
läkartidningen nr 49 2006 volym 103 3911

aktuellt
riksstämman

Rubriken »Satsning på för-
bättrad sjukskrivning – vad
händer?« lockade ett par
hundra personer. Men debat-
ten om riktlinjerna uteblev. 

– Kritikerna var nog i salen in-
till och lyssnade på Mozart.
De är nog trötta på det här –
och desillusionerade, trodde
en anonym person i publiken.

Jan Larsson, Socialstyrel-
sens projektledare för fram-
tagning av sjukskrivnings-
riktlinjerna, hade väntat sig
mer debatt, också med tanke
på de kommentarer han läst
på Läkartidningens webb-
plats till artikeln om riktlin-
jerna i nr 47.

– De uttryckte minst sagt en
viss skepsis, till exempel »Det
är bra med riktlinjer, för då
slipper man tänka ...«.

Men kanske hade motstån-
det börjat minska mot att göra
något åt sjukskrivningarna,
trodde han.

Från auditoriet undrade Per
Åkerlund, medicinskt ansva-
rig för rehabiliteringen i Da-
larna/Falun, hur riktlinjerna
ska hantera det vida spektrum
av funktionshinder som 
stroke kan ge upphov till.
Många stroke-patienter kom-
mer i kläm när Försäkrings-
kassans personal tänker i
ICD-termer och inte utifrån

ICF-klassificeringen som tar
upp funktion, aktivitet och
delaktighet i samhället, mena-
de han.

– Det finns en uppenbar
ambition att uttrycka det tän-
kandet i riktlinjerna. Det blir
mer grannlaga, sa Larsson.

Bengt Sjölund, professor i
rehabilitering, vände sig till
Socialstyrelsen och Läkarför-
bundet och undrade varför
inte blivande läkare får någon
utbildning i rehabilitering,
trots att det finns bra evidens-
baserade metoder.

– Du har rätt i att det finns
stora brister i det här, sa Bo
Lindblom på Socialstyrelsen
och hänvisade till att arbetet
med målbeskrivningarna på-
går och till de kommande

riktlinjerna för rörelseorga-
nens sjukdomar.

– Redan 1994 kom vi med
evidensbaserade riktlinjer.
Det behövs inte mer. Jag vill
se mer action och mindre ut-
redning från er sida, sa Bengt
Sjölund.

Försäkringskassan fick ta
emot en del kritik, bland annat
för att det hålls så få avstäm-
ningsmöten. Annika Hagman,
distriktsläkare i Tranemo, var
kritisk till att Försäkringskas-
sans närmaste kontor numera
låg fyra mil bort, vilket gjort
samarbetet sämre.

– Det du säger låter bestick-
ande, sa Siwert Gårdestig, av-
delningschef på Försäkrings-
kassan. 

Försäkringsläkaren Marga-
reta Leijon, smärt- och rehabi-
literingscentrum i Linköping,
förvånades över fördröjning-
arna på Försäkringskassan.

– Nu hanterar vi förtids-
pensionsärenden som legat
sedan 2000.

Hon beskrev Försäkrings-
kassan som en »belastad orga-
nisation som präglas av en
väldig ryckighet«.

– Nu är det avstämnings-
möten som gäller och då läggs
allt annat åt sidan, sa hon.

Hon fick medhåll av Lars Eng-
lund, chefläkare på Vägverket
och sjukskrivningsforskare,
som varnade för att låta mode
styra organisationen. Försäk-
ringskassan utvärderar aldrig
organisationsförändringar på
ett forskningsmässigt sätt,
tyckte han.

– Det arbete vi nu gör går ut
på just det här att stämma i
bäcken. Det är där vi måste
börja. Vi måste se till att inte
få in ännu fler som fastnar i
sjukskrivning, sa Siwert Går-
destig.

Lars Englund påminde om
hur ofta läkare sjukskriver
mot bättre vetande.

– Den dag vi står för vår me-
dicinska bedömning får vi ner
sjukskrivningarna väldigt
mycket.

