
För litet patientunderlag och för
få specialister – då rev läkarna en
av den akademiska världens tra-
ditionella murar och byggde upp
en gemensam verksamhet för-
lagd till två universitetssjukhus.
Nu står barnkardiologin i Uppsa-
la och Stockholm modell för nya
planerade samarbetsprojekt.

❙ ❙ Det är torsdag strax före klockan tio på
förmiddagen. Anders Jonzon, överläka-
re på barnkardiologen vid Akademiska
barnsjukhuset i Uppsala, har just avslu-
tat ronden och sätter sig på tåget mot
Stockholm och till jobbet på Astrid
Lindgrens barnsjukhus vid Karolinska
sjukhuset, Solna. Det som tidigare upp-
fattades som ett konkurrerande universi-
tetssjukhus har blivit Anders Jonzons ar-
betsplats på deltid.

– En dag varje vecka är jag på barn-
kardiologens mottagning på Astrid
Lindgrens barnsjukhus. Främst tar jag
emot patienter med arytmier, som är min
specialitet, men det handlar även om
andra diagnoser, säger Anders Jonzon.  

Anders Jonzon är fortfarande anställd
på Akademiska sjukhuset. Men det är
bara en tidsfråga innan han liksom kol-
legan, ST-läkaren Per Larsson, anställs
på Karolinska sjukhuset. Formellt måste
de två tjänsterna utannonseras. Det sker
inom kort.

Motsvarande förordnande – det att
bedriva sjukvård på såväl Akademiska
barnsjukhuset som Astrid Lindgrens
barnsjukhus – gäller för de fem specia-
lister samt två ST-läkare som till vardags
arbetar på barnkardiologen på Astrid
Lindgrens barnsjukhus. I praktiken har
samarbetet mellan de två enheterna ut-
vecklats under drygt ett och ett halvt år,
men det var först den 25 oktober i år som
sjukhusledningarna skrev under ett for-
mellt avtal om samarbete. 

En styrka med samarbetet är enligt de
båda sjukhusdirektörerna just det fak-
tum att det inte dikterats uppifrån. 

– Det är oerhört positivt att initiati-
vet kommer från läkarna själva. Möjlig-
heten att ge samarbetet en solid förank-
ring har på så sätt ökat betydligt, säger
Maj-Len Sundin, sjukhusdirektör vid
Karolinska sjukhuset.

Göran Stiernstedt, sjukhusdirektör
vid Akademiska sjukhuset, instämmer: 

– Av tradition handlar det om starka
krafter på de enskilda universitetssjuk-
husen, och det brukar vara svårt att få till
stånd bra samarbeten. Att det fungerar så
bra i det här fallet beror nog till stor del
på att samarbetet utvecklats underifrån,
säger Göran Stiernstedt. 

Läkarbrist orsaken
Bakgrunden till det unika samarbetet
mellan de två barnkardiologiska enhe-
terna var bristen på specialister. Då en
redan mycket pressad läkarstab vid en-
heten på Astrid Lindgrens barnsjukhus
tappade en specialist som inte längre or-
kade med den tunga arbetsbördan, vän-
de man sig till kollegerna vid Akademis-

ka sjukhuset för att efterfråga intresset
för ett samarbete. Bo Lundell hade då
varit chef för Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus, men i samband med att det uppstod
en lucka i bemanningen återvänt till
barnkardiologen som sektionschef.

– Det handlar om en liten specialitet
med mycket hög belastning; för att bli en
fulltränad barnkardiolog tar det åt-
minstone tio år från det att man påbörjar
specialistutbildningen. Försvinner en lä-
kare blir det därför oerhört tungt för oss
som är kvar, säger Bo Lundell.

– Jag tog upp idén med ett samarbe-
te mellan universitetssjukhusen med vår
sjukhusdirektör. Hon svarade: »Börja
inte med att göra organisationsplaner,
det frammanar bara revirtänkande. Bör-
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Läkarbrist ledde till gemensam verksamhet i Uppsala och Stockholm

Patienter och arbetsmiljö vinner
på barnläkares unika samarbete 

– Vi har åstadkommit ett prestigelöst samarbete med Stockholm och blivit av med
konkurrenskänslan, säger Anders Jonzon, överläkare på Akademiska barnsjukhuset i
Uppsala, på bilden tillsammans med Isak Wenzel, tre månader gammal.
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ja i stället att samverka på det sätt ni
tycker är bäst för patienterna och er ar-
betsmiljö. När det sedan fungerar be-
skriver vi hur det blivit och träffar ett av-
tal om det.«

Nu, med ett och ett halvt års erfaren-
het av samarbetet, kan alla inblandade
konstatera att det gått mycket bra.

