
326 läkartidningen nr 7 2012 volym 109

S
jukvården har av 
regimen gjorts till 
ett verktyg i kon-
flikten. Respekten 
för att sjukhus och 

vårdinrättningar är neutrala 
zoner i enlighet med Genève-
konventionen finns inte läng-
re. Det som sker är brott mot 
mänskligheten som bör tas 
upp vid den internationella 
brottmålsdomstolen, säger 
Inger Sjöberg, som är pensio-
nerad rehabiliteringsläkare 
och ordförande i Svenska 
Amnestys särskilda hälso- 
och sjukvårdsgrupp.

– Det finns många vittnes-
mål om att ambulanser hind-
ras och beskjuts och att pa-
tienter tas från operations-
bord direkt till förhör och 
tortyr.

I en utförlig rapport från hu-
vudkontoret för Amnesty In-
ternational ges en mängd ex-
empel på regimövergrepp 
inom vården.

Ofta ställs vårdpersonal 
inför ett fruktansvärt dilem-
ma: gör ditt jobb och vårda 

alla skadade men riskera att 
själv bli gripen och torterad, 
eller gör som regimen instru-
erar och ange patienter som 
misstänks ha deltagit i upp-
roret.

Amnesty har kommit över 
skrivelser från hälsovårds-
myndigheten i Homs, som 
stått i centrum för striderna 
den senaste tiden, där sjuk-
husen beordras att rapporte-
ra alla skadade patienter och 
all personal som deltar i de-
monstrationer.

– Tyvärr finns det flera 
vittnesmål om att regimtro-
gen vårdpersonal deltagit i 
tortyr och övergrepp på pa-
tienter man haft till uppgift 
att vårda. Men det finns ock-
så gott om exempel på mot-
satsen med läkare och annan 
personal som visat stort mod 
och följt medicinsk etik men 
fått plikta för det.

– Konsekvensen av detta 
har blivit att skadade perso-
ner undviker vård på de stat-
liga sjukhusen där de kan 
skickas vidare till militär-
sjukhuset i Homs och fängs-

las. I stället får små, privata 
sjukhus eller provisoriska 
fältsjukhus försöka klara vår-
den med de svårigheter det 
medför i form av brist på ut-
rustning, mediciner och blod.

Ett särskilt problem är att Sy-
riens centrala blodbank är 
underställd försvarsdeparte-
ment, vilket gör att privata 
sjukhus tvekar att göra be-
ställningar för att inte dra till 
sig regimens misstankar om 
att man vårdar personer som 
deltagit i upproret.

Inger Sjöberg har svårt att 
se någon ljusning i den års-
långa konflikten, som skör-
dat flera tusen dödsoffer och 
som alltmer får karaktären 
av ett inbördeskrig.

– Tyvärr blockeras en lös-
ning i FN:s säkerhetsråd av 
både Ryssland och Kina. Vis-
serligen finns möjligheten för 
FN:s generalsekreterare att 
gå runt säkerhetsrådet och 
föra upp frågan direkt i gene-
ralförsamlingen, men det är 
bara säkerhetsrådet som har 
rätt att intervenera.

Hur arbetar hälso- och 
sjukvårdsgruppen med Sy-
rien?

– I enlighet med gängse 
Amnestymodell har vi skrivit 
brev till presidenten och ett 
flertal andra makthavare och 
påtalat rättsövergreppen. Av 
erfarenhet vet vi att slutna 
regimer som den i Syrien 
ändå påverkas av att ha om-
världens ögon på sig.

Inger Sjöberg efterlyser en 
bred diskussion inom läkar-
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syrien. Sjukhus 
och vårdinrättning-
ar har blivit en are-
na för konflikten i 
Syrien, vilket sak-
nar motstycke och 
är mycket oroande. 
Det anser Uppsala-
läkaren Inger Sjö-
berg, som för Svens-
ka Amnesty följer 
utvecklingen.
text: fredrik mårtensson      
foto: amnesty, scanpix

Sjukvården ett verktyg i     Syrienkonflikten

Inger Sjöberg, ordförande i 
Svenska Amnestys hälso- och 
sjukvårdsgrupp.

Amnesty International stöder ett fredligt demokratiskt Syrien. Bilden från 2011. 
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kåren om hur man för framti-
den kan värna medicinsk 
neutralitet och bekämpa 
brott mot mänskliga rättig-
heter.

