
– Jag är i många avseenden im-
ponerad av hur svensk sjukvård
ser ut idag. Det finns saker som
inte är bra, saker som kan bli
bättre, men generellt har vi en
väldigt hög kvalitet.

❙ ❙ Lovsången kommer från Catarina An-
dersson Forsman, som nu suttit ett år
som central tillsynschef på Socialstyrel-
sen.

I grunden är hon radiolog och har ett
forskningsförflutet. Hon har också varit
fackligt aktiv och arbetat med sjukvårds-
administration, bland annat som biträ-
dande sjukhuschef vid Akademiska
sjukhuset i Uppsala. Det var därifrån hon
kom till Socialstyrelsen.

Sitt nuvarande jobb valde hon främst
för att det ger en chans att se vården
utifrån statens perspektiv. 

– Det tyckte jag lät spännande. Sta-
tens styrning av sjukvården just i form
av tillsyn är starkare än man vid första
tanken kan föreställa sig. Vi går ju in
hela tiden och sätter en ribba för hur vi
tycker att sjukvård ska bedrivas. 

Hon uppfattar att Socialstyrelsen väl-
digt konkret och synligt finns med som
en del av vården. Deras roll är att vara ett
stöd. 

– Vårt uppdrag är att eliminera risker
och förebygga, och vi ska stödja och
granska.

Säkerhetsarbetet fördjupas
En annan faktor som lockade var att  So-
cialstyrelsens ledning tydligt hade sig-
nalerat att de ville satsa mer på patient-
säkerheten, »då tyckte jag att det här ar-
betet lät som en utmaning«.

Riktigt aktuellt just nu är att de håller
på att sjösätta den organisation som
verksledningen har inrättat för att för-
djupa patientsäkerhetsarbetet. Det inne-
bär en förstärkning med två personer,
som ska koordinera det arbetet inom
verket. De ska regelbundet ge ut läges-
rapporter, göra riskanalyser, skapa nät-
verk och också bidra till att kunskap
sprids till sjukvården på ett bra sätt. 

En kanal blir en webbplats för pati-
entsäkerhetsarbete som ska börja byggas
upp i höst. En annan del är riskdataba-
sen, som nu uppgraderas. Dessutom har
informationsbladet Riskronden återupp-
stått – prenumerationen är gratis och den
finns på nätet och beräknas komma
10–12 gånger per år.

Socialstyrelsens tillsyn består för-
utom av den centrala delen även av sex

regionkontor runt om i landet. Varje
vecka har Catarina Andersson Forsman
telefonkonferens med regioncheferna
och får på så sätt en samlad uppdaterad
bild av mycket inom sjukvården.

– Det ligger i sakens natur att vi inom
tillsynen blir varse mer när saker och
ting inte är som de borde vara. Men
utifrån det stora antalet vårdtillfällen är
mycket av svensk sjukvård väldigt bra,
kommenterar hon. 

Borde vara mer offensiv
Hon beklagar och känner sig ledsen över
att det positiva i vården får så lite utrym-
me i medierna. 

– Det har hänt mycket positivt i
svensk sjukvård. Men oftast fokuserar
man på det negativa, pratar om bristen på
tillgänglighet, om kön till kataraktopera-
tioner, men man pratar inte om att vi på
mindre än tio år har ökat från 10 000 ka-
taraktoperationer till 70 000, exemplifi-
erar hon. 

– Sådana siffror presenteras väldigt
sällan och det tycker jag är ur ett vård-
perspektiv lite missvisande. Jag tycker
att man i vården skulle kunna vara lite
mer offensiv och visa upp mer öppna
siffror, redovisa hur mycket man fak-
tiskt gör. Då skulle många bli imponera-
de, tror hon. 

Själv är hon i många avseenden im-
ponerad av hur svensk sjukvård ser ut
idag. Generellt är kvaliteten väldigt hög,
men visst finns det saker som inte är bra,
saker som kan bli bättre, menar hon.

Socialstyrelsen har till exempel nyli-
gen publicerat en studie som visade att
många patienter dör eller skadas i vår-
den.

Catarina Andersson Forsman anser
att det är viktigt att lyfta fram att skador-

na ofta beror på systemproblem, sådant
som man genom systematiska föränd-
ringar kan förebygga.

Mellan tummen och pekfingret be-
räknar hon, med hänvisning även till in-
ternationell litteratur, att i varje fall hälf-
ten av felhändelserna kan förebyggas.
Och det utan en massa extra resurser. 

