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Roger Molin

»Vi har 
tagit åt oss 
av kritiken 
om skillna-
der mellan 
landsting-
en.«

Roger�Molin

men Kronoberg, och Väst-
manland är på gång. 

När det gäller läkemedel 
kan dock en förändring vara 
på väg. Henrik Hammar, ord-
förande i SKL:s sjukvårds-
delegation, har förespråkat 
en gemensam läkemedels-
lista inom slutenvården för 
att kunna tillgodose likvär-
dighet bland annat vad gäller 
cancerläkemedel. 

Massmedialt har också andra 
behandlingar lyfts som orätt-
vist fördelade: läke medel mot 
reumatoid artrit (som även 
fjolårets Öppna jämförelser 
redogjorde för) liksom ögon-
behandlingar för förändring-
ar i gula fläcken och grå starr.

Roger Molin bekräftar att 
vissa förändringar är aktuel-
la. Efter hård massmedie-
kritik om geografiska orätt-
visor vad gäller vissa behand-
lingar och tillgång till nya 
dyra läkemedel är en vänd-
ning på gång: 

– Vi har tagit åt oss av kriti-
ken om skillnader mellan 
landstingen. Och nu har en 
process satts igång som inne-
bär att vi ska försöka introdu-
cera nya läkemedel på ett mer 
likvärdigt sätt än tidigare. Vi 
kommer att se ett mer enhet-
ligt uppträdande i läkeme-
delsfrågorna fram över, säger 
Roger Molin.

Han berättar att man iden-
tifierat ett antal områden där 
landstingen kan samordna sig.

– På vissa områden finns 
skillnader som inte handlar 
om lärande och utveckling, 
eller där det finns ideologiska 
förtecken och där landsting-
en kan samordna sig. Vi har 
definierat ett antal områden 
som varit politiskt känsliga, 
men där vi framöver kommer 
att jobba med rekommenda-

tioner. Det gäller till exempel 
konstgjord befruktning, ste-
rilisering och omskärelse 
som inte har medicinsk 
grund, säger Roger Molin.

Det kan även gälla 
screening program, som 
framöver kommer att vara 
lika över hela landet.

Däremot är det inte aktu-
ellt för SKL att diskutera ge-
mensamma prioriteringar:

– Vi har ingen roll på det 
sättet.

Det finns dock en kritik mot 
att de geografiska skillnader-
na får fortleva. Denna kritik 
mildras inte heller av att vår-
den kan skifta inom ett och 
samma landsting. Läkarför-
bundet har sedan 2004 efter-
lyst en behandlingsförmåns-
nämnd. Denna ska »på veten-
skapliga grunder ge politiker-
na riktlinjer för vilka 
behandlingar den offentliga 
vården ska ge«. 

Frågan diskuterades vid ett 
seminarium som Läkarför-
bundet höll i Almedalsveckan 
i somras.

Landstingen ska ge lika vård 
till alla, men vi vet att det skil-
jer sig åt mellan olika lands-
ting vilken vård man preste-
rar. En MS-patient i Västra 
Götaland erkänns inte samma 
behandling som en MS-sjuk i 
Jönköping, framhöll där Eva 
Nilsson Bågenholm, Läkarför-
bundets ordförande.

– Patienter i dag får inte 
rätt till samma adekvata be-
handling. Vi måste ha tydliga 
riktlinjer. Vi måste hjälpa 
landstingen med vad de ska 
subventionera. Om detta se-
nare även innebär en ekono-
misk vinst, så är detta en bo-
nus, konstaterade vidare den 
nu avgående riksdagsledamo-
ten Chatrine Pålsson Ahlgren 

(KD) vid samma tillfälle.
Någon månad senare hade 

Läkarförbundet fått med sig 
en räcka aktörer i ett gemen-
samt debattinlägg i Dagens 
Nyheter (»Rätten till vård ska 
inte bestämmas av var du 
bor« 2009-08-07). Här gör 
Eva Nilsson Bågenholm ett 
gemensamt uttalande med 
företrädare för bland annat 
Kommunal, ett par patient-
föreningar och Läkemedels-
industriföreningen.