– Det hjälper kanske inte 
folket i Syrien just nu, men 
det är viktigt att vi får igång 
debatten för att göra detta till 
en viktig fråga i olika sam-
manhang, inte minst inom 

EU och FN. Amnesty instäm-
mer i World Medical Associa-
tions uttalande i höstas om 
skydd och integritet av sjuk-
vårdspersonal i väpnade kon-
flikter.

Svenska Amnestys hälso- och 
sjukvårdsgrupp har sin bak-
grund i en läkargrupp som 
bildades 1977. Gruppen har 
sedermera breddats till att 
vara öppen för fler vårdpro-
fessioner.

– Självklart är mänskliga 
rättigheter inom vården, med 
fångars rätt till behandling 
och mediciner ett centralt 
område, men vi är även enga-
gerade mot dödsstraff och för 

kvinnors rättigheter i sam-
verkan med andra special-
grupper inom Svenska Am-
nesty.

– Gruppen anordnar även 
seminarier och finns som re-
surs för att stärka inslaget av 
etik och mänskliga rättighe-
ter vid vårdutbildningarna.

Ett specialuppdrag är att 
bevaka FN-målet att minska 
mödradödligheten i världen 
med tre fjärdedelar fram till 
2015.

– Det är ett av FN:s fem så 
kallade millenniemål och ty-
värr det som utvecklats 
sämst. Årligen dör cirka 
350000 kvinnor av gravidi-
tetskomplikationer. Det 
känns frustrerande att famil-
jeplanering och förlossnings-
vård inte prioriteras mer i 
många fattiga länder när man 
vet att relativt enkla medel 
kan motverka infektioner, 
blödningar och högt blod-
tryck som orsakar mödra-
dödlighet, säger Inger Sjö-
berg.

Fredrik Mårtensson
frilansjournalist

n fakta amnesty
Människorättsorganisationen 
Amnesty International grun-
dades 1961 och tilldelades 
Nobels fredspris 1977. Am-
nesty Sverige har drygt 
90000 medlemmar och be-
står av cirka 200 lokala grup-
per och 7 specialgrupper, 

bland dem en hälso- och 
sjukvårdsgrupp som är öppen 
för studenter och yrkesutbil-
dade inom hela hälso- och 
sjukvårdsområdet. Ett nät-
verk med runt 100 medlem-
mar, merparten läkare, är 
knutet till gruppen. n

n LäkArFörbund: 
»SLutA trAkASSErA
vårdpErSonAL«
Sveriges läkarförbund står 
bakom uppmaningen från 
World Medical Associa-
tion, WMA, att den syriska 
regeringen måste sluta 
trakassera vårdpersonal i 
anslutning till de regimkri-
tiska demonstrationerna.

WMA stödjer sig på rap-
porterna från Amnesty In-
ternational och pekar på 
det förkastliga att regimen 
förföljer läkare som enbart 
följer sin yrkesetik genom 
att vårda sjuka och ska-
dade. Enligt WMA är det 
tydligt att läkare i Syrien 
tvingas välja mellan trohet 
till regimen eller att sätta 
patienterna i centrum. n

Vården används 
som vapen 
i konflikten
vården används som vapen i 
Syrienkonflikten, anser Lä-
kare utan gränser i ett 
skarpt fördömande av bris-
tande respekt för neutralite-
ten inom sjukvården.

– Vittnesmål från både pa-
tienter och läkare ger en tyd-
lig bild av systematiskt för-
tryck där 
allmänna 
sjukhus 
inte fre-
das. 
Både pa-
tienter 
och medi-
cinsk per-
sonal le-
ver under 
en stän-
dig räds-
la över 
att gripas och utsättas för 
tortyr, säger Johan Mast, ge-
neralsekreterare för Läkare 
utan gränser.

En form av underjordisk vård
har växt fram med små, 
hemliga kliniker som är mo-
bila och ofta görs i ordning i 
lägenheter eller på bondgår-
dar. Under svåra hygieniska 
förhållanden och brist på 
bedövningsmedel genom-
förs även kirurgiska ingrepp. 

Enligt Läkare utan gränser 
råder extrema svårigheter 
att behandla akuta fall och 
bedriva postoperativ vård.

– Det finns samstämmiga 
vittnesmål om att läkare 
som behandlar skadade pa-
tienter på tillfälliga kliniker 
har gripits och torterats. Si-
tuationen är extrem och kan 
möjligtvis jämföras med 
Bahrain, där medicinsk per-
sonal också förföljts, anser 
Johan Mast.

