
Smarta patienter går före i kön
och läkare sitter på dubbla stolar
i upphandlingar. Så ser det enligt
Västra Götalandsregionens revi-
sorer ut inom ortopedin i Göte-
borg. 

❙ ❙ Regionrevisorerna i Västra Götaland
har studerat flödet av remisser och pati-
enter inom den offentligt finansierade
ortopedin i Göteborg och funnit bety-
dande brister. Kötiderna är långa och bi-
sysslor vanligt. Tre fjärdedelar av speci-
alisterna vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, SU, har bisysslor. Utrymmet
är stort med nuvarande jourkompregler,
enligt revisorerna. 

Snittväntetiden för ett sjukhussbesök
är drygt två år. På SU/Sahlgrenska är den
för oprioriterade patienter sex år. 

I sin rapport beskriver revisorerna
hur patienter tillåts ta genvägar i köerna
genom att besöka »rätt« läkare privat.
Detta gäller vid SU/Östra sjukhuset och
SU/Mölndals sjukhus. Vid Mölndals
sjukhus går 10 procent före i kön. Pati-
enter med remiss från en sjukhusläkares
privata mottagning behöver inte köa för
mottagning på sjukhuset, utan kan stäl-
las direkt i operationskön. Genom att be-
tala 600 kronor för ett helprivat besök
istället för 300 kronor på sjukhuset kan
en patient förkorta sin väntetid till ope-
ration med flera år. Fördelen är att mot-
tagningen avlastas, men om systemet
breder ut sig riskerar trovärdigheten för
kösystemet att krackelera, anser reviso-
rerna.

Vid Sahlgrenska tillämpas inga gen-
vägar. Alla ställs av rättviseskäl i kö till
mottagningen. Effekten blir visst
dubbelarbete.

– Det behövs en diskussion om effek-

tivitet kontra rättvisa. Effekten av att det
går att gena blir inte vård på lika villkor,
säger Sven Arvidsson, chef för
revisionsenheten.

Antalet läkarbesök per läkare och år
är lägre i Göteborg än vid andra orto-
pedkliniker i landet. Vid Sahlgrenska är
siffran knappt 500 besök. Riket ligger på
900–1 250. Revisorerna kan inte se att
försök görs för att utnyttja kapaciteten
bättre och korta köerna.

– Det går att organisera det här bättre
för att få ut mer operationer, till och med
för samma pengar, säger Arvidsson.

En del av ortopedin i Göteborg upp-
handlas. Sven Arvidsson tycker att det är
märkligt att SU själv deltagit i den upp-
handlingen eftersom SUs verksamhet fi-
nansieras med regionbidrag.

– Att SU lägger bud kan man inte tol-
ka på annat sätt än att det finns kapacitet
ledig på SU och det borde man inte ha ef-
tersom det är kö.  

I upphandlingen ser revisorerna ock-
så bristande förutsägbarhet, transparens
och affärsmässighet. Läkare vid SU kan
lägga privata anbud och samtidigt lägga
konkurrerande bud för SUs räkning. En

och samma verksamhetschef kan både
godkänna konkurrerande bolags tillgång
till operationssalar och vara ansvarig för
SUs eget anbud. Revisorerna tycker det
är märkligt att SUs anbud kan ligga fle-
ra hundra procent högre än annan an-
budsgivare som hyr lokaler och personal
av SU.

– Det är inte bra när man sitter på två
stolar i en upphandlingssituation. Det in-
nebär kunskap från två organisationer
och då kan man utan tvekan diskutera
jävssituation. Det är inte snyggt.

SUs ledning har nyligen sett över ru-
tinerna för bisysslor och konstaterat att
riktlinjerna följts, med något undantag.
Men revisorerna tycker inte att det räck-
er att bisysslorna formellt är godkända.

– Det räcker inte med en enkel rutin.
Det måste till en diskussion i professio-
nen och politiken om vad som är illojali-
tet. Är det lämpligt att ha en bisyssla där
man konkurrerar med sin arbetsgivare?
Det måste diskuteras, anser Sven Ar-
vidsson.
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Gräddfiler och jäv 
i ortopedin i Göteborg

Aktuellt

Revisorerna anser att:
• Upphandlingar och beställning-
ar måste skötas mer affärsmäs-
sigt och kompetent. 
• SU bör uppmuntra extraarbete
inom sjukhuset som alternativ till
privat verksamhet.
• Reglerna för bisysslor bör vara
tydligare.
• Hela den offentliga ortopedin i
Göteborg bör ha gemensam led-
ning, central administration av re-
misser och en gemensam remiss-
hanteringspolicy.

❙ ❙ SUs styrelse ska behandla rapporten
vid sitt junimöte. Ordförande Jan Berg-
qvist (s) säger att det vore bra med ett
samlat ortopediskt centrum i Göteborg
och att det redan pågår arbete för att få en
enhetlig remisshantering inom SU. 

– Det är viktigt att folk har förtroende
för att vi har en enhetlig bedömning och
att det inte finns förutsättningar för gen-
vägar eller jäv.

Arne Andersen, chef för Westma, re-
gionens upphandlingsorganisation, är
ansvarig för att upphandlingarna går
korrekt till.

– Nu får vi granska det här. Vi måste
ha en bild av anbudsgivarnas eventuella
dubbla lojaliteter inför varje upphand-
lingssituation. 

Lars-Olof Rönnqvist, chef för regi-
onkansliets hälso- och sjukvårdsavdel-
ning med övergripande ansvar för be-
ställningarna:

– Vi har logistiska problem. Det
vällovliga syftet med att minska köerna
har lett till ett motsägelsefullt styrsystem
som är jättesvårt för sjukhusledningarna

att hantera. Det pågår ett antal parallella
aktiviteter för att tillgängligheten ska bli
bättre.

Per Nellgård, ordförande i Göteborgs
sjukhusläkarförening och blivande
vårdenhetsöverläkare för ortoped- och
handoperationer på Sahlgrenska, tycker
att SU redan i sin egen översyn nyligen
gjort tydligt vad som gäller för bisysslor,
och att arbetsgivaren har stora möjlighe-
ter att förbjuda bisyssla.

– Många har upplevt att reglerna va-
rit otydliga. Alla har tidigare kanske inte
anmält att man har bisyssla. 

– Jag tycker inte att man som doktor
ska utsätta sig för att få sin objektivitet
ifrågasatt och därför ska man ha en öp-
pen kommunikation med sin verksam-
hetschef.

En enhetlig remisshantering tycker
Per Nellgård är ett rättvisekrav. Och för-
slaget att sjukhuset med ett bonussystem
som uppmuntrar till extraarbete är bra,
men det måste vara frivilligt. 
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