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L
äkares ledarskap i sjuk
vården har debatterats 
intensivt de senaste 
åren. Läkare har det 

högsta medicinska ansvaret i 
sjukvården, men tar genom 
minskad andel läkare på 
chefspositioner i mindre och 
mindre utsträckning ansvar 
för dess organisation och ut
veckling. Enigheten är stor 
om att detta är en olycklig ut
veckling. Fackliga organisa
tioner som Sylf (Sveriges 
 yngre läkares förening) har 
på talat vikten av ledarskaps
utbildning och praktisk trä
ning i ledarskap och verk
samhetsstyrning.

Universiteten har infört 
mer ledarskapsträning på 
 läkarutbildningen, arbetsgi
varna har introducerat ledar
skapsutbildning i de flesta 
ATblock och Socialstyrelsen 
har stipulerat att nya ST ska 
innehålla kvalitets och för
bättringsarbete.

Dessa åtgärder är nödvän
diga. Men mer utbildning i 
ledarskap betyder inte per 
automatik att fler läkare blir 
chefer i sjukvården. Då krävs 

också strukturella reformer. 
Inte heller finns någon sam
manhållande struktur för 
hur dessa utvecklingsinsat
ser samverkar, till vem de rik
tar sig eller när i karriären.

Även om en sådan struktur 
vore ett stort steg framåt, ser 
vi i dag ytterligare två stora 
hinder för framtida läkares 
chefskap som inte avhjälps 
med enbart stärkt ledarskaps
utbildning. För det första 
innebär tidiga läkararbeten 
som vikariat och AT ofta ett 
organisatoriskt utanförskap. 

I  tidigare undersökningar och 
i Sylfs senaste ATrankning 
framkommer att medicinares 
vilja att bli chefer är som 
störst i början av läkarutbild
ningen, för att därefter sjunka 
successivt fram till ST.

Vi tror att detta är en effekt 
av att den nya läkaren fyller 
schemarader men inte får för
handla om sin lön med en 
 beslutsför chef, inte blir in
bjuden till arbetsplatsträffar, 
inte får höra diskussioner om 
nya vårdprogram och inte del
tar i organisationens framtida 
utformning. Den som inte ens 
ser den organisation han eller 
hon verkar i kommer knap
past att se ett chefskap i 
 samma organisation som en 
naturlig del av sin karriär. 

För det andra måste lämpliga 
läkare erbjudas chefskap ti
digare än i dag. Medelåldern 
för att bli specialist är 42 år. 
Inom andra branscher, där 
expert och chef är skilda 
 banor, är det en hög ålder för 
att identifiera chefsämnen.

Sylf tror att det är av störs
ta vikt att unga läkare tidigt 

erbjuds instegspo
sitioner i chefskap. 
Det blir allt vanli
gare med »läkar
chef«, en chef un
der verksamhets
chefen med ansvar 
för att arbetsleda 
läkare. En chefs
funktion som särskilt verkar 
lämpa sig för läkare är den 
med ansvar för att upprätt
hålla flöde och medicinsk 
standard inom en diagnos
grupp, »processchef«. Upp
draget som »schemaläggare« 
och »produktionsplanerare« 
ges ofta som »hedersupp
drag« utan både formell be
fattning och ersättning. Det 
skulle kunna formaliseras. 
Kanske kan det förbättrings
arbete som alla STläkare nu 
ska genomföra tjäna som 
 rekryteringsmöjlighet?

En grupp som har känne
dom om lokala förhållanden 
och kanske bättre än någon 
annan också förstår vikten av 
aktiv rekrytering in i chef
skap är de läkare som själva 
är chefer. Sylf har därför star
tat projektet »Vem ska bli 
chef efter dig?« – riktat till 

chefer i hälso  och 
sjukvården. I 
 dagarna skickar 
Sylf tillsammans 
med Sveriges 
 läkarförbunds 
chefsförening ett 
brev till hälso och 
sjukvårdens be

slutsfattare och chefer, där de 
uppmanas fundera på hur 
den egna organisationen syn
liggörs för unga läkare och 
hur man identifierar och upp
muntrar chefsämnen. 