Läkare utan gränser har 
utan framgång sökt tillstånd 
för att arbeta i Syrien. I stäl-
let får organisationen be-
handla patienter utanför 
landets gränser och i nät-
verksform stödja läkare i 
landet med läkemedel, 
medicinsk utrustning samt 
operations- och blodtrans-
fusionspaket. n

Johan Mast, 
generalsekre-
terare.
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Sjukvården ett verktyg i     Syrienkonflikten
»… flera vittnesmål om 
att regimtrogen vård-
personal deltagit i 
tortyr och övergrepp 
på patienter man haft 
till uppgift att vårda.«
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Beskjuten Röda kors-ambulans
Skadad syrian 
behandlas i Libanon.

Döda kroppar i Aleppo. Bilden tagen efter ett attentat i förra veckan.
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Frågan om att specialistlä-
kare ska få kombinera sjuk-
husläkartjänst med deltids-
arbete i öppenvården kan ta 
ny fart. Läkarförbundet har 
tillsatt en arbetsgrupp som 
ska träffa roger Molin, natio-
nell samordnare för utökat 
vårdval. 

Läkarförbundet träffar den-
na vecka regeringens natio-
nella samordnare för det utö-
kade vårdvalet, Roger Molin, 
som vid årsskiftet lämnade 
sin tjänst som sektionschef 
för avdelningen vård och om-
sorg, Sveriges Kommuner och 
landsting, för Socialdeparte-
mentet.

Roger Molin har i uppdrag 
att skynda på omställningen i 
vården. Detta gäller primär-
vård, men framför allt det ut-
ökade vårdvalet genom speci-
alistvårdval samt samman-
hållna vårdkedjor för multi-
sjuka äldre. 

För ändamålen finns 360 
miljoner kronor i stimulans-
pengar att fördela.

Molins uppdrag syftar bland 
annat till att ge nytt liv åt det 
förslag som lanserades i slut-
betänkandet till »Utredning-
en om patientens rätt« (2009) 
som hittills fått kalla handen 
av landstingen och regioner-
na: att sjukhusläkare ges 

möjlighet att kombinera 
tjänst med deltidsarbete i öp-
penvården.  

karin båtelson, ledamot i Lä-
karförbundets centralstyrel-
se, är ordförande i Läkarför-
bundets nya arbetsgrupp, VIS 
(Vårdval i den specialiserade 
vården):

– Sjukhusläkarföreningen 
har under många år pratat om 
att man vill ge ökad möjlighet 
för att de sjukhusläkare som 
vill ska kunna arbeta i öppen-
vård under friare former, att 
man ska kunna arbeta deltid 
utanför sin ordinarie arbets-
givare, säger Karin Båtelson.

– Man ska kunna utnyttja 

sjukhusläka-
res kompe-
tens, även 
utan den sto-
ra specialist-
sjukvårdens 
resurser, för 
att kunna få 
lite snabbare 
flöden. I 
VIS-gruppen ska vi arbeta 
fram förslag till strukturer 
för hur man kan stimulera 
sjukhusläkare att jobba på 
detta sätt och hur det ska ske 
på bästa sätt utifrån den be-
fintliga öppenvården, både 
privat och offentligt, och för 
patienten.

Förbehåll för att få ut or-
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Frågan om kombinerade tjänster för sjukhusläkare       i öppenvården tar ny fart

Att rutinerna för införande av 
olika typer av medicinska 
teknologier skiljer sig åt, det 
är principiellt sett inte moti-
verat. det anser författarna 
till en ny rapport som föreslår 
en nationell prioriterings-
kommitté för in- och utmönst-
ring av icke-farmakologiska 
teknologier.

På uppdrag av Socialstyrel-
sen, SBU, Läkemedelsverket 
och TLV har Centrum för ut-
värdering av medicinsk tek-
nologi, CMT, vid Linköpings 
universitet utrett förutsätt-
ningarna för att skapa en na-
tionell prioriteringskommit-
té i hälso- och sjukvården. 
Funktionen hos en sådan 
kommitté liknar till viss del 
funktionen hos den »behand-

lingsförmånsnämnd« som 
Läkarförbundet lanserat.

