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The Princess Royal Hospital ligger
strax utanför Telford, en snabbväxande
stad halvvägs mellan Birmingham och
gränsen mot Wales. Staden har ca
146 000 invånare och sjukhuset ett upp-
tagningsområde på ca 200 000 perso-
ner. Näringslivet domineras av småin-
dustri, bl a japanska elektronikföretag.
Tågresenären från London byter till ett
dieseldrivet motorvagnssätt i Wolver-
hampton. 

Sjukhuset är till största delen byggt i
ett plan och påminner exteriört mer om
en skola än om ett sjukhus. Inga volumi-
nösa höghus här inte! Sjukhuset har ca
350 sängar, de flesta patienter ligger i
sexbäddsrum, några i enkelrum. Möj-
lighet till avskildhet finns genom ett
draperi runt varje säng. 

Sjukhusets avdelning för privatpati-
enter omfattar enkelrum som har bättre
standard med TV och video och hel-
täckningsmatta på golvet. Vid Läkartid-
ningens besök var privatrummen upp-
tagna av patienter från övriga sjukhuset
på grund av överbeläggningen där. 

Planlösningen är den samma oavsett
om lokalerna används till operationssa-
lar eller till administration. Vid brand
ska en del lätt kunna stängas av för att
förhindra att branden sprider sig till
resten av sjukhuset. 

Plötsligt går brandlarmet, men det

visar sig bara vara ett i raden av falsk-
larm. Personal och väntande patienter
drar sig sakta mot utgångarna men vän-
der strax tillbaka igen. 

Kortare specialistutbildning 
Phil Cartwright har hämtat med bil

vid stationen och efter lunch i sjukhu-
sets personalmatsal slår vi oss ner i nar-
kosläkarnas pausrum. Folk kommer
och går, äter en smörgås eller en ham-
burgare, dricker en kopp kaffe eller te,
lyssnar till diskussionen och kommer
med ett inpass.

Det blir en intensiv eftermiddag med
många intryck. 

Klinikens studierektor Geoffrey
Corser motsvarar schablonbilden av
den typiske, välborne engelsmannen –
vältalig och självsäker levererar han det
ena drastiska omdömet efter det andra.

– Vill du höra den officiella uppfatt-
ningen eller ska jag vara cynisk? frågar
han. 

Hans käpphäst är specialistutbild-
ningen. Den ska förändras radikalt i en-
lighet med en nyligen framlagd utred-

Besök på The Princess Royal Hospital, Telford: 

Kortare specialistutbildning 
oroar engelska läkare 

Narkosläkaren Phil Cartwright tittar till
en yngre patient som tillsammans med
sin pappa väntar på att bli opererad i
dagkirurgi för en cysta på halsen. 
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Phil Cartwright pekar på det
stora panoramafönstret i korri-
doren och säger ogillande: 

– Enkelglas. I Sverige har ni
väl treglasfönster? 

Phil Cartwright är narkoslä-
kare på The Princess Royal
Hospital i Telford i västra Eng-
land. Han har mångårig erfa-
renhet från arbete i den svenska
sjukvården, efter bland annat
närmare tre år i Oskarshamn i
slutet av 1980-talet. 



ning, Calman-rapporten. Utbildningen
ska kortas och koncentreras, bl a för att
harmoniera med läkarutbildningen i de
övriga EU-länderna. Utbildningstiden
ska sänkas från dagens nio–tio år till sex
år. 

Calman-rapporten innebär att under-
läkarnas arbete och utbildning tydligare
ska skiljas åt och specialistutbildningen
struktureras med angivande av vilka
krav som ska uppfyllas.

(För att komma ifråga för en tjänst
som consultant – överläkare – krävs
därutöver ytterligare några års tjänstgö-
ring.) 

»Regeringen vill
komma åt läkarna» 
Geoffrey Corser ger dock inte myc-

ket för reformplanerna:
– Politikerna hatar tanken på läkare

som oberoende och trovärdiga perso-
ner. Oberoendet kan de inte komma åt
direkt men de försöker göra det genom
att försämra eller förstöra utbildningen. 

– Framtidens narkosläkare kommer
inte att vara mer än halvt tränade och ut-
bildade för uppgiften. Kompetensmäs-
sigt kommer de att bli underlägsna oss i
vår generation, säger Geoffrey Corser,
som alls inte är någon gammal stöt utan
någonstans runt 45 år. 