– Jag har under den här tiden lärt mig
att om gruppen av specialister utvecklar
fria samverkansformer som passar just
dem så fungerar det. Om man däremot
låser fast sig i förutbestämda former och
organisationsmodeller backar många;
då känner man sig mer hotad, säger Bo
Lundell.

Barnkardiologen vid Akademiska
barnsjukhuset har en egen profil ifråga
om grenspecialiteter, Astrid Lindgrens
barnsjukhus en annan. Tillsammans
kompletterar de varandra, och det gyn-
nar framför allt patienterna.

Komplett vårdkedja för patienterna
– Vi är starka på framför allt arytmier,
med bland annat elektrofysiologiska ut-
redningar och pacemakerbehandling.
Vid Astrid Lindgrens barnsjukhus finns
stor erfarenhet och kompetens rörande
diagnostiska kateteriseringar och kom-
plicerade invasiva behandlingar av
hjärtfel, säger Anders Jonzon.

– Tillsammans kan vi nu erbjuda en
mer komplett vårdkedja av hög kvalitet,
och för läkarna innebär samarbetet att vi
kompletterar varandra. Just nu genom-
för exempelvis vår ST-läkare utbild-
ningsmomentet hjärtkateterisering på
Astrid Lindgrens barnsjukhus, och kan
med det stora patientunderlaget genom-
föra den delen av utbildningen snabbare
än vad som skulle vara möjligt här på
Akademiska. 

Enheten i Uppsala tar emot drygt

1 000 patienter per år. En stor del av des-
sa kommer från någon av regionerna
omkring Uppsala läns landsting. Enhe-
ten i Stockholm har drygt 3 000 patien-
ter per år. I stort sett alla bor inom lands-
tingsgränsen. Dessutom får båda enhe-
terna ett allt större konsultansvar gent-
emot andra specialiteter på sjukhusen.

Forskningen gynnas
För båda enheterna innebär det ökade
patientunderlag som samarbetet lett till
att kunskapsmängden ökar, och därmed
kvaliteten på vården. Dessutom gynnas
forskningen, inte minst genom att ett
större patientunderlag ökar förutsätt-
ningarna till statistiskt säkra resultat vid

uppföljningar av olika behandlingar.
Den akuta situationen, den som från

början ledde till tankar på samarbete, var
underbemanningen och den negativa ef-
fekt den hade på arbetsmiljön. Arbets-
miljön är nu en av de stora »vinnarna«
genom samarbetet. Och även om antalet
specialistutbildade läkare kunde utökas
så vore det inget bättre alternativ än det
samarbete som nu upprättats. Det anser
såväl sjukhusledningarna som läkarna
på enheterna.

– Patientunderlaget är för litet för att
varje enhet själv ska kunna hålla sig med
de specialister som vi tillsammans förfo-
gar över, säger Bo Lundell.

Konkret har samarbetet inneburit att
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Bo Lundell, sektionschef för barnkardiologin vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, menar
att enheterna i Stockholm och Uppsala var för små och utsatta för att kunna
konkurrera med varandra. – Dessutom är ju Stockholm och Uppsala på väg att
utvecklas till en gemensam storstad, säger Bo Lundell.

Öppen hjärtkirurgi på önskelistan
❙ ❙ Det kommer även efter det att samar-
betet mellan barnkardiologen vid Astrid
Lindgrens barnsjukhus och motsvaran-
de enhet vid Akademiska barnsjukhuset
utvecklats helt att saknas en viktig del i
vårdkedjan – den öppna hjärtkirurgin.
För närvarande skickas alla barn som
ska genomgå öppen hjärtkirurgi till
Sahlgrenska Universitetssjukhuset eller
Lunds universitetssjukhus. 

Kompetens har gått förlorad
Vid Karolinska sjukhuset genomfördes
den sista hjärtoperationen på barn 1993,
men nu hoppas sektionschef Bo Lundell
vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, KS,
att samarbetet med Akademiska barn-

sjukhuset på sikt kan leda till att den
öppna hjärtkirurgin även får ett fotfäste
i Mellansverige.