– Det ligger i frågan om en 
jämlik vård över landet att 
man jobbar med prioritering-
ar på en nationell nivå. I dag 
har vi SBU som ger en be-
skrivning av kunskapsläget 
och Socialstyrelsen som i 
sina nationella riktlinjer ger 
rekommendationer. Vad vi 
saknar är någon som sätter 
ned foten och som tar med 
prioriteringsaspekten, säger 
Per Carlsson vid CMT, ansva-
rig för studien.

Avsaknaden av ett system för 
in- och utmönstring av icke-
farmakologiska sjukvårds-
teknologier betyder att såda-
na teknologier kan införas 
både för sent och för tidigt, 

anser rapportförfattarna, 
som framhåller att det inte är 
principiellt motiverat att ru-
tinerna för införande av ex-
empelvis läkemedelsbehand-
ling och kirurgiska metoder 
ska skilja sig åt. 

– Det finns en efterfrågan, 
det knepiga är rollfördelning-
en mellan staten och lands-
tingen. Vi har antytt en väg 
som man skulle kunna gå.

I en del andra länder finns 
nationella system för infö-
rande av icke-farmakologiska 
teknologier, och i rapporten 
har man analyserat i vilken 
mån motsvarande modeller 
skulle kunna tillämpas i Sve-
rige. Eftersom budgetansva-
ret för medicinska teknologi-
er i Sverige ligger på lands-

tingen menar rapportförfat-
tarna att kommittén bör 
drivas av staten tillsammans 
med landstingen.

– Vi har inspirerats av det 
norska prioriteringsrådet, dit 
huvudmännen kan lyfta frå-
gor där det är särskilt viktigt 
och angeläget att man gör li-
kadant, säger Per Carlsson.

En knäckfråga är hur läkare, 
landsting eller andra intres-
senter ska ges incitament att 
lyfta teknologier till utvärde-
ring, eftersom besluten kan 
få konsekvenser som slår mot 
egna intressen.

Michael Lövtrup

Rapporten kan laddas ned här: ‹http://
liu.diva-portal.org/smash/record.
jsf?pid=diva2:461086›

Nationell kommitté för införande av 
icke-farmakologiska teknologier föreslås
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Karin Båtelson
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Flera vårdcentraler reagerar 
på att de listas som provtag-
ningsenheter på hälsosajten 
‹hurmarjag.se› utan att bli 
tillfrågade.

På den kommersiella hälso-
sajten ‹hurmarjag.se›, under 
rubriken »Våra provtag-
ningsenheter«, finns en lång 
rad vårdcentraler och huslä-
karmottagningar uppradade, 
huvudsakligen i Stockholms-
området. Efter att kunderna 
fyllt i ett webbformulär om 
sin hälsa uppmanas de att gå 
till någon av enheterna för att 
lämna prov.

Men på de vårdcentraler 
som Läkartidningen varit i 
kontakt med säger man att 
man inte informerats om att 
enheten listats som en prov-
tagningsenhet på ‹hurmar-
jag.se›.

– En kollega undrade om vi 
är med på detta, och när jag 
gick in på sajten förstod jag 
vad han menade. Jag tycker 
att det är rätt oförskämt att 
de gör det utan att fråga, sä-
ger Håkan Arpegård, verk-
samhetschef på Salems vård-

central. När jag såg det skick-
ade jag ett meddelande till 
sajten och sa att vi inte vill 
vara med på det här.

Susanne Lindarv, verksam-
hetschef på Skärholmens 
vårdcentral, var helt ovetan-
de om att hennes vårdcentral 
är med på webbplatsen. 

– Det här har jag inte hört 
ett pip om. Jag kommer att 
kontakta dem och säga att de 
genast måste ändra det, för vi 
utför inga provtagningar.

Salems och Skärholmens 
vårdcentraler har liksom flera 
av de andra vårdcentralerna 
på listan företaget Unilabs 
som leverantör av laboratorie-
tjänster. Bo Fellström, verk-
samhetsansvarig för ‹hur-
marjag.se›, berättar att man 
har ett avtal med Unilabs och 
en annan leverantör, Aleris 
Medilab, om att använda de-
ras närlabb för provtagning-
en. Labben är i många fall in-
hysta i samma fastighet som 
landstingets vårdcentraler. 

