utan att
som yrkeskår tänka efter:
hur hamnade vi här?”
Peter Friberg, professor klinisk fysiologi,
Göteborg, tidigare ordförande i SLS.

Foto: Paul Hansen

I Almedalen debatterades ”En värdefull
vård” istället för NPM. Sjukvårdspolitiker var
inbjudna av Svenska Läkaresällskapet till
paneldebatt. Politikerna var rörande eniga
om att den administrativa bördan för läkare
blivit för stor, och att relationen mellan
politiker och hälso- och sjukvården måste
präglas mer av tillit än av kontroll.

Maciej Zaremba

Ingemar Engström

– Det är ingen överdrift att påstå att
vi inte utnyttjar våra resurser på bästa
sätt, konstaterar Ingemar Engström.
Varför var det så tyst i läkarkåren innan

Zaremba tände gnistan? Är det för att läkarkåren alltid varit så ”broder/systerduktig” eller för att systemförändringen
kommit smygande? Frustrationen har

kanske sakta tilltagit under många år?
– Vi menar att en efterfrågestyrd
vård hotar behovs- och solidaritetsprincipen, som enligt riksdagens prioriteringsplattform ska vara överordnad
kostnadseffektivitetsprincipen. Resultatet
är att vi får en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser patientens
behov, säger Ingemar Engström.
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20

procent av de
kroniskt sjuka
är under 20 år.

”Forskning visar tydligt att en människas
sociala position i hög grad påverkar
hans eller hennes hälsa”.
Michael Marmot professor i Epidemiologi, öppningstalare vid årets Medicinska riksstämma

PSYKISK HÄLSA BLAND UNGA
Foto: Colourbox

ANNONS

”Det är angeläget att en ökad psykisk
ohälsa bland barn och ungdomar uppmärksammas inom skola, vård och omsorg”,
skriver Socialstyrelsen.

Styrning av hälso- och sjukvården 2014

”Lika vård
verkar inte
gälla psykiskt sjuka”

Systemfel i vården

Foto: Samuel Unéus

Ste fan Fölster:

Lena Flyckt, ordförande i Svenska
Psykiatriska Föreningen.

Den som läser ekonomen Stefan Fölsters senaste
bok Den sjuka vården 2.0 får sin tilltro till
den svenska sjukvården rejält omskakad.

H
Text:
Sofia
Hillborg
Foto:
Elisabeth
Ohlson
Wallin
Illustr.:
David
Marklund

Patienter med psykisk sjukdom
dör ofta, för ofta, i sjukdomar
som i stor utsträckning hade
gått att behandla.

Lika vård för alla gäller inte den
grupp människor som drabbas av
psykisk ohälsa. Det finns stora
brister när psykiskt sjuka söker för
fysiska sjukdomar. Patienter med
schizofreni dör i genomsnitt 15 år
tidigare än befolkningen i allmänhet. Och det av sjukdomar som
kan åtgärdas.
– De med psykisk ohälsa får inte
samma tillgång till vanlig vård som
andra medborgare. Och det gäller
inte enbart patienter inom tung
psykiatrivård. Socialstyrelsens utredning visar att det även rör den
som får lindrigare psykiska sjukdomar, säger Lena Flyckt, ordförande
i Svenska Psykiatriska Föreningen.

ur kommer det sig till exempel att

svenska läkare i snitt bara hinner med
862 patienter om året eller färre än fyra
patienter om dagen? Det är lägst bland
alla OECD-länder. Ändå har vi ovanligt många läkare per 1 000 personer.
– Det handlar om ett antal olika systemfel. Exempelvis har Sverige för få
läkare i primärvården, vilket innebär att
många patienter kommer in till sjukhusens akutmottagningar. Ett annat problem är att det inte längre finns patientansvariga läkare, menar Stefan Fölster.
I andra OECD-länder möter läkarna
betydligt fler patienter varje år. I Sydkorea är antalet 6 500, i Tyskland 2 500.
Dessutom är den svenska tendensen
fallande. År 1975, när det bara fanns
drygt 8 500 läkare i Sverige, tog varje
läkare emot drygt 2 000 patienter per år.
Till råga på allt verkar det finnas ett
samband mellan hög produktivitet, hög
kvalitet och gott patientbemötande.
Skillnaderna i produktivitet inom den

svenska hälso- och sjukvården är också
stora. En offentliganställd läkare på
sjukhus har i snitt bara 1,9 patientbesök
om dagen, medan läkarna i primärvården
möter 12,6 patienter varje dag. Även
om man räknar bort tid för
ronder, mer komplicerade patienter samt
undervisning och
forskning, så kvarstår
en stor och oförklarlig skillnad.
– Kanske beror det
på att i primärvården
mäts det hur
snabbt vårdcen-