Elisabet Ohlin

■ Under mässan fanns ett antal olika
»verkstäder« där besökare kunde
prova på simulatorutrustning. Där
fanns bl a dockorna »Simon« och
»Otto« – två patientsimulatorer i
vuxen- och barnstorlek. Dockorna
styrs med en dator och kan på så sätt
ta emot läkemedel, andas, blinka och
prata. Svårighetsgraden på övningen
kan regleras allt efter deltagarnas
kunskaper. Man kan ge dropp och
lägga toraxdrän och sätta ventrikel-
sond. 

– Idag kör vi på en basic-nivå efter-

som det är läkarstudenter som pro-
var simulatorn, men för underläkare
och AT-läkare ökar vi på svårighets-
graden, berättade barnläkaren Ceci-
lia Andersson från Centrum för me-
dicinsk simulering, Universitets-
sjukhuset MAS i Malmö, där dockor-
na hör hemma. 

När Läkartidningen är där lider
dockan av meningokockmeningit
och stönar av smärta. 

Läkarstudenterna räddade livet på
dockan.

Sara Holfve

Kritik mot Försäkringskassan 
– inte mot riktlinjer

»Den dag vi står för vår medicinska bedömning får vi ner sjukskriv-
ningarna väldigt mycket«, sa Lars Englund, i mitten av bilden.

Fr v: Madeleine Gabrielsson, termin 6, Johanna Stein-
wall och Sara Fredriksson, termin 7 på läkarutbild-
ningen i Göteborg, försöker rädda livet på »Otto«.
»Det var jätteroligt och bra träning«, tycker alla tre. 

Övning ger färdighet



En landstingspolitiker från
Region Skåne, en från Västra
Götaland. Två annorlunda
koalitioner. När de frågades
ut om den framtida sjukvår-
den kom stundtals konkreta
uttalanden, men också undvi-
kande svar i Läkarförbundets
debatt.

Den borgerliga frammar-
schen i landet märktes också i
Region Skåne och Västra Gö-
talandsregionen där nya koa-
litioner bildades. I Skåne
hamnade de fyra borgerliga
partierna och miljöpartiet i
majoritet.

– Förra perioden tillhörde
miljöpartiet s-blocket, men vi
märker att vi har ett väldigt
bra samarbete med dem. Vi
har en femklöver, sa Katarina
Erlingson (c), regionpolitiker
i Skåne.

Det är en märklig koalition i
Västra Götaland med fp, c och
s, sa moderatorn Eva Nilsson
Bågenholm. Hur fungerar det
egentligen?

– Nej, inget av de traditio-
nella blocken vann. Men vi
tycker att koalitionen funge-
rat väl hittills, sade Jonas An-
dersson (fp), regionpolitiker i
Västra Götaland.

Ingen av politikerna tycker att
sjukvården har för lite resur-
ser, inte heller att budgeten
minskat. Katarina Erlingson
tror i första hand på effektiva
arbetssätt, mindre byråkrati
och att lyssna till sjukvårds-
personalens idéer. Möjligen
på sikt behöver sjukvårdens

andel av BNP öka,
menade Jonas An-
dersson. Och de båda
debattörerna gav löf-
ten om att inte höja
skatten inför den lilla
publik som samlats
vid Stora scenen på
Läkarstämman.

Med avknopp-
ningsstöd blir det
möjligt att få fler
vårdgivare i närsjuk-
vården, menade Skå-
nepolitikern.

– Vi behöver ha en
öppen attityd till de
som vill ta steget och
öppna eget. Vi måste
se möjligheter i stäl-
let för hinder, sa Er-
lingson.

På den punkten var
Jonas Andersson
otydlig. Västra Göta-
lands-politikern har
»tusen och en miljon
tankar« kring valfri-
het och etablerings-
frihet i sjukvården, men tyck-
er att vissa värdeord som hus-
läkare, listning och etable-
ringsfrihet skapat onödiga
låsningar.

