
som tidigare kritiserat boken, sa nu: 
– Jag tycker boken har många för-

tjänster. Jag hoppas den kan skapa debatt.
Vi pratar mycket, men det händer för lite.

Många talade om att bryta revirtän-
kande, mellan yrkesgrupper, mellan
kommuner och landsting, om att utgå
från patienten och skapa goda vårdked-
jor. Eva Fernvall, Vårdförbundets ordfö-
rande, rev ner applåder:

– Vi har brister i vården. För att byg-
ga en vårdkedja för varje patient måste
vi tänka utanför gränserna. Sjuksköters-
kor, läkare, politiker måste svära i sin
egen kyrka. Det måste vara slut på för-
svaret av det som är!

Lars Andåker trodde på decentrali-
sering:

– Jag tror inte på stora omorganise-
ringar. Men vi måste jobba decentralise-
rat på ett annat sätt. Och mycket mer
över revir- och yrkesgränserna. Decent-
ralisering kräver centralisering till ex-
empel ifråga om IT och den högspeciali-
serade vården. Läkarförbundet ställer
sig bakom centralisering och att man
inte bygger upp högspecialiserad vård
överallt. Det gagnar ingen.

Logistik eller politik?
Hans von Euler, logistikkonsult, talade
om att samplanera vårdens resurser,
samverkan över personalkategorierna
och andra funktionsgränser.

– Ingen annan verksamhet har sådan
kunskap om sina flöden som sjukvården.
Och vi har vårdplaner. Men inget av det-
ta används för styrning och det förvånar
mig.

– Det du kallar logistik kallar jag po-
litik, replikerade Anders Lönnberg (s),
ordförande i Stockholms läns landstings
ägarutskott. 

Anders Lönnberg ansåg att det sak-
nas incitament för att arbeta över grän-
serna. Han ville också ha en annan ar-
betsfördelning mellan politiker och
sjukvård och ett nytt styrsystem med an-
svar inte bara för kostnader utan även för
intäkter, till exempel att valet mellan att
gå på en konferens och ta hand om en pa-
tient borde utgöra en inkomstskillnad.

Elisabet Ohlin
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HLR på Helsingborgs lasarett kan
betyda både hjärt–lung–rädd-
ning, men också Helsingborgs
lasaretts riders. Den nystartade
motorcykelklubben vill värna om
säker körning.

❙ ❙ – På våra träffar är det inget sjuk-
husprat, vi pratar bara väsentligheter, det
vill säga motorcyklar.

Det säger Urban Bengnér, överläkare
och docent på ortopedenheten och initi-
ativtagare till Helsingborgs lasaretts rid-
ers. MC-klubben har funnits sedan den 1
maj i år, samma datum som sjukhuset
övergick från bolag till förvaltningsstyr-
ning. I och med det kom en del bespa-
ringskrav.

– Det var inte så kul och vi behövde
då någonting positivt.

– Förra sommaren var vi några som
träffades och körde motorcykel, och i år
mejlade jag ut till all personal för att höra
om det fanns något intresse för en klubb. 

Och det fanns det. Urban Bengnér
fick stor respons och varannan ons-
dagskväll under sommaren har HLR
träffats för en motorcykeltur, med sam-
ling utanför sjukhuset. 

– Det är hemskt kul och vi pratar
mycket om klubben på sjukhuset, det
skapar en samhörighetskänsla. Och jag
tror att jag har pratat MC med alla mina
patienter i sommar. Jag har till och med
fått en liten miniatyrmotorcykel i pre-
sent av en patient.

Läkare, överläkare, sjuksköterskor,
undersköterskor, biomedicinska analy-
tiker, trädgårdsmästare, vaktmästare är
exempel på personalkategorier som är
med i klubben. Bland läkarna är ortope-
der och kirurger överrepresenterade och
bland sjuksköterskorna operations- och
narkossjuksköterskor. 

– Det är anmärkningsvärt att vi som
tar emot och behandlar skadade MC-
förare är mest representerade i klubben.
Det speglar nog lite kynnet varför vi har

valt den specialitet vi har valt.
Några medlemmar har tagit körkort

nu i sommar, andra hade det automatiskt
via sitt bilkörkort och har nu köpt båge.
En tredjedel i klubben är kvinnor.

– Det visade sig att några hade kört i
tysthet, berättar Urban Bengnér.

I slutet av september åkte man för sis-
ta gången den här säsongen, det har bli-
vit för kallt. Då samlades 35 åkare, vil-
ket är den största uppslutning klubben
har haft. Men Urban Bengnér räknar till
45–50 medlemmar, läkaryrket tillåter
förstås inte alla att kunna vara med varje
gång.

Säkerheten är viktig inom klubben.
Man försöker ha inställningen »ingen
ser dig«, och hålla ögonkontakt med bil-
förare. Att ha riktiga kläder är också en
del av säkerheten.

– Många i allmänheten tycker förstås
att det är märkligt att vi som läkare kör
motorcykel, vi som ser den negativa si-
dan med åkandet. Men det är vi som bäst
kan visa att det går att köra säkert.

Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se
Fotnot: I Läkartidningen nr 14/2003 finns en
genomgång av MC-olyckor i Sverige under
åren 1987–1994.

❙ ❙ – Alla goda krafter behövs för att byg-
ga upp hälso- och sjukvården i Irak.

Det säger Iman Aloan, ortoped på
Universitetssjukhuset i Linköping. Hon
är en av hundratals läkare i Sverige som
ursprungligen kommer från Irak – ett
land där hälso- och sjukvården en gång
hade hög status. Men Saddam-regimen,
omvärldens långa blockad och kriget har
raserat stora delar. 

– Därför har vi bildat en irakisk me-
dicinsk förening i Sverige, förklarar hon. 

Föreningen bildades nyligen vid ett
möte i Göteborg. Ett 20-tal läkare del-
tog, såväl specialister i allmän medicin,
psykiatri, gynekologi som ortopedi. 

– Vi ska i första hand undersöka var
behoven av hjälp är störst och vilka
framkomliga vägar det finns för att stöd-
ja återuppbyggnaden. Det kan handla

om att bistå med utrustning, litteratur
och utbildning, liksom att åka ut och ar-
beta på fältet, säger Iman Aloan.

Föreningen är öppen för läkare och an-
nan vårdpersonal, både svenskar och ira-
kier. Den ska bland annat samarbeta med
organisationen Göteborgs-Initiativet.

Cajsa Malmström

frilansjournalist

Sjukvården i Irak får stöd av svensk-irakiska läkare

Motorcykelåkande läkare
värnar om säkerheten
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Urban Bengnér,
överläkare och
docent är initivativ-
tagare till motor-
cykelklubben på
Helsingborgs lasarett. 