Ett exempel är att man inte får
En offentligt anställd läkare på sjukhus har i snitt bara 1,9 patientbesök om dagen, medan
läkarna i primärvården möter 12,6 patienter per dag.

tralerna svarar i telefon – och en vårdcentral som inte fungerar riskerar att bli
av med patienter. Svensk hälso- och
sjukvård har allvarliga kommunikations- och informationsproblem. Och
bristen på kontinuitet kostar enormt
mycket pengar, anser Stefan Fölster.
Dubbelarbete är vanligt. Ofta träffar
patienter olika läkare varje gång, som alla
tvingas läsa in sig på patienten för första
gången. De illa fungerande IT-systemen
stjäl också tid och är en källa till frustration samtidigt som systemfel i vårdapparaten skapar onödig administration.
– Sjukhusen har ingen koll på sina
patientflöden och det finns inga system
som håller koll. Det innebär att många
läkare själva ringer runt och jagar platser åt sina patienter.

”Vi har eett system som
mäter processer
istället
p
för rik
riktiga
resultat.”
k
Stefan Fölster, ekonom och författare
S
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Stefan Fölster pekar ut en tredje orsak

till problemen i svensk sjukvård: ledningens bristande kompetens.
– Managementnivån på sjukhusen
är väldigt varierande. Om det fungerar
bra någonstans betraktas det som ett
under. Personalpolitiken är ofta en katastrof, inte minst vid vissa universitetssjukhus som kan ha en omsättning
bland sjuksköterskorna på 25 procent
på ett år. Ändå vägrar man förhandla
om lönerna. Istället förlitar man sig till
stor del på inhyrd personal. Svaga, inkompetenta ledningar missar att utnyttja
läkarkåren optimalt.
Det senaste året har kritiken mot

New Public Management (NPM) tidvis
varit hård. Många är kritiska mot att
ökande administration tar tid från patienterna. Stefan Fölster köper inte riktigt
den problemställningen och menar att
det finns internationell forskning som
ger en mer positiv bild av NPM så länge
man mäter riktiga resultat.
– I Sverige lägger sjukvårdspolitikerna istället mycket krut på processer.

hjärt-kärlkirurgi som hade räddat
livet. Det kan även gå allt för lång
tid innan diabetes upptäcks.
– Dels finns en stigmatisering
kring dessa patienter, med gamla
fördomar som tyvärr lever kvar.
Sedan utgår många ifrån att de redan har sin hälso- och sjukvård
tillgodosedd inom psykiatrin.
Lena Flyckt menar att en utmaning är att överbrygga gränsen
mellan psykiatrin och annan vård.
– Tyvärr ställer budgetgränserna
till problem, de stimulerar inte till
de åtgärder som skulle behövas.
I Huddinge har Psykiatri Sydväst

funnits tillgänglig på flera vårdcentraler, vilket lett till att man
uppmärksammat fysiska sjukdomar
hos patienter med psykisk ohälsa
tidigare.
– Men man fångar även upp
psykiatriska problem hos dem som
söker för vård av fysiska problem.

Läs mer: Socialstyrelsens utredning
Somatisk vård och sjuklighet vid
samtidig psykisk sjukdom – diabetes.
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På väg mot en
ännu bättre vård
Den skånska hälso- och sjukvården har genomgått stora förändringar
det senaste året. Nu vill regiondirektör Jonas Rastad och hälso- och
sjukvårdsdirektör Ingrid Bengtsson-Rijavec satsa för framtiden.
Skåningarna minskar i vikt, röker
inte lika mycket som förr och har dragit
ned på alkoholen. De har landets bästa
njursjukvård, och diabetes- och hjärtsjukvården ligger i världsklass. Men det
innebär inte att regiondirektör Jonas
Rastad och hälso- och sjukvårdsdirektör
Ingrid Bengtsson-Rijavec är nöjda.
– Gör vi rätt saker på rätt vårdnivå? Jag
tror inte alltid det är så. Och behöver
sjuksköterskor dela ut mat till patienterna, eller kan det hanteras av andra? säger
Jonas Rastad.
Det är en ständig jakt på förbättring.
Efter tre månader på posten som regiondirektör, tog Rastad initiativ till en radikal
omorganisering av sjukvården i Region
Skåne.
– Man kan säga att vi har byggt om
den skånska sjukvården för att kunna öka
samverkan mellan sjukhusen och primärvården, och satsa på hemsjukvården.