– Vi har talat med Unilabs 
om att de måste gå ut och in-
formera sina hyresvärdar om 

att den här verksamheten 
kommer att sätta i gång, och 
det har väl inte kommit fram 
eller brustit någonstans där, 
säger Bo Fellström.

på webbplatsen framgår 
dock inte att det är Unilabs 
som står för provtagningen, 
påpekar Håkan Arpegård.

– Det ska inte se ut som att 
det är vårdcentralen, det är 
det som är det fula, man får 
intrycket att alla de här vård-
centralerna är med i det här. 

Susanne Lindarv är inne på 
samma spår.

– Det kan stå »Unilabs la-
boratorium i Skärholmens 
läkarhus«. Men det ska defi-
nitivt inte stå »Skärholmens 
vårdcentral«. 

Bo Fellström medger 
att det skulle kunna fram-
gå tydligare att det inte är 
vårdcentralerna utan 
Unilabs och Aleris Medi-
lab som står för provtag-
ningen.

– Det är en ändring vi 
skulle kunna göra på hem-
sidan när det fick den här 

konsekvensen som vi inte 
hade förutsett. 
Håkan Arpegård vill beto-

na att allmänna hälsokontrol-
ler inte är en verksamhet som 
vårdcentralen står bakom.

– Policyn vi har, och det 
gäller de andra vårdcentra-
lerna också, är att vi inte job-
bar med den här typen av häl-
sokontroller.

Som Läkartidningen rappor-
terade i nr 6/2012 granskas 
marknadsföringen av sajten 
av Läkarförbundets etik- och 
ansvarsråd på grund av på-
ståendet att »några av Sveri-
ges bästa läkare« utför hälso-
kollen. Att skriva så strider 
mot förbundets marknadsfö-
ringsregler. 

Michael Lövtrup

ganspecialister i öppenvård 
har funnits bland både ar-
betsgivare och fack. De förra 
har oroats för eventuell kon-
kurrerande bisyssla, medan 
de senare har funderat över 
konsekvenser för anställdas 
pensionspoän g.

– Offentligt finansierad 
sjukvård ska inte liknas vid 
något privat företag och de 
lagar som gäller där, utan 

vårdcentraler listas ovetandes 
på kommersiell hälsosajt

Frågan om kombinerade tjänster för sjukhusläkare       i öppenvården tar ny fart
Förslaget Lagen om valfrihets-
ersättning (LOVE) i utredning-
en »Patientens rätt« skulle ge 
specialistläkare möjlighet att 
vid sidan av sin anställning på 
sjukhusen arbeta i egen regi. 
Lagförslaget avsåg samtidigt 
komma att ersätta taxeläkar-
systemet, lagen om läkar-
vårdsersättning (LOL), som 
dömts ut av EU för att åsido-
sätta grundläggande regler om 
fri konkurrens och etablerings-
frihet, men förslaget ratades i 
remissvändan. Tanken var att 
åstadkomma en vårdkedja, 
samtidigt som ersättningen 
skulle bli snarlik taxeläkarens: 
betalt per insats. n
läs mer »Förhandlingar pågår om 
utökat vårdval«  i Läkartidningen nr 
26–28/2011

n LovE – tänkt Att GE 
utökAdE MöJLIGHEtEr

»… ökad möjlighet för 
att … sjukhusläkare … 
ska kunna arbeta i 
öppenvård under friare 
former.«

Ur Läkartidningen 6/2012

sjukhusläkarnas kompetens 
ska i stället ses som en till-
gång för medborgarna. Det 
viktiga är att regelsystemet 
är glasklart för vad man ska 
göra var, säger Karin Båtel-
son, som själv arbetar med 
klinisk neurofysiologi vid 
Sahlgrenska universitets-
sjukhuset i Göteborg.

Karin Båtelson är hoppfull 
om att fler sjukhusläkare 
inom en snar framtid ska 
kunna arbeta i öppenvården 
parallellt med en anställning 
inom slutenvården.

– Just deltidsdelen tror jag 
är viktig. Många läkare vill 
jobba på sjukhus. Där har 
man en viss typ av patienter, 

kollegor, utveckling och ett 
sätt att jobba på som bara 
finns på sjukhus. Men att 
man samtidigt kan få ta del av 
öppenvårdens sätt att arbeta 
med kortare och snabbare 
beslutsvägar, och att i högre 
grad få styra sin tid själv, som 
återbesök av sina patienter.

I Läkarförbundets vårdvals-
grupp för den specialiserade 
vården ingår representanter 
för yrkesföreningarna, Sjuk-
husläkarna, Distriktsläkar-
föreningen, Privatläkarför-
eningen samt lokalförening-
arna.