Han förklarar:

– Anestesi är ett hantverk mer än ett
akademiskt yrke, narkosläkaren är
hantverkare i likhet med snickaren eller
hovslagaren. Skickligheten är propor-
tionell mot erfarenheten. 

Ett av problemen idag är bristen på
läkare i England.

– Vi har en avtappning av doktorer
som slutar, flyttar utomlands – en
»brain drain» – men ingen vet med sä-
kerhet varför. I enkäter har 80 procent
av läkarna svarat att de önskat att de inte
valt läkarbanan. Anledningen är inte
missnöje med arbetstid eller lön.

– Nej, det verkliga skälet är att de
känner att deras värde som läkare håller
på att naggas i kanten. Den tendensen
kommer att förstärkas i framtiden om vi
får läkare som bara är »halva doktorer».
Det är möjligt att vi får en kategori av
»sub consultants». 

– Men visst, jag är nöjd! Jag vet ju att
ingen yngre kollega kommer ifatt oss
kompetensmässigt. Vi kommer hela ti-
den att vara bäst! 

Dagens läkare är medicinskt suverä-
na och ansvariga.

– Gud nåde den consultant som för-
söker sätta sig på en annan consultant! 

Det är kanske den sfären av oberoen-
de som Geoffrey Corser känner är ho-
tad. 

Underläkarna har utnyttjats
Narkosläkaren David Christmas –

klinikdirektör för kirurgkliniken, under
vilken också narkoskliniken och inten-

sivvårdsavdelningen sorterar – ger en
något annorlunda bild. 

– Hittills har man kunnat gå som un-
derläkare i 10–12–14 år, underläkarna
har använts och missbrukats innan de
slutligen fått sin consultant-tjänst. Men
de sista fyra–fem åren av underläkarti-
den har varit mindre intressanta från ut-
bildningssynpunkt, eftersom underlä-
karna egentligen inte lärt sig någonting
nytt.

David Christmas tror inte att det är
nödvändigt med 10–12 års utbildning
för att bli en bra specialist utan att det
kan räcka med 6–7 år. 

Men på en punkt instämmer han med
Geoffrey Corser. Det gäller oron för att
underläkarna i framtiden inte kommer
att få lika mycket träning.

– Hittills har underläkarna arbetat
många timmar i veckan och arbetat natt
vartannat eller vart tredje dygn. Därige-
nom skaffar de sig en enorm erfarenhet.
Med kortare arbetstid minskar denna
möjlighet och de når inte upp till rimlig
utbildningsnivå, t ex att utveckla förmå-
gan att tänka och agera snabbt i kritiska
situationer.

Minskningen blir dubbel genom så-
väl färre underläkarår som färre arbeta-
de timmar. 

Med en veckoarbetstid som ibland
uppgått till 120 timmar har de yngre lä-
karna längre drivit kravet på arbetstids-
förkortning. Kravet har hörsammats
och arbetsveckan får nu inte överstiga
72 timmar (fastän många arbetar i prak-
tiken mer än så).

På sikt är målet 56 timmar för hård-
belastade specialiteter, t ex anestesi,
pediatrik och akutmedicin. 

– Men, säger Phil Cartwright, kriti-
ken börjar nu komma från underläkarna
själva. De inser att utbildningskvalite-
ten påverkas. Det låter bra med kortare
arbetstid, men de har skjutit sig själva i
foten.

Nära till naturen i Oskarshamn 
Phil Cartwrights kontakter med den

svenska sjukvården inleddes under
1980-talet, då han på somrarna vikarie-
rade på svenska sjukhus, bl a i Linkö-
ping och Uddevalla. 

Han blev specialistkompetent 1983,
och tillbringade ett år, 1985, i Montreal
i Kanada. Han blev där erbjuden en
tjänst men intresset falnade när det drog
ut på tiden att få de formella tillstånden. 

– I stället fick jag ett vikariat på sjuk-
huset i Uddevalla som länge haft ett ut-
bytesprogram för narkosläkare med ett
sjukhus i England. 

I nästan tre år, från 1987 till 1989, ar-
betade och bodde Phil Cartwright med
familjen i Oskarshamn. 

– Vi trivdes mycket bra med sjukhu-
set, miljön och inte minst närheten till
naturen. Jag hade en känsla av att män-
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Studierektorn Geoffrey Corser går
igenom ett patientärende på sjukhusets
privata avdelning med sjuksköterskan
Dyan Meredith.
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niskorna levde ett bättre liv än vad folk
gör i England, med daghem, renare stä-
der och bättre utrustade sjukhus. 

