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Debatt

❙ ❙ Jag håller fullt ut med Daniel Nowin-
ski om behovet av att uppvärdera bety-
delsen av goda teoretiska kunskaper och
höja kraven på vår kunskap och vår ST-
utbildning. Inte för att dagens läkare inte
håller måttet utan för att vi kan bli ännu
bättre och för att det ska bli mer stimule-
rande att arbeta. Men Daniel Nowinski
och jag är oeniga om val av metod. 

Målstyrd individanpassad ST bäst
Jag är övertygad att en målstyrd, individ-
anpassad ST, där teori och praktik inte-
greras och där ST-läkaren bereds möj-

lighet att åka på relevanta kurser och
göra relevanta sidoutbildningar, är det
mest effektiva sättet att uppnå målet – en
kompetent framtida specialist. På mot-
svarande sätt är jag övertygad om att en
obligatorisk specialistexamen skulle
flytta fokus från det viktigaste – hur in-
dividen klarar av att ge god, högkvalita-
tiv vård till sina patienter – till resultatet
av en tentamen. 

Handledare och chef bedömer bättre
En tentamen kan ge en pusselbit men
aldrig bedöma helheten. Helheten be-
döms bäst av handledare och verksam-
hetschef som arbetar nära ST-läkaren
och därför kan utvärdera dennes insat-
ser. Jag menar alltså att handledare och
chef bättre kan värdera individens insat-
ser än en examen, och att en sådan ut-

värdering, rätt gjord, ställer större krav
på individen. 

Ansvaret
När så fokus flyttas från utbildnings-
processen till hur ett gott tentamens-
resultat uppnås medför detta risk för att
STs kvalitet reellt försämras. Det finns
helt klart en risk att chefen blir mindre
benägen att se till sitt ansvar: »Om ST-
läkaren klarar tentan måste väl klinikens
utbildning hålla måttet.« Det är natur-
ligtvis ST-läkaren som har ansvaret för
att inhämta sina kunskaper, men chefen
har ansvaret för att organisera verksam-
heten så inhämtandet möjliggörs. An-
svaret för ST-läkarens utbildning är och
ska vara delat mellan ST-läkaren, den-
nes handledare och dennes chef.

Daniel Nowinski tar också specifikt
upp kraven i samband med SK-kurser.
Resonemanget kan vidgas till alla typer
av utbildningsmoment. Jag håller helt
med om att kurser med fördel avslutas
med en examination. De bästa och mest
lärorika kurserna ställer krav på deltagar-
na både före, under och efter kursen. •

Replik:

Risk att tentamen försämrar STs kvalitet 

Vi är överens om behovet av att uppvärdera betydelsen av goda teo-
retiska kunskaper och höja kraven på vår kunskap och vår ST-utbild-
ning. Men vi är oeniga om val av metod, skriver Sylfs ordförande Ulri-
ka Nilsson i sitt svar till Daniel Nowinski.
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❙❙ Två nyhetsartiklar i Läkartidningen
36/2002 (sidorna 3468-9), »Multisjuka
äldre-äldre sätter medicinkliniker under
hårt tryck« och »Framtidens vård av akut
sjuka äldre kräver en ny organisation«,
har föranlett ett par inlägg av kolleger
från geriatriken (40/2002, sidan 3976).

Den studie som ligger till grund för
artiklarna och som ingår i Socialstyrel-
sens uppföljning av äldrevården i Sveri-
ge är under tryckning. Desto mer gläd-
jande att ämnet redan har engagerat fle-

ra kolleger att delta i denna för framtiden
så viktiga diskussion. Men ämnet berör
många fler. 

Vad säger allmänläkarna, som enligt
Nationella handlingsplanen förväntas
klara de flesta vårdbehov hos hemma-
boende äldre eller äldre i särskilt boen-
de? Vad säger kirurgortopederna, som
kan operera allt äldre och allt sjukare?
Vad säger kardiologerna, som rekom-
menderar allt fler läkemedel även i hög
ålder? Osv. 

Hur organiserar vi sjukvården?
Sverige står inför den mycket stora upp-
giften att organisera sjukvården så att
den räcker till i en befolkning som består
dels av många mycket gamla, varav

många med många sjukdomar, dels av
relativt få unga människor som inte
självklart vill ägna sig åt vård och om-
sorg. Denna mycket stora uppgift läm-
par sig inte för revirstrid. Ingen enskild
specialitet kan träda fram och säga: »Ge
oss resurserna, så ordnar vi saken!« Det
handlar inte längre om »antingen–eller«
utan om »både–och«. 

Många klarar sig bra, länge
De flesta gamla är friska och klarar sig
utmärkt själva tills det händer något: ett
slaganfall, en hjärtinfarkt, ett benbrott.
Då behövs ett akut omhändertagande
som inte skiljer sig från yngre patienters
behov. Tvärtom, de äldre har mycket att
vinna på att få snabb och adekvat akut-
vård via samma kanaler som de yngre.
Här behövs inga parallella organisatio-
ner.

Andra drabbas redan i yngre år av kro-
niska sjukdomar – till exempel diabetes,
kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL),
kärlsjukdomar, neurologiska sjukdomar
– som kräver behandling och uppföljning

Alla behövs i äldrevården!

Läkare med specialistutbildning i geriatrik behövs för att entusiasme-
ra och utbilda kolleger inom andra specialiteter och vårdpersonal
inom både landsting och kommun. De behövs för att utvärdera vård-
och rehabiliteringsresultat för äldre. De behövs för att vara de äldres
»ombudsman«, framhåller Kerstin Hulter-Åsberg.
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under lång tid. Risken för akuta försäm-
ringar, som kräver sjukhusvård, ökar
med stigande ålder. Det typiska är att
dessa personer inte hinner vänta på vår-
den till nästa dag. De måste söka akut
dygnet runt, vardag som helgdag.