Marie närlid
marie.narlid@lakartidningen.se
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Landstinget i uppsala län 
respekterar inte samverkans-
avtalet. det anser upplands 
allmänna läkarförening, som 
inte fått samverka inför det 
projekt som snart ska ge pa-
tienterna tillgång till journa-
lerna. »vi har fått nog«, säger 
ordförande Anna rask-Ander-
sen.

– Vi ska tillsammans med 
Vårdförbundet, Kommunal 
och Vision göra en förhand-
lingsframställning till lands-
tinget avseende brott mot 
samverkansavtalet/MBL och 
arbetsmiljölagen. 

Projektet Sustains, som Lä-
kartidningen berättat om i nr 
6 (sidorna 266-70), startade 
formellt i januari i år. Men 
någon samverkan med läkar-
föreningen inför starten har 
inte förekommit. Först den 17 
januari, en vecka efter att 
projektet formellt startat, 
gavs information i centrala 
samverkansgruppen – men 
endast information, ingen 
samverkan. 

– Det borde ha skett för 
länge, länge sedan. Men vi 
har inte haft någon delaktig-

het eller inflytande, säger 
Anna Rask-Andersen.

Enligt medbestämmande-
lagen ska arbetsgivaren på 
eget initiativ förhandla eller 
samverka med kollektivav-
talspart inför viktigare för-
ändringar i verksamheten el-
ler i arbetsförhållandena. Nå-
gon riskbedömning, som en-
ligt Arbetsmiljöverkets 
föreskrifter om systematiskt 
arbetsmiljöarbete ska göras 
inför förändringar, har heller 
inte gjorts.

– Det här 
är ju viktigt 
för oss. Det 
påverkar 
vårt sätt att 
arbeta. Men 
inga läkare 
med färsk 
klinisk erfa-
renhet från 
Akademiska 
sjukhuset 

eller Enköpings lasarett har 
deltagit. Det är förskräckligt.

Att hänsyn har tagits till 
tidigare erfarenheter av öpp-
na journaler hos en privat-
praktiserande primärvårds-

läkare räcker inte, påpekar 
hon. 

Läkarföreningens kritik 
mot bristande samverkan 
gäller inte endast journalpro-
jektet. I flera andra frågor 
finns samma kritik. Anna 
Rask-Andersen nämner någ-
ra: stängning av vårdplatser, 
arbetsrum som har försvun-
nit och flytt av hospice.

– Vi har fått nog. Vi är tröt-
ta på att arbetsgivaren inte 
respekterar samverkansavta-
let, säger Anna Rask-Ander-
sen.

Lotta Halling, landstingets 
HR-direktör, som deltar i 
landstingets centrala sam-
verkansgrupp, Samla, bekräf-
tar att information om Su-

stains gavs i gruppen den 17 
januari.

– För oss är det väldigt vik-
tigt med ett gott samarbete 
med våra fackliga organisa-
tioner, och jag tycker vi har 
det. Jag kan bara beklaga om 
man upplever att vi inte har 
skött oss. Självklart får vi 
rannsaka oss själva. Vi får 
sätta oss ner och resonera 
med dem, säger hon.

Vad gäller de övriga exem-
plen ovan där läkarförening-
en efterlyst samverkan hän-
visar Lotta Halling till andra 
samverkansgrupper på andra 
nivåer i landstingsorganisa-
tionen än den centrala grupp 
där hon själv deltar.

Elisabet ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

naktuellt

Ingen samverkan inför 
journalprojekt i Uppsala

Anna Rask-
Andersen

Ur Läkartidningen nr 6/2012.

utbildningsminister Jan 
björklund (Fp) skriver i en de-
battartikel i torsdagens dn 
att den medicinska forsk-
ningen kommer att stå i fokus 
i den nya forskningsproposi-
tionen.

I debattartikeln presenteras 
ett antal »utgångspunkter« 
för den fortsatta diskussio-
nen inför forsknings- och 
innovationspropositionen. 
Punkterna som förs fram är 
Folkpartiets, inte regering-
ens, men kan med tanke på 
ministerns partibok ändå ge 
en vink om hur de kommande 

årens forskningspolitik kom-
mer att se ut.

