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Antalet donatorer mer än för-
dubblades sedan Sahlgrenska
Universitetsjukhuset införde
nya rutiner.

På försök utsågs speciella lä-
kare på sjukhusen i det sydöstra
upptagningsområdet med an-
svar för att identifiera donato-
rer. Detta har på två år lett till
att antalet donatorer mer än
fördubblats.

Resultaten presenterades på en hjärt-
transplantationsdag i Göteborg nyligen
med anledning av att det är tio år sedan
den första hjärttransplantationen med
svensk donator genomfördes.

– Tidigare har vi bara haft en kon-
taktperson, men nu läggs ansvaret för
donationsärenden över på varje enskilt

sjukhus som utser en donationsansvarig
läkare. Uppgiften, som också innebär
ett utbildningsansvar, skrivs in på tjäns-
ten, säger Ulla Norberg, transplanta-
tionskoordinator på Sahlgrenska Uni-
versitetssjukhuset.

Sydöstra regionen omfattar Öster-
götland samt Jönköpings och Kalmar
län. 

Efter framgången där genomförs nu
systemet successivt inom Sahlgrenskas
hela upptagningsområde.

Dör i kön
Det är fortfarande stor brist på organ.

Om antalet donatorer ökar så innebär
det större chanser för exempelvis hjärt-
bytespatienter eftersom var femte dör i
kön i väntan på transplantation.

– Man måste också tänka på att var-
je enskild donator kan donera flera or-
gan och hjälpa många människor att bli
transplanterade, säger Ulla Norberg.

Under de tio år som gått sedan döds-
begreppet ändrades har 231 hjärttrans-
plantationer genomförts vid Sahlgrens-
ka. 

Medelåldern hos de transplanterade
patienterna är 43 år. Den yngsta var bara
tre månader och den äldsta 63 år. Nyli-
gen har bestämmelserna ändrats så att
det inte längre finns någon övre ålders-
gräns.

Bra resultat
– Vi har väldigt bra resultat som står

sig väl internationellt sett, säger Ulla
Norberg.

Statistiken visar att 70 procent lever
efter sju år. De flesta kan återgå till ar-
bete eller studier inom ett år efter trans-
plantationen.

Bland de hjärttransplanterade i Gö-
teborg är 23 barn mellan tre månader
och 17 år.

Ett transplanterat barn dog fem år ef-
ter hjärtbytet, men de flesta eller om-
kring 30 procent dör i väntan på lämp-
ligt organ.

– Antingen hinner man få ett nytt
hjärta inom ett år eller också dör man
under väntetiden, säger barnkardiolog
Daniel Holmgren.
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Fördubblat antal donatorer
efter satsning i Göteborg

Arbetsgivarna överdriver
om brist på personal i vården
Det råder ingen brist på utbil-

dad vårdpersonal till somma-
ren. Arbetsgivarna inom vården
– kommuner och landsting –
överdriver när de talar om kris
inför sommaren, skriver skån-
ska morgontidningar.

Det är chefen för Arbetsför-
medlingen Centrum i Lund, Staffan
Hållö, som går till motattack mot den
beskrivning av krisen i vården som han
hävdar är felaktig:

– Vi har ungefär tusen deltidsarbets-
lösa som vill arbeta heltid. Då kan man
inte säga att vi har kris. Har man redan
folk som vill jobba mer är det där man
ska börja, säger han till Arbetet Ny-
heterna.

De tusen deltidsarbetslösa finns på
arbetsförmedlingarna i ett flertal kom-
muner i Skåne.

– Och vi behöver inte övertyga nå-
gon med yrkesutbildning att han eller
hon ska ta jobb i vården. Vi har 700 som

söker feriearbete, men vården frågar
inte efter dem, säger Staffan Hållö till
Sydsvenska Dagbladet.

I debatten om brist på vårdpersonal
har det talats om att arbetslösa bygg-
nadsarbetare eller maskinförare ska
tvingas till att ta jobb inom vården.

Problem med återväxt
– Om arbetsgivarna talar om kris i

sommar är de inte sanningsenliga, anser
Staffan Hållö. Däremot håller han med
om att det på sikt kan bli brist på vård-
personal beroende på att så få vill utbil-
da sig.

– Vi ser ingen större längtan bland de
unga att söka sig till vården.

En del av problemet har arbetsgivar-
na själva orsakat genom de senaste
årens neddragningar där unga sparkats.
Dessutom gör arbetsgivarna för dålig
reklam för vårdjobb, hävdar Staffan
Hållö.

– De måste plocka fram fördelarna
med yrket när de marknadsför vården,
säger han.
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Ökad hamstring
av läkemedel
Den nya läkemedelsförmånen

som trädde i kraft 1 januari
1997 har lett till att svenska fol-
ket på nytt börjat hamstra dyra
mediciner, skriver Sydsvenska
Dagbladet.

– Jag uppskattar att det kommer att
kosta statskassan mellan 1,5 till 2 mil-
jarder kronor mer årligen, säger Margit
Gennser, moderat riksdagsledamot och
ekonom, till Sydsvenskan.

Hon ser hamstringen som den främ-
sta orsaken till att kostnaderna för läke-
medel i öppen vård väntas öka från be-
räknade 16 miljarder till närmare 18 i år. 

Det finns t ex patienter som passat på
att hämta ut extra medicin vid slutet av
perioden - rabatten gäller individuellt
ett år efter första förskrivningen.

Orsaken till att patienterna hamstrar
medicin i slutet av sin period är läkeme-
delssubventionens konstruktion som
innebär att man bara betalar tio procent
av kostnaderna om man tidigare köpt
medicin för mer än 2 800 kronor. 

För dem som handlat läkemedel för
mer än 3 800 kronor är de sista inköpen
före 12-månadersgränsen helt kost-
nadsfria.
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