Jag tror att för varje gränssnitt man tar
bort minskar risken att patienten hamnar
i kläm, säger Jonas Rastad och fortsätter:
– Tidigare har patienterna gått tvärsigenom ett system som är designat på
vertikalen. Vi vill att vården möter invånarna där de söker den.
– Vi ville att de skulle välja den stig vi
ordnat. Men det funkar inte så. Då behöver
vi se till att organisera vården så att primärvården finns nära akutmottagningarna, dit
många av patienterna kommer, och att
hemsjukvården verkligen fungerar, konstaterar Ingrid Bengtsson-Rijavec.
Forskningen har slagit fast hur viktigt
sociala faktorer är för hälsan. Malmökommissionen, som studerade hälsan på
invånarna i Malmö, bekräftade att utbildning, boende och livssituation påverkar
hälsan och medellivslängden.
– Därför blir det förebyggande arbetet
starkare om det sker i samarbete med

”Den största tillgången
offentlig sektor har är
personalen. Om de
trivs och utvecklas blir
vården bättre”, säger
Jonas Rastad och
Ingrid BengtssonRijavec.

många aktörer. Den kommunala verksamheten, skolans inflytande, hur stadsmiljön
planeras, integration och sysselsättning –
misslyckas man med dessa bitar finns
risken att människor hamnar i psykisk
ohälsa, som på sikt kan yttra sig i somatisk
sjukdom, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec.
Hälso- och sjukvården kopplas in när
folk har blivit sjuka, men det finns mycket
att göra för att undvika eller skjuta upp
sjukdom. Därför satsar Region Skåne på
den förebyggande vården.
– I Skåne arbetar vi även med kultur
på recept, fysisk aktivitet på recept samt

grön rehab på recept, säger Ingrid
Bengtsson-Rijavec.
– För det vore ju synd om man inte
mår bra när man bor i Skåne, som är så
fantastiskt, säger Jonas Rastad.

www.skane.se

Vill du ge vård
i Kongo?
Mer än trettiofem tusen kvinnor har vårdats på
Panzisjukhuset i östra Kongo efter att ha utsatts
för våldtäkt. Chefsläkaren Denis Mukwege, har
blivit världsberömd och mångfaldigt prisbelönt
för sina insatser för alla dessa drabbade kvinnor.
Samtidigt är dr Mukwege väldigt tacksam för det
stöd till sjukhusets allmänna drift som i alla år har
kommit från privata svenska givare. ”Det har i
vissa lägen varit avgörande för att kunna fortsätta
driva verksamheten”, säger han. Via Läkarmissionen
bekostas – bland mycket annat – dr Mukweges
och många av de övriga läkarnas löner.
Om du vill vara med och stötta denna modiga
och ovärderliga insats – som bedrivs under
ytterst svåra förhållanden – kan du antingen
sätta in en gåva på pg 90 00 21-7. Skriv ”Panzi”
som ändamål – eller gå in på läkarmissionen.se
och bli en regelbunden understödjare av denna
verksamhet. Du bestämmer själv hur mycket och
hur ofta du vill ge. Varje gåva behövs.
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Foto: Samuel Unéus

Att specialistläkare som fått sin legitimation
inte har krav på fortbildning, som till exempel
för revisorer, oroar Stefan Lindgren, vice
ordförande Svenska Läkaresällskapet.

"Folkhälsofrågan behöver hanteras
mycket tidigare på samhällsnivå,
redan i samhällsplaneringen."
Johan Carlsson, GD Folkhälsomyndigheten

Rökningen minskar
Varannan rökare dör i förtid av sitt bruk och förlorar i genomsnitt sju till
åtta år av sin förväntade livstid. Ur ett folkhälsoperspektiv är det därför
positivt att åtgärder under de senaste 30 åren minskat rökningen.