»Bara genom att ta ett sam-
lat grepp för riket kan en lik-
värdig vård i hela landet säk-
ras«, skrev man. Bakom upp-
ropet ligger en besvikelse 
över att det finns få exempel 
på för allmänheten tydliga 
beslut om prioritering av re-
surser inom den offentligt fi-
nansierade vården. 

Resursfördelningen till olika 
verksamheter sker främst ut-
ifrån historiska mönster:

»Besparingar hanteras ge-
nom osthyveln och köer lik-
som dolda bortval. Med några 
få undantag saknas helt loka-
la politiska strategier för hur 
riksdagens beslut från 1997 
ska tillämpas«, skriver man. n

n aktuellt
 vård på (o)lika villkor

Martin 
Olauzon

Eva Nilsson
Bågenholm

Per CarlssonChatrine Påls-
son Ahlgren

Antalet fetmaoperationer har på kort tid 
exploderat. Patienters tillgång till kirurgi 
varierar stort mellan landstingen, vilket 
även gäller fysisk aktivitet på recept. Mer 
än var tionde fetmaoperation i landet 
görs på Danderyds sjukhus i Stockholm.

Danderyd utför var   tionde fetmaoperation
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T
illgången till fetma-
operationer varierar 
stort beroende på var i 
landet man bor. Nästan 

tio gånger fler operationer per 
100 000 invånare utförs i 
Värmland jämfört med Dalar-
na. Norrlandslandstingen lig-
ger också bra till. I Stockholm, 
görs ingreppet vid samtliga 

sjukhus, totalt knappt 1 000 
under 2008.  

Bland mycket feta personer 
kan en magsäcksoperation 
vara en effektiv metod, kon-
staterade en SBU-rapport 
2002.  Bara på Danderyds 
sjukhus räknar man med att i 
år göra 425–450 gastriska by-
pass-operationer. 

Fetmakirurgin går därmed 
om bråck- och gallstenskirur-
gi, mätt i antal ingrepp, och 
överträffas i antal operatio-
ner endast av kejsarsnitten, 
som på Danderyd görs vid var 
femte förlossning. 

– Vi gör 4–5 operationer 
per dag, berättar Lars Gran-
ström, överläkare på den kir-

urgiska kliniken, där man ar-
betat med fetmakirurgi sedan 
början av 1980-talet.

– Det finns beslut i Stock-
holms läns landsting om att 
vi ska vara köfria. Det är ett 
rimligt och bra mål att sikta 
mot. Är man skattebetalare 
så vill man sätta pengar där 
de gör nytta, säger han.

– Vi har hållit på länge och får många remisser, säger Lars Granström, överläkare på kirurgkliniken,  
Danderyds sjukhus.� Foto:�Melker�Dahlstrand

tabell i. Antal fetmaoperatio-
ner per 100 000 invånare. 
Skillnader mellan landstingen 
2008.

Region 2008       
Värmlands län 55       
Stockholms län 49       
Örebro län 41       
Norrbottens län 36       
Gävleborgs län 35       
Södermanlands län 35       
Blekinge län 35       
Västerbottens län 33       
Jämtlands län 32       
Uppsala län 29       
Kronobergs län 28       
Västernorrlands län 22       
Kalmar län 20       
Skåne län 19       
Västmanlands län 18       
Gotlands län 18       
Jönköpings län 17       
Västra Götalands län 14       
Hallands län 12       
Östergötlands län 8       
Dalarnas län 6       
Riket 29       

Patienter�opererade�på�privat�klinik�
ingår�inte.�(Cirka�350�i�hela�landet�år�
2008.)Danderyd utför var   tionde fetmaoperation
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 90 procent av patienterna 
kommer från det egna lands-
tinget. Högre andel patienter 
från andra landsting är svårt 
att försvara, menar Lars 
Granström, vars erfarenhet 
är att kliniken får ett ökat 
tillflöde genom att patienter 
tipsar varandra.

– Behandlar du en får du 
tre nya.

Operationerna tar i snitt 70 
minuter, med två kirurger 
närvarande. Totalt är man 
sex kirurger och en sjunde är 
på väg att läras upp.