Han förhör sig om dagsläget i det
svenska välfärdssamhället: 

– Har ni kvar daghemmen?
Phil Cartwright skulle själv gärna

vilja starta ett liknande läkarutbyte som
det i Uddevalla mellan sjukhuset i Tel-
ford och något svenskt sjukhus.

– Det borde inte vara så svårt när nu
också Sverige är med i EU.

Vilken morot finns det för engelska
läkare att komma till Sverige? 

– Att ta del av andra villkor, att se en
annan sjukvårdsmiljö än den egna.

De svenska läkarnas jourvillkor sak-
nar motsvarighet i England. 

– När jag arbetade i Sverige hade lä-
karna i praktiken tre–fyra månaders le-
dighet per år. I England har överläkar-
na sex veckors semester per år och när
vi arbetar jour får vi ingen särskild er-
sättning för det.

Phil Cartwright berättar att sjukhu-
sen i Sverige är större och har bättre ut-
rymmen för patienterna, är bättre utrus-
tade och har högre kvalitet på byggna-
derna. 

– Det avspeglar helt enkelt att Sve-
rige är ett rikare land. Sjukhuset i Tel-
ford är relativt nytt, det invigdes 1989,
men många engelska sjukhus är fortfa-
rande inrymda i byggnader från den
viktorianska perioden, dvs från 1800-
talet. 

Ständiga förändringar i NHS 
Phil Cartwright är ingen vän av för-

ändringarna i den engelska sjukvården.
– Vi läkare har gjorts till varandras

fiender. Regeringen har åstadkommit
splittring – allmänläkarna är oeniga in-
bördes beroende på om de är »fundhol-
ders» eller inte. Samma sak på sjukhu-
sen där det är ständiga diskussioner
mellan läkare på olika sjukhus. Alla
kämpar om pengarna och det splittrar.

Allt var inte perfekt i gamla Nation-
al Health Service, NHS, men det fanns

heller inte särskilt mycket luft i syste-
met, anser Phil Cartwright. 

– Förbättringar har visserligen ge-
nomförts i sjukvården under senare år
men det är så mycket som handlar om
pengar. Om jag vill förbättra vården för
patienterna handlar diskussionen inte
om nyttan utan om: »Hur mycket kos-
tar det? – Vi har inte råd.» 

Den brittiska sjukvårdens andel av
bruttonationalprodukten är den lägsta i
Europa. 

– Men regeringen kräver 2 procent
mer arbete för 2 procent mindre pengar
per år. Den tar ifrån oss resurser och sä-
ger åt oss att hitta besparingar i den be-
fintliga sjukvården samtidigt som vi ska
förbättra kvaliteten. 

Klinikdirektören David Christmas
framhåller dock att tillväxten i sjuk-
vårdssektorn trots allt legat över infla-
tionen under de senaste åren.

– Vi har ökade kostnader i hela sjuk-
vården. Läkare är bra på att skapa sina
egna marknader. Förr var inställningen
att det som var bra för patienten, det skaf-
fade man. Läkare kunde fritt utveckla
sina egna professionella intressen, spen-
dera pengar och »bygga imperier». 

Minska läkarnas inflytande 
David Christmas ser två syften bak-

om förändringarna i sjukvården. 
– Det ena är att minska läkarnas in-

flytande i sjukvården. Det andra är att
begränsa kostnaderna. Regeringen hop-
pas göra det bl a genom att förskjuta
tyngdpunkten från sjukhusen till all-
mänläkarna (General Practitioners)
som ska fungera som kontrollanter
gentemot sjukhusen. 

– Det gäller särskilt husläkare som är
»fundholders», dvs förfogar över en to-
talbudget med vilken de ska finansiera
den vård som deras patienter behöver.
En GP kan köpa den sjukvård som han
anser är bäst för patienten, oavsett om
det är på ett NHS-sjukhus eller ett pri-
vatsjukhus, säger David Christmas. 

Någon prioriteringsutredning har
inte genomförts i Storbritannien, men
diskussionen finns där i alla fall. 

Phil Cartwright: 
– Allmänhetens krav på NHS ökar,

andelen äldre i befolkningen ökar, den
medicinska utvecklingen går ständigt
framåt. Kostnaderna pressas uppåt.
Men regeringen vill inför allmänheten
inte låtsas om detta, utan hävdar att
sjukvården ska finnas där och förbättras
utan att kosta mer. Regeringen borde
vara ärlig och medge att »ransonering»
är nödvändig. 

