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Morten Ljungdahl, specialist i intermedicin och akut-
sjukvård, arbetar som regionalt läkarstöd till den skåns-
ka ambulansen – samtidigt som han äter middag med  
familjen.  aktuellt Sidan 606

reflexion

Om vårfloden 
av flöden
»För även om inte patienter-
na strömmar igenom mottag-
ningar och avdelningar 
särskilt mycket fortare än 
förr, frigörs utrymme för mer 
evidensbaserad medicin och 
högre patientsäkerhet.«

Nuförtiden pratas det mycket om 
flöden i både små och stora sjuk-
stugor. Och då handlar det inte 

om flöden av blod, galla eller någon 
annan kroppsvätska utan om hur pa-
tienter, prov och information snurrar 
runt i vårdkarusellerna.

Även på min arbetsplats har flödes-
arbetet fått fäste. Jag var med i vårt 
eget pilotprojekt och det var bland det 
roligaste jag gjort på jobbet på länge. 
Kreativitet med öppna spjäll i bästa 
tvärprofessionella anda! Nu har vi nya 
stora whiteboardtavlor för att sätta 
det gryende arbetsdygnets alla planer 
på pränt.

Nu blir du antagligen misstänksam 
och tänker att jag snart säger både 
Toyota och korta vårdtider i samma 
mening. Det tänker jag inte göra. 
Främst för att jag inte tror att detta 
»nya arbetssätt« är det magiska troll-
spö som kommer att lösa vårdens alla 
problem med vårdplatser, väntetider 
och dåligt grupparbete. 

Att jag känner mig småfrälst beror 
snarare på arbetsprocessen mot ett 
bättre flöde kräver en genomlysning 
av patientens resa genom den alltmer 
komplicerade vårdapparaten utifrån 
patientens eget perspektiv och behov, 
med målet att komma längre än läp-
parnas bekännelse om att »sätta pa-
tienten i centrum«. Det är ett mind-
set jag själv vill bära inom mig. Det är 
en kultur som jag vill att min arbets-
plats ska odla. För även om inte pa-
tienterna strömmar igenom mottag-
ningar och avdelningar särskilt myck-
et fortare än förr, frigörs utrymme för 
mer evidensbaserad medicin och hög-
re patientsäkerhet. Det är också en 
vinst att räkna hem.

Stefan Johansson
medicinsk redaktör
stefan.johansson@lakartidningen.se
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nya rön Sju frågor som ger en bra bild av 
livsstil och hjärt–kärlrisk. Sidan 617

mest läst på läkartidningen.se

Mest lästa artiklar på Läkartidningen.se  
de senaste två veckorna:
1. »En läkare per 1 500 patienter är omo-

dernt« (webbpublicerad 12/3)
2. Lipus tar över efter IPULS (nr 9, sidan 461)
3. Saknas: 1 400 läkare (nr 11, sidan 538)

webbfrågan:
På din arbetsplats, får den 
som varit inblandad i en 
vårdskada systematiskt stöd 
från chefer och kolleger?
Se originalstudie nr 11, sidan 550.

 
173 hade svarat den 18 mars kl 11.00.
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60 %

13 %
Vet ej

Nej

Ja 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).
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■■■fakta 1
Sju frågor som av-
slöjar din livsstil.
1.  Är du icke-rö-

kare?
2.  Dricker du mel-

lan ett glas (öl/
vin/4 cl sprit) i 
månaden och 
tre glas/dag?

3.  Tränar du så att 
du blir svettig 
en gång i veck-
an eller oftare 
(minst 30 min)?

4.  Äter du proces-
sat kött (korv, 
bacon, sylta) 
som huvudrätt 
mer sällan 
än en gång i 
veckan?

5.  Äter du fisk 
varje vecka?

6.  Äter du grönsa-
ker varje dag?

7.  Äter du frukt 
varje dag?

SjukSjuk


