
200 Läkartidningen  ❙ Nr 4  ❙ 2005  ❙ Volym 102

Aktuellt

Under 2005 inrättar Region Skå-
ne fyra prehospitala läkarteam
med egna utryckningsfordon och
90 sekunders starttid. Satsning-
en saknar motsvarighet i landet. 

❙ ❙ Ett resultat av »Skånsk livskraft –
vård & hälsa« är att antalet akutsjukhus
minskar. Därmed ökar avstånden och
kraven på den prehospitala akutsjukvår-
den. Inom ramen för Skånsk livskraft
ska därför detta led i vårdkedjan under
2005 förstärkas med fyra operativa en-
heter bestående av läkare och sköterska. 

– Det antal patienter som prehospitalt
kommer att få möjlighet till läkarmed-
verkan saknar motsvarighet i landet, sä-
ger Poul Kongstad, chefläkare för för-
valtningen KAMBER i Region Skåne.

Det är vid de fyra återstående akut-
sjukhusen i Skåne – Malmö, Lund, Hel-
singborg och Kristianstad – som de nya
enheterna ska verka. Läkarteamen förfo-
gar över egna utryckningsfordon och har

i likhet med övriga ambulansteam en
starttid på 90 sekunder. 

Det nya blir att man i hela Skåne har
doktorer som verkligen kommer ut i tid
och inte först när viktiga beslut redan är
tagna kring ledning, triage (snabb sorte-
ring av skadade i olika kategorier) och
prehospital behandling.

– En viktig del är att vi får en snabb
och kompetent sjukvårdsledarfunktion
vid större olyckor, säger Poul Kongstad. 

Läkarteamen larmas på tre kliniska
huvuddiagnoser: stort trauma, hjärt-
stopp samt medvetslöshet med påverkad
andning eller blodcirkulation. Övriga
larmkriterier blir brist på ambulanser,
när ambulansteamen ber om assistans el-
ler när läkarteamen själva anser att med-
verkan är viktig, samt när ledningsläkar-
funktion behövs men kliniska kriterier
saknas, t ex vid en kemikalieolycka. 

Under 75 procent av tjänstgöringen
beräknas enheterna fungera som komple-
mentära jourlinjer vid akutmottagningar-
na. På deras lott faller lägre prioriterade
patienter som vid behov kan vänta.

Katarina Erlingson, centerns grupp-
ledare i Region Skåne, kritiserade upp-
lägget i ett debattinlägg i Sydsvenskan
8/12 2004. Att behöva ta sig an de lägst
prioriterade fallen på akuten kan urholka
de nya läkarteamens status, ansåg hon.

Enligt Erlingson borde Grauers läkar-

bilar, som rullat i Mellersta Skånes sjuk-
vårdsdistrikt, ha utgjort modell. När des-
sa inte var involverade i akutsjukvård
gjorde de hembesök. En välfungerande
modell, enligt Kongstad, men han ser
ändå fördelar med nyordningen. Om ett
hembesök avbryts av ett akutuppdrag
måste läkaren efter att uppdraget är slut-
fört ta sig tillbaka från akuten till patien-
tens bostad. Nu finns istället den väntan-
de patienten redan på akuten, vilket inne-
bär en effektivitetsvinst, enligt Kongstad. 

Erik Skogh

frilansjournalist

Skånsk satsning på läkare i ambulanser

Förvaltningen KAMBER
KAMBER (Katastrof, ambulans,
beredskap och risk) utgör en egen
förvaltning med samlat ansvar för
regionen. Budgeten är på 320 mil-
joner kronor; av dessa går runt
300 miljoner till prehospital akut-
sjukvård. Förvaltningen utför upp-
emot 100 000 uppdrag per år och
förfogar över 50 akutambulanser
och 15–20 transportambulanser.
Vid slutet av 2005 räknar man
med att ha ca 250 specialistsjuk-
sköterskor, 250 ambulanssjukvår-
dare och ett 60-tal läkare i tjänst. 

»Antalet patienter som
får möjlighet till läkar-

medverkan prehospitalt
saknar motsvarighet i

landet«, säger Poul
Kongstad, chefläkare för

KAMBER.

Medan svenska biobankslagen
lägger hinder i vägen för privatfö-
retag som vill lagra stamceller i
Sverige (LT 50/2004) är sådan
verksamhet tillåten i Danmark –
förutsatt att det finns detaljera-
de, skriftliga avtal mellan företa-
get och de föräldrar som låtit ta
stamcellsprov på sina barn. 

❙ ❙ I Danmark finns i dag tre företag som
bedriver affärsverksamhet med stam-
cellsprov; ett är Copygene som lagrar
stamceller från navelsträngsblod och
just nu försöker ta sig in på den svenska
marknaden (Läkartidningen nr 50/2004).

– Den danska biobankslagen kräver
ett skriftligt avtal mellan företagen och
de föräldrar som vill ha stamcellsprov på
sina barn, säger Bent Rasmussen, full-
mäktig på Indenrigs- och Sundhedsmi-
nisteriet, som varit med om att utforma
lagen.

– I avtalet måste framgå vad som kan
hända med de nedfrysta stamcellerna om
verksamheten förändras eller företaget

går i konkurs. Kommer stamcellerna att
destrueras eller tas över av annat företag?

På ministeriet vet man inte hur många
föräldrar som låtit ta stamcellsprov i
samband med födseln av deras barn.

– Vi för ingen statistik eftersom vi ser
detta som en privatsak mellan föräldrar-
na och företagen, säger Bent Rasmus-
sen. Vi vet inte heller hur många sjukhus
som låter de här företagens personal
komma in på förlossningsavdelningarna
och ta prov. Sjukhusen har rätt att neka.

Fortfarande science fiction över det hela
I dag finns inga danska planer på att låta
den offentliga vården ta stamcellsprov.

– På Sundhedsstyrelsen (danska Soci-
alstyrelsen) anser man att det fortfarande
är alltför osäkert vad stamcellerna kan
användas till, säger Bent Rasmussen.
Kanske blir det ett genombrott i forsk-
ningen om 10 eller 15 år, t ex när det gäl-
ler nya organ, och då kan ju den stånd-
punkten omvärderas. Men i dag är det för
mycket science fiction över det hela.

Bent Rasmussen har inte upplevt att

frågan varit kontroversiell i Danmark.
– Visst fanns det en helsidesartikel i

Politikken och visst var det lite TV-de-
batt i samband med biobankslagens till-
komst. Men ämnet är forfarande så nytt
att folk inte riktigt hunnit ta det till sig.

– På läkarförbundet här i Danmark
har vi inte haft någon egentlig debatt om
verkamheten med stamceller, berättar
Hans Buhl, ögonspecialist och aktiv i
förbundets etiska kommitté. 

– Att företagen tar stamcellsprov är
väl inte något problem i sig, säger Hans
Buhl. Däremot kan deras marknadsfö-
ring vara det om den är aggressiv och lo-
var mer än den kan hålla.

I Sverige finns ett sådant exempel på
marknadsföring. Här har Konsumentom-
budsmannen nyligen förbjudit företaget
Cryo Save Nordic att vilseleda konsu-
menterna med löftesrika annonser om
alla sjukdomar, bl a diabetes, som stam-
celler från navelsträngsblod kan bota.

Iréne Olsson

Dansk biobankslag tillåter företag lagra stamceller