David Christmas invänder: 
– Men sjukvården är som ett svart

hål som skulle kunna sluka hela BNP.
Regeringen vill sätta ett tak för utgifter-
na och låter i praktiken oss göra det ef-
tersom vi har de nödvändiga medicins-
ka kunskaperna.

David Christmas anser att det inom
många av sjukvårdens verksamheter
går bra att skilja mellan beställare och
producent. Men systemet har också lett
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Klinikdirektören David Christmas sitter
vid datorn för att komponera de
kommande veckornas
tjänstgöringsschema. Han sköter
klinikens administration och budget mot
att han slipper en »session» i veckan.
Men administrationen kräver mycket mer
än så, kanske halva arbetstiden för David
Christmas. 



till ökad byråkrati för att sköta kontrak-
ten och betalningsströmmarna. 

– Regeringen har nu gett NHS i
uppdrag att minska de administrativa
kostnaderna med 2,5 procent. 

Till förändringarna i NHS hör infö-
randet av listor som jämför sjukhusens
prestationer, t ex väntetider, kirurgernas
prestationer, överlevnadstal, frekven-
sen infektioner efter operation osv.

Listorna har bl a publicerats i dags-
press och väckt stor uppmärksamhet.
Läkare har protesterat mot listorna som
de ansett inte vara rättvisande. Bakom-
liggande faktorer har inte presenterats,
t ex att patientsammansättningen kan
förklara skillnader i dödssiffror och
väntetider.

Begreppet »evidence based medi-
cine» (kunskapsbaserad medicin) dis-
kuteras alltmer.

– Det finns läkare som hoppar av
ilska när de hör talas om detta – »så har
vi ju alltid arbetat!». Det är delvis sant,
men man måste ändå fråga sig hur kli-
nisk praxis kan variera så kraftigt mel-
lan olika läkare och sjukhus, kommen-
terar David Christmas.

För snabb satsning på primärvård 
Han är kritisk mot den i hans ögon

alltför snabba omsvängningen från
sjukhusbaserad till primärvårdsbaserad
sjukvård. 

– Primärvården har inte granskats
lika noggrant som sjukhusvården. Det
bör man göra, för att garantera effekti-
viteten, men nu satsar man pengarna på
General Practitioners i alla fall. 

David Christmas är skeptisk till den
»sociala» inriktning som han anser att
sjukvården har fått. 

– Sjukvården ska verka för en bättre
folkhälsa, vilket antas leda till minskat
vårdbehov. Det är säkert bra, men om-
svängningen går för snabbt. Att föränd-
ra människors livsstil tar säkert minst
20 år. Det klarar man inte från ett år till
ett annat. 

– Vi som arbetar i sjukvården måste
visa att våra åtgärder är kostnadseffek-
tiva. Men regeringen slänger ut miljon-
tals pund på hälsokampanjer utan bevi-
sad effekt och som dessutom främst når
»fel» människor. De som verkligen bor-
de lägga om livsstil – lågutbildade, ar-
betslösa, resurssvaga grupper – gör det
i långt mindre grad än medelklassen.

– Bara en liten del av folkhälsan på-
verkas genom sjukvårdens direkta in-
satser. Man måste inse att fattigdom är
en grundläggande orsak till sjukdom
och ohälsa, säger David Christmas. 

Sjukvård som konsumtionsvara 
Genom introduktionen av interna

marknader har den brittiska sjukvården
blivit mer affärsliknande. Det har också
påverkat allmänhetens inställning. För

några år sedan introducerade regering-
en »Patient’s Charter», som betonar pa-
tienternas rättigheter.

– Patienterna har blivit mycket mer
krävande, uppträder som konsumenter
och ser sjukvård som en service som
konsumeras. 

Husläkarnas arbetsbörda har ökat.
– Förr var människor medvetna om

att de inte skulle kontakta sin GP i onö-
dan. Nu är attityden »det är min rättig-
het». Husläkarna reagerar genom att re-
mittera fler patienter till sjukhusen – an-
talet besök på akutmottagningarna har
ökat dramatiskt. 

– Ytterligare ett problem är att rege-
ringen minskar antalet sängplatser på
sjukhusen. Det minskar i sin tur utrym-
met för elektiv kirurgi. 