– Det bygger på att man ser över sina
rutiner, att man till exempel tar bort ruti-
ner som inte fungerar. Det är inte fråga
om att lägga till miljontals kronor. Här
pratar vi ofta om att man har byggt in fel
i vårdkedjan eller att det fallerar någon-
stans. Det handlar om ett systematiskt
arbete i smått som sedan ger resultat i ett
stort perspektiv, understryker hon.   

Här kommer bland annat avvikelse-
rapportering in. (Se även artikel under
vinjetten Ansvarsärenden).

Har blivit bättre
Catarina Andersson Forsman gläds åt att
vara chef för en avdelning där männi-
skor verkligen brinner för uppgiften –
det finns en stor entusiasm och vilja att
hjälpa och bidra till att förbättra svensk
sjukvård, berättar hon. 

Att det skulle vara väldigt olika be-
dömningar inom Socialstyrelsens olika
regionala tillsynsenheter ser hon som en
delvis inarbetad myt. Hon tycker att man
kan konstatera att all verksamhet som
omfattar tillsyn eller domstolsliknande
arbetssätt bygger på bedömningar. Det
gör att det alltid kommer att finnas en
viss individuell variation, och det spelar
ingen roll om man har en regional eller
central organisation.

Hon hänvisar till 1996. En jämförel-
se på den tiden då det gällde hur många
ärenden som gick till Ansvarsnämnden
HSAN per 100 000 invånare i varje re-
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Patientsäkerheten alltmer i centrum
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gion, visade på ända upp till 100 pro-
cents skillnad. 

– Sedan dess har vi jobbat, och job-
bar, systematiskt, och nu är skillnaden
mindre än 10 procent mätt i antal ären-
den per 100 000 invånare, konstaterar
hon nöjd.

– Och internt har vi långt gående kva-
litetsarbete. Bland annat har vi nu en ut-
redning på gång där vi ser efter hur vi har
agerat. Den visar att vi faktiskt har en
stor samsyn mellan de olika regionala
enheterna. Så vi har blivit bättre.

Tematiska tillsyner
Socialstyrelsen arbetar bland annat med
tematiska verksamhetstillsyner. I år har
dessa omfattat överbeläggning och utlo-
kalisering av patienter på medicin- och
kirurgkliniker; det akuta omhänderta-
gandet enligt kranskärlsriktlinjerna;
barn- och ungdomstandvården; och nu
följer de upp förlossnings- och neonatal-
situationen inför sommaren.

Till detta kommer att varje regional
tillsynsenhet har många egna projekt. 

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen.se

Fotnot: Se även intervju under vinjetten
Ansvarsärenden på annan plats i tidningen.
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Aktuellt och reportage

Danmark vill språktesta
svenska läkarstudenter 

Den danska forskningsministern
Helge Sander, Venstre, har fö-
reslagit det danska folketinget
att språktest införs för svenska
studenter vid danska universitet,
något som främst berör svens-
karna på den danska läkarutbild-
ningen eftersom den gruppen
svenskar är särskilt stor.

❙ ❙ Jens Peter Jacobsen, direktör för uni-
versitetsavdelningen av det danska ve-
tenskapsministeriet, uppger att anled-
ningen till förslaget är att 50 procent av
de svenska studenterna hoppar av lä-
karutbildningen och dessutom relativt ti-
digt, något som gör det svårt för danska
myndigheter att förklara för de danskar
som vill in på utbildningen att de inte får
plats. 

Även danskarna hoppar av, men för
dem är avhoppen inte lika vanliga, 25
procent. Och skillnaderna i avhoppsfre-
kvens tros ha med bristande språkkun-
skaper att göra.

I Danmark råder läkarbrist. Därför

har antalet utbildningsplatser ökat, men
ökningen har »neutraliserats« av ett ökat
antal svenska och norska studenter, en-
ligt Jens Peter Jacobsen. Dessa utgör till-
sammans 24 procent av studenterna på
den danska läkarlinjen. 

Jens Peter Jacobsen hävdar att lä-
karutbildningarna i Sverige och Norge
är underdimensionerade och hoppas att
de nordiska länderna kan komma över-
ens om en balans i antalet utbildnings-
platser. 

I Danmark tas 1 100 läkarstuderande
in varje år. I Sverige är motsvarande siff-
ra omkring 700. Ett utbildningsavtal gör
att de nordiska medborgarna kan välja
vilket land de vill studera i.

Om förslaget går igenom kommer
språktestet att beröra de icke-danska
nordiska medborgare som vill börja den
danska läkarutbildningen under 2004.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se


