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Redan i vår skulle stora delar 
av slutenvårdspsykiatrin i 
Stockholms läns landsting 
börja flyttas ut från akutsjuk-
husen. Men nu har planerna 
ändrats, och flytten stop-
pats. Det hänger ihop med att 
vissa av Karolinskas sjukhus-
byggnader i Solna nu plane-
ras få vara kvar.

Utflyttningen av psykiatrin 
fanns med i den så kallade 
Framtidsplanen för hälso 
och sjukvården, som antogs 
av landstingsfullmäktige i 
juni 2011. Förslaget väckte 
oro och protester från både 
anställda och patient och an
hörigorganisationer (se LT nr 
45/2011).

Nu har det kommit en uppda
terad version av framtidspla
nen, som stryker ett streck 
över hela utflyttningen. Den 
psykiatriska vård som bedrivs 
i anslutning till akutsjukhus 
behöver för närvarande inte 

omlokaliseras, konstateras 
det.

Kritiken mot flyttplanerna 
handlade bland annat om ris
ker med att skilja psykiatri 
från somatisk vård. Men om
svängningen beror mer på 
rena lokalfrågor, säger Hen
rik Gaunitz, 
som är plane
ringschef och 
ansvarig för 
programkon
toret på Häl
so och sjuk
vårdsförvalt
ningen:

– Det visa
de sig att det 
inte finns lokalmässiga behov 
att flytta ut psykiatrin. Puss
let går att få ihop ändå.

Omflyttningarna i fram
tidsplanen hängde samman 
med bygget av Nya Karolinska 
Solna, NKS, ett högspecialise
rat universitetssjukhus som 
ska ersätta Karolinska univer
sitetssjukhuset i Solna – men 
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Omsvängning i Stockholm:

Stopp för utflyttning  av psykiatrin

en patient ska komma in på 
korttidsboende utan bi
ståndsbedömning och de tar 
till sig det. Vid behov kan vi 
också direktinlägga på sjuk
hus. Vi kan nu också ringa en 
fredageftermiddag och få en 
säng och ett vak för någon, 
det hände inte förut, säger 
Christina Pettersson.

– Vi har allt mer vunnit 
kommunpersonalens förtro
ende jämfört med i början då 
de ibland kunde vara skeptis
ka, säger Ulla Andin.

Svante Lifvergren ser klara 
fördelar med det mobila tea
mets arbetssätt som han kall
lar »nätverkslogik«. Han är 
trött på den »processjuka 
som sköljer in över sjukvår
den, där alla ska bli som To
yota«, som enbart är anpas
sad för strömlinjeformad, 
planerad vård. Där ska allt gå 
snabbt, säkert och med sam
ma bemötande. Men för kro
niskt sjuka fungerar det inte, 
framhåller han.

– För dem råder en helt an
nan värdelogik. Här är det 
viktigt att patienten känner 
sig trygg, stabil och mår bra. 
Saker får ta tid, säger Svante 
Lifvergren och fortsätter:

–  Att ha en central kon
taktpunkt, ett nummer man 
kan ringa, för patienter och 
anhöriga är ju väsensskilt 
från hur övrig vård fungerar. 

Det mobila teamet bygger 
upp ett viktigt nätverk av 
kontakter.

Dagen för teamet avslutas 
med två besök på äldreboen
det Skogsgläntan och ett be
sök på korttidsboendet Gale
asen i Lidköping. Ett av dem 
rör en döende hjärtsjuk man 
som kräver komplicerad pal
liativ vård från teamet. Det 
andra är hos Rut Johansson, 
87 år, som har smärtor av det 
jättelika trycksår hon fått. 
För ett halvår sedan blev hon 
tvungen att amputera båda 
benen på grund av kritisk 
ischemi; till detta kommer 
diabetes och stroke. Det är 
inget som bekymrar henne 
nämnvärt, de pigga ögonen 
glittrar när Ulla och Siv kom
mer.

– Nu får vi sätta på kaffet 
och så har jag ju ordnat en 
sockerkaka, säger Rut Jo
hansson.

