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H
älso- och sjukvården bör enligt 
Socialstyrelsen ägna betydligt 
mer kraft åt att förmå den vux-
na vårdsökande befolkningen 

att upphöra med sina osunda levnads-
vanor [1]. För att hitta de individer det 
gäller måste frågor om levnadsvanor 
ställas oftare än nu. Socialstyrelsen 
 uttrycker sig föredömligt om kartlägg-
ningen av patienterna: »Riktlinjerna 
innehåller inga rekommendationer om 
hur eller när hälso- och sjukvården ska 
ställa frågor om levnadsvanor … Ibland 
kan det finnas särskilda skäl att inte 

 beröra frågan. Därför be-
höver vård personalen all-
tid göra en enskild bedöm-

ning … så att det sker 
på bästa  möjliga sätt 
och med lyhördhet 

för  patientens för-
väntningar och värdering-
ar … Annars finns det en 

risk att  patienten upplever 
samtalet som integritets-

kränkande och att det därför inte 
hjälper patienten.«

Men sedan presenterar Socialstyrelsen
ändå, över flera sidor, en lång lista med 
detaljerade frågor som ska ställas om 
tobak, alkohol, motion och matvanor 
[2], exempelvis: »Hur ofta dricker du 
som är kvinna 4 standardglas och du 
som är man 5 standardglas eller mer vid 
ett och samma tillfälle?« Det påpekas 
särskilt: »Frågorna är standardiserade 
men svarsalternativen kan utformas på 
olika sätt.« Och när det gäller insam-
landet av uppgifterna skriver Socialsty-
relsen: »Svaren kan registreras på olika 
sätt: av patienten själv, av vårdpersonal, 

via webben, på ett pappersformulär el-
ler direkt i en datajournal.«

 Det är alltså underförstått att alla 
ska tillfrågas – förr eller senare, även 
om man ibland kan avstå.

De milda propåerna om lyhördhet går 
också stick i stäv med indikatorerna som 
ska användas. Sjukvårdshuvudmännen 
bör nämligen mäta och redovisa

•  i vilken grad vårdenheterna erbjudit 
korrekt avvänjningsmetod till samt-
liga personer med en osund levnads-
vana

•  hur stor andel av personerna med en 
osund levnadsvana som minskat eller 
upphört med denna efter 6–12 måna-
der.

Runt om i landet stödjer sig nu många 
landsting på riktlinjerna för att införa 
ekonomiska sanktioner mot de vården-
heter som underlåter att kartlägga pa-
tienterna enligt direktiven. Detta har 
föranlett ett upprop bland distriktslä-
kare i Norrbotten, »Låt vården vårda«, 
som beskrivits i Läkartidningen [3].

Socialstyrelsen 
har nyligen gett ut 
broschyren »Min 
guide till säker 
vård« (bilden) [4]. I 
den uppmanas pa-
tienterna att kräva 
sin lagstadgade rätt 
att få tillräcklig in-
formation om och 
delaktighet i beslut 
gällande alla tänkbara aspekter av pla-
nerad diagnostik och vård. Att kräva att 
patienten återkommande lämnar en ut-
förlig standardiserad redovisning av 
sina levnadsvanor är en diagnostisk åt-
gärd som skiljer sig avsevärt från sed-
vanlig patient–läkarinteraktion. Det är 
alltså rimligt att patienterna även i det-
ta fall informeras och får ta ställning 
till om de vill svara på frågorna. 

Jag önskar synpunkter och kommenta-
rer från Socialstyrelsen angående föl-
jande två frågeställningar:
•  En läkare som har ekonomiska inci-

tament för att registrera osunda lev-
nadsvanor hos en patient kommer 
med mindre sannolikhet att ge den 
objektiva och fullständiga informa-
tion som krävs för ett informerat 
samtycke. Läkaren blir helt enkelt 
jävig. I denna viktiga och känsliga 
fråga bör Socialstyrelsen agera och 
explicit avråda från kopplingar mel-
lan ekonomisk ersättning och kart-
läggning av levnadsvanor. 

