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D
e senaste tio åren har 
det publicerats en 
uppsjö studier som 
gett stöd för tesen att 

kommunikation är en nyckel 
för att få sjukvården att fun
gera. Brister i läkares (och 
annan vårdpersonals) för
måga att kommunicera med 
såväl patienter som kollegor 
kan få de flesta processer i 
vårdkedjan att fallera med 
följd att felaktiga diagnoser 
ställs, att patienter får fel be
handling, att livsviktig infor
mation aldrig förs över till 
nästa personalskift och att 
allvarliga misstag begås vid 
kirurgiska ingrepp. Forsk
ning har även visat att miss
lyckanden i att informera och 
involvera patienter i medi
cinska beslut kan ha en förö
dande inverkan på deras mo
tivation att bli friska. Det kan 
bidra till att sjuka människor 
inte orkar fullfölja viktiga 
behandlingar eller struntar i 
att ta förskrivna läkemedel. 

På landets medicinska läro
säten och på många sjukhus 
pratar man gärna om de sats
ningar som börjat göras för 
att ta itu med problemen. Det 

kommunikationsövas på 
grundutbildningarna, fort
bildas på sjukhusen, och det 
utvecklas checklistor för att 
förbättra den interna infor
mationsöverföringen. Många 
slår sig för bröstet och hävdar 
att man numera tar frågan på 
»tillräckligt stort allvar«. 

Som utomstående betraktare 
tycker jag dock att fler borde 
ställa sig frågan: Hur vet man 
det? För att kunna göra en så
dan bedömning, och för att 
kunna mäta om de satsningar 
som görs får problemen att 
minska, måste man rimligtvis 
veta hur stort kommunika
tionsproblemet är. Vad kostar 
det i onödigt lidande, förlora
de liv, extra vårdarbete och 
bortslösade skattemiljarder? 

Efter en omfattande rund
ringning till experter och an
svariga är det bara att konsta
tera att någon sådan över
blick inte finns i dag. Varken 
bland forskarna på universi
teten, cheferna på sjukhusen, 
de ansvariga på de medicins
ka utbildningarna, utredarna 
på Socialstyrelsen eller bland 
politikerna på Sveriges Kom
muner och landsting. Några 
uppskattningar av vad vår
dens kommunikationspro
blem kostar verkar aldrig ha 
gjorts. 

Att priset är högt kan man 
emellertid få en fingervisning 
om genom att titta på kart
läggningar av oönskade vård
kostnader, vilkas orsaker i 

annan forskning kopplats till 
kommunikationsproblem. 

Några exempel: År 2008 
presenterade Socialstyrelsen 
en fallstudie där man upp
skattade att felbehandling av 
patienter, till exempel orsa
kade av felställda diagnoser, 
felmedicinering och misstag 
vid kirurgiska ingrepp, årli
gen orsakar över 100 000 
vårdskador, vilka i sin tur 
 leder till 630 000 extra vård
dygn [1]. Från amerikanska 
studier finns beräkningar 
som visar att vårdskador och 
andra kvalitetsproblem kan 
stå för så mycket som 20–50 
procent av den totala vård
budgeten [2]. 

Lika alarmerande siffror 
har kopplats till svårigheter
na att få patienter att förstå 
och följa vårdens läkemedels
rekommendationer. I USA vi
sar uppskattningar att felme
dicinering är ett ökande pro
blem som redan för tio år se
dan kostade den amerikanska 
sjukvården 174 miljarder dol
lar varje år och låg bakom 
10 procent av alla intagningar 
på landets akutmottagningar 
[3]. Inom WHO har den här 
potentiella kommunikations
frågan pekats ut som det en
skilt största problemet inom 
den moderna sjukvården [4]. 