Kroniska sjukdomar

1 miljon
drabbade

”I Sverige finns minst en
miljon människor med en
reumatisk sjukdom.”
Anne Carlsson

FOLKSJUKDOMAR
De vanligaste förekommande
kroniska sjukdomarna tillhör
grupperna hjärt- och kärlsjukdomar, diabetes, cancersjukdomar,
lungsjukdomar såsom astma, allergi och KOL, psykiska sjukdomar inklusive beroendesjukdomar,
neurologiska sjukdomar, muskeloch ledsjukdomar samt långvariga
smärttillstånd. Kroniska sjukdomar ligger bakom 87 procent av
dödsfallen inom EU.
• Nästan 300 000 personer i
Sverige har psoriasis, vilket gör den
till en av våra vanliga kroniska folksjukdomar.
Enligt Anne Carlsson riskerar kvinnor, och speciellt de med ryggsmärtor, att få diagnos om reaumatisk sjukdom alldeles för sent. Det kostar samhället
mycket pengar och skapar lidande i onödan.

Tidig och snabb diagnos spar lidande och pengar

Krossade fördomar
Det finns många fördomar och okunskap om människor som
har ont i ryggen. Speciellt om man råkar vara kvinna. Det säger
Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet.
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n tredjedel av alla sjukskrivna i Sverige

har sjukdomar i rörelseorganen, exempelvis inflammerade ryggar.
– Men i dag tar det i genomsnitt åtta
år för en kvinna att få diagnosen inflammerad ryggsjukdom och sex år för
en man, säger Anne Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet.
Enligt Reumatikerförbundet beror
det på kunskapsbrist inom primärvården, och brist på kontinuitet och samverkan i vården som helhet. Ett annat
stort problem är att reumatiker ofta blir
multisjuka, delvis på grund av att de får
biverkningar av läkemedlen. De får cancer, diabetes och så vidare. Men samarbetet mellan olika specialiteter är dåligt.
– Det är mer inlåst än någonsin mellan
specialiteterna, och med ersättnings-

systemen försöker vårdgivare ändå behålla patienterna hos sig.
Anne Carlsson tror att hon har haft

reumatisk ryggsjukdom ända sedan
barndomen, men hennes sjukdom upptäcktes inte förrän 1997, 30 år senare.
Fortfarande är det mycket vanligt att
reumatiker får sin diagnos alldeles för
sent. Och det får allvarliga konsekvenser för individerna.
– Det här är en degenerativ sjukdom
som kan innebära stora förändringar i exempelvis ryggraden. I dag finns det bra
biologiska läkemedel som bromsar sjukdomen, men om man inte får sin diagnos
förrän efter åtta år finns det stor risk att
sjukdomen har hunnit accelerera. Och
det som är förstört är förstört.
De sena diagnoserna kostar också

”Inom primärvården känner
man inte till att symtomen ser
annorlunda ut för kvinnor
än för män.”
10 Svenska Läkaresällskapet

samhället mycket pengar. Enligt utredningar från början av 2000-talet kan
samhället tjäna två miljoner kronor per
år för varje person som får en bra, tidig
och snabb diagnos. Men hur kommer
det sig att diagnosen dröjer så länge?

– Det handlar om okunskap i primärvården. Man känner till exempel inte till
att symtomen ser annorlunda ut för
kvinnor än för män, eller att misstänkta
fall ska skickas på magnetröntgen.
Att personal byts ut hela tiden i primärvården och att patienter ofta möter
stafettläkare gör inte saken bättre.
– Det är rent förödande att man möter
olika människor varje gång. Man har inte
någon som utreder hela sjukdomshistorien. Det finns många fördomar mot
människor som har ont i ryggen.
Men det finns också exempel på vård
som fungerar. Anne Carlsson, som själv
har en reumatisk sjukdom, vet vilken
skillnad det kan innebära.
Anne fick en biverkning av en av sina
mediciner. Hon blev täppt i bihålorna och
näsan, vilket dels innebar att hon blev
döv på ena örat, dels att hon fick problem
att andas, vilket drabbade sömnen. Anne
bor i Karlstad, men arbetar i Stockholm
och efter mycket tjat fick hon en remiss
från reumatologen i Karlstad till en offentligt finansierad privat öronspecialist i Stockholm.
– Jag var väl inte överförtjust, men
gick dit i alla fall. Där fick jag träffa en
öronläkare som undersökte mig länge
och väl. Till slut sade han: ”Jag måste
göra magnetröntgen på dig”. Jag bröt
ihop, för jag visste ju att det brukar ta