– På lång sikt vill vi kunna erbjuda
en komplett vårdkedja, och i en sådan in-
går den öppna hjärtkirurgin, säger Bo
Lundell.

– Vi vet dessutom att det finns ett
stort stöd från många i den här regionen
för att vi borde få tillbaka den. Men vi
har ju hunnit förlora den mesta kompe-
tensen på det området och skulle i så fall
behöva nyrekrytera inom bland annat ki-
rurgi och intensivvård.

Även överläkare Anders Jonzon vid
Akademiska barnsjukhuset anser att da-
gens situation borde utredas, inte minst

ifråga om vad som är mest kostnadsef-
fektivt.

För liten volym i Uppsala
– I Uppsala slutade vi med öppen hjärt-
kirurgi på barn i samband med att den ki-
rurg som utförde dessa operationen gick
i pension. Dessutom ansåg Socialstyrel-
sen att volymen var för liten för att be-
driva den vården, säger Anders Jonzon. 

– Det är i grunden en politisk fråga,
men jag vet att många vill att vi borde er-
bjuda öppen hjärtkirurgi även här, och
kanske får vi ett uppdrag att utreda frå-
gan.

Peter Örn



bland annat helgjourarbetet minskat.
Vid barnkardiologen i Uppsala har
helgjourerna tagits bort helt och ersatts
av en gemensam bakjour för båda sjuk-
husen. Däremot ansvarar Uppsalas två
läkare för all beredskap under veckans
övriga dagar i Uppsala. Inställelsetiden
är högst två timmar.

Jour var femte helg
Läkarna i Stockholm har kunnat minska
antalet helgjourer från var tredje helg till
var femte helg och täcker då även Upp-
sala. På sikt hoppas Bo Lundell att inter-
vallet ska kunna utsträckas till var sjätte
eller var sjunde helg. För det krävs ny-
tillskott av läkare, och som arbetsplats
har Uppsala/Stockholm redan visat sig
attraktivare i gemensam skrud, då den
samlade kompetensen ökat, än var och
en för sig.

Redan den 1 december ska enheten
vid Astrid Lindgrens barnsjukhus för-
stärkas med ytterligare en ST-läkare,
och det finns dessutom specialistutbilda-
de läkare från andra landsting som
»knackat på dörren« och förhört sig om
samarbetet Uppsala–Stockholm.

Samtliga läkare ska av och till tjänst-
göra vid Akademiska barnsjukhuset re-
spektive Astrid Lindgrens barnsjukhus.
I det löpande arbetet är denna korsvisa
tjänstgöring beroende av behovet ifråga
om kompetensbehov och mottagnings-
kapacitet.

Bo Lundell gör upp ett tjänstgörings-
schema för båda enheternas läkare och
de gemensamma jourlinjerna. De enda
stående individuella insatserna för re-

spektive systersjukhus just nu är Anders
Jonzons torsdagsmottagning samt ST-
läkaren Per Larssons kateteriseringar
inom ramen för ST-utbildningen. För
det ändamålet finns han varje onsdag på
enheten i Stockholm.

Telemedicin nödvändig
Det avtal som sjukhusledningarna träffat
innebär att samtliga berörda läkare, även
de som fortsättningsvis har sina arbets-
platser på Akademiska sjukhuset, blir
anställda vid Astrid Lindgrens barnsjuk-
hus. På så sätt tydliggörs bland annat hu-
vudansvaret för vidareutbildning, ar-
betsmiljö etc.

Även Uppsalaenhetens sjuksköters-
kor har tillfrågats om de ville vara an-
ställda av Astrid Lindgrens barnsjukhus.
De tackade dock nej tills vidare. 

Avtalet, som till en början löper på
fem år, är också ett startskott för upp-
byggnaden av en telemedicinsk resurs,
åtminstone för Astrid Lindgrens barn-
sjukhus. Enheten vid Akademiska barn-
sjukhuset, som har betydligt fler utom-
länspatienter, har sedan länge arbetat
med hjälp av telemedicin. Syftet är att te-
lemedicinska konferenser till viss del
ska överbrygga den nackdel det geogra-
fiska avståndet innebär.