Över hela landet finns ett an
tal goda exempel där flera 
unga läkare fått ledande posi
tioner i sektioner eller över 
akutprocesser. Alla fortsätter 
inte som chefer, men några gör 
det. Förutom att organisatio
nen förses med bra chefer 
 visas andra läkare att ett chef
skap kan vara en tillfällig och 
utvecklande del också av en i 
huvudsak medicinsk karriär. 

Kontinuerlig generations
växling i sjukvårdens chef
skap är ett gemensamt an
svar. Att läkare abdikerat 
från sjukvårdens ledarskap 
är ett misslyckande för hela 

n debatt och brev

Med projektet »Vem ska bli chef efter 
dig?« vill Sveriges yngre läkare uppmana 
dagens chefer att fundera på vem som ska 
leda och utveckla framtidens sjukvård.

Sylf-projekt för bättre generationsväxling i sjukvårdens ledarskap 

Vem ska bli chef efter dig?

Yngre läkare vill ta ansvar för och utveckla framtidens sjukvård, 
och viljan att bli chef är som störst i början av läkarutbildningen. 
Det tar Sylf fasta på i projektet »Vem ska bli chef efter dig?«.
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»Våra seniora 
kollegor måste 
skapa organisa-
tioner som 
bjuder in till 
chefskap.« 
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n debatt och brev

läkarkåren. Därför måste 
hela läkarkåren nu ta ansvar. 
Yngre läkare vill ta ansvar för 
att leda och utveckla framti
dens sjukvård!

Underläkare bör inte nöja sig 
med att skaffa sig medicinsk 
kompetens, utan måste också 
se vikten av kunskaper som 
behövs för att förbättra de 
 organisationer vi verkar i, för 
bästa möjliga vård till alla 
som behöver, i rimlig tid. Man 
behöver inte vara en bra chef 
enbart därför att man är lä
kare, men de läkare som har 
bra förutsättningar för detta 
kan bli bland de bästa chefer
na i sjukvården.

Våra seniora kollegor mås
te skapa organisationer som 
bjuder in till chefskap. Under
läkare måste våga prova på 
och våga ta för sig. Sylfs pro
jekt ska uppmana dagens che
fer att fundera. Vem ska bli 
chef efter dig?

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

n I Läkartidningen nr 
44/2009 (sidorna 28601) 
skriver Peter C Gøtzsche och  
Karsten Juhl Jørgensen, båda 
vid Det Nordiske Cochrane  
Center i  Köpenhamn, att »den 
bästa metoden att minska an
talet kvinnor som får bröst
cancer är paradoxalt nog 
att avstå från mammografi
screening«. Socialstyr elsen 
har å sin sida genom årtion
den i många olika samman
hang hävdat att dödlig heten 
minskar med 30 pro cent med 
mammografiscreening.

Vad är sant? Den enskilde, lik
som beslutsfattarna, måste bli 
synnerligen förvirrade – de 
förstår inte de statistiska be
räkningarna. Efter 40 års 
mammograferande av miljon
tals kvinnor vet vi inte om 
dödligheten minskar. Enligt 
min mening borde en minsk
ning med 30 procent ge ett 
markant utslag i antalet döds
fall, så är inte fallet  (Tabell I). 
Av tabellen framgår att under 
åren 1958–82, då inga eller få 
mammografier gjordes, ökade 
antalet bröstcancerdöda kon
tinuerligt från 297 till 348, el
ler med 17 procent. Sedan 
mammograferandet kom 
i gång på allvar 1988 har an
talet döda stabiliserats på en 
jämförelsevis hög nivå med 
344 döda per år.

Framtiden får utvisa om en 
uppbromsning/minskning är 
på gång, som i så fall bör kun
na tillskrivas screeningen.

Varför ökade då cancerfre
kvensen åren 1958–82? San
nolikt var det inte förbättrad 
diagnostik – bröstcancer bor
de ju vara lätt att diagnosti
sera. Under perioden från år 
1958 till dags dato har medel
livslängden, efter fyllda 50 
respektive 65 år, ökat för 
50åringarna med 7 år (från 
27 till 34 år) och för 65åring
arna med 6 år (från 15 till 21 
år). Cancer är till stor del en 
ålderssjukdom, och högre ål
der borde delvis kunna för
klara den ökande cancerfre
kvensen.

