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Sjukhusdirektör för Skånes 
universitetssjukhus, SUS, 
kräver »korten på bordet« av 
Lars Nevander, ordförande 
för Mellersta Skånes läkar-
förening. Detta efter att den-
ne i tv sagt att det förekom-
mer uppgifter om att 
sjukhusfusionen i Skåne lett 
till dödsfall.

På uppdrag av regionstyrel
sen lämnade De skånska lä
karföreningarna i slutet av 
november sin syn på fusions 
och profileringsprocessen av 
sjukhusen i Malmö och Lund.

I skrivelsen uppger läkar
föreningarna att kliniksam
manslagningarna på flera 
håll lett till längre köer och 
personalflykt. Man nämner 
även att det kommit muntli
ga rapporter om »allvarliga 
komplikationer, även döds
fall« kopplade till den nya 
organisationen, samtidigt 
som man betonar att orsaks
sambanden inte klarlagts.

 
När ordföranden för Meller
sta Skånes läkarförening, 
Lars Nevander, intervjuades 
om läkarföreningarnas kri
tik i SVT:s Sydnytt nämnde 
han uppgifterna om dödsfall 
kopplade till sammanslag
ningen. Efter det lät sjuk
huschefen Bent Christensen 
chefläkarna gå igenom avvi

kelsesyste
met för att 
se om det 
fanns belägg 
för att pa
tienter avli
dit på grund 
av sjukhus
samman
slagningen. 

Några så
dana belägg fann man enligt 
Bent Christensen inte, och 
han uppmanade därför Lars 
Nevander att »lägga korten 
på bordet«, det vill säga styr
ka påståendet eller offentligt 
dementera det. 

Lars Nevander svarade i ett 
pressmeddelande den 7 de
cember att han redan den 2 
december, efter ett samver
kansmöte med sjukhusled
ningen, lämnade de begärda 
uppgifterna till SUS cheflä
kare.  Det handlar bland an
nat om att läkare på verk
samhet endokrinologi rap
porterat om en patient som 
på grund av sammanslag
ningen flyttades runt mellan 
olika avdelningar, »vilket 
förorsakade en rad informa
tionsmissar som mer eller 
mindre direkt ledde till att 
patienten dog«.

Bent Christensen menar 
att det aktuella dödsfallet 
utretts av chefläkarna för 

flera måna
der sedan 
och att kon
klusionen 
var helt 
klar: det var 
medicinska 
omständig
heter som 
låg bakom. 
Hans krav 

på en dementi från Lars Ne
vander kvarstår.

– Det är en läkaretisk frå
ga. Det är mycket problema
tiskt om läkare bidrar till 
ryktesspridning utan fakta 
till grund, säger Bent Chris
tensen.

Några planer på en demen
ti har Lars Nevander dock 
inte.

– Jag kan varken demente
ra eller bekräfta vad sjuk
husledningen kommit fram 
till, jag kan bara föra vidare 
vad jag får rapporter om, sä
ger Lars Nevander, som me
nar att det är olyckligt om 
diskussionen fokuserar på 
enskilda fall.

– Huvudfrågan är om man 
ska fortsätta att slå samman 
kliniker och hur det i så fall 
ska göras. Vårt budskap är 
att i en turbulent organisa
tion är det lättare att göra 
misstag, det har vi flera rap
porter som pekar på.

Michael Lövtrup

Thomas Zilling 
t f ordförande för 
sjukhusläkarna
Marie Wedin, nyvald ordförande 
i Läkarförbundet, avsäger sig sitt 
ordförandeskap för Sjukhus-
läkar föreningen med omedelbar 
verkan. Det meddelade hon på 
fredags eftermiddagen.

Thomas Zilling, förste vice ord-
förande i Sjukhusläkarförening-
en, blir tillförordnad ordförande 
fram till Sjukhusläkarförening-
ens fullmäktigemöte i april 2011.

Thomas Zilling är docent och 
överläkare vid kirurgiska klini-
ken vid Sjukhuset i Varberg. Han 
blev legitimerad 1987 och har 
varit styrelseledamot i förening-
en sedan 1997. Han är också le-
damot i Läkarförbundets utbild-
nings- och forskningsdelegation 
(UFO) och ansvarig utgivare för 
tidningen Sjukhusläkaren samt 
2:e vice president i AEMH (Euro-
peiska överläkare), enligt fören-
ingens webbplats. 

Karin Båtelson kvarstår som 
andre vice ordförande i Sjukhus-
läkarföreningen.
                                    Elisabet Ohlin

»Vårdgarantin 
leder till felaktiga 
prioriteringar«
En majoritet av drygt 500 ortope-
der svarar i en enkät att de anser 
att vårdgarantin leder till att 
svårt sjuka, äldre och kroniskt 
sjuka patienter får stå tillbaka 
för yngre, välutbildade och 
mind re allvarligt sjuka – tvärte-
mot hälso- och sjukvårdslagens 
portalparagraf om vård efter be-
hov.

Det framgår av en ny rapport 
från Expertgruppen för studier i 
offentlig ekonomi, som också 
visar att att flertalet ortopeder 
inte anser att de själva kan på-
verka hur vårdgarantin uppfylls 
och inte regelmässigt informerar 
patienterna om deras möjlighe-
ter att utnyttja garantin. n

Utvidgad utbyt-
barhet utreds
Läkemedelsverket har fått reger-
ingens uppdrag att utreda om 
fler läkemedel kan omfattas av 
generiskt utbyte samt om även 
icke-identiska substanser med 
jämförbara biologiska egenska-
per, så kallade biosimilarer, ska 
kunna anses som utbytbara i 
samband med nyinsättning.

Hittills har Läkemedelsverket 
bedömt att biologiska läkemedel 
inte är utbytbara. n

Bristen på läkare är en orsak 
till oro i många EU-länder. 
Utvecklingen mot allt fler 
specialister gör också att 
antalet allmänläkare sjunkit 
till den grad att tillgången 
till primärvård hotas för hela 
befolkningsgrupper. 

Det visar en rapport som 
EUkommissionen och 
OECD tillsammans publice
rade på tisdagen 7 december.

Lägst andel läkare har Po

len och Rumänien med drygt 
2 läkare per 1 000 invånare. 
Högst andel har Grekland 
med 6/1 000. Sverige ligger 
nära EUsnittet med 3,6 lä
kare per 1 000 invånare. 

Siffrorna gäller för 2008 
eller närmaste tillgängliga 
år. 

I genomsnitt har andelen 
läkare i EU ökat från 3,0/1 
000 invånare år 2000 till 3,3 
år 2008. Antalet läkare i Eu
ropa har stigit med 3 promil

le sedan år 2000, och ök
ningen anges till största de
len bero på läkare som utbil
dats utanför Europa. 

Rapporten uttrycker även 
oro för att antalet sjukskö
terskor sjunker och att till
räckliga åtgärder inte satts 
in för att möta det stora an
talet pensioner som väntar 
många sjuksköterskor de 
kommande åren. 

Bill Erlandsson
frilansjournalist

Lokalordförande krävs på 
dementi om påstått dödsfall

EU och OECD oroas över brist på läkare

Lars Nevander Bent Christen-
sen
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