För den som insjuknar akut är det an-
geläget att mottagande läkare har »över-
blickskompetens«, dvs ett generalistper-
spektiv, som väger samman symtom och
tecken på sjukdom, som kan snabbut-
reda och behandla tillstånd som annars
kan bli livshotande eller innebära risk
för allvarlig funktionsnedsättning (Prio-
riteringsutredningen). 

Äldres rätt till och behov av akutsjukvård
Jag nämner dessa exempel på äldre som
behöver akutmedicinskt och/eller kirur-
giskt/ortopediskt omhändertagande för
att betona även äldres behov av och rätt
till akutsjukvård. Inventeringen av pati-
enter 80 år och äldre på 31 medicinklini-
ker visade att flertalet verkligen behöv-
de denna vårdform under en kort tid. Så
långt tror jag de flesta är överens.

Hur använder vi vårddagarna bäst?
Frågan för internmedicinarna är nu: Hur
ska vi använda dessa vårddagar på bästa
sätt? Kan vi arbeta upp ett team- och nät-
verkstänkande kring den äldre multi-
sjuka patienten (ungefär som för stroke-

patienterna)? Kan vi utveckla rutiner för
att systematiskt sanera läkemedelslistor-
na? Hur ska vi vårdplanera tillsammans
med allmänläkarna, som enligt Natio-
nella handlingsplanen kommer att ha an-
svaret för uppföljningen efter utskriv-
ningen? Hur kan vi förbättra vården i li-
vets slutskede tillsammans med det pal-
liativa vårdteamet? Hur kan vi förbättra
tidig aktivering och uppföljande rehabi-
litering i samarbete med primärvårdens
och kommunens rehabpersonal?

Geriatrikens roll
Var kommer då geriatriken in? Geriatrik
är ett kunskapsområde som många be-
höver, gärna i kombination med andra
specialiteter, för att systematiskt utveck-
la kunskap om sjuka äldre i befolkning-
en, utveckla diagnostik och behandling
av demens och andra tillstånd som på-
verkar funktionsförmågan i högre åld-
rar, studera konsekvenser av polyfarma-
ci, utveckla medicinskt tekniska hjälp-
medel som kan förbättra den dagliga
funktionsförmågan, utveckla aktivitets-
program för att bibehålla funktionsför-
mågan m m. 

Entusiasmer
Läkare med specialistutbildning i geria-
trik behövs för att entusiasmera och ut-
bilda kolleger inom andra specialiteter

och vårdpersonal inom både landsting
och kommun. De behövs för att utvärde-
ra vård- och rehabiliteringsresultat för
äldre. De behövs för att vara de äldres
»ombudsman« (ett uttryck som jag lånat
av min första klinikchef Mats Pers, le-
gendarisk långvårdsläkare i Norrkö-
ping). 

Åldrandet är en spännande process;
alla specialister har något att vinna på att
se över sitt förhållningssätt till äldre och
multisjuka. •

*
Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.

❙ ❙ Den danske författaren H C Andersen
sade en gång: »Att resa är att leva«. Man
kan ju bara instämma i detta uttalande då
det väl för de flesta är mycket positivt att
resa, så också för kroniskt sjuka männi-
skor ibland – dock inte alltid. 

Skandinaver tillhör de mest resande

nationaliteterna i världen. Nästan var
man än befinner sig på vårt klot är san-
nolikheten att möta en skandinavisk
medborgare mycket stor. Det är således
många som efterlever H C Andersens ut-
talande. 

Ofrånkomligt att vissa drabbas
Med så många resande kommer natur-
ligtvis en del att under resan drabbas av
sjukdom eller skada. Det kan rent sta-
tisktiskt inte undvikas. De som råkar så
illa ut har i flesta fall en reseförsäkring
som täcker utgifter för behandling i ut-

landet liksom utgifter för en eventuell
hemtransport.

SOS-International 
SOS-International i Köpenhamn är
larmcentral för en rad skandinaviska för-
säkringsbolag. På vår larmcentral ger vi
assistans till omkring 15 000 svenska
medborgare om året. Det rör sig om per-
soner som fått medicinska problem av
något slag eller varit utsatta för skador.
Det förekommer problem av alla svårig-
hetsgrader från det helt banala till myck-
et svåra sjukdomstillstånd eller skador.
Naturligvis har vi också flera dödsfall
bland skandinaver i utlandet.

Patienter med kronisk sjukdom
Alla kan förstås oväntat drabbas av sjuk-
dom eller skada under vistelse i utlandet.
Emellertid finns det personer som löper
större risk än andra att få behov av me-
dicinsk hjälp. Det gäller dem som har
kroniska sjukdomar eller andra hälso-
problem redan före utresan. Typiska ex-

LARS TOFT
chefläkare
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kontaktläkare; SOS-International A/S,
Köpenhamn
pol@sos.dk

Vi uppmanar även svenska läkare att råda sina patienter ur rent 
medicinsk synvinkel inför utlandsresa vid kronisk sjukdom. Även om
patienten klarar sig till vardags utan större problem är det ofta en
stressfaktor att resa. Om det föreligger en betydande risk för be-
handlingsbehov under resan bör patienten avrådas från att resa eller
i varje fall skjuta upp resan tills tillståndet stabiliserats, skriver Lars
Toft och Per-Olof Landström från SOS-International.

Patienter med kronisk sjukdom 
bör i vissa fall avrådas från utlandsresa

Åldrandet är en spännande
process; alla specialister
har något att vinna på att se
över sitt förhållningssätt till
äldre och multisjuka.