Frågan är nu hur man ska 
kunna värdera vad en upp
bromsning i bröstcancerdöd

ligheten innebär, ställt  mot 
kostnaderna och de olägen
heter som screeningen in
nebär. Enligt Det Nordiske 
Cochrane Centers folder för 
bröstcancerscreening som 
gavs ut 2008 ‹www.cochrane.
dk› gäller sammanfattnings
vis följande:
• Om 2 000 kvinnor under

söks regelbundet under tio 
års tid kommer 1 att undgå 
att dö i bröstcancer.

• Under samma period kom
mer 10 friska kvinnor att få 
diagnosen bröstcancer och 
behandlas i onödan i vari
erande grad.

• Om 2 000 kvinnor mam
mograferas regelbundet 
under 10 år kommer 200 
friska kvinnor att uppleva 
falskt alarm med åtföljande 
provtagning, oro, ångest 
etc.

• Alla cancertumörer syns 
inte på röntgen, men en 
negativ mammografi ger 
patienterna falsk trygghet.

Uppbromsningen i dödlighe
ten bör enligt min mening 
kunna tillskrivas mammo
grafiscreeningen. Jag tycker 
att undersökningarna ska 
fortsätta tills full klarhet nås 
om effekten, men detta kan ta 
ytterligare många år.

Karl-Holger Sjöberg,
pensionär, verksam vid VC Skön-
dal, Lindesberg en dag i veckan; 

docent, Linköpings universitet
karlholger.sjoberg@bredband.net

Mammografiscreening bör fortsätta 
 tills full klarhet nås om effekten

TABELL I. Antalet döda i bröstcancer. fördelat på 5-årsperioder (fram till perioden 2003–2005) och i 
relation till antalet invånare  (kvinnor), medeltal, enligt SCB:s tabell »Döda efter orsak och ålder«. 

 Antal döda Antal miljoner Antal döda Antal deltagande
Period per år invånare/år per miljon/år landsting
1958–1962	 1	117	 3,76	 297	 	 0	
1963–1967	 1	175	 3,81	 308	 	 0
1968–1972	 1	318	 4,03	 327	 	 1	
1973–1977	 1	448	 4,13	 351	 	 3
1978–1982	 1	459	 4,20	 348	 	 4	
1983–1987	 1	457	 4,23	 344	 11
1988–1992	 1	518	 4,34	 350	 22	
1993–1997	 1	513	 4,46	 339	 25
1998–2002	 1	505	 4,45	 348	 25	
2003–2005	 1	539	 4,55	 338	 25

»Uppbromsningen i 
dödligheten bör enligt 
min mening kunna 
tillskrivas mammo-
grafiscreeningen.«

Efter 40 års mammograferande 
av miljoner kvinnor vet vi inte om 
dödligheten minskar, konstate-
rar författaren.
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Mer debatt 
på webben

Nedanstående inlägg finns att 
läsa på lakartidningen.se/debatt

Försäkringskassans  
nyårsgåva
Bengt Järhult

Utdrag ur inlägget:

»Skulle det vara ett sämre alter-
nativ om FK litade på behand-
lande läkares omdöme och goda 
vilja, hade handläggare som 
personligen kände vårdenhetens 
läkare och då visste om ifall inte 
någon var samvetsgrann? Och 
som vid en eventuell oklarhet i 
intyget gick tvärs över gården 
eller korridoren från det med 
vårdcentralen samlokaliserade 
lokalkontoret. Eller vänskapligt 
ringde en signal för komplet-
tering!  –––  … utvecklingen 
från enklaste A5-blankett till 
flersidigt Medicinskt underlag 
med närmast polisiär kontroll av 
intygsskrivarna säger mycket om 
ett kvartssekels förändrade rela-
tion mellan medborgarna och 
dess myndigheter samt om den 
förändrade läkarrollen.«


