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handling i vissa länder (t ex 
Sverige) vara väsentlig för  
resultaten. Kompletterande 
analyser avseende TIR i  
RE-LY-studien kommer där-
för att presenteras i novem-
ber 2009.

tidigare har den direkta 
trombinhämmaren ximela-
gatran jämförts med warfa-
rin hos ca 7 300 förmaks-
flimmerpatienter [4, 5]. I 
SPORTIF III noterades en 
icke-signifikant trend mot  
lägre hjärtinfarktrisk med 
warfarin, medan SPORTIF V 
tvärtemot visade en icke- 
signifikant trend mot lägre  
infarktrisk med ximelaga-
tran. Hjärtinfarktfrekven-
sen i RE-LY-studien var be-
tydligt lägre än i SPORTIF-
studierna, med en icke-sig-
nifikant trend mot lägre risk 
med warfarin än med den 
låga dabigatrandosen och en 
gränssignifikant (P = 0,05) 
lägre risk än med den högre 
dabigatran-dosen. Skillna-
den kan vara slumpmässig 
men förtjänar ändå ytterli-
gare analys, även om det i 
dagsläget är svårt att uppfat-
ta någon klasseffekt avseen-
de direkta trombinhämma-
re. 

att dabigatranbehandling 
inte behöver monitoreras har 
uppenbara praktiska fördelar 
för den enskilda patienten. 
De regelmässiga PK-kontrol-
lernas betydelse för behand-
lingsföljsamheten ska inte 
heller överskattas eftersom 
egenvård vid warfarinbe-
handling snarast gett bättre 
behandlingsresultat [6]. 
Självklart kommer det ändå 
att vara viktigt att följa upp 
behandling med dabigatran, 
precis som med andra poten-
ta läkemedel. 

Dabigatran saknar antidot, 
en nackdel som gäller flera 
andra både nya och äldre 
antitrombotiska läkemedel. 
Jämfört med warfarin har 
dabigatran betydligt kortare 
halveringstid (ca 12–17 tim-
mar), av godo i detta avseen-
de. Icke desto mindre blir  
det viktigt att i samråd med 
koagulationsexpertis samla 

erfarenhet av och ge rekom-
mendationer för behandling 
av allvarliga blödningskom-
plikationer.

Sammanfattningsvis ser jag 
fortfarande stor anledning 
till entusiasm över ett nytt 
effektivt och säkert stroke-
förebyggande läkemedel vid 
förmaksflimmer, särskilt 
som många patienter i dag 
inte erhåller adekvat behand-
ling. Det lär dröja ett år innan 
dabigatran blir godkänt på 
denna indikation. Förhopp-
ningsvis kan vi under tiden 
tillägna oss ytterligare kun-
skap så att svenska förmaks-
flimmerpatienter i framtiden 
kan erbjudas den bästa, säk-
raste och enklaste behand-
lingen.  

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Forsknings-
anslag och ersättning för utfört 
arbete har erhållits från Boehr-
inger Ingelheim till Uppsala 
kliniska forskningscentrum.
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Stafettläkeriet 
är bara toppen 
av ett isberg
Kontinuiteten i handläggningen av en-
skilda sjukvårdsärenden har kommit på 
undantag. Vår stolta omvårdnadskultur 
håller på att rationaliseras bort av organi-
satörer som inte har förstått vari magiken 
i vårdarbetet ligger.

R
ationaliseringar och 
besparingsprogram 
driver sedan länge 
svensk sjukvård in i 

organisationsformer som är 
den helt främmande. Jag vill 
hävda att sjukvården i allt  
väsentligt håller på att bli fel-
organiserad för sitt ändamål. 
I stället för ökad kostnads- 
effektivitet, som torde vara 
avsikten med organisations-
förändringarna, håller resul-
tatet på att bli en försämrad 
verkningsgrad i vården som 
helhet. De som styr detta ser 
sannolikt önskade effekter på 
de punkter i vårdkedjan där 
de väljer att mäta. Kvantita-
tivt ser det kanske bra ut men 
för kvaliteten kan det likväl 
vara en katastrof. 

