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n Apropå artikeln om erythe
ma ab igne/laptopdermatit i 
Läkatidningen 32–33/2010 
(sidan 1874) så arbetade jag 
våren 2007 för »Läkare utan 
gränser« i den pakistanska 
delen av Kashmir. 

Det var min första vecka, 
och jag hade börjat morgo
nens mottagning 1 800 meter 
upp i bergen, i utkanten av 
Himalaya. En kvinna drog 
upp sina vackra luftiga lång
byxor, hon hade konstiga ut
slag på benen, kring knäna. 
Jag hade aldrig sett något lik
nande och skickade ut henne 
för omläggning hos sköter
skan. Någon dag senare såg 
jag en kvinna till med ett li
kadant utslag på exakt sam
ma ställe. Jag började ana 
oråd. 

Sköterskan ville nog inte 
såra mig under min första 
vecka, men hon visste förstås 
att utslagen var vanliga och 
att de hängde ihop med de 
små ved  eller koleldade spi
sar som kvinnorna satt på 
huk framför och lagade fa
miljens mat på. Och eftersom 
kärnfamiljen inte är införd i 
Kashmir ännu lever alla i ut
vidgade familjer (ett hushåll 
består ofta av minst 20 perso
ner), så det blir en del mat att 
laga.

Tack, nu vet jag till nästa 
gång: erythema ab igne, så 
heter det!

Catrin Sjökvist
distriktsläkare i Arlöv, Skåne

catrin.sjokvist@bredband.net

sonemang önskar vi få gehör 
för vår alternativa, eller kalla 
det konkurrerande, kvalitets
säkringsmodell.

Sammanfattningsvis är vi 
överens med Ekelius om att 
det är dags att utreda frågan 
om obligatorisk granskning 
av ATverksamheter, men vi 
är oense om vilken gransk
ning som har störst värde. Vi 
är starkt för att kontinuerligt 
granska den egna verksamhe
ten kritiskt, vilket är likty
digt med utvecklings och 
förbättringspotential för
enad med möjlighet till 
 kvalitetshöjning.

Om en utredning inleds 
önskar vi att det ingår en 
omvärldsanalys av olika 
kvalitetssäkringsmodeller 
som även tar hänsyn till ett 
halvårsvis/årligt genomför

ande till så låga kostnader 
som möjligt. Vi ser det som 
en självklarhet att varje 
sjukhusledning ska kräva 
kvalitetssäkring av sin AT
utbildning men ställer oss 
tveksamma till om central 
styrning av granskningen 

har samma värde som lokal, 
regelbunden kvalitetssäk
ring för att uppnå de syften 
som Ekelius och kollegor 
önskar.

n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

n debatt och brev

m
edarbetarna vid 
Sahlgrenska uni
versitetssjukhuset 
beskriver ett ut

märkt sätt på vilket man lo
kalt kan utvärdera AT och 
 illustrerar en organisation 
kring ATläkarna som inne
håller viktiga komponenter 
för att skapa ett gott utbild
nings och tjänsteklimat. 

Lokal utvärdering och kon
tinuerlig förbättring är vik
tigt för att tillse att allmän
tjänstgöringen håller måttet 
och att ATläkarna trivs. Som 
författarna nämner kan den
na lokala utvärdering ske ofta 
och på så sätt snabbt fånga 
upp synpunkter och brister.

I en samverkansorganisa
tion med god dialog mellan 
berörda parter – arbetsgiva
re, utbildningsansvariga, fack 
och ATläkare – kan dessut
om åtgärder vidtas för att 
hindra eventuella försäm
ringar för ATläkarna, vilket 
ibland riskerar att bli resulta
tet av omorganisationer. 
Inom Sahlgrenska universi
tetssjukhuset har ATstudie
rektorskansliet under flera år 
gjort ett gediget arbete och 
systematiskt byggt upp en 
bra ATstruktur.

enligt läkarförbundet räcker 
dock inte den lokala utvärde
ringen. Lokal och extern 
granskning kompletterar 

varandra. I likhet med kra
ven på de universitet som ut
bildar läkarstudenter och de 
verksamheter som har ST 
läkare krävs det även en ex
tern, oberoende granskning, 
anser Läkarförbundet.

i dag är granskning enligt 
Spurmetoden den kvalitets
säkringsmodell för extern 
granskning som förbundet 
förespråkar. 

Metoden för inspektioner
na är internationellt erkänd 
och har varit i gång i 17 år. 
Förutom poängbedömningen 
görs en utförlig skriftlig åter
koppling till verksamheterna 
– så som artikelförfattarna 
efterlyser. 

Det är tillfredsställande att 
få ta del av lokala exempel på 
hur man bygger upp en väl
fungerande organisation 
kring ATläkarna och sörjer 
för en allmäntjänstgöring av 
hög kvalitet. Finns fler goda 
exempel tar undertecknad 
gärna del av dessa!

replik:

Ett gott exempel, men lokal 
utvärdering av AT räcker inte
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I dag är Spurmeto
den den kvalitets
säkringsmodell för 
extern granskning 
som förbundet 
förespråkar, skriver 
Lena Ekelius.
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