minst tre månader att få en magnetröntgen.
Men inte. Anne behövde bara gå tre
trappor ner och vänta en kvart på att få
sin röntgen.
– Sen gick jag upp till läkaren igen,
han tittade på röntgenbilderna och sade
att han måste göra en odling. Jag bröt
ihop igen, jag vet ju hur lång tid provtagning och väntan på provsvar brukar ta.
Fel igen. Istället fick Anne gå några
trappor för att komma till labbet i samma byggnad och sedan komma tillbaka
till läkaren igen.
– Så tittade han på röntgenbilderna:
”Jag måste operera, du måste få ett rör
insatt i örat”. Då bröt jag ihop igen, men
då sade han. Du går bara ut till syster så
lägger hon bedövning. Sen kommer du
in till mig igen om 30 minuter. Så jag
gick dit döv 8:15, kom ut därifrån 12:15
och kunde höra igen tack vare röntgen,
provtagning och operation samma dag.
I vanliga fall hade en vårdinsats som

denna tagit nio månader – om alla inblandade hade hållit vårdgarantin.
– Logistiken fungerade klockrent.
Men i allmänhet är strukturen i sjukvården helt vansinnig. Som patient vet man
inte vart man ska ringa, vart man ska ta
vägen. Man kan fråga sig vem vården är
till för? För de sjuka eller vårdapparaten?
Det blir inte billigare med ineffektiv vård.

Hela denna bilaga är en annons från Svenska Läkaresällskapet
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... Arga doktorn

Smärtläkare Björn Bragée, alias Arga doktorn från SVT.
Vilka ojämlikheter ser du som allvarligast inom hälso- och sjukvården?

– I programmet Arga doktorn fick vi
1 000 rörande och skrämmande patientberättelser om hur man upplevde
en vård utan personlig värme och kontakt, med långa väntetider och uteblivna diagnoser. När vi sedan granskade
detta i detalj för de patienter vi skildrade,
fann vi att upplevelserna var sanna och
trovärdiga. Det är oacceptabelt att skillnaden i överlevnad vid svåra diagnoser
kan skilja 50 procent mellan olika
landsting, att det kvarstår könsskillnader när det gäller hjärt- och cancervård, och sociala skillnader i livslängd
och vårdtillgänglighet. Vi har en ojämlik vård där friska, rika män i storstäder
får de bästa chanserna. Så kan vi inte ha
det. Tack och lov har politikerna, inrättat öppna jämförelser och skapat en ny
patientlag, så hopp finns om bättre tider.
Det skylls ofta på brist på resurser.
Om alla fick den vården som behövdes skulle systemet väl kollapsa?

– Inte då. Vi tilldelar vården allt mer
resurser varje år, till och med mer än tillväxten i landet. Om alla fick den vård de
behövde tidigt och utan krångel, skulle det
bli billigare, inte dyrare. Konkret skulle patienter med blåscancer inte behöva vänta i
månader på operation, utan få det gjort
alldeles omedelbart. Det frigör resurser,
ger mindre komplicerade ingrepp och
färre biverkningar. Och antalet drabbade
i cancerkön ökar ju inte för att man betar
av den. Som det är nu far de illa.
Vem ska ha det yttersta ansvaret för
en bra och jämlik vård?

– Jag tycker inte man kan ge politiken allt ansvar, vi läkare har vårt, och
faktiskt har patienten också ansvar för
att vara tydlig och hjälpa till i vårdprocessen. Problemet är kanske att det just nu
mest är en anonym tjänstemannakår som
har ansvaret, en ineffektiv organisation.
Jämfört med andra länder ger detta otro-
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”Öppna jämförelser och nationella kvalitetsregister är en möjlighet att
synliggöra ojämlikheter i vården. Svenska Läkaresällskapets roll är att noga
bevaka att kopplingen mellan registren och läkarna behålls, så att rätt saker
kan mätas och följas upp.” Filippa Nyberg, vd Svenska Läkaresällskapet

ANNONS

ligt lite patienttid för läkarna. I snitt tar
sjukhusläkarna emot tre patienter om
dagen på mottagningarna och ägnar en
tredjedel av tiden till direkt patientkontakt.
Att bara fråga patienterna själva hur de vill
ha det och vad de förväntar sig sparar 25
procent, visar forskning om patientcentrerad vård. Så mycket pengar får vi aldrig, även om varje krona är välkommen.