En del av punkterna känns 
igen från de utredningar om 
klinisk forskning som gjorts 
sedan den förra forsknings-
propositionen, annat är så-
dant som utbildningsminis-
tern tidigare antytt.

De punkter som specifikt 
rör klinisk forskning handlar 
om att

n  staten bör ställa upp vill-
kor som rör klinisk forsk-
ning för att landstingen 
ska få tillgång till ALF-
medel

n  landstingen ska ha krav på 
sig att medverka till att 
läkemedelsföretagen får 
möjlighet att genomföra 
kliniska prövningar

n  bara sjukhus som bedri-
ver högnivåforskning ska 
få kallas för universitets-
sjukhus

n  den nationella samord-
ningen av kliniska pröv-
ningar måste bli bättre så 
att prövningar kan ge-
nomföras snabbare och 
med mindre byråkrati

n  den kliniska behandlings-
forskningen måste stär-
kas

n  kvali-
tetsre-
gistren 
måste 
utnyttjas 
bättre.

Utbildnings-
ministern 
skriver ock-
så att Data-
inspektio-
nens beslut om att stoppa bio-
banken LifeGene visar att 
lagstiftningen måste moder-
niseras. 

Michael Lövtrup
michael.lovtrup@lakartidningen.se

Forskningspropositionen 2013–2016:

»den medicinska forskningen kommer att stå i fokus«

Jan 
Björklund
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Graviditetsklåda kan orsaka 
fostrets död. därför krävs kun-
skap, tydliga rutiner och 
skyndsam handläggning hos 
såväl sjukvårdsrådgivningen 
som primär- och mödravården 
samt laboratoriemedicin. 
(Soc  9.3.1-37194) 

En kvinna som drabbades av 
svår klåda i slutet av gravidite-
ten kontaktade sjukvårdsråd-
givningen som i sin tur hänvi-
sade till vårdcentralen, där hon 
fick en tid på förmiddagen näs-
ta dag. 

Provtagningen på vårdcen-
tralen fördröjdes i två dygn ef-
tersom ingen informerat kvin-
nan om att hon måste vara fas-
tande inför provtagning av 
gallsyror. 

Fyra dagar senare satte för-

lossningen igång men vid an-
komsten till sjukhuset konsta-
terades att barnet hade dött i 
livmodern.

när provsvaret om gallsyror 
efterforskades såg man att 
dessa var patologiskt förhöjda. 
En anmälan till Socialstyrelsen 
enligt lex Maria gjordes. Vård-
givaren konstaterar att gällan-
de rutiner för graviditetsklåda 
inte följts i fallet. Dessa fanns 
tillgängliga på vårdcentralens 
intranät under rubriken »Hepa-
tos«. Vårdgivaren konstaterar 
också att kompetensen runt 
tillståndet och dess allvarlig-
het är bristande. Analysruti-
nerna för gallsyror var bristfäl-
liga då de skickas långt bort 
och analyserna endast görs ett 
par gånger i veckan. I det aktu-

ella fallet var heller inte provet 
märkt »akut«, varför det pato-
logiska svaret skickades med 
vanlig papperspost till kvin-
nans mödravårdscentral.

Socialstyrelsen anser att det 
är omöjligt att säga att en an-
nan handläggning hade för-
hindrat den tragiska utgången, 
men anser att patientens li-
dande och risken för fosterdöd 
hade kunnat minskas om prov-
svaret kommit tidigare, och 
patienten därmed hade remit-
teras till specialistmödravård 
för behandling och övervak-
ning.

Socialstyrelsen skriver att om 
sjukvårdsrådgivningen hade 
informerat patienten om att 
hon borde vara fastande inför 
läkarbesöket/provtagningen 

och om distriktsläkaren hade 
känt till gällande rutiner vid 
graviditetsklåda så skulle en 
fullständig provtagning kunnat 
ske snabbare.

Socialstyrelsen anser att ruti-
nerna för graviditetsklåda bör 
kompletteras med information 
om vilka risker som föreligger 
för fostret om mamman har för-
höjda värden av gallsyror. So-
cialstyrelsen anser också att 
en tidsangivelse om möjligt 
bör finnas för hur snabb hand-
läggningen måste vara innan 
patienten remitteras till spe-
cialistmödravård. n

patientsäkerhet/ärenden

Graviditetsklåda kräver snabb handläggning

Redaktör: 
Sara Gunnarsdotter 08-7903410
sara.gunnarsdotter@lakartidningen.se
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