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Det gäller att hitta kr eativa
lösningar så att unga läkare kan
arbeta på ett så litet ställe som
Gotland och ändå hänga med i
utvecklingen på de stora sjuk-
husen.

Så uttrycker sig Eva Orusild, snart
färdig specialist i kirurgi, som har i upp-
drag att utveckla utbildningen via tele-
medicin för AT- och ST-läkare på Hud-
dinge sjukhus och Visby lasarett.

Eva Orusild är bofast på Gotland och
har arbetat både i Visby och nu senast på
Huddinge, Visbys nya partner.

Rotationstjänstgöring ser Eva Oru-
sild som sin framtid. Basen på Gotland,
men ett par månader om året på ett stör-
re sjukhus, till exempel Huddinge.

– Det handlar om praktiska saker
helt enkelt, att hitta vettiga villkor för
pendling och boende, sådant som gör att
tillv aron fungerar när man har familj.

Eva Orusild är en av dem som arbe-
tar med att skapa det hon uttrycker som
den »positiva spiralen» för Visbys sjuk-
hus, landets minsta länssjukhus.

– Vi måste hitta arbetssätten som gör
att det blir attraktivt att arbeta här. Vår
litenhet är en viktig faktor som vi mås-
te lyfta fram. Det är smidigt att arbeta,
samarbetet med andra på sjukhuset fun-
gerar bra, eftersom man känner alla.

– Nackdelen är att man får ett väldigt
stort ansvar, det finns inte lika mycket
uppbackning runt omkring som på ett
stort sjukhus, påpekar Eva Orusild.

En annan som arbetar aktivt för att
påverka sjukhusets framtid är barnläka-
ren Bo Klintberg, ny studierektor sedan
några månader tillbaka.

Dubblering av AT-läkare
För att säkra läkarförsörjningen ska

antalet AT-läkare på Visby lasarett utö-
kas från 6 per år till det dubbla. 

– Men det går inte att bara utöka,
man måste se till kvaliteten också. Vi
har insett att det behövs en ordentlig ut-
bildningsorganisation. Det viktigaste
nu är att utbilda handledare, säger Bo
Klintberg.

– Hur mycket telemedicin man än
har så är det bara ett hjälpmedel. Det
viktigaste när det gäller att lära sig läke-
konsten är mötet med handledaren, att
få hjälp att sätta in informationen i ett
sammanhang. Först då omvandlas in-
formationen till kunskap, säger Bo
Klintberg.

Problemet på Gotland, liksom på så
många håll, är bristen på handledare
och där kommer utbildningen in. För-
hoppningen är att samarbetet med Hud-
dinge ska kunna leda till gemensamma
utbildningar, i handledning eller ledar-
skap exempelvis.

Bo Klintberg hoppas också att man
ska satsa mer på den lokala forskningen
i Visby. Själv forskar han kring allergi-
er hos lantbrukarbarn och har sin hand-
ledare på KS. Flera andra läkare har på
senaste tiden skrivit in i sina kontrakt att
de ska kunna forska i tjänsten.

Visserligen åker alla iväg till fastlan-
det för kontakter med handledare och
andra likasinnade. Men det behövs nå-
got på hemmaplan också, tycker Bo
Klintberg.

– Nackdelen med ett att vara på ett
sådant här litet ställe är att man själv
måste skapa det intellektuella klimatet,
säger han.

– Nu håller vi på att skapa en lokal
forsknings- och utvecklingsenhet här
på ön, för all slags forskning där även
medicinare kan vara med. Det blir ett
forum där man kan träffa andra forska-
re. Just tvärvetenskapligheten tror jag är
vår chans i jämförelse med specialinrik-
tade forskningsenheter i storstäderna.

Extr emt trevlig omvärld
En som bytt Stockholm mot Visby

och inte tänker flytta tillbaka är AT-lä-
karen Peter Jansson.

– Jag vill kunna göra många olika sa-
ker, få en bred kompetens och inte bli så
snäv som man blir på ett stort sjukhus,
säger han.

– Sedan tilltalar det mig att sjukhuset
är så litet att man känner alla kolleger.
Kollegialiteten omfattar alla, inte bara
dem inom den egna specialiteten. Här är
det inte så strikta gränser.

Peter Jansson hoppas att få en ST-
tjänst i radiologi på Visby lasarett. Rädd
för att sedan inte hänga med inom sin
specialitet är han inte. 

– Telemedicinen är ju ett sätt att upp-
rätthålla kompetensen och kunna bolla
frågor till superspecialister. Den utbild-
ning vi har haft här har varit bra, säger
han.

– Visby lasarett är ett kompetent sjuk-
hus i förhållande till befolkningsunder-
laget. Och jag vill bo vid havet. Här på
Gotland får man en värld utanför sjukhu-
set som är extremt trevlig.

Anna Filipsson

De arbetar för att
påverka Visbys framtid

Eva Orusild, blivande kirurg ...

... Bo Klintberg, barnläkare och
studierektor ...

... och AT-läkaren Peter Jansson
satsar alla på Visby lasarett.
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