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Nya rön om att död i unga år är vanligare bland soloartis-
ter än bland rockgrupper, och så om att bukfetma ökar 
risken för bukaortaaneurysm. nya rön  Sidorna 402–403

reflexion

Thinking  
outside  
of the box
»En tolkning av försöket är 
att ekonomiska incitament 
hämmar kreativitet.«

S jukhus går med underskott, 
vårdplatser saknas och arbets-
miljön brister. Verksamheter 

åläggs viten, några hotas av nedlägg-
ning. Vissa landsting får bonusmiljo-
ner för korta köer, andra inte. Proble-
men känns igen från förr, de ekono-
miska åtgärderna likaså.

Kanske angriper vi svårigheterna 
på fel sätt. Jag minns ett föredrag om 
incitamentsstrukturer och kreativi-
tet. Psykologen Dunckers experiment 
tas upp. En försöksperson sätts vid ett 
bord med ett stearinljus, tändstickor 
och en kartong häftstift framför sig. 
Uppgiften är att fästa ljuset vid väg-
gen och tända det utan att stearin 
droppar över bordet eller golvet. Det 
visar sig att om häftstiften ligger i lå-
dan ses endast häftstiften som poten-
tiella redskap. Om problemet i stället 
presenteras med häftstiften bredvid 
kartongen blir det plötsligt uppenbart 
att man kan använda själva kartongen 
som en hylla för ljuset.  

Försöket har upprepats flera gång-
er. På 60-talet studerades hur ekono-
miska incitament påverkar resulta-
ten. En grupp lovades ekonomisk er-
sättning om uppgiften löstes på kort 
tid, den andra fick höra att det rörde 
sig om ett diagnostiskt test. Då häft-
stiften låg i kartongen tog det längre 
tid för gruppen med det ekonomiska 
incitamentet. När de låg utanför, och 
lösningen var uppenbar, visade sig 
dock pengabelöningen vara mer ef-
fektiv. En tolkning av försöket är att 
ekonomiska incitament hämmar kre-
ativitet. 

Vården drabbas ofta av komplexa 
problem där lösningarna inte alltid är 
givna. Försök har gjorts med såväl 
piska som morot. Effekten kan disku-
teras. Dagens och framtidens utma-
ningar kräver sannolikt att vi tänker 
utanför gamla ramar. Frågan är om 
vårdens aktuella ekonomiska styr-
ning underlättar det.

Michael Wilczek
tf medicinsk redaktionschef
michael.wilczek@lakartidningen.se
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fallbeskrivning Om Lemierres  
syndrom, som drabbar främst yngre.  
Sidan 403

webbfrågan:
Finns det på din arbetsplats 
tillräckligt utrymme för hand-
ledning?
Se förra veckans reflexion.

 
167 hade svarat den 18 februari kl 11.00.

44 %

36 %
20 %

Nej, aldrig

Nej, sällan

Ja, oftast

Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).

n Tipsa Läkartidningen
Har du ett nyhetstips – ta kontakt med  
redaktionen! Mejla till:  
tipsa@lakartidningen.se 
Tala om ifall du vill vara anonym!

Rättelse
I artikeln »Fördjupat kunskapsunderlag 
för att förhindra självmord«, som  
publicerades i Läkartidningen 
2013;110(6):268-9, blev det fel i en  
formulering beträffande självmorden i 
anslutning till hälso- och sjukvården och 
inom slutenvård.
Den rätta formlueringen ska vara: »En 
undersökning av Socialstyrelsen visade 
att minst 20 procent av alla självmord i 
Sverige under åren 2006–2008 har ut-
förts av patienter i anslutning till kontakt 
med hälso- och sjukvården (990 lex Ma-
ria-ärenden i relation till 4 387 säkra och 
s k osäkra suicid under denna period). 
Vid dödsfallet var 20 procent av patien-
terna slutenvårdade.«
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