Huvudskälet är enligt min 
uppfattning att kontinuiteten 
i handläggningen av enskilda 
sjukvårdsärenden kommit på 
undantag. Framför allt drab-
bas tre av de viktigaste de-
larna i vårdens sätt att funge-
ra, nämligen informations-
hanteringen, kunskapsut-
vecklingen och förmågan att 
bygga tillit hos vårdtagarna. 
Även ett relativt okomplice-
rat ärende som föranleder ett 

dygns intagning för observa-
tion kan, innan patienten 
skrivs ut, ofta ha handlagts av 
fyra–fem, inte sällan ännu 
fler, olika läkare. Därefter 
vidtar uppföljningen på vård-
centralen med nya och i vär-
sta fall olika läkare vid varje 
besök. 

Nya handläggare med skilj-
aktiga attityder, som dessut-
om ofta inte har tagit del av 
hur det föregående patient–
läkarsamtalet slutade, inger 
inte förtroende. Till och med 
sådant som någon timma ti-
digare ordinerats av en läkare 
kan vara okänt för nästa 
handläggare. Jag har upplevt 
det själv. Detta är långt mer 
än en komfortfråga. Bedöm-
ningen av patientens till-
stånd och behandlingen kan 
förstås ta allvarlig skada.

Den bristande kontinuiteten 
leder till en fraktionering av 
utrednings- och behand-
lingsprocessen med en rad 
ogynnsamma effekter. Den 
första är en ineffektiv infor-
mationshantering. Det är 
inte möjligt att i en sådan sta-
fettkedja av olika handlägga-
re överföra alla relevanta 
iakttagelser. Journalanteck-
ningarna är kondenserade till 
det som uppfattas vara hu-
vudsaken, och det muntliga 
överlämnandet till nästa lä-
kare kan inte heller omfatta 
annat än det viktigaste. In-
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formation och nyanser faller 
bort i varje byte. Från att ha 
varit en enskild individ med 
just sina upplevelser och pro-
blem känner patienten under 
handläggningens gång hur 
hon alltmer blir ett ärende 
eller ett typfall. Bortfallet av 
information och utsuddandet 
av nyanser äventyrar både 
utredning och behandling. 

Ett annat område som ovill-
korligen tar skada är kun-
skapsutvecklingen i vårdtea-
met. Under idealiska förhål-
landen talar man om så goda 
ting som s k självlärande pro-
cesser som leder till att en  
arbetsgrupp vecka för vecka 
kan flytta fram den gemen-
samma förståelsen för hur 
samspelet i gruppen fungerar 
och för hur det kan göras 
bättre. Att detta ska bli opti-
malt förutsätter emellertid 
att de inblandade kan över-
blicka och följa en fullbordad 
lärcirkel från åtgärder till re-
sultat. Man måste kunna se 
och följa upp resultaten av de 
åtgärder man varit med om 
att genomföra för att sedan 
kunna medverka fullt ut i så-
dant lärande. Dessa möjlighe-
ter går till stor del förlorade i 
ett flöde där de flesta bara ser 
ett kort utsnitt av handlägg-
ningen och sällan får veta hur 
det gick för den enskilda pa-
tienten. Detta har avgörande 
betydelse både för lärandet 
och för arbetsmotivationen. 

för det tredje leder en bris-
tande kontinuitet i handlägg-
ningen till att det mellan-
mänskliga innehållet i vår-
den tunnas ut. Det personliga 
bemötandet blir lidande och 
patienten får inte samma 
möjlighet att grunda sin tillit 
till vårdgivaren. Patienten får 
därmed inte den trygghet och 
tillförsikt som bara personli-
ga relationer till vårdgivaren 
kan ge. Och detta är inga 
småsaker. 

Det mesta och det till om-
fattningen viktigaste vi gör i 
sjukvården är inte de drama-
tiska livräddande ingreppen, 
som naturligtvis också be-
hövs, utan att vi ömsint och 
kärleksfullt ingjuter den till-

lit som i sig lindrar och bo-
tar. »Jag finns vid din sida 
och jag viker inte vad som än 
händer. Jag kommer göra allt 
jag kan för att hjälpa dig.« 
Den formeln är sannolikt den 
starkaste botande faktorn i 
hela systemet, men det bote-
medlet får alldeles för litet 
utrymme i den organisation 
vi nu har fått. Inte heller an-
svaret för patienten blir det-
samma när läkaren känner 
sig tillfällig och vet att någon 
annan ska ta över. Denna fara 
har drastiskt illustrerats när 
det rapporterats allvarliga 
misstag på vissa vårdcentra-
ler där man bara haft s k sta-
fettläkare att tillgå.