– Om andra kirurgkliniker 
tagit efter våra metoder skul-
le i vi landet kunna göra 1 500 
fler gastriska bypass-opera-
tioner per år. Nu gör vi i Sve-
rige knappt 4 000 per år. Även 
om ingreppet inte är kompli-
kationsfritt, sett till det livs-
långa åtagande i livsstilsför-
ändringar som måste göras 
efter en operation, är det 
mångas liv som såväl medi-
cinskt som socialt får möjlig-
het att bli till det bättre, 
framhåller Lars Granström.

– Metoden som sådan är 
bra. Det gäller att finslipa sin 
egen förmåga så att det blir så 
lite komplikationer som möj-
ligt. Vi har ett eget register, 
säger Lars Granström, och 
berättar att det förekommer 
att patienter vänder sig direkt 
till kliniken utan remiss.

En annan behandling där 

tillgången varierar stort i lan-
det är »Fysisk aktivitet på re-
cept«, FaR. Där utmärker sig 
Värmland med många för-
skrivningar. Men ändå är det 
i Stockholm som flest recept 
skrivs ut.

– I fjol skrevs 13 000 FaR ut 
i 13 landsting, enligt Riks-
idrottsförbundet. Ett aktivt 
landsting är Värmland, men 
generellt går det trögt att im-
plementera fysisk aktivitet på 
recept, säger Kent Nilsson, 
Folkhälsoinstitutet, som på 
regeringens uppdrag sett över 
förskrivningarna.

Störst medicinska effekter 
har såväl fetmaoperationer 
som fysrecept på unga patien-
ter. När det gäller fetmaki-
rurgi finns dock åldersgrän-
ser. På Danderyds sjukhus 
har den äldsta patienten som 
genomgått gastrisk bypass-
operation varit 70 år.

Lars Granström på Danderyds 
sjukhus, ser gärna att man 
opererar yngre patienter.

– De äldsta vi opererat har 
varit 70. Men det är verkligen 
gränsfall, sett ur ett kost-
nadsperspektiv. Däremot 
funderar vi på att operera 
äldre tonåringar, eftersom 
ingreppet gör störst nytta om 
det sätts in tidigt, mot diabe-
tes, metaboliskt syndrom 
med mera. Den undre grän-
sen för att genomgå operation 
är 18 år. 

Nämnas i sammanhanget 
bör också att frekvensen an-
mälningar till patientförsäk-
ringen är högre vid fetma-
kirurgi än vid annan kirurgi. 
Detta enligt Jon Ahlberg, 
chefläkare vid Landstingens 
ömsesidiga försäkringsbolag 
och Läkartidningens medi-

cinske redaktör för patient-
säkerhetsfrågor.

1,3 procent av operationer-
na för kraftig övervikt leder 
till en skadeanmälan mot 0,5 
procent för annan kirurgi.  

– Det är bara vid disk-
bråckskirurgi vi ser samma 
höga tal, säger Jon Ahlberg. 

Ingmar Näslund, docent 
och överläkare vid den kirur-
giska kliniken i Örebro, hål-
ler i det medicinska kvalitets-
registret Svenska obecitas-
registret. Han framhåller att 
patientanmälningar inte går 
att jämföra rakt av. Kompli-
kationsfrekvensen avgörs av 
patientens status inför opera-
tion, tillsammans med hur 
pass väl förtrogen kir urgen 
är med operationsmetoden.

– Risken för olika patient-
grupper är inte densamma. 

– Vi har vårt eget kvalitets-
register, som följer den inter-
nationella litteraturen. Vi har 
en komplikationsfrekvens 
om 2–4 procent, vad gäller 
allvarliga skador. I registret 
ingår såväl offentliga som pri-
vata aktörer. 