– En patient som medicinskt sett är
färdig att skrivas ut blir kvar på sjukhu-
set därför att resurserna att ta hand om
dessa patienter saknas i närsamhället.

– Patienten upptar därmed av icke-
medicinska skäl en sjukhussäng. Det
borde finnas ett system som gör att man
får in de medicinskt färdigbehandlade

patienterna i andra former av omhän-
dertagande, anser David Christmas. 

Den interna marknaden 
– teori och praktik 
Sjukvården i Storbritannien har för-

ändrats genom införandet av interna
marknader och beställare och utförare
som ska agera på denna marknad. 

– Pengarna skulle följa patienten
och vården köpas där den är bäst och
billigast. Ett sjukhus som gör ett bra
jobb skulle belönas. Men så fungerar
det inte i praktiken. 

I grevskapet Shropshire finns ytterli-
gare ett sjukhus, i Shrewsbury väster
om Telford. Den lokala sjukvårdsmyn-
digheten (District Health Authority)
vill att sjukhuset i Shrewsbury ska över-
leva trots att den delen av Shropshire
har färre invånare (ca 94 000). 

– De lokala politikerna vägrar gå
med på nedskärningar i Shrewsbury
utan tillför sjukhuset mer pengar, trots
att vi är konkurrenskraftigare. Med
andra ord – mycket av det som rör sjuk-
vården är fortfarande föremål för poli-
tiska beslut. 

District Health Authority motsvarar
ungefär ett svenskt landsting, men sak-
nar beskattningsrätt och ledamöterna
tillsätts av regeringen efter förslag från
lokalsamhället.

– Hela sjukvårdssystemet knakar i
fogarna för närvarande! Frågan är bara
i vilken riktning utvecklingen kommer
att gå, säger David Christmas. 

Ökad centralstyrning
Sjukhusen i NHS drivs i stiftelse-

form (trusts) och har bl a rätt att formu-
lera egna anställningsvillkor. 

– Många tror att ett trust-sjukhus kan
agera helt fritt, men det är en fullständig
missuppfattning. Regeringen ger all-
mänheten intrycket att sjukhusen är
nästan privata, självständiga och fria att
agera. I själva verket har makten centra-
liserats alltmer och regeringens kontroll
blivit starkare. 

– Regeringen vill tvinga sjukhusen
att utnyttja resurserna bättre genom att
begränsa deras budget. De flesta opera-
tionssalarna på landets sjukhus är full-
belagda. Om ett sjukhus vill kunna ta
emot fler patienter blir lösningen att in-
föra kvällsskift. Tidigare hade man
byggt nytt. 

En obesvarad fråga 
Besöket i Telford denna fredagsef-

termiddag som blivit tidig kväll avslu-
tas som sig bör (?) på puben. Över en
pint of bitter berättar Phil Cartwright att
han gärna skulle vilja ha tid att som ti-
digare göra fotvandringar bland Wales
kullar (eller är det – för att anspela på en
aktuell film – berg?)

Men med ett mycket för tidigt fött
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▲

Insamling av pengar från patienter och
anhöriga är ingen ovanlig företeelse i
engelsk sjukvård. Exempelvis har
datortomografen på sjukhuset i Telford
finansierats med donerade medel. Men
läkare ogillar att för sjukhuset vital
utrustning finansieras på detta vis;
välgörenhetspengar passar bättre för
inköp av TV-apparater och tavlor till
patientrummen.
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– En skillnad är att vi i Sve-
rige lägger mycket blockader,
arm- och benblockader, ryggbe-
dövningar osv. I England använ-
der sig läkarna mycket mer av
generella anestesier, vilket bland
annat medger snabbare patient-
byten.

Det berättar Lars Spetz,
chefsöverläkare inom anestesi-
och intensivvård i den för Udde-
valla och Trollhättan gemen-
samma sjukvården (NU-sjuk-
vården).

Fram till mitten av 1980-talet anlita-
de anestesiklinken vid Uddevalla sjuk-
hus engelska narkosläkare som vikarier.
Med den ökade tillgången på svenska
narkosläkare fanns inte längre behovet
av vikarier, men kliniken ville ändå inte
gå miste om den stimulans som kontak-
ten med de engelska kollegerna innebar. 

Därför inledde anestesikliniken i
Uddevalla ett samarbete med Lancaster
Royal Infirmary som innebar att sjuk-
husen »bytte utbildningsläkare» med
varandra. 

