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n Sedan början av året pågår 
en strid om hur SPURin
spektionerna av STutbild
ningarna ska gå till. 

För att påminna läsarna – 
IPULS SPURförslag presen
terades den 30 januari 2012 
utan någon som helst förank
ring bland specialitetsfören
ingar eller SPURinspektörer. 
När man dessutom vet att så
väl Läkaresällskapet och 
 Läkarförbundet som SPUR
experterna var ovetande om 
organisationsförslaget innan 
det presenterades framstår 
IPULS handlande som än 
mer anmärkningsvärt. Argu
ment mot förslaget har redo
visats i LT 7/2012 (sidan 355) 
och 9/2012 (sidan 484).
 
Cirka 25 stora och mindre 
specialiteter har i ett remiss
förfarande, som Läkaresäll

skapet tog initiativ till, pro
testerat mot såväl processen 
som resultatet av översynen 
av SPURorganisationen. På 
IPULS styrelsemöte den 27 
april bildades en arbetsgrupp 
utgående från IPULS styrelse 
med representation av de tre 
delägarna (Sveriges Kommu
ner och landsting, Läkare
sällskapet och Läkarförbun

det) för att arbeta om det för
slag som IPULS presenterade 
den 30 januari. Vi har emel
lertid ännu inte sett något 
 resultat från denna grupps 
arbete trots att det nu snart 
gått två månader. Vi tvivlar 
på att IPULS – med vd Björn
Ove Ljung i spetsen – har för
stått allvaret i den samfällda 
kritiken mot SPURförslaget 
av den 30 januari.

svensk handkirurgisk förening 
har i ett brev till Läkaresäll
skapet den 14 maj förklarat: 
»Sammanfattningsvis inne
bär detta att vår allvarliga 
kritik mot såväl förslag som 
mot IPULS ledning kvarstår. 
Vi delar därför inte Sällska
pets bedömning att IPULS 
inledda arbete kommer att 
skapa förutsättningar för en 
konstruktiv lösning i frågan.« 

Det är tung kritik från en 
specialitet som väl känner 
BjörnOve Ljung.

Nu har fem månader för
löpt sedan SPURförslaget 
presenterades utan att någon 
ändring har framskymtat – 
trots mycket omfattande och 
bred kritik. Om IPULS brist 
på agerande tillåts fortsätta 
riskeras en splittring av 
SPURinspektionerna och att 
färre inspektioner görs. Kva
litetssäkringen av STutbild
ningen hotas. Nu krävs att 
IPULS styrelse och ägare vi
sar ledarskap. Är styrelsen 
och ägarna nöjda med den 
operativa ledningen? 

Vi vill informera iPULs och 
dess ägare om hur vi uppfattar 
läget och vilka åtgärder vi har 
vidtagit.

1. Inom flera specialiteter 

n debatt och brev

Dra tillbaka SPUR-förslaget!

»Nu är det viktigt att skapa för-
utsättningar för dialog avse-
ende verksamhetens behov och 
upplägg«, svarar Läkarförbundet.
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beställs inga SPURinspek
tioner under nuvarande för
hållanden. Denna blockad 
har varit i kraft sedan början 
av april. Inom reumatologin 
har vi sålunda inställt alla 
planerade inspektioner un
der året (Karolinska, Örebro, 
Borås och Sundsvall). 

2. Våra krav för att genom
föra SPURinspektioner i 
IPULS regi är att a) speciali
tetsföreningarna utser 
SPURinspektörer, b) team
ledare och biträdande team
ledare inte utses eftersom 
detta skulle driva upp kost
naderna ytterligare, c) kost
naden för SPURinspektio
nerna specificeras och upp
levs som rimlig.

3. Vi ser helst att SPURin
spektionerna genomförs i en 
samlad organisation – och 
helst inom IPULS – men om 
detta inte är möjligt förvän
tar vi oss organisatoriskt stöd 
från Läkaresällskapet och 
Läkarförbundet vad gäller 
specialitetsdrivna inspek
tioner på samma sätt som 
SPURinspektionerna bedri
vits tidigare.

4. IPULS styrelse måste ta 
ställning till ledningsfrågan.

Vi föreslår:
• Dra tillbaka hela förslaget 

till ny SPURorganisation. 
Ändringar i SPURrutiner 
ska ske i samråd med speci
alitetsföreningarna!

• Kostnaden för en inspek
tion måste vara motiverbar 
och konkurrenskraftig 
 eftersom IPULS inte har 

monopol på SPURinspek
tioner.

• SPURinspektionerna bör 
bedrivas enhetligt och i en 
samlad organisation. 
IPULS eget agerande av
gör om det blir inom 
IPULS.