Marie Närlid

n aktuellt
 vård på (o)lika villkor

En gastrisk bypass-operation görs på en kvinna född 1974 som har ett BMI på 49.  Foto:�Melker�Dahlstrand

Danderyd beräknar�kunna�operera�425–450�patienter�i�år.�
Man är alltid�två�kirurger�vid�en�operation,�som�i�genomsnitt�tar�
ca�70�minuter.
Kostnad per patient�är�i�dag�för�gastrisk�bypass-operation�på�
Danderyds�sjukhus�52�000�kronor�(i�minskning�från�62�000�i�
fjol).�I�snitt�ligger�kostnaden�för�själva�operationen�på�
70–75�000�kronor,�men�stora�variationer�förekommer,�även�inom�
landsting.
90 procent�av�patienterna�kommer�från�Stockholms�läns�
landsting.
Väntetid�till�Danderyds�obesitasmottagning�är�6–7�månader.�Kö�
till�operation�är�3�månader,�vilket�innebär�att�den�totala�proces-
sen�ligger�på�knappt�ett�år.
Kö till mottagningen�är�för�närvarande�349�personer.

n fakta danderyds sjukkhus

»Behandlar du en 
får du tre nya.« 
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Det finns en osäkerhet bland 
läkare om vad som gäller om 
en patient begär att få sin re-
spirator avstängd. Riktlinjer 
som spretar åt olika håll gör 
inte bilden klarare. Det fram-
gick under Läkarförbundets 
och Läkaresällskapets ge-
mensamma etikdag den 10 
november, som hade etiska 
riktlinjer som tema.

– Behövde Jocke åka till 
Schweiz?

Frågan ställdes av Carl- 
Johan Fürst, docent vid 
Stockholms sjukhem. Jocke 
var en totalförlamad man 
som ville få sin respirator av-
stängd och som, när han ne-
kades detta i Sverige, reste till 
Schweiz där han avled genom 
assisterat självmord 2005.

Enligt Läkarförbundets nuva-
rande etiska regler förefaller 
svaret vara: Ja, han behövde 
åka till Schweiz. Reglerna sä-
ger att en läkare aldrig får 
medverka till att aktivt på-
skynda döden.

En neurolog i publiken rik-
tade sig direkt till Thomas 
Flodin, ordförande i Läkar-
förbundets etik- och ansvars-
råd, och ville veta om han fick 
lova en ALS-patient som 
skulle få respirator inkopplad 
att denne senare kunde ångra 
sig, eller om det måste be-
traktas som en oåterkallelig 
åtgärd.

Thomas Flodin blev svaret 
skyldig och hänvisade till den 
föreslagna revisionen av 
etikreglerna som ska behand-
las på förbundsfullmäktige-
mötet 3–4 december, se ruta 
nedan. Där föreslås en omfor-
mulering som innebär att det 
tydligare betonas att det är 
syftet med åtgärden som är 
avgörande.

Läkaresällskapet slår i sina 
riktlinjer från 2007 fast att 
läkaren ska respektera en be-

slutskapabel patients begä-
ran om att avsluta livsuppe-
hållande behandling. Niels 
Lynöe, ordförande i Läkare-
sällskapets etikdelegation, 
hänvisade till Socialstyrel-
sen, som i ett brev sagt att 
riktlinjerna väl sammanfal-
ler med svensk lag. Den upp-
fattningen delade Elisabeth 
Rynning, professor i medi-
cinsk rätt vid Uppsala univer-
sitet, som menade att det an-
nars skulle kunna röra sig om 
otillåten tvångsvård.

En annan fråga är vad som 
händer om en läkare inte föl-
jer en sådan begäran. Lite el-
ler inget alls, var den allmän-
na bedömningen.

– Det är inte alls säkert att 
man skulle ställas till svars 
för att man inte avslutat en 
behandling när patienten vill 

det, sade Elisabeth Rynning.
Förslaget till revision av 

förbundets etiska regler var 
färdigberett redan inför 2008 
års fullmäktigemöte. Men ge-
nomgången av den stora 
mängden motioner drog ut på 
tiden och tvingade mötesord-
föranden att föreslå att punk-
ten skulle utgå.

Formuleringen om att lä-
kare inte får medverka till att 
påskynda döden saknar mot-
svarighet i WMA:s läkarkod, 
ICME, och ursprungsförsla-
get från etik- och ansvarsrå-
det var att helt ta bort den. 
När frågan bereddes var dock 
remissinstanserna splittrade. 
Lika många ansåg att den helt 
skulle strykas som att den 
skulle kvarstå oförändrad. 
Kompromissen blev den före-
slagna omformuleringen.