Under den närmaste tim
men avhandlas smärtläke
medlen, avvecklande av 
trombosprofylax, anemi, av
vecklande av parenteral nu
trition och borttagande av 
CVK. Men också matlust, 
sockerkaksrecept och sömn. 
En vanlig dag på jobbet för 
teamet.

Agneta Borgström
frilansjournalist

Upprop i Dalarna för         fler allmänläkare
Primärvården i Dalarna behö-
ver förstärkas med 85 all-
mänläkare, samtidigt som 
stora pensionsavgångar vän-
tar under det närmaste årti-
ondet. I ett upprop slår nu 
156 läkare i Dalarna larm om 
situationen.

– Vi har redan i dag ett allvar
ligt problem med underbe
manning och rekryterings
svårigheter och det kommer 
att bli ännu värre om ingen
ting radikalt görs, säger Gun
nar Svärd, distriktsläkare i 
Kvarnsveden utanför Bor
länge.

Uppropet, som växt fram i 
samverkan mellan SFAM och 
Distriktsläkarföreningen, 
har skrivits under av STläka
re och i stort sett samtliga 
specialister i allmänmedicin i 
Dalarna. 

– Vi vill lyfta fram fakta för 
politiker och landstingsled
ning, inte minst de enkätun
dersökningar som vi gjort 
inom allmänläkarkåren, sä
ger Gunnar Svärd.

– Fakta är att det redan i 
dag råder brist på distriktslä
kare. Omräknat till heltid är 
vi endast runt 100 doktorer 
och för att nå det nationella 
bemanningsmålet en doktor 
per 1 500 invånare skulle vi 
behöva vara 185 heltidsarbe
tande läkare.

Dalarnas allmänläkare pekar 
också på ålderstrukturen 
inom primärvården. 70 pro
cent av allmänläkarna är föd
da på 1940 och 1950talen 
och inom fem år väntas 35 
doktorer gå i pension.

– I uppropet har vi formu
lerat några krav på föränd

Henrik Gaunitz 

Distriktssköterskan Siv Jonsson har haft många stödjande samtal 
med den anhöriga vars man är döende.  Foto: Agneta Borgström
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Stopp för utflyttning  av psykiatrin
som har betydligt färre vård
platser än sin föregångare. So
matiskt sjuka patienter som 
inte får plats på NKS skulle få 
flyttas till akutsjukhusen, och 
då måste psykiatripatienterna 
i sin tur flyttas därifrån.

I den uppdaterade versionen 
av planen skapar man mer 
svängrum genom att låta vis
sa byggnader på Karolinska 
universitetssjukhuset i Solna 
få vara kvar som sjukhus
byggnader. Astrid Lindgrens 
barnsjukhus ska finnas kvar 
och fortsätta sin verksamhet, 
och även thoraxbyggnaden 
ska fortsätta att användas för 
sjukvård.

– Men att flyttningen stop
pats betyder inte att vi har 
vunnit striden om en accep
tabel psykiatri. En bra början 
skulle vara en genomgång av 
kvaliteten på slutenvården i 
hela länet, säger Torsten 
Kindström, verksamhetsan
svarig i Föreningen Balans, 

en patient och anhörigorga
nisation för depression och 
bipolär sjukdom.

Även Henrik Gaunitz vill se 
fortsatta diskussioner om 
psykiatrins framtid. Han har 
talat med många verksam
hetschefer och andra företrä
dare för psykiatrin:

– Flera av dem har lyft frå
gan om vilken verksamhet 
som verkligen behöver finnas 
kvar på akutsjukhusen. Det 
ska vi fortsätta att titta på. 
Men då ska det vara utifrån 
perspektivet hur psykiatrin 
ska utvecklas, inte för att få 
ihop ett lokalpussel.

Den uppdaterade versionen 
av framtidsplanen behandlas 
i Hälso och sjukvårdsnämn
den i slutet av mars. En mer 
detaljerad plan ska presente
ras i april. På sitt budgetmöte 
i juni ska landstingsfullmäk
tige klubba både framtidspla
nen och en tioårig investe
ringsplan.