LIFe-time.se består av ett nyhetsbrev med tillhörande e-tidning och debattseminarier. LIFe-time.se ger bakgrund, perspektiv och fördjupning och gör
tydlig skillnad på redaktionellt innehåll och debattartiklar. LIFe-time.se riktas
främst till politiker och chefer inom landsting och regioner samt ledamöter
i berörda riksdagsutskott. Målet är framåtsyftande och kunskapsbaserade
diskussioner mellan vårdens olika aktörer, från hela landet.

Aktuellt Samverkan i vården

Opinion Vårdresultat

”Har apoteket mitt läkemedel
hemma?”

Säkerställ framtida tillgång
till innovativa läkemedel

Ny tjänst. Datorn eller mobilen ger svar.

Sverige behöver en sammanhållen
Life Science-strategi.

Har du något råd till den enskilda
människan som inte får den vård
han/hon behöver?

– Ja, verkligen. Den goda starten är
inte att ringa tv och lägga ut missnöjet
enbart på internet, utan att ta med sig
en anhörig eller vän och tala med den
vårdpersonal som det gäller, gärna spela in mötet och berätta att man gör det.
Då blir det nog bra, och man behöver
inte gå till patientnämnden, som är nästa
instans, om det inte begåtts uppenbara
fel, då IVO (Inspektion för vård och
omsorg) får träda in.
– I praktiken får vi i vården förhålla
oss till en allt kunnigare skara patienter
som känner till sina rättigheter. Man
kommer inte att tveka att berätta om
sina vårdupplevelser i sociala medier,
skapa opinion och kräva sin rätt. Jag tycker det är väldigt bra, då det innebär att
sjukvården och patienterna gemensamt
kan forma en ny patientcentrerad och
omtänksam vård. Men det är klart att det
har sina utmaningar. Patienten har alltid full rätt till sina upplevelser, oftast
– men inte alltid – rätt medicinskt, och
ibland när allt kört fast, också rätt till
medias och arga läkares stöd.

Läs av koden och kom
till prenumerationssidan.

LIFe-time.se ges ut av LIF – de forskande
läkemedelsföretagen verksamma i Sverige. LIF
företräder ca 85 företag vilka står som tillverkare
av ca 80 % av alla läkemedel som säljs i Sverige.

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

OM ARGA DOKTORN
I SVT-programmet Arga doktorn
hjälpte läkaren Björn Bragée
människor som inte fått rätt vård.
Tillsammans med redaktionen satte
sig doktorn in i utvalda patienters fall
och hjälpte dem på rätt väg till tillfrisknande.

”Vi tilldelar vården
allt mer resurser. Om
alla fick den vård de
behövde tidigt och utan
krångel, skulle det bli
billigare, inte dyrare.”
Björn Bragée, smärtläkare & Arga doktorn
Foto: Johan Paulin/SVT/TT
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Bli en ännu bättre läkare!
100 PROGRAMPUNKTER PÅ TVÅ DAGAR

MED: Anna-Lena How, Anders Tegnell, David Ekqvist, Thomas Tolfvenstam, Åke

Bea Uusma och Andrée-expeditionen
– jakten på att lösa en medicinsk deckargåta

Örtqvist, Christer Jansson och Elin Folkesson

MED: Bea Uusma

Ebola i Västafrika – hur berör det oss?

Tidig upptäckt
av cancer
MED: Jan Adolfsson,

Nela Söder, Karin
Terstappen, Sven
Törnberg, Hans
Thulesius och Göran
Zetterström

Den psykiatriske
och somatiske
patienten – en
och samma

Sjukt barn blir vuxet – en
patient vi alla möter!

Ronden – kan den tillgodose patientens
rätt till delaktighet och integritet?

MED: Marie Bendix,

Lars Wahlström,
Thomas Eklundh och
Rebecca Andersson

MED: Estelle Naumburg,

MED: Anders Ågård, Ulrika Sandén, Valdemar

Erling, Christine Leo Swenne och Martin Rejler

Malin Berghammer,
Stanislaw Garwicz och
Cecilia Follin

ämman på
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VETENSK AP, UTBILDNING, K VALITET OCH ETIK
Över 100 programpunkter | For tbildning över specialitetsgränserna | Branschutställning

4–5 december, Stockholm Waterfront
Arrangör:

Mediapartner:

12 Svenska Läkaresällskapet

Förste huvudpartner:

/medicinskariksstamman
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www.riksstamman.se
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