Ytterligare en ledtråd till hur 
dyrköpta vårdens kommuni
kationsmissar kan vara dök 
för några år sedan upp i en 
svensk avhandling [5]. Med 
hjälp av en datormodell har 

forskare vid Karolinska insti
tutet räknat på hur mycket 
det kostar EUländerna att 
sjukvården inte lyckas dia
gnostisera och bota depres
sioner i tid. Den notan – som 
alltså gäller ett av de tusen
tals sjukdomstillstånd som 
vården har till uppgift att 
upptäcka, bland annat via god 
kommunikation – landar 
 enligt beräkningarna på 110 
miljarder euro varje år. Det är 
för övrigt lika mycket pengar 
som EU och Världsbanken 
ansåg behövdes för att rädda 
Greklands ekonomi våren 
2010. 

Att reda ut hur stor del av de 
här enorma samhällskostna
derna som skulle kunna und
vikas via satsningar på bättre 
kommunikation är självfallet 
ingen lätt uppgift, kanske i 
det korta perspektivet rent av 
omöjlig. Frågan är emellertid 
om vården har råd att inte 
försöka. Om resultatet skulle 
visa att det som kan vinnas 
mäts i tiotals procent av den 
totala vårdbudgeten, vilka 
möjligheter skulle den sor
tens pengar inte kunna öppna 
för att höja vårdskvaliteten, 
öka patientsäkerheten, korta 
vårdköerna och förbättra ar
betsvillkoren för tiotusentals 
sönderstressade läkare och 
underbetalda sjuksköterskor 
och vårdbiträden. Säg den be
slutsfattare som inte skulle 
vilja vara med och bidra till 
en sådan utveckling? 

Erfarenheten visar emeller

n debatt och brev

Brister i kommunikationen mellan läka
re, annan vårdpersonal och patienter har 
börjat pekas ut som ett allt viktigare 
problem i sjukvården. Men tas frågan 
verkligen på allvar när ingen brytt sig om 
att ta reda på hur stora kommunikations
problemen i vården är och vad de kostar? 

Tas kommunikationsproblemen inom 
vården på tillräckligt allvar? 
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»Vårdens kommunikationsproblem kostar pengar och lidande.«
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n debatt och brev

tid att det ofta är just tydliga 
siffror, uppskattningar i vun
na miljarder och antalet räd
dade liv, som krävs för att få 
dem som styr över budgetar, 
långtidsplaner och utbild
ningar att börja agera – till ex
empel se till att uppgiften att 
lära läkare att kommunicera 
med patienter och kollegor 
börjar tas på fullt allvar. Frå
gan är bara vem som axlar an
svaret att försöka ta fram 
dessa siffror?  

 n Potentiella bindningar eller 
jävsförhållanden:  Inga angivna.
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n Försäkringskassan har 
 bestämt, förefaller det, att 
smärtor i ryggen aldrig eller 
nästan aldrig beror på skador 
i arbetet. Det är märkligt, för 
det finns ganska mycket ve
tenskapligt stöd för att det är 
arbetet som mest av allt ska
dar våra ryggar [1].

en typ av skada som kan 
drabba ryggen plötsligt men 
inte syns på röntgen är en 
ändplattefraktur som långt 
senare kan ge en skadad disk. 
Skadan som ibland följer 
kallas IDD (internal disc dis
ruption). Det är främst Niko
lai Bogduk som har populari
serat begreppet IDD i sin 
kända bok [2]. Bogduk är pro
fessor i smärtmedicin vid 
University of Newcastle i 
Australien.

Bogduks stora intresse har 
varit att utforska var rygg
smärtor uppkommer. De 
enda säkra vetenskapliga me
toderna att hitta smärtande 
strukturer i ryggen, menar 
Bogduk, är att antingen pro
vocera smärtan t ex med dis
kografi eller ta bort smärtan 
med bedövning. Diskografi 
innebär att sticka en nål in i 
disken och spruta kontrast
vätska eller koksalt. IDD vi
sar sig med dessa strikta kri
terier vara den vanligaste or
saken till ryggsmärta. Dia
gnosen innebär att disken är 
skadad med fissurer strålan
de ut i anulus men att höljet 
fortfarande är helt. Det är 
alltså inte diskbråck.