•  Ur jämlikhetssynpunkt är det viktigt 
att samtliga patienter – inte bara de 
som följer med i samhällsdebatten 
om integritetsfrågor – får en fullgod 
insyn i konsekvenserna av deltagan-
det. På enkätformulär om levnadsva-
nor som delas ut till patienter i vårt 
väntrum skulle jag därför vilja skriva 
så här: »Dina svar kommer att jour-
nalföras och sparas i dataregister. Vid 
framtida eventuella journalutdrag, 
begärda av till exempel försäkrings-
bolag, kommer uppgifterna att fram-
gå. Du är inte skyldig att svara på frå-
gorna. Din vård kommer inte att på-
verkas av om du väljer att avstå från 
att svara.«

 ■ Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.
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Att kräva att patienten återkommande lämnar en 
 utförlig standardiserad redovisning av sina levnads-
vanor är en diagnostisk åtgärd som skiljer sig avsevärt 
från sedvanlig patient–läkarinteraktion.

CATARINA CANIVET
med dr, distriktsläkare, Lund
catarina.canivet@med.lu.se

Patienterna bör få meddelande:

»Uppgifter om levnadsvanor kommer att 
journalföras och sparas i dataregister«

?
eller inte

?

?
eller inte

?
?

eller inte

?
som beskrivits i Läkartidningen [3].

Fler debattinlägg på sidan 230.
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Bästa Socialdepartement!
■ Jag är distriktsläkare.

Jag vårdar mina patienter i 
enlighet med vetenskap och 
beprövad erfarenhet, och jag 
gör det av hela mitt hjärta och 
all min kraft. Jag har 5,5 års 
läkarutbildning och ytterli-
gare 7 år av kombinerad ut-
bildning och klinisk tjänst-
göring. Jag har sammanlagt 
12 års klinisk erfarenhet av 
att arbeta som läkare, varav 
3,5 år som specialist i allmän-
medicin. Min kunskap och 
erfarenhet är resultatet av en 
långvarig professionell ut-
veckling där riktlinjer och 
vårdprogram utgör en myck-
et liten del av den samman-
lagda kompetensen.

Jag vet att jag är bra på det 
jag gör. Lyssna på mig när jag 
säger att du har slagit in på fel 
väg. 

I dag har vi haft möte på 
vårdcentralen. Förr om åren 
ägnades våra möten huvud-
sakligen åt patientrelaterade 
frågor. Numera handlar det 
till stor del om ekonomi. I dag 
gällde frågan hur vi ska öka 
vårt ekonomiska utrymme 
nästa år. Marknadsföring är 
en cool ny grej (vet du vad – vi 
ska vara med på Facebook; 
glöm inte att gilla oss!), men 
framför allt är svaret att vi 
ska anpassa vår verksamhet 
för att maximera prestations-
ersättningarna. 

Just nu gäller prestations-
ersättningarna tillgänglig-
het, rehabilitering och lev-
nadsvanor. Snart kommer re-
gistrering i SweDem, där du 
nyligen bestämt dig för att 
betala hela 50 miljoner för 
våra registreringar. Jag tviv-
lar inte på att du har planer 
på att med ekonomiska medel 
pressa igenom registreringar 
i flera register till.

Vad karakteriserar dina 
prestationsersättningar? Låt 
mig berätta vad jag ser.
• För det första: De går emot 

mina professionella bedöm-
ningar. De försöker tvinga 
mig till åtgärder som jag ofta 
upplever som medicinskt fel-
aktiga och kontraproduktiva. 
De stjäl resurser från de om-
råden av mitt arbete som jag 
bedömer som verkligt viktiga 
och får mig att prioritera ba-
gateller. Det är väl det som är 
anledningen till att du tycker 
att de behövs, och det får mig 
att undra varför du är så 
övertygad om att mina pro-
fessionella bedömningar är 
felaktiga. 
• För det andra: De är, som all 
resultatstyrning, manipuler-
bara. Att manipulera dem 
kräver skicklighet, tid och 
list, men hur förslagen du än 
blir, kära Socialdepartement, 
kommer det alltid att finnas 
andra out there som är ännu 
listigare. Tro mig. 
• För det tredje: De ökar den 
administrativa delen av mitt 

arbete, inte bara rent prak-
tiskt, det är det lilla – nej, 
framför allt förbrukar de 
mina kognitiva resurser. Mitt 
sinne vänds bort från den 
professionella handläggning-
en av mina patienters sjukdo-
mar, mot en fokusering på 
ekonomi och administration. 
Att mötena inte längre hand-
lar om patienter utan om eko-
nomi, att allt jag gör måste 
kategoriseras och organise-
ras för att ditt byråkrathjärta 
ska bli tillfredsställt, att inget 
räknas utom det mätbara – 
det tär på mig, kära Socialde-
partement, och det drabbar 
mina patienter.

