
– 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. •

1400 LÄKARTIDNINGEN • VOLYM 93 • NR 15 • 1996

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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