Miki Agerberg

Upprop i Dalarna för         fler allmänläkare

ringar. Vi vill att landstinget 
prioriterar läkarbemanning 
och rekrytering, att primär
vården blir en egen förvalt
ning och att det tillförs resur
ser för att stärka kvalitet och 
öka fortbildningen, säger 
Gunnar Svärd.

Ingalill Persson, socialdemo
kratisk ordförande i Dalarnas 
landstingsstyrelse, hoppas på 
en dialog med distriktsläkar
na. Men hon vill inte binda sig 

vid några löften om ökad lä
karbemanning eller att inrät
ta en särskild primärvårds
förvaltning.

– Jag ser uppropet som ett 
utmärkt avstamp för att till
sammans med läkarnas repre
sentanter klara rekryteringen 
till primärvården och skapa 
en bra arbetsmiljö i framtiden. 
Vi inleder nu en process med 
arbetsgrupper som ska titta på 
de här frågorna.

– Det är helt klart att nå
gonting behöver göras. Jag 
har själv märkt under senare 
tid att det är ganska mycket 
»tappade sugar« inom pri
märvården och vi behöver 
nyanställa ett stort antal di
striktsläkare för att ersätta 
alla pensionsavgångar, säger 
Ingalill Persson.

Fredrik Mårtensson
frilansjournalist

Distriktsläkare Gunnar Svärd.
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Landstinget i Värmland måste 
tillföra mer resurser eller 
minska läkarnas arbetsupp-
gifter på barn- och ungdoms-
medicinska kliniken vid Cen-
tralsjukhuset i Karlstad. 
Annars hotar ett vite på 
750 000 kronor, efter ett be-
slut från Arbetsmiljöverket.

Arbetsmiljöverket har under 
2011 granskat barn och ung
domskliniken efter att läkar
föreningens skyddsombud i 
slutet av 2010 slagit larm om 
den höga arbetsbelastningen.

Verket konstaterar nu i ett 
beslut att läkarnas arbetsbör
da under en längre tid varit 
hög till följd av besparingar 
och ett ökande patienttryck, 
vilket har lett till en stor 

mängd icke uttagen komple
dighet och innestående se
mesterdagar. Enligt chefläka
ren uppgår antalet icke uttag
na komptimmar till nästan 
sju läkartjänster. Arbetsmil
jöverket anser att den höga ar
betsbelastningen och de små 

möjligheterna till återhämt
ning gör att läkarna på barn 
och ungdomsmedicin riskerar 
att drabbas av ohälsa.

Arbetsgivaren har genomfört 
en del insatser för att minska 
arbetsbelastningen och har 

planer på ytterligare åtgärder, 
som att utarbeta rutiner till
sammans med andra verk
samheter för att minska pa
tientflödet till kliniken, att 
förbättra den fysiska arbets
miljön och att ta i bruk nya 
lokaler. Divisionschefen har 
dessutom äskat om mer re
surser till verksamheten.

Arbetsmiljöverkets bedöm
ning är att de vidtagna åtgär
derna inte räcker för att upp
nå en godtagbar arbetsbelast
ning. Nu kräver man att ar
betsgivaren antingen tillför 
mer resurser eller minskar 
arbetsuppgifterna. Om inte 
hotar ett vite på 750 000 kro
nor att dömas ut.

Michael Lövtrup
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Isabella Kongstad, student 
på tredje terminen i Örebro, 
valdes på Medicine studeran-
des förbunds fullmäktigemö-
te till ny ordförande. Hon ef-
terträder därmed Anders 
Lundberg.

25åriga Isabella Kongstad 
går nu tredje terminen på lä
karutbildningen i Örebro, vil
ket innebär att hon är från 
skolans första kull. Hon har 
suttit som ledamot i den loka
la MSFstyrelsen i ett år och 
har på den tiden gjort ett så 
tydligt intryck på valbered
ningen att hon väljs direkt till 
högsta posten i centralstyrel
sen.