Jag och många av mina kolle-
gor upplever att du i all väl-
mening, för att du tror att det 
är bra för patienten, håller på 
att bryta ner kärnan i vår 
verksamhet och förminska 
den till en samling definier-

bara och betalbara åtgärder. 
Vi gör motstånd för patien-
ternas skull, men vi orkar 
inte i all oändlighet.

Varför har du fått för dig att 
du bättre än vi förstår vad 
 patienterna i primärvården 
behöver? Varför tror du vi gör 
motstånd? Tror du verkligen 
att det är för att vi är lata, 
 eller insiktslösa, eller okun-
niga? Varför, kära Socialde-
partement, lyssnar du över 
huvud taget inte?

Vänliga hälsningar
Saskia Bengtsson

distriktsläkare, 
Bankeryd

Saskia.Bengtsson@lj.se

→ Jakob Endler skrev krönikan 
»Varför blev jag filmad av de 
 anhöriga?« i LT 1–2/2012 (sidan 
45). Här följer utdrag ur kommen-
tarer från Lakartidningen.se.

Därför filmar patienter
––– I fallet med SOS-alarmskö-
terskan är det väl ingen som tror 
att det skulle varken lex Maria-
anmälts eller gått till åtal utan 
ljudfilerna. Inte en chans! Det 
visar på hur viktigt en objektiv 
återgivbar upptagning är OM 
något går fel. Sen tror jag inte 
det är lätt för patienten själv att 
avgöra när risken är som störst.

Susanne Flyborg
överläkare, 

Landstinget i Värmland

Måste våga informera
––– Om risken finns att vi utför 
vårt arbete sämre med anhöriga 

närvarande (filmande eller blot-
ta närvaron) måste vi våga in-
formera om detta och förutsätta 
att de anhöriga också vill pa-
tientens bästa. Patienter och 
anhöriga som känner förtroen-
de jagar inte bevis på misstag! 

Annemarie Kullendorff
specialistläkare (gyn obstetrik 

och gyn onkologi), Göteborg

→ Astrid Lindgren-fallet fortsätter 
att engagera. »Förundersökning 
inledd efter intervjun med narkos-
läkaren« (LT 1–2/2012, sidan 16) 
toppar i detta nu listan över 2012 
års mest lästa artiklar. Här följer 
ett utdrag ur en läsarkommentar:

Rättsprocesser i de 
medicinska behandlingarnas 
fotspår?
–––Om vår kollega, som är 
en välutbildad yrkesmänniska 
med hög social rang stöter på 
sådana här svårigheter som 
brottsmisstänkt hos polisen, 
hur ska det då inte vara för 

småtjuvar och gatans bus... ? 
Vår kollega har medverkat till 
att dra täcket av företeelser 
som verkligen kan förtjäna en 
viss belysning. 
–––Det finns en annan sak 
som oroar mig. Riksåklagaren 
Anders Persklev lämnade föl-
jande kommentar i artikeln. 
»En fråga värd att titta på är 
hur man kan inhämta och 
tillgodogöra sig tillförlitliga
medicinska bedömningar, 
för sådana bedömningar är 
 inget åklagaren själv kan göra. 
Åklagaren är helt beroende av 
expertkunskap.« Detta inger en 
viss oro. Det kan väl inte vara 
så att man i åklagarväsendet 
förbereder sig på en utveckling 
till rådande förhållanden i USA, 
med rättsprocesser som följer i 
de medicinska behandlingar-
nas fotspår?

Anna Blomqvist
överläkare, Arbets- och 

miljömedicinska mottagningen, 
Hallands Sjukhus,

Halmstad

Läsarkommentarer från Lakartidningen.se

Socialdepartementet har slagit 
in på fel väg, anser Saskia 
Bengtsson.

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

apropå! Prestationsersättningar i primärvården
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