Men hur uppkommer iDD? 
Det tog lång tid att komma 
fram till att orsaken var just 
ändplattefrakturer. Närmast 
till hands var tanken att disk
skador typ IDD uppkommer 
genom kompression. Men ex
perimentella studier, tex av 
Stuart McGill [1], visade gång 
på gång att diskar var mycket 
resistenta mot tryck. Stuart 
McGill är professor i Toronto 
och chef för Spine Biomech

anics Laboratory. Han fors
kar på levande och döda men 
också på grisar, som har en 
rygg som liknar vår. 

Man kunde aldrig inom 
rimliga tryckgränser få kär
nan att »pluppa ut«. IDD har 
alltså ingen släktskap med 
Schmorls noduli, diskbråck 
in i ovanliggande kota, som är 
känt sedan 1920talet. Men 
de tunna ändplattorna frak
turerade lätt vid måttlig kom
pression. Inte så konstigt ef
tersom ä ndplattorna är tun
na, 0,6–1 mm.

Naturligtvis läker en sådan 
fraktur ofta utan men, dock 
inte alltid. Ibland startar en 
process där diskarna löses 
upp inifrån. Återigen var det 
Stuart McGill som med sina 
experiment på grisar kunde 
visa att en ändeplattefraktur 
kunde sluta med en upplöst 
disk, IDD. Slutresultatet lik
nar diskbråck på MR och 
röntgen utan att vara det där
för att höljet är intakt, änd
plattorna är läkta och led
banden intakta.

Jag har just nu en patient, en 
kortväxt kvinna (159 cm) 
som skulle hjälpa en lång man 

(175 cm) att lyfta en lastpall 
med 70 kilos vikt, som tippa
de ned mot henne och krävde 
en kraftansträngning för att 
fås in i mannens skåpvagn. 20 
år senare, med ständiga 
nervsmärtor, visar röntgen 
en diskskada. Hennes ärende 
är inte avgjort i domstol. 

Jag har haft två patienter 
som fick kroniska smärtor 
efter att i arbetet ha fallit 3 
re spektive 4 meter och ham
nat på stjärten. Anspråken på 
 arbetsskada underkändes av 
domstolen efter expertutlå
tande – »diskbråck kan inte 
uppstå av att man faller från 
hög höjd«. Även dessa två 
hade dröjt länge med att söka 
ersättning och hade tydliga 
röntgenförändringar.

Stuart McGill har gjort en 
 annan intressant iakttagelse.
När man bryter sönder en 
ändplatta på laboratoriet 
hörs ett knäpp. Många av 
 McGills patienter som skadat 
ryggen har rapporterat lik
nande ljud till honom, och det 
är precis vad patienten i mitt 
första exempel och den man 
hon skulle hjälpa hörde. Pa
tienten trodde att en sena 
gått sönder. Enligt McGill 
märker ibland den skadade 
inte så mycket av frakturen, 
men ofta blir det en intensiv 
smärta. Det beror på vilka 
biokemiska förändringar som 
sätts i gång. 

Både Stuart McGill och 
 Nikolai Bogduk har fått 
 Volvopriset för utomordent
lig ryggforskning.

Jan Carlestam
allmänläkare, Örkelljunga  
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Inre diskdestruktion (IDD)
– en okänd diagnos
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Det finns ganska mycket veten-
skapligt stöd för att det är arbe-
tet som mest av allt skadar våra 
ryggar, menar skribenten.

Positivt
Jag ser denna pudel som något 
mycket positivt, för vi behöver 
ett konstruktivt sätt att föra 
debatten vidare kring alla 
viktiga frågor om tvångsvård 
– som hur man kan förbättra 
strukturer, inrapportering, 
efterlevnad av lagen men 
framförallt av innehåll, etik och 
värdighetsfrågor. 

Lena Eidevall
FOU-koordinator, Psykiatri 

Skåne

Socialstyrelsen har tänkt 
om och anser inte längre 
att tvångsåtgärder inom 
psykiatrin alltid ska ses 
som en avvikelse (Lt 
45/2010). Beskedet hälsas 
med tillfredsställelse i 
denna läsarkommentar:

Kommenterat
lakartidningen.se
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