Tomas Bremell
SPUR-inspektör, reumatologi; 

överläkare, reumatologi,  
Sahlgrenska universitetssjukhuset

tomas.bremell@vgregion.se
annika Teleman

SPUR-inspektör, reumatologi; 
överläkare, Spenshults sjukhus

n debatt och brev

replik:

Läkarförbundet värnar om inspektionerna
n SPURinspektionerna in
fördes för att på ett systema
tiskt sätt stärka kvaliteten i 
specialiseringstjänstgöring
en. I Socialstyrelsens före
skrifter lyfts SPURinspek
tioner fram som exempel på 
extern granskning. SPUR har 
ett välkänt varumärke och 
stort stöd inom professionen. 
 Läkarförbundet som profes
sionens organisation värnar 
om SPURverksamheten.

sPUR fördes över i iPULs  
regi med syfte att få till en 
bättre administrativ struk
tur och för att stärka verk
samheten så att den kan ut
vecklas och möta upp en 
ökad efterfrågan på inspek
tioner. IPULS ägs till 1/3 var 
av Sveriges  läkarförbund, 
Svenska Läkaresällskapet 

samt Sveriges Kommuner 
och landsting. 

Efter att IPULS AB:s verk
samhetsledning aviserat för
ändringar i upplägget av SPUR
inspektionerna har flera spe
cialitetsföreningar inkommit 
med kritik. Vi vill verkligen 
markera att vi tar kritiken på 
allvar. Detta har föranlett fle
ra aktiviteter. Bland annat har 
IPULS vd och ordförande in
bjudits och deltagit vid för
bundets representantskaps
möte för specialitetsförening
arna i mars. Vidare har frå
gorna diskuterats vid såväl 
centralstyrelse som presidie
möten inom förbundet. 

styrelsen i iPULs aB har under 
våren fokuserat på hur pro
cessen och arbetet framåt ska 
bedrivas för att uppnå ett gott 

och konstruktivt samarbets
klimat mellan alla intressen
ter i denna fråga. Professio
nens/specialitetsföreningar
nas erfarenhet, kunnande 
och engagemang är grunden i 
det starka varumärke som 
byggts upp kring SPUR, där
om råder ingen tvekan. 

Nu är det viktigt att skapa 
förutsättningar för dialog av
seende verksamhetens behov 
och upplägg.

Gunnar Welander
vice ordförande, 

IPULS AB:s styrelse 
Heidi stensmyren

1:e vice ordförande,  
Sveriges läkarförbund;  

ledamot, IPULS AB:s styrelse
Håkan Wittgren

vd, Sveriges läkarförbund; 
suppleant, IPULS AB:s styrelse

n Under våren har det förts 
en diskussion i medierna om 
vilka behandlingsmetoder 
som har forskningsstöd och i 
förs ta hand bör användas vid 
 ångest och depressionsbe
svär. Lika viktigt borde vara 
att diskutera varför man tra
ditionellt inom psykiatrin 
 varit så obenägen att följa upp 
behandlingsresultaten som 
en del av det dagliga arbetet. 

Tyvärr är det fortfarande 
så att enbart ett fåtal mottag
ningar över huvud taget mä
ter vilka resultat olika 
 metoder ger. När man inte 
 registrerar hur patienternas 

besvär påverkas av behand
lingen och sammanställer 
 resultaten så vet man ju fak
tiskt inte om man använder 
rätt metoder eller om man 
borde ta till sig nya bättre me
toder som utvärderats veten
skapligt.  

WeMind Psykiatri behand
lar patienter med svåra ång
est och depressionsbesvär på 
uppdrag av Stockholms läns 
landsting. Patienterna remit
teras från psykiatrin och pri
märvården. Hittills har vi 
under de tre år vi haft avtal 
med landstinget tagit emot 
2 395 patienter och hunnit 

färdigbehandla strax under 
1 800 patienter.

Arbetet bygger på princi
perna att patienterna ska dia
gnostiseras med de bästa evi
densbaserade intervjuinstru
menten och behandlas med 
de metoder som, för den en
skilde patientens besvär, har 
bäst evidens, det vill säga 
med de metoder som genom 
vetenskapliga undersökning
ar har visat sig vara mest ef
fektiva för de besvär patien
ten lider av. 

Våra terapeuter genomför 
noggranna mätningar på alla 
patienter som genomgår ut

redning och behandling ge
nom webbaserade självskatt
ningsskalor och strukturera
de terapeutskattningar före 
och efter genomgången be
handling samt sex och tolv 

Samarbete efterlyses för bättre metoder  
och utvärdering inom psykiatrin

Sverige kan bli världsbäst vad 
gäller vården av patienter med 
ångest - och depressionsbesvär, 
men endast genom samarbete, 
hävdar Anders Milton.
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