– Jag var med från början 
och byggde upp MSF Örebro. 
Vi har en 70procentig an
slutningsgrad,  och vi har fått 
rätt att delta i Örebro läkar
förenings möten med en röst. 
Det har varit väldigt roligt 
och styrelsearbetet har gått 
bra. Jag har också suttit med i 
den nationella styrelsen, där 
jag hoppas att jag gjort ett bra 
jobb.

Deltagande på olika nivåer 
tycker Isabella Kongstad är 
viktigt.

– MSF ska 
synas, höras 
och bli tillfrå
gade på alla 
ställen där 
läkarnas ut
bildning dis
kuteras. »Ut
redning om 
läkarutbild
ning«, som re
geringen till
satte förra året, ledd av Ste
fan Lindgren, blir väldigt vik
tig att övervaka från MSF:s 
håll.

Den nya ordföranden har tre 
prioriteringar för det kom
mande året:

– Att utredningen på Ut
bildningsdepartementet be
vakas, att stärka MSF:s varu
märke genom att vara poli
tiskt aktiva, samt att fortsatt 
ha en god relation med MSF 
utland.

MSF har ökat starkt i med
lemsantal de senaste åren, 
främst genom MSF Utland.

— Det är viktigt att studen
ter som läser utomlands har 
en gemensam punkt att sam
las kring. Där spelar vi en stor 
roll. Och även för studenter
na när de kommer hem, och 
för utländska studenter som 
pluggar i Sverige.

Björn Enström

1 100 allmän läkare 
bakom Norrbottens-
upprop
»Låt vården vårda« kräver de 
drygt 1 100 allmänläkarna, cir-
ka 20 procent av den svenska 
allmänläkarkåren, som har skri-
vit på det så kallade Norrbot-
tensuppropet. Uppropet vänder 
sig mot krav på registrering av 
livsstilsfaktorer som förutsätt-
ning för att få full ekonomisk 
ersättning i vårdvalssystemet.

Distriktsläkarföreningen stäl-
ler sig bakom uppropet. Fören-
ingens ordförande, Ove Anders-
son, framhåller dock i ett press-
meddelande: »Samtidigt under-
stryker vi i uppropet att vi anser 
livsstilsfrågor vara en viktig 
preventiv åtgärd inom hälso- 
och sjukvården. Men att alltid 
ställa livsstilsfrågor vid varje 
förnyad kontakt med patienten 
är fel väg att gå.« n

anmälningsskyl-
dighet utökas med 
skärpt vapenlag
Enligt gällande lag är läkare 
skyldiga att anmäla patienter 
som är olämpliga att inneha 
skjutvapen till polisen. Från den 
1 juli i år gäller sådan anmäl-
ningsskyldighet även beträf-
fande personer som genomgår 
rättspsykiatrisk undersökning 
eller särskild personutredning i 
brottmål, trots att dessa i for-
mell mening inte är patienter. n

från lakartidningen.se 
Längre versioner av notiserna 
finns att läsa på vår webbplats.

Vite hotar underbemannad klinik

Isabella 
Kongstad

Isabella Kongstad ny ordförande för MSF

n Valberedningens motive-
ring: »Med lysande prestatio-
ner, lovord från alla tillfrågade 
och erfarenhet från styrelsear-
betet 2011/2012 är valbered-
ningen mycket stolta över att 
få föreslå Isabella till ordfö-
rande för MSF 2012/2013.«

n Isabella Kongstad föddes 
1986 i Lund. Skidåkning, 
snowboard, klippklättring och 
fjällvandring är populära fri-
tidsaktiviteter. Före medicin-
studierna utbildade hon sig till 
fjällguide, en verksamhet som 
lett henne till flera udda plat-
ser på jorden, bl a en bergs-
topp i Chile. n

Vite hotar barn- och ungdomsmedicinska kliniken 
vid Centralsjukhuset i Karlstad.

Är också fjällguide
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