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immun encefalit misstogs för psykisk 
sjukdom. Anti-NMDA-receptorencefalit 
ställer krav på korrekt differential-
diagnostik Fredrik Piehl, Kajsa Winnerbäck

592 Etik och läkarroll Läkarkåren och sjuk-
skrivningarna. Etiken i sjukskrivnings-
situationen utmanas av en smygande 
laglöshet Carl Edvard Rudebeck

596 ABC om Underlivsklåda Hanna Milerad 
Sahlgren, Inga Sjöberg, Elisabet Nylander

patientsäkerhet
600 Undermåliga undersökningar 
resulterade i »social blindhet« 

Gråstarrsoperation försämrade synen 
på patientens enda fungerande öga

debatt och brev
602 Digital hantering av EKG ger 
arytmivården stora problem  
Håkan Walfridsson

603 Nya hot ställer nya krav på kata-
strofmedicinsk planering Rebecca 
Forsberg, Veronica Strandberg, Ulf Björnstig, 
Patrick Goede, Petra Liuski, Dzenan Sahovic

604 Nya ST-rutiner viktigt ansvar för 
vårdgivarna Frida Nobel, Thomas Wiberg, 
Bo Lindblom

605 ST-utbildningens kvalitet: Enkel 
och effektiv självvärdering med hjälp av 

Spur:s nya checklista Sven Karlander

606 Trovärdigt och objektivt om 
snuset, tack Jan R Andersson  

607 Hudkänsla och hudkänslighet
Solbritt Lonne-Rahm

608 Jul, jul, strålande jul … 
Malte Cederström

Experternas kommentar Mikael Lehtihet, 
Hans Jacobsson, Cathrine Jonsson

kultur
609 Recensioner

613 lediga tjänster

616 platsannonser

644 meddelanden

646 information från
läkarförbundet

DEBATT Nya hot ställer nya krav på katastrof-
medicinsk planering. Sidan 603

Visioner i vården

Enligt Wikipedia är en vision ett framtida 
tillstånd som man vill uppnå, och den be-
höver inte uppfylla formella krav på rea-

lism, tidsbundenhet eller mätbarhet. Hur ser 
då visionerna ut i svensk sjukvård? 

Efter att ha gjort en osystematisk sökning 
på svenska sjukvårdinrättningars webbplatser 
anar man med vilken vånda de värkts fram. De 
är heller inte särskilt lätta att återfinna, dolda 
under rubriker som »Om oss«. Bara några få 
visar upp sin vision på startsidan. 

Den som gissar att den vanligaste visionen 
är »patienten i centrum« har totalt fel. Den 
finns bara för ett sjukhus, som för övrigt ännu 
inte finns (Nya Karolinska sjukhuset). Det 
gamla Karolinska tycks inte ha samma intres-
se för patienten: »Framtidens sjukvård genom 
vetenskap och utveckling«. Liknande formu-
leringar återfinns hos andra universitetssjuk-
hus: »sjukvård, forskning, utveckling och ut-

bildning med högsta kvalitet« (Göteborg), 
»vård och vetenskap i samverkan« (Örebro). 

I en del landsting formuleras visioner på en 
högre nivå och blir då mer inriktade mot häl-
sovård som till exempel »H-län – Hälsolänet 
– för ett friskare, tryggare och rikare liv«, »Liv 
och hälsa i Västernorrland« eller »ett gott liv i 
ett livskraftigt län« (Kronoberg).  

Några sjukhus formulerar sig mer konkret, 
Danderyds sjukhus ser sig som »Norra 
Stockholms akutsjukhus – vänligt och 

proffsigt, smidigt och säkert«. Den innehåller 
en avgränsning och fyra mätbara mål. 

Mer blygsam är man i Varberg med »lite 
bättre på alla sätt«. Södersjukhusets »För pa-
tienten – med patienten« ger tydligt fokus, 
men ännu tydligare är Torsbys: »att skapa ett 
sjukhus där vi själva kan tänka oss att vara pa-
tienter«.

»Den som gissar att 
den vanligaste visio-
nen är ’patienten i 
centrum’ har totalt 
fel.«

Jon Ahlberg 
medicinsk 
redaktör

 jon.ahlberg@lakartidningen.se

 Artiklar märkta med W-sigillet har varit 
förhands publicerade på lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens stab av 220 fasta och 350 extra-
ordinarie vetenskapliga experter. Granskningen av 
manuskript sker enligt internationella rekommenda-
tioner (www.icmje.org).

■ innehåll nr 9 mars 2010 

reflexion

 Rättelse
»I samband med mitt brev om medi-
cinska varningsbrickor i LT nr 7/2010 
[Läkartidningen 2010;107(7):452] blev 
det tyvärr ett misstag i texten. Min kon-
takt i denna fråga var med Abbott, inte 
Baxter. Jag beklagar misstaget och hop-
pas att det inte har lett till några obehag 
för någon.«

Johan Lagerfelt

Förra veckans webbfråga 
KOMMER DU IHÅG HUR MAN GÖR HJÄRT–
LUNGRÄDDNING? 
Ja  78 % 
Nej  20 %
Vet ej 2 %

387 hade svarat den 1 mars kl 9.00.
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