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reflexion

Gapa och svälj 
– eller botten 
upp?
»I stället har vi fått in hybrischefer 
som kan management, vilket i prakti-
ken tycks innebära att följa direktiv.«

E fter en svår terrorsommar åter-
kommer vårdens ledningsvardag. 
E-posten fylls med uppmaningar 

om att fylla i balanserade styrkort, gå 
igenom budget- och avvikelserappor-
ter samt att jämföras i olika kvanti-
tetsregister. (Märk väl inte i kvalitets-
register!) Heidi Stensmyren skrev ny-
ligen att »chefer som är läkare lyckas 
bättre«, och då menade hon inte Syri-
en och al-Qaida, som styrs av var sin 
ögonläkare med krav på blind lydnad. 
I stället förespråkar hon hybridchefer 
bevandrade i både medicin och man-
agement. Personer som klarar att väx-
la yrkesfokus, som kan gå in i och ur 
rollen som medicinsk specialist res-
pektive den som ledningsgeneralist.

I primärvården är denna form av 
läkarchef i det närmaste utrotad. I 
stället har vi fått in hybrischefer som 
kan management, vilket i praktiken 
tycks innebära att följa direktiv. Gapa 
och svälj. De kan inte medicin, vilket 
dessvärre inte stoppar dem från att ha 
bestämda åsikter om läkares specia-
listkompetenser eller om hur patient-
ärenden ska handläggas. Här har vi en 
tydlig orsak till medarbetarnas miss-
mod; ledarnas oförmåga att förstå 
verksamheten i dess helhet skapar re-
signation och ibland ren ilska.

Ett exempel är Nina Åkermans de-
battinlägg, hon som fick en propagan-
damusmatta med mottot: »Du har 
rätt att träffa din läkare inom fem da-
gar.« Musmattan hamnade i det run-
da arkivet, och Åkerman avslutade sin 
yrkeskarriär. En god ledare har auto-
nomi att välja bort kvävande förslag 
men har framför allt en egen vision 
om vad hans eller hennes enhet gör 
om fem år. Detta med patientens bäs-
ta i fokus, med utgångspunkt i enhe-
tens resurser och medarbetarnas 
kompetens – mer av botten upp!

Mikael Hasselgren
medicinsk redaktör
mikael.hasselgren@lakartidningen.se
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 Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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mest läst på lakartidningen.se 
Mest lästa artiklarna på Lakartidningen.se 
de senaste två veckorna:
1. Husläkare tackar för musmatta men 

tänker gå vid 62 (nr 29, sidan 1446)
2. WHO:s amningsrekommendation 

oetisk i utvecklade länder (nr 32, sidan 
1503)

3. Vaccinerat par fick TBE (nr 29, sidan 
1441)

organ för 
sveriges läkarförbund  
grundad 1904 

webbfrågan:

Frågar du om naturläkemedel? 
Frågar du, när det kan vara relevant, dina 
patienter om de använder naturläkemedel? 
Se Klinik och vetenskap nr 32–33, sidan 
1487. 

213 hade svarat den 22 augusti kl 11 .00.

60 %40 %
Nej, sällan

Ja, oftast

 ■ TIPSA LÄKARTIDNINGEN
Har du ett nyhetstips – ta kontakt med 
redaktionen! Mejla till: 
tipsa@lakartidningen.se
Tala om ifall du vill vara anonym!
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