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Bengt Smedfors ondgör sig i ett in-
lägg i Läkartidningen 38/98 över att in-
rikesminister Jörgen Andersson och
Landstingsförbundets ordförande Lars
Isaksson karakteriserar läkarna som
»en viktig resurs». Han menar att pati-
enterna och läkarna utgör sjukvårdens
fundament och att all annan personal
»såväl vårdpersonal som sjukhusdirek-
tör och vaktmästarvikarie är hjälpper-
sonal».

Har han varit instängd?
Jag tycker att Bengt Smedfors är ute

i väldigt grumliga vatten med sitt reso-
nemang. Jag undrar var han har befun-
nit sig under de senaste decennierna?
Instängd i sitt arbetsrum, oåtkomlig för
de förändringar som skett inom sjuk-
vården? Menar han på fullt allvar att,
som han skriver: »Läkare är den enda
yrkeskategori inom sjukvården som ej

kan ersättas.»?? I så fall är detta en häp-
nadsväckande fräckhet och en för-
olämpning mot majoriteten av alla de
duktiga yrkesmänniskor som hängivet
och professionellt arbetar inom sjuk-
vården.

Bengt Smedfors bör be om ursäkt för
detta påhopp!

Jag förstår inte vilken avsikt han har
med sitt inlägg. Begriper han inte att
han sårar en stor del av de medarbetare,
utan vilka han inte klarar av att sköta sitt
arbete på ett effektivt sätt? Han ger ut-
tryck för en dumdryg attityd som man
tyvärr fortfarande möter bland kolleger
och som innebär att en läkare kan allt
som en sjuksköterska kan och dessutom
mycket mer. Men så är det inte. Sjuk-
sköterskor, undersköterskor och vård-
biträden har kunskaper och erfarenheter
som vi saknar och utan dessa kuggar
stannar sjukvårdens maskineri. Precis

som det stannar utan läkare. Det finns
ingen som helst anledning för oss läkare
att snorkigt sitta uppflugna på våra höga
hästar och strö förklenande omdömen
omkring oss beträffande våra dugliga,
oumbärliga och hårt arbetande medar-
betare i sjukvården.

Sjukvården och patienterna gagnas
inte av att olika personalkategorier
ifrågasätter varandras kompetens eller
vem som är mest nödvändig. Det är en
destruktiv och alldeles onödig debatt.

Vi skall vara väldigt glada över att vi
i Sverige har välutbildade, kunniga och
självständiga yrkesmänniskor inom
sjukvården. Tillsammans jobbar vi alla
med patienternas bästa för ögonen och
med ömsesidig respekt skapar vi ett lag-
arbete utan vilket det verkligen inte blir
mycket bevänt med sjukvården.

Bo Hedqvist
överläkare,

Utan lagarbete ingen sjukvård
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Bo Hedqvist beskyller mig för i stort
sett allt som jag inte tycker, inte har skri-
vit och inte är.

I vår fackliga tidskrift hade två i
sjukvårdsfrågor inflytelserika personer
beskrivit läkarnas roll i sjukvården med
ett intetsägande modeuttryck. Hade de
inte förstått eller var det medvetet? Där-
för beskrev jag ytterst koncentrerat, li-
kaså i vår fackliga tidskrift, den roll vi
verkligen har. Jag angrep inga andra än
Landstingsförbundets ordförande och
inrikesministern. I avsikt att förebygga
medvetna felläsningar som Bo Hed-
qvists var jag dock övertydlig i ett avse-
ende när jag skrev »Det innebär inte att
övrig personal är mindre viktig …» Det
räckte uppenbarligen ej. Därför detta
mer utförliga inlägg.

– Sjukvården är till för patienterna.
– Den som känner sig sjuk söker lä-

kare. Resultatet av patient–läkarkon-
takten, fundamentet i sjukvården, kan
bli utredning och behandling. Detta ar-
bete utförs ofta av andra än läkare.

– Allt arbete som berör patienten är
lika viktigt oavsett om det rör tidbok-
ningen, värmesystemet, tvätten, om-

vårdnaden eller läkemedelsordinatio-
nerna.

– Den som har speciella kunskaper
bör framför allt utföra arbete som krä-
ver dessa kunskaper, annars blir det
samlade arbetet ineffektivare.

– Olika arbetsuppgifter kräver olika
utbildning. Sjuksköterskor kan ersätta
undersköterskor, men inte tvärtom om;
undersköterskans utbildning räcker ej
för att t ex hantera mediciner. Läkare
kan ersätta sjuksköterskor (den som ut-
för ett arbete ofta utför det förstås bätt-
re än den som gör det sällan), men sjuk-
sköterskans utbildning är ej tillräcklig
för att operera eller ordinera mediciner.
Denna utbildning har endast läkare, dvs
läkare är den enda yrkesgrupp inom
sjukvården som ej kan ersättas. Det
finns inget värdeomdöme i detta.

– I sjukvården är läkaren den be-
gränsande faktorn, eftersom inget sker
utan läkarordination. För att sjukvården
skall bli så effektiv som möjligt ur pati-
enternas synvinkel och övrig personal
inte skall behöva vänta bör man således
prioritera en organisation som först och
främst gör det möjligt för läkarna att i

största möjliga utsträckning endast
ägna sig åt det som ingen annan kan ut-
föra. Detta sätt att tänka bör sedan ap-
pliceras på övriga personalkategorier;
väntan och onödigt arbete irriterar alla
och bidrar till missämja, icke minst un-
der stressiga förhållanden. Av detta
synsätt på organisation följer ej att man
skulle ringakta andras arbete.

Samarbetet mellan alla som utför de
olika arbetsuppgifterna är lika nödvän-
digt som självklart för mig, som sedan
25 år arbetar inom akutsjukvården, så
långt från instängd på ett rum som man
kan befinna sig.

Bo Hedqvist, läs vad jag har skrivit,
ordagrant.

Bengt Smedfors
överläkare, medicinska kliniken,
Danderyds sjukhus

Replik:

Övrig personal inte mindre viktig

Alltid dubbelt radavstånd!
Samtliga manus, även korta inlägg i
debatt- och korrespondensspalterna,
skall vara utskrivna med minst dubbelt
radavstånd och max 25 rader per sida.  


