
❙ ❙ Vid Rigshospitalet i Köpenhamn finns
en stor erfarenhet av invasiva ingrepp på
foster, så som intrauterin fosterkirurgi.
Universitetssjukhuset i Lund har en lång
tradition inom bland annat områdena
ultraljud och blodflödesmätning. Nu
förenas kompetenserna på båda sidor av
Öresund och bildar Öresundscentret för
fetalmedicin.

– En viktig aspekt i samarbetet är Kö-
penhamnsregionens stora patientunder-
lag; tillsammans får vi det underlag som
krävs för att bygga upp rutiner, liksom
medicinsk och teknisk kompetens, för
behandling av vissa allvarliga men säll-
synta sjukdomar, säger docent Göran
Lingman, område kvinnosjukvård vid
Universitetssjukhuset i Lund. 

Göran Lingman ingår i centrets koor-
dinationsgrupp, och han har dessutom
varit idégivare och en av de mest drivan-
de för att få till stånd ett formaliserat
samarbete.

Samarbetsavtalet tecknades den 15
februari i år. Och även om kvinnosjuk-
vården i Lund och Ultralydklinikken på
Rigshospitalet i Köpenhamn, vilket är
ett nationellt danskt centrum inom områ-
det ultraljud, sedan flera år redan bedri-
ver ett visst samarbete innebär Öresund-
scentret för fetalmedicin något helt nytt.
Område kvinnosjukvård i Lund har re-
dan fått pengar för att bygga upp en kom-
munikation med Köpenhamn som byg-
ger på telemedicinsk teknik. På lite sikt
är den tänkt att bland annat användas för
gemensamma ronder, vid operationer,
för att få en »second opinion« rörande
extra svåra fall och liknande. 

På planeringsstadiet finns även ett perso-
nalutbyte av läkare och barnmorskor,
vilket bland annat har som syfte att öka
kompetensen såväl medicinskt som
inom omvårdnadsområdet; personal på
båda sidor av sundet får lära av varandra
hur olika typer av patientfall på bästa sätt
omhändertas. 

Dessutom planeras gemensamma vi-
dareutbildningar, studentutbyten, ultra-
ljudsskolor samt internationella kon-
gresser i ämnet fetalmedicin. Redan
denna sommar ska Lund och Köpen-
hamn hjälpa varandra med bakjoursbe-
redskap för vissa ingrepp. 

Däremot har man valt att inte integre-
ra de administrativa organisationerna
med varandra.

– Organisationsstrukturerna ser myc-
ket olika ut, vi arbetar exempelvis mer
över ämnesgränserna än vad man gör i
Köpenhamn, och det är därför viktigt att
behålla två separata organisationer.

Samarbetet ska vara ett hjälpmedel och
inte kännas som ett hot för de inblanda-
de, säger Göran Lingman.

Samarbetet innebär att Köpenhamn bi-
drar med lång erfarenhet av olika invasi-
va ingrepp, såsom laserkirurgiska in-
grepp vid tvillingtransfusionssyndrom,
medan Lund förutom lång erfarenhet av
ultraljudsundersökningar och blodflö-
desmätningar också är starkt inom hand-
ledning och forskning. Den djurexperi-
mentella uppsättning som finns i Lund
för fetalmedicin är närmast unik för Nor-
den. På fårfoster kan svenska och danska
forskare tillsammans utveckla nya tera-
peutiska metoder för att behandla miss-
bildningar hos fostret. 

För samarbetet mellan Lund och Kö-
penhamn inom det fetalmedicinska om-
rådet har dessutom Öresundsbron inne-
burit något mycket mer än bara ett sym-
boliskt värde. 

– Landgränsen har tidigare varit be-
gränsande. Vid stor överbelastning i
Lund, framför allt vid fall då det funnits
hot om en mycket för tidig förlossning
och där barnet förväntats behöva neona-
tal intensivvård, har vi i några fall sänt
modern till Rigshospitalet, säger Göran
Lingman.

Ännu är bara Lund och Köpenhamn
anslutna till Öresundscentret för fetal-
medicin. Men från både svensk och

dansk sida är målsättningen att på sikt
locka in fler sjukhus i samarbetet.

– Vi måste börja med att lägga en axel
över sundet, och jag tror att det varit be-
tydligt svårare att genomföra detta på ett
administrativt plan om vi inte begränsat
oss något till en början. Men vi har en
mycket god kontakt bland annat med kli-
nikerna i Malmö, Helsingborg och Kris-
tianstad, och jag hoppas att fler kliniker
vill ansluta sig på sikt för att kunna ut-
nyttja regionens resurser på ett optimalt
sätt. Även på den danska sidan har man
valt att skynda långsamt, säger Göran
Lingman. 

Trots att avtalet är undertecknat så finns
det detaljer som ännu är olösta. En sådan
detalj är vilka anställningsregler som ska
gälla för de läkare och barnmorskor som
väljer att arbeta på båda sidor av sundet.
Hur löser man exempelvis rent skatte-
tekniskt det faktum att en enskild tjänst
ska delas, såtillvida att arbetet utförs i
två olika länder?

– Vi har diskuterat olika lösningar.
Det kan bli så att personen ifråga har sin
anställning på en sida av sundet, och att
sjukhuset på andra sidan sundet fakture-
ras för den tid personen har tjänstgjort
där, säger Göran Lingman.
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Samarbete över bro ger gravida ökad trygghet

Öresundsbron har betytt mycket mer än bara en symbolisk länk mellan Danmark och
Sverige, säger docent Göran Lingman. 
– Bron gör att patienter nu lätt kan skickas mellan Rigshospitalet i Köpenhamn och
Lunds universitetssjukhus, inom ramen för samarbetsprojektet Öresundscentret för
fetalmedicin.
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