Fyra svenskar
har varit i England
Lars Spetz är idag chefsöverläkare

för anestesikliniken i NU-sjukvården i
Uddevalla/Trollhättan (se fotnot). Han
var först av Uddevallaläkarna att göra
sista delen, tre månader, av specialise-
ringstjänstgöringen i Lancaster. Det var
1987.

Sedan dess har ytterligare tre blivan-

de narkosläkare från Uddevalla gjort
motsvarande utbildningsperiod i Eng-
land, och för varje svensk som rest över
har kliniken i Uddevalla tagit emot en
engelsk läkare under utbildning. 

De två senaste åren har verksamhe-
ten dock legat nere till följd av bristen
på ST-block i Uddevalla. 

– Men vi hoppas kunna återuppta ut-
bytet så snart som möjligt, säger Lars
Spetz, som 1986 var med om att lägga
fram förslaget om utbytesprogram. 

Arbetar mer individuellt
Anestesiologin fungerar annorlunda

i England. En engelsk narkosläkare ar-
betar med en och samma kirurg år ut
och år in, vilket ger dem en stor förtro-
genhet med varandras sätt att arbeta och
fungera. 

Man har inga narkossköterskor som
läkaren kan delegera arbetsuppgifter
till, endast en operationsassistent, som
läkaren dock inte kan delegera ansvaret
för patienten till. 

– De engelska narkosläkarna utnytt-
jar fler läkemedel och arbetar individu-
ellt i betydligt högre grad än deras
svenska kolleger. Engelsmännen modi-
fierar anestesierna beroende på patient
och situation – vi har mer av standard-
anestesier. 

Också den engelska utbildningen är
mer individuellt upplagd. 

– Handledaren – överläkaren (the
consultant) – visar utbildningsläkaren
att »så här söver jag», och så får den bli-
vande specialisten se och lära, men ock-
så ta del av andra äldre kollegers arbets-
sätt och metoder. Av detta får den bli-
vande specialisten ta till sig de delar

som han/hon tycker verkar bra, givetvis
i tät dialog med handledaren. 

Utbildningsläkaren har sina egna
sessioner, dvs arbetar parallellt med
handledaren i en sal intill, och kan då
fråga  handledaren som i sin tur kan in-
gripa om så krävs. 

– Genom det intima samarbetet upp-
står en mästare–gesällrelation, ibland
närmast liknande en far–sonrelation. 

»Erfarna fredagar» i Uddevalla
Erfarenheterna från engelsk aneste-

siologi omsattes i ett projekt i Uddeval-
la 1990–1991, »Erfarna fredagar», som
visade att produktiviteten i polikliniska
operationer kunde ökas väsentligt (Lä-
kartidningen 1–2/92). 

Skillnader och likheter inom svensk
och engelsk anestesiologi diskuterades
vid ett symposium i Uddevalla 1993.
Den salomoniska slutsatsen var att från
medicinsk synpunkt tog fördelarna och
nackdelarna i de båda systemen ut var-
andra. 

– Idag tillämpar vi våra engelska er-
farenheter inom den dagkirurgiska
verksamheten, säger Lars Spetz.

Jan Lind 

Fotnot: Sedan den 1 januari 1996
utgör Uddevalla sjukhus och Norra
Älvsborgs länssjukhus (NÄL) i Troll-
hättan en organisation, kallad NU-sjuk-
vården, med gemensam ledning och en-
dast en chefsöverläkare i varje specia-
litet med ansvar för båda sjukhusen. I
NU-sjukvården ingår också länsdels-
sjukhusen i Bäckefors, Strömstad och
Lysekil. •
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Patienten Mary Wilson ges
smärtlindring efter att ha fått tjocktarmen
och tunntarmen i sin helhet
bortopererade. Nu är hon för återstoden
av sitt liv hänvisad till total parenteral
näringstillförsel. »Ett värdigt liv?» undrar
hennes läkare Phil Cartwright. 

sladdbarn (29:e veckan) plus de två
andra barnen, 9 och 11 år, finns inte den
tiden just nu. 

Phil Cartwright kör en vänsterstyrd
japansk bil, inköpt i Oskarshamn, och
har en Volvo PV 444 som hobbybil. En
fråga är obesvarad sedan tiden i Sve-
rige:

– När Sverige hade vänstertrafik –
varför hade bilarna ratten till vänster
och inte till höger som i England? und-
rar Phil Cartwright. •

Lång tradition i Uddevalla
av utbyte med England 
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