Varje vecka träffar jag vård-
personal av olika slag som  
söker mig på grund av stress, 
sömnstörningar och depres-
sioner. De beskriver hur illa 
de mår av att tvingas arbeta 
på ett opersonligt och meka-
niskt sätt. De upplever att de 
dagligen går emot sitt samve-
te och sin yrkesheder när de 
inte längre kan ge patienter 
den omtanke och omsorg som 
de efter många år i yrket vet 
är det enskilt viktigaste de 
gör. Avlösarsystemet och by-
råkratin gör det allt svårare 
att finnas till för sina patien-
ter. Dessa orsaker till utmatt-
ningsreaktioner och depres-
sioner hos läkare, sköterskor 
och annan vårdpersonal ser 
jag numera oftare än förr om 

åren. Den stress jag här talar 
om verkar sätta djupare spår 
än när man sviktar därför att 
arbetstiden är för lång eller 
tempot är för högt. 

Enskilda mår också dåligt. 
Människor i allmänhet är 
väldigt snälla och klagar inte 
mycket på sjukvården trots 
att väldigt många, när de blir 
sjuka, känner sig hänvisade 
till en helt oöverskådlig sjuk-
vårdsapparat där ingen upp-
levs ta ett personligt ansvar 
för en enskild patient, endast 
för den de just har framför 
sig. Köer och väntetider upp-
levs som oändliga. Remisser 
och besked kommer bort, och 
patienter skickas kors och 
tvärs mellan ständigt nya 
handläggare som ofta lämnar 
motstridiga besked eller inga 
besked alls. Detta är, som alla 
vet, vardagsmat i dagens 
svenska sjukvård. 

när jakt på kostnader får ett 
dominerande inflytande över 
organisationsutvecklingen i 
en verksamhet riskerar det 
att bli lika tokigt som när 
kvartalskapitalistiska intres-
sen med kortsiktiga lönsam-
hetsmotiv kör sönder både 
den mänskliga resursen i ett 
företag och kundernas för-
troende för vad företaget le-
vererar. Den »lean produc-
tion«-filosofi (läran om re-
surssnål produktion) som nu 
sedan många år i näringsliv 

och industri har hyvlat bort 
massor av onödiga resurser 
både i produkter och produk-
tion brukar populärt förkla-
ras som så att man söker ska-
la bort allt som inte kunden 
är beredd att betala för. 

På en marknad med starka 
kunder som har tillgång till 
alternativa val är detta ofta 
en välgärning. I en offentlig 
tjänsteproduktion däremot 
med avnämare som är makt-
lösa och i stort sett ohörda, 
där går det inte lika bra. Där 
uppstår det en olycklig oba-
lans i inflytandet mellan de 
tre huvudintressenterna i 
verksamheten, nämligen 
ägarna/landstinget, patien-
terna och personalen. Där 
har varken personalen eller 
patienterna några större val-
möjligheter och kan inte rös-
ta med fötterna. Systemfelet 
jag talar om är ju nämligen i 
stort sett detsamma på 
grannkliniken.

även sjukvården behöver för-
stås löpande se till att den 
inte sysslar med sådant som 
ingen har nytta av. Men sjuk-
vård mår uppenbarligen inte 
bra av att trimmas med sam-
ma metoder som konkur-
rensutsatt varuproduktion. 
Vården är för sina resultat 
beroende av den undersökan-
de och utredande delen å ena 
sidan samt av behandlingen 
och den empatiska mellan-
mänskliga interaktionen å 
den andra, och dessa delar tål 
inte att rationaliseras så som 
varuproduktion.

Jakten på kostnadseffektivitet 
får inte leda till att sjukvår-
den missar sitt ändamål och, 
i stället för att bli effektivare, 
i realiteten får en allt sämre 
verkningsgrad. Jag menar så-
ledes att vår stolta omvård-
nadskultur håller på att ratio-
naliseras bort av organisatö-
rer som inte har förstått vari 
magiken i vårdarbetet ligger. 
Det som ska vara en läkande 
kultur har på många håll ut-
vecklats till en byråkratisk 
mardröm. 

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

»Sjukvård mår uppenbarligen inte bra av att trimmas med samma 
metoder som konkurrensutsatt varuproduktion.« 

Fo
to

: R
og

er
 L

un
d

st
en

/S
ca

np
ix