Michael Lövtrup

Uppföljning av  
god vård listas
För�att�lättare�kunna�utvärdera�
hur�vården�lever�upp�till�målen�
för�god�vård�har�Socialstyrelsen�
identifierat�24�områden�för�att�
följa�upp�vårdens�kvalitet�och�
effektivitet.�Områdena�rör�allt�
från�vänte�tider�och�bemötande�
till�läkemedelsanvändning�och�
förekomst�av�vårdskador.

Uppföljningen�ska�ske�via�en�
uppsättning�nationella�hälso-�
och�sjukvårdsövergripande�in-
dikatorer.�På�vissa�av�uppfölj-
ningsområdena�finns�redan�i�
dag�en�eller�flera�indikatorer,�
på�andra�behöver�nya�utveck-
las.�Totalt�finns�i�dag�28�hälso-�
och�sjukvårdsövergripande�in-
dikatorer�definierade.�Tillsam-
mans�med�indikatorerna�från�
de�nationella�riktlinjerna�ska�
de�användas�för�öppna�jäm-
förelser�och�som�underlag�för�
uppföljningar�av�hälso-�och�
sjukvården.�n

Minskad polyfarmaci 
bland äldre
Andelen�äldre�över�80�år�som�
får�tio�eller�fler�läkemedel�
minskar.�Det�visar�Sveriges�
Kommuner�och�landstings�öpp-
na�jämförelser�av�äldrevården�
2009.�Mellan�2007�och�2008�
minskade�polyfarmacin�bland�
personer�över�80�år�från�14�till�
12�procent.�Den�kommunala�
variationen�är�dock�stor,�mellan�
9�procent�i�vissa�kommuner�
och�hela�21�procent�i�andra.

Även�andelarna�med�riskfyll-
da�läkemedelskombinationer�
och�minst�tre�psykofarmaka�vi-
sar�nedåtgående�trender.�Siffran�
för�oplanerade�sjukhusinlägg-
ningar�bland�de�äldre�har�där-
emot�gått�upp�något,�från�495�
till�520�per�1�000�invånare.�n

Även små barn  
bör vaccineras
Läkemedelsverket�rekommen-
derar�i�samråd�med�Socialstyrel-
sen�att�även�små�barn�mellan�
sex�månader�och�tre�år�vaccine-
ras�mot�den�nya�influensan.�Re-
kommendationen�bygger�på�er-
farenheterna�från�vaccininatio-
nen�av�barn�mellan�3�och�6�år�
samt�av�yngre�barn�i�riskgrupper�
och�på�en�ny�studie�på�51�barn�
under�tre�år�som�visar�att�det�
inte�förekommer�andra�biverk-
ningar�än�hos�äldre�barn.

Beslutet�grundas�också�på�
det�faktum�att�barn�under�fyra�
år�drabbas�hårdare�av�influen-
san�eftersom�de�inte�har�någon�
tidigare�immunitet�och�är�över-
representerade�bland�de�smit-
tade�som�kräver�sjukhusvård.�
Smittspridningen�i�gruppen�är�
dessutom�stor.�n

Ur läkarförbundets etiska regler
Nuvarande lydelse:
»3.�Läkaren�skall�besinna�vikten�av�att�skydda�och�bevara��

människoliv�samt�efter�bästa�förmåga�bistå�människor�i�
medicinsk�nödsituation.�Läkaren�får�aldrig�medverka�till��
att�aktivt�påskynda�döden.«�

CS revisionsförslag:
»2.�Läkaren�ska�besinna�vikten�av�att�skydda�och�bevara�män-

niskoliv�och�får�aldrig�medverka�i�åtgärder�som�syftar�till�att�
påskynda�döden.�

3.��Efter�bästa�förmåga�ska�läkaren�bistå�människor�i�medicinsk�
nödsituation,�såvida�läkaren�inte�försäkrat�sig�om�att�andra�
är�villiga�och�kompetenta�att�ge�sådant�bistånd.«

etikdagen

Fokus på rätten att avstå 
livsuppe hållande behandling

På Läkaresällskapets etikdag dryftades frågan om vad som gäller 
om en patient vill få sin respirator avstängd. � Foto:�Sanpix