– Vi ska på sikt öppna varje arbets-
dag med en 20–30 minuters genomgång,
en sorts rond, då vi med hjälp av teleme-
dicin gemensamt kan studera aktuella
fall, visa ultraljudsundersökningar och
röntgenbilder etc, säger Bo Lundell. 

Under våren 2002 ska utrustningen
införskaffas, vilket innebär en investe-
ring på omkring 500 000 kronor. Dess-
utom satsar båda sjukhusen på att för-
stärka tekniken för bland annat ultra-
ljudsundersökningar och digital lagring. 

De två enheterna ska även fortlöpan-
de pröva möjligheterna att harmonisera
behandlingsrutinerna. 

– Sådana rutiner skiljer sig ofta
ganska mycket åt mellan olika centra,
och vi vill försöka nå fram till en kon-
sensus för att underlätta arbetet hos var-
andra, säger Bo Lundell. 

Gemensam väntelista nästa
– Vi ska därför inleda en serie möten
som syftar till att hitta vägar att harmo-
nisera verksamheten. Eftersom läkartea-
met redan är uppbyggt sedan ett och ett
halvt år kan vi undvika revirtänkande
och liknande hinder.

En annan målsättning är att enheterna
tillsamman bygger upp en gemensam
väntelista. För närvarande är kötiden till
Astrid Lindgrens barnsjukhus minst tre
månader från remiss. Till Akademiska
barnsjukhuset är motsvarande väntetid
endast två veckor.

– Vi ska undersöka möjligheten att

harmonisera väntetiden. Om vi ska lyck-
as är beroende av landstingen intresse av
att köpa vård av varandra. Vi ska ha sam-
ma prisbild här i Stockholm som i Upp-
sala, säger Bo Lundell.

Den gemensamma verksamheten ska
ledas av en styrgrupp, som utgörs av
sjukhuscheferna samt en verksamhets-
chef och en biträdande verksamhets-
chef. Verksamhetscheferna är ännu inte
utsedda. Ordförande i styrgruppen blir
sjukhusdirektören vid Akademiska
sjukhuset.

Ekonomiskt kan samarbetet innebära
vinster, bland annat genom en samord-
ning av joursystemet. 

– Huruvida vi kan spara pengar är
osäkert eftersom samarbetet även kräver
en del investeringar. Det ska i alla fall
inte leda till större kostnader än dagens,
säger Maj-Len Sundin, sjukhusdirektör
vid Karolinska sjukhuset.

– Men nu vill vi först se hur samar-
betet fungerar och sedan göra en utvär-
dering efter fem år.

Det pågår redan diskussioner mellan
sjukhusdirektörerna vid Akademiska
sjukhuset respektive Karolinska sjukhu-
set huruvida barnkardiologernas samar-
bete rent av kan utgöra modell för lik-
nande samarbeten inom andra mindre
specialiteter. 

– Befolkningsunderlaget är så pass
litet att vi måste hitta samarbetsformer,
och eftersom jag tror att Stockholms
tillväxt till stor del kommer att koncen-
treras till de norra regionerna är det na-
turligt att utveckla samarbetet med Aka-
demiska sjukhuset, säger Maj-Len Sun-
din.

– Inom högspecialiserade områden
kan liknande samarbeten bli aktuella, sä-
ger Göran Stiernstedt, sjukhusdirektör
vid Akademiska sjukhuset.

– På exempelvis barnsidan tittar vi
nu på möjliga samarbeten inom barn-
kirurgin.

Peter Örn  
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Överläkare Anders Jonzon på
Akademiska barnsjukhuset i Uppsala
menar att man tidigare drog sig för
samarbeten med andra universitets-
sjukhus. Det fanns en »vi ska minsann
klara av allt själva-attityd«. 

Tillrättaläggande
❙ ❙ I Läkartidningen nr 44/2001 fanns ett
reportage med rubriken »Motzi Eklöf
ger ett 70-årigt perspektiv på karaktär
och strategi. Läkarens ethos kräver en
ständig deatt.« Motzi Eklöf påpekar att
vissa uttalanden och åsikter som till-
skrivs henne i reportaget inte är korrek-
ta och hänvisar istället direkt till av-
handlingen »Läkarens ethos. Studier i
den svenska läkarkårens identiteter, in-
tressen och ideal 1890–1960.«, Linkö-
pings universitet år 2000.
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