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Väck Carlanderska sjukhemmet ur dess Törnrosasömn!

I Läkartidningen 49/99, sidan 5532,
finns ett reportage från Carlanderska
sjukhemmet (CSH) i Göteborg, som ty-
värr emellertid inte på ett mer generellt
plan behandlar privatsjukvårdens nuva-
rande problem och framtid. 

CSH har i Göteborg en betydligt
mindre betydelse för innevånarna än
t ex Röda korsets sjukhus och Sofia-
hemmet i Stockholm. Det ekonomiska
underlaget är mycket mindre i Göte-
borg, där betydligt färre människor har
råd att dels betala sjukvården i lands-
tingsregi, dels betala det privata sjukhu-
set dess avgifter. De som av tvingande
sjukdomsskäl tvingas söka vård inom
den privatfinansierade sektorn får ju be-
tala dubbla kostnaderna! Det blir ett
högt pris att betala för den som inte står
ut med att vänta på att den offentliga
sjukvården skall fungera. 

Stora möjligheter
CSH med sina stora möjligheter –

det finns dessutom en stor, om än kupe-
rad, tomt i anslutning till sjukhuset –
sover ännu till stor del sin Törnrosa-
sömn. Orsaken till den relativt låga ak-
tiviteten ligger delvis i Carlanderska
sjukhemmets stiftelseurkund från 1917.
Den storartade donationen bestämde att
sjukhemmet i första hand skulle hjälpa
Göteborgs sjukvård med de patienter
som kunde betala för sin vård – över-
skottet på denna skulle gå till frisängar
för fattiga göteborgare. Många sådana
frisängsnätter har det dock inte blivit
genom åren – om ens några.

Sjukhemmet skulle skötas av sex
styrelsemedlemmar utsedda av då-
tidens stadsfullmäktige (numera kom-
munfullmäktige). Detta har kommit att
betyda att politiker med föga eller ing-
en erfarenhet av sjukvård placeras i sty-
relsen. Då Göteborg också haft socialis-
tisk majoritet större delen av tiden har
dennas syn på hur sjukvård skall bedri-
vas givetvis färgat (och hämmat) styrel-
sens agerande. 

Integration har omöjliggjor ts
Stiftelseurkunden har dock omöjlig-

gjort integration av CSH med stadens
övriga sjukvård. Årtionde efter årtionde
har gått med ofta sviktande ekonomi –
antalet sängar på vårdavdelningen har
minskat och är nu nere i 22. De läkare
som arbetat på sjukhemmet har varit

dels privatpraktiker som ofta arbetat i
bolagsform, dels olika sjukhusläkare
som i olika former arbetat extra några
timmar i veckan. Många välmeriterade
professorer har också fortsatt sin verk-
samhet på CSH – det var på den tiden då
professorer verkligen arbetade med sju-
ka patienter! 

Aktiviteten borde vara hög
Man tycker att idag, när den offentli-

ga sjukvården är kaotisk och höggradigt
ineffektiv, så skulle aktiviteten vara hög
på CSH! Men det byråkratiska spindel-
nätet är komplicerat och det har varit
mycket trögt att få hälso- och sjukvårds-
nämnden att tillåta etableringar av pri-
vatpraktiker och specialister till CSH. 

Det skall till särskilt mod att våga
etablera sig utan ekonomiskt stöd från
försäkringskassan – endast superspeci-
alister som Brånemarks osteointegra-
tionsverksamhet och de speciella hand-
svettsoperationerna har visat uthållig
etablering. Men av sådana specialiteter
finns inte många! 

Dagens situation
Dagens situation har heller inte för-

bättrats av att kommunen till vice sty-
relseordförande förordnat en fd sjuk-
vårdsdirektör från kommunen. Denne

har under hela sitt liv verkat i den plan-
ekonomi som sjukvården utvecklats till
och som nu delvis kollaberat. (Sjuk-
vårdsarbete kan inte utföras med prat,
sammanträden och möten, och konsen-
suskonferenser om kvalitetshöjande åt-
gärder!) Inte blir det heller bättre av att
den nye vice styrelseordföranden låtit
anställa en ny sjukhusdirektör för CSH,
vars hittillsvarande kontakter med sjuk-
vård inskränker sig till verksamhet
inom medicinteknisk industri.

Kunniga entreprenörer
Den anställningspolitik och framtid

som man nu försöker genomföra på
CSH är på ett förfärande sätt lik den
kommunal- och landstingspolitik som
blivit så ödesdiger för den svenska vår-
den. Framgångsrik och konkurrens-
kraftig verksamhet klaras inte med
planhushållning. För det fordras dukti-
ga entreprenörer som måste förstå
sjukvårdens speciella problem!

Klas Rosengren
med dr, Läkarhuset, Göteborg

Carlanderska sjukhemmet i Göteborg.
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Språkrådgivaren har flyttat
och har nya telefontider

Svenska språknämnden, till vilken
Svenska Läkaresällskapets språkråd-
givare Hans Nymanär utlokaliserad,
har flyttat. Därför gäller tills vidare
följande adresser för era frågor och
kommentarer:

c/o Svenska språknämnden,
Box 20057, 10460 Stockholm

Tel 08-640 19 55, fax 08-442 42 15
E-post:

hans.nyman@spraknamnden.se

Hans Nyman har telefontid mån-
dagseftermiddagar från kl 13.00 samt
hela tisdagar och fredagar från kl
08.30. Övriga tider: telefonsvarare.
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