
I Landstingsvärlden nr 8 ställer
chefredaktören frågan »Vem vill bli
opererad av en hjärnkirurg som jobbat
1 750 timmar övertid det senaste året?
Och hur bemöts en virrig dement pati-
ent av doktorn som i praktiken arbetat
två år under tolv månader?» 

Ledaren antyder att läkarkåren arbe-
tar övertid med psykisk och fysisk kol-
laps som följd och därmed utsätter pati-
enten för risker, allt i syfte att tjäna
pengar. Som underlag hänvisar chef-
redaktören till en artikel i samma tid-
ning. 

I denna artikel uttalar sig bl a
Sven Erik Gårdhage, ordförande för
revisorerna i en utredning av läkarnas
jourarbete och ersättningar i Västman-
land som utförts av Komrev AB (vilket
inte framgår). 

Som framgår av beskrivningen ovan
föreligger det många led från fakta till
kommentar. Det påminner snarast om
leken där man viskar en mening i
någons öra, och sedan förs det vidare
via ett antal personer för att slutligen
återges av den sista personen. Inte ett
ord brukar stämma. Så är det även i
detta fall. 

Dessutom tillkommer att rapporten i
sig är så full av felaktigheter och förvir-
rande statistik att den skulle ha under-
känts som uppsats redan på grundsko-
lenivå (se Läkartidningens artikel på
nyhetsplats i nr 12/00, sidan 1376).

Hur kan det då bli så tokigt frågar
man sig. Är läs- och skrivsvårigheter en
utbredd sjuka inom landstingsvärlden,

eller finns det dolda syften med de
egendomliga kommentarerna? 

Kan det finnas någon mening i att
framtona läkare som sociala tragedier,
med vårdslöst leverne, med sanslösa
dispenser från övertidsreglerna på
randen av kollaps och utan ansvar för
patientsäkerheten – bara för att tjäna
pengar? 

Är detta verkligen den bild Lands-
tingsvärlden har av läkarkåren, eller vill
man med detta skrämma patienterna
från sjukvården och på så sätt minska
sjukvårdskostnaderna?

Det är lätt att raljera över både
ledaren och artikeln men det finns ock-
så en allvarlig sida av problemet. Med
vilken respekt skall vi handskas med
sjukvården och dess utövare? Jag vill
mena att sjukvård är den verksamhet
som förtjänar den högsta respekt. 

Sjukvård är både ur den enskildes
och samhällets perspektiv en högt skat-
tad verksamhet. Utan en god sjukvård
fungerar vare sig den enskilde eller
samhället av idag. Sjukvård är något
som vi dagligen omger oss med och där
kriser och framgångar får omedelbara
effekter för oss alla och envar.

Vi som fostrats inom den medi-
cinska kulturen har blivit präglade av
det vetenskapliga synsättet. Vi är vana
att våra åtgärder och värderingar är
grundade på vetenskap och beprövad
erfarenhet. Vi är också skolade i att
kritiskt granska andras rapporter och
värderingar. 

Även om uttrycken kan verka slitna

i mångas öron så är detta hörnstenar i
vår vardag och grunden för god
sjukvård. 

Alldeles oavsett vilken roll eller ut-
bildning man har inom sjukvården
borde man sträva efter objektivitet och
någon grad av sanning, för att därmed
visa sin respekt för ämnet och varandra.
Det är också så att den som fuskar,
slarvar eller visar bristande omdöme
drabbas hårt av kårens egna domar och
åtgärder.

I ett samhälledär demokrati är ett
fundament skall det ständigt pågå en
debatt i syfte att förbättra tingens ord-
ning. I en sådan debatt måste vi inom
sjukvården visa varandra aktning och
hålla oss till spelreglerna om vi ska nå
gemensamma mål, nämligen en bättre
vård för patienterna och en bättre
arbetsmiljö för dem som arbetar i sjuk-
vården. 

Den respekten
förtjänar vi. Låt oss
betrakta exemplet
ovan som enskilda
tillfälligheter och
framdeles åter för-
bättra debattkul-
turen. 
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