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»Murphys lag« som säger att 
en plats fylls alltid. Som läka-
re vet jag att det första jag 
gjorde när jag gick på jouren 
var att kolla in platsläget och 
mentalt ställa in inläggnings-
knappen efter det. Någon 
gång räknade jag fel och var 
för liberal med inläggningar 
och så kom det en ström av 
patienter som jag inte hade 
räknat med. Så jag tror att 
man ska ta det som ett ut-
tryck för att frågan är otroligt 
komplex. Det är skillnad på 
att lösa överbeläggningspro-
blem i en avfolkningsbygd i 
Norrland jämfört med en ort 
där det flyttar in 20 000–
25 000 personer per år.

Du säger att man ställer 
in sig på hur många sängar 
man har. Det låter som att 
det är läkarna på golvet 
som skapar problemet? 

– Nej, det vill jag inte säga, 
det är omedvetna processer. 
Men som läkare har du en 
gräns för när du ska lägga in 
och många gånger kan det 
kännas bra att lägga in för pa-
tientens skull. Det är bara att 
erkänna att sådana faktorer 
finns. Det finns internatio-
nella undersökningar om 
varför det är så stora skillna-
der i slutenvårdskonsumtion 
mellan olika regioner, och 
den enda faktorn man hittar 
är utbudet. Titta bara i Sveri-
ge hur stora skillnader det är 
mellan kommuner vad gäller 
hur många personer över 85 
år man lägger in, det är näs-
tan en faktor två i skillnad. 
Då måste det finnas något att 
jobba med som inte handlar 
om antalet vårdplatser.

Det faktum att den vård en 
patient får är beroende på var 
i landet han eller hon bor – 
det som ibland kallas för 
»postkodlotteriet« – har bli-
vit en mycket omdiskuterad 
fråga de senaste åren. Ett par 
exempel är förskrivningen av 
bromsmediciner mot alzhei-
mer eller TNF-hämmare vid 
autoimmun sjukdom, som i 
relation till befolkningen kan 
skilja mer än 100 procent 
mellan landstingen. 

Du har sagt apropå de re
gionala skillnaderna att 

man måste skilja mellan 
innovationsskillnader och 
oacceptabla skillnader. Hur 
vet man vad som är vad?

– Det vet man i alldeles för 
liten utsträckning, det måste 
man bli mycket bättre på att 
definiera. Ofta vet professio-
nen själv utifrån kvalitetsre-
gister och annat vad som är en 
rimlig nivå. Men för mig är 
det en mardröm om vi har 
Öppna jämförelser där alla 
staplar är lika långa, för då 
har vi en passiv läkarkår som 
bara sitter med dataprogram 
och gör precis som man ska. 
Men kunskapsstyrning är 
väldigt mycket något som sker 
lokalt och bygger på läkarkå-
rens nyfikenhet och vilja att 
ta till sig innovationer.

De skillnader vi ser i dag, 
är de försvarbara?

– Det finns skillnader som 
är alltför stora. Det är därför 
vi har Öppna jämförelser, 
som har lett både till att vi 
diskuterar problemen mer än 
tidigare och till att skillna-
derna minskar. 
Sedan kan jag  
ibland fascineras 
av att läkemedels-
industrin har bli-
vit vår största 
jämlikhetsivrare. 
Om vi tar demens: 
är det säkert att 
den som ligger 
högst ligger bäst? 
Det som behövs är utfalls-
mått. Jag skulle vilja veta hur 
reumatikerna mår. Om de 
mår sämre i ett visst lands-
ting, och man kan koppla det 
till att de får mindre av medi-
cinen, då har vi ett problem.

Och hur får vi veta det?
– Det är därför vi satsar så 

hårt på kvalitetsregistren. 
Den satsning vi nu gör till-
sammans med staten kom-
mer att göra att vi får mycket 
mer av utfallsmått och nyck-
eln är mycket att patienterna 
själva är med och registrerar.

För att vända tillbaka till Gö-
ran Stiernstedts självironis-
ka hälsningsfras kan man 
konstatera att ett av de 
många områden där lands-
tingen utmålats som ett pro-
blem är den kliniska forsk-

ningen. Sjukhusen, även de 
stora universitetssjukhusen, 
sägs ha blivit vårdfabriker 
där forskning närmast är ett 
störande moment och alltid 
kommer i andra hand i tider 
av knappa resurser.