– Varje styrelsenämnd har
initiativet i frågan om de vill
inrätta sådant stöd. Avknopp-
ningsstöd står egentligen i
strid med lagen om offentlig
upphandling.

När moderatorn undrade
om de ska lösa allmänläkar-
bristen genom att uppmuntra
till ett husläkarsystem, svara-
de Katarina Erlingson att ett
problem är att bara de sjuka

patienterna listar sig.
– I Skåne försöker vi se hela

närsjukvården i ett bredare
perspektiv. Det skulle vara bra
om vissa specialister kan job-
ba som allmänläkare ute i
närsjukvården.

Men Jonas Andersson såg
risker med en sådan utveck-
ling eftersom en specialist
inte kan ersätta en allmänlä-
kare.

– Problemet är att vi har för
få allmänläkare. Vi kan inte
bara sjösätta ett system som vi
tror ger fler allmänläkare, ett
större reformarbete måste

vara lyckat. Vi måste göra det
attraktivt att jobba i vår region.

Moderatorn kom då tillba-
ka med frågan om det behövs
etableringsfrihet för allmän-
läkare för att locka till sig
kompetens.

– Ja, med vårdavtal, svarade
Andersson.

– Vi är lite oroliga att alla lä-
kare då vill vara i Malmö och
Lund. Vi får analysera det. Det
kanske finns en överdriven
rädsla för etableringsfrihet,
men det är ändå en försiktig-
hetsprincip vi har. Kanske
närmar vi oss modellen Vård-
val Halland med ackredite-
ringsmöjligheter, sade Er-
lingson.

Bägge politikerna vill ha
skärpta vårdgarantier. Jonas
Andersson vill framför allt ha
differentierade sådana. För
vissa områden med långa köer,
som ortopedi i Göteborg, lär
det dröja en bit in på 2007 in-
nan köerna kan kortas.

– Rätten till diagnos är vik-
tig, men vi ska inte gå direkt
från 90 dagar till 30 utan kan-
ske 60 dagar. Det är också fel
med samma behandlingsga-
ranti för samtliga specialite-
ter, att säga att allt är lika vik-
tigt är fel, sa Andersson.

Även Katarina Erlingson vill
se skärpta vårdgarantier, men
ser dem som nödlösningar. 

– Det första måste vara att
förbättra första linjens sjuk-
vård. Köer ska vi egentligen
inte acceptera över huvud ta-
get.

Agneta Borgström
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Politiker mot väggen:

»Vi har inte för lite resurser i sjukvården«

riksstämman

»Nej, vi har inte för få ekonomiska resurser
i sjukvården. Vi behöver mer effektiva ar-
betssätt, lyssna mer på personalen på gol-
vet. Det behöver inte vara så byråkratiskt«,
sa Katarina Erlingson (c ), landstingspoliti-
ker i Region Skåne.

■ Akut anfallsavbrytande lä-
kemedelsbehandling bör be-
gränsas till 8–10 dagar i måna-
den – eller till två, max tre,
gånger i veckan – vid kronisk
daglig huvudvärk. Det rådet
gav Mattias Linde, neurolog
vid Sahlgrenska akademin i
Göteborg.

Nya data visar att de så kal-

lade triptanerna, tvärtemot
vad man tidigare hävdat, är
mest benägna av alla migrän-
avbrytande läkemedel att få
patienten att utveckla kronisk
daglig huvudvärk. 

– Vår klinik är mer eller
mindre en avgiftningsklinik
numera, sa Mattias Linde. 

Mattias Linde med flera har

dessutom nyligen visat att det
tidigare paradigmet, att trip-
tanerna inte fungerar sent i
förloppet vid migrän, inte gäl-
ler [Linde M, et al. Cephalal-
gia. 2006;26:113-21]. Läke-
medlen är effektiva även sent
i förloppet vid hög smärtin-
tensitet, förutsatt att man inte
intar läkemedlet i tablett-

form. Ofta känner varken pa-
tient eller läkare till detta,
menade Mattias Linde.