Här menar Göran Stiern-
stedt att det ändå skett fram-
steg.

– För några år sedan hand-
lade det bara om vems fel det 
mest var, nu tycker jag att det 
handlar om hur vi kan ge-
mensamt kan gå framåt. Jag 
är väldigt glad över hur posi-
tivt förslaget att inrätta en 
behandlingsforskningsfond 
tagits emot av landstingen. 
Hade inte den ekonomiska 
krisen kommit hade vi haft 
den redan, men jag är överty-
gad om att den kommer.

Till sist, hur ska primär
vården bli en attraktiv ar
betsplats dit nya läkare sö
ker sig och där etablerade 
stannar kvar och borgar 
för kontinuitet?

– Jag vet inte om jag har 
några bra idéer, 
men erfarenheten 
från Norge pekar 
på att en rejäl sats-
ning och en rejäl 
lön spelar rätt stor 
roll. Jag är ganska 
resistent mot när 
sjukhusläkare är 
upprörda över att 
en överläkare och 

högt värderad specialist tjä-
nar ungefär som en allmänlä-
kare. Jag tycker att man ska 
använda det marknadsinstru-
ment som lönen är. Sedan tror 
jag ändå att vårdvalet kommer 
att öka attraktiviteten på sikt. 

Är du lika positiv till 
mångfald nu när du sitter 
på SKL som när du var i 
landstinget?

– Ja absolut, som princip. 
Sedan måste det styras och 
jag kan vara kritisk mot det 
sätt det sker på i Stockholm, 
där man är extremt produk-
tionsinriktad. Det måste ock-
så kontrolleras, det finns av-
arter, men jag tycker till ex-
empel att privatiseringen av 
S:t Görans sjukhus tillförde 
enormt mycket till Stock-
holms sjukhusvärld. 

Michael Lövtrup 
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»… kunskaps-
styrning …
bygger på 
läkarkårens 
nyfikenhet och 
vilja att ta till sig 
innovationer.«

från lakartidningen.se 
Längre versioner av nedan- 
stående notiser finns att läsa  
på vår webbplats.

Han ska utreda 
läkarutbildningen
Stefan Lindgren, 
professor i in-
ternmedicin i 
Lund och över-
läkare vid sek-
tionen för gast-
roenterologi vid 
Skånes universitetssjukhus, 
Malmö, ska utreda vägen till 
läkarlegitimation. Det beslu-
tade regeringen nyligen. Direk-
tiven för utredningen presente-
rades i oktober, se LT nr 
44/2011.

Stefan Lindgren är ordföran-
de i Svenska Läkaresällska-
pets utbildningsdelegation 
och har ingått i en gemensam 
arbetsgrupp inom Läkarför-
bundet och Läkaresällskapet 
som arbetat med frågan om 
hur vägen till legitimation bör 
se ut.                                            EO

Tre landsting  
fick mest patient
säkerhetspengar
Landstingen i Dalarna, Väster-
norrland och Jämtland klarade 
samtliga fyra krav i årets pa-
tientsäkerhetsöverenskom-
melse. Resten av landstingen 
nådde inte kravet om minskad 
antibiotikaförskrivning, men 
klarade övriga tre. 

Det betyder att alla lands-
ting får dela på 300 miljoner 
kronor. De tre i topp får dela på 
ytterligare 75 miljoner kronor. 

Regeringen beslutade förra 
året att avsätta 400 miljoner för 
patientsäkerhetsarbete som 
landstingen skulle få tävla om, 
se LT nr 51–52/2010. De fyra 
krav, vart och ett värt 100 miljo-
ner, pengarna fördelas efter är:
n  Mäta patientsäkerhetskultu-

ren på minst 25 procent av 
hälso- och sjukvårdsperso-
nalen. 

n  Mäta följsamhet till basala 
hygienrutiner och klädregler 
på minst 75 procent av alla 
avdelningar på alla sjukhus 
inom slutenvården. 

n  Mäta förekomst av trycksår 
på minst 50 procent av alla 
avdelningar på alla sjukhus. 

n  Öka följsamhet till lokala re-
kommendationer och minska 
antibiotikaförskrivning inom 
öppenvården med 10 pro-
cent. 

Dessutom måste ett antal 
grundkrav vara uppfyllda, bl a 
att landstinget tagit ett väsent-
ligt steg i införandet av Natio-
nella patientöversikten.        KB