Förutom att begränsa läke-
medelsanvändningen är ba-
sen i behandlingen av kronisk
daglig huvudvärk avslapp-
ningsträning och råd om
stresshantering. 

Karin Bergqvist

”Begränsa akut läkemedelsbehandling vid kronisk daglig huvudvärk”
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Att Sveriges Kommuner och
Landsting, SKL, backat tillba-
ka i arbetstidsfrågan blev
återigen uppenbart under
onsdagens debatt då central-
organisationen gav klartecken
för lokala avstegsavtal.

I förra veckan kom de första
signalerna om att SKL öppnar
för avstegsavtal efter att ny-
heten spridits om framskrid-
na lokala förhandlingar i Väs-
terbottens läns landsting.
Dessutom kom nyligen lands-
tinget i Stockholm överens
med den lokala läkarförening-
en om att godkänna avsteg
från lagen, se Läkartidningen
nr 48/2006. Men frågan är
fortfarande stängd i många
landsting och därmed ett hög-
aktuellt ämne, vilket syntes
på de fullsatta bänkarna vid
Stora scenen där Dagens Me-
dicin höll en debatt i ämnet. 

– SKL har betett sig struts-
aktigt och sagt att andra får
lösa de problem som uppstår.
Läkarförbundet har försökt
att diskutera med dem för att
få dem att förstå att det även

centralt går att uppmana till
en lösning. Vi måste anpassa
lagen till de lokala verksam-
heterna så vi inte behöver
stänga en rad små sjukhus, sa
Eva Nilsson Bågenholm, Lä-
karförbundets ordförande.

Lars Dahlberg (s), vice ordfö-
rande i förhandlingsdelega-
tionen för SKL, menade att
det behövs en »flexibel håll-
ning« i frågan. När frågan om

avsteg återkom en andra gång
höll han med sin motstånda-
re.

– Landstingsdirektörerna
har tidigare bedömt att den
nya lagen ska kunna införas
utan att göra lokala avsteg.
Men det går inte att genomfö-
ra alla förändringar utan av-
steg, sa han och fortsatte:

– Det kommer att behövas
avstegsavtal i slutändan. Den
som inte har den uppfattning-
en har problem med verklig-
hetsuppfattningen. 

Men han tyckte att diskus-
sionen enbart handlade om
att undvika regelverket och
att avsteg är den enda utvä-
gen. I 90 procent av alla verk-
samheter kan Arbetstidslagen
införas utan avsteg, enligt
hans mening. Lars Dahlberg
trodde inte att de politiska
majoritetsskiften som skett i
flera landsting kommer att
påverka förhandlingar kring
arbetstidsfrågan.

– Inte i grunden, men det
kanske finns några dörrar på
glänt nu, sa han.

Agneta Borgström

Vet du vad du har 
för arbetstider 
efter nyår?
Den frågan ställde LT till fem lä-
kare på riksstämman. Från nyår
ska läkarnas arbetstider vara
anpassade till de nya arbets-
tidsreglerna om bland annat 11
timmars dygnsvila.

Fredrik Ahlsson,
neonatolog, Aka-
demiska sjukhu-
set:

– Ha ha, nej,
jag vet inte säkert.
Från arbetstagar-
håll föreslår vi beredskap ett
dygn åt gången och att vi går
hem dagen efter. Jag jobbar of-
tast när jag har beredskap och
idag kan vi fortsätta arbeta da-
gen efter. Vi har inte kommit till
förhandling än.

Mattias Elmér, ST-
läkare i kirurgi,
Värnamo:

– Ja, allt rullar
på som vanligt för
oss som bara går
primärjour och
därför blir det ingen skillnad för
oss. Våra scheman stämmer re-
dan med arbetstidsreglerna.

Carin Sandberg,
hudläkare, Sahl-
grenska Universi-
tetssjukhuset:

– Nej, inte när
det gäller jourer-
na. Vi kör som vi
gjort innan, tills vi får klara di-
rektiv. Till exempel går vi jourer
fredag till måndag och det ska vi
egentligen inte få göra. På nät-
terna sover vi hemma större de-
len av tiden och när vi blir stör-
da sköts det mesta per telefon.

Helena Ringborn,
allmänläkare,
Jämjö vårdcentral,
Blekinge:

– Nej. Min chef
har kommit med
ett tydligt förslag,
men vi är inte riktigt överens
med honom. Han föreslår sche-
maläggning på kvällarna 17–21.
På nätterna kan vi bli störda ett
visst antal timmar och sedan
ska vi vara lediga till elva nästa
dag.

Katarina Almehed,
reumatolog, Sahl-
grenska Universi-
tetssjukhuset:

– Ja, det tror
jag, om inget änd-
rar sig på slutet.
Veckovilan kommer att vara
schemalagd. Jourkomp kommer
att läggas ut som veckovila och
det tycker jag är bra.

Fortsatt god ton om avstegsavtal

»Vi har haft både landstingsled-
ning och politiker på andra sidan
bordet i Stockholm. Vi har fått
försvara både läkarna och sjuk-
vården«, sa Christina Spjut (t v)
från Stockholms läkarförening.
Vid sidan Eva Engström, vice ord-
förande i Göteborgs läkarför-
ening.

En rad faktorer gör att läkare
får sämre vård än andra. Det
beskrevs på symposiet »Var
söker doktorn när han/hon 
är sjuk?«

– Det är svårt att agera profes-
sionellt med kolleger eftersom
man inte vet vad de vet och vad
de vill ha hjälp med. Och det
resulterar i sämre och mindre
säker vård, sa Marie Wedin,
förste vice ordförande i Läkar-
förbundet och ordförande i
förbundets arbetslivsgrupp.

Det är inte bara svårt att ge
en kollega vård. Tröskeln för
att söka hjälp är också hög,
självbehandling är vanligt och
det finns ett stort motstånd
mot att se sig själv och kolle-
ger i rollen som patient.

Läkarförbundets åtgärder
består dels av ett kollegialt
nätverk för läkare som behö-
ver kortvarigt samtalsstöd av

en kollega, dels av en lista
över läkare som har anmält
särskilt intresse för att ta
emot kolleger som patienter,
»eftersom det lätt kladdar till
sig«, för att använda Marie
Wedins uttryck. 

Listan över sådana läkare är
dock relativt kort; omkring ett
50-tal i landet står med på den
och den används lite.

– Vi har inte klarat att
marknadsföra det. Och vi be-
höver många fler, jag skulle
vilja be att ni driver på lite, sa
Marie Wedin till det 80-tal
åhörare som samlats.

Läkarförbundet anser ock-
så att det ska vara obligato-
riskt med företagshälsovård
för läkare. Arbetsgivarsidan,
som inte var representerad
vid symposiet, fick kritik för
att inte ta tillräckligt bra hand
om läkarnas hälsa.

– Ett stort problem vad gäl-

ler missbruk och psykisk sjuk-
dom är att man köper ut indi-
viderna och hoppas att de likt
den flygande holländaren ska
flyga vidare, och det gör de,
utan att problemet hanteras,
sa Johan Carlsson på Social-
styrelsens tillsynsenhet.

Lars Håkan Nilsson, verk-
samhetschef på beroendekli-
niken vid Akademiska sjuk-
huset i Uppsala:

– Vi kan inte låta arbetsgi-
varen sköta detta själv. Jag
tror vi måste driva detta hår-
dare fackligt, sa han.

Listan »Läkare som be-
handlar läkare« räcker inte,
tyckte Lars Håkan Nilsson.
Den behandlande läkaren bör
vara särskilt utbildad i att
hantera läkare som patient,
annars är risken att de bara
blir kollegiala, fast på ett an-
nat sätt, trodde han.

Elisabet Ohlin

Läkare får sämre vård än andra


