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veriges största folkuniversitet, kallar Anders Lönnberg Almedalsveckan i en artikel längre fram i denna
rapport. S-politikern och regeringens Life sciencesamordnare är en av många som skyndat längst
Visbys kullerstensgator mellan olika seminarier på
temat vård och omsorg.
Enligt arrangören av Almedalsveckan behåller
vård och omsorg sin ställning som det största ämnet i
Almedalen. Och intresset tycks fortsatt stort med fullsatta seminarier.
Många frågor återkommer år efter år, men det går också att se tydliga
trender i ämnesvalen.
En sådan trend är vikten av digitalisering av sjukvården, där nye
folkhälso-, sjukvårds- och idrottsministern Gabriel Wikström vill att
staten ska ta ett större ansvar när det gäller e-hälsan. Frågan lyfts också
fram från patienthåll. Många kroniskt sjuka patienter är experter på sin
egen sjukdom och skulle hellre sköta sina kontakter och provtagningar
via nätet.
Ett annat ämne i tiden rör personalbemanningen. Sjukvårdsministern
hade inför Almedalsveckan kallat till en nationell samling för hälso- och
sjukvården i syfte att hitta lösningar på vårdens kompetensförsörjning.
Och frågan om hur vården ska kunna attrahera sjuksköterskor och övrig
vårdpersonal – och få dem att stanna kvar – togs upp i flera seminarier.
Ett tredje ämne rör den personcentrerade vården. En som har egen
erfarenhet av att vara patient och som har idéer om hur patienterna
själva ska kunna vara med och utforma sin egen vård är Sara Riggare,
parkinsonpatient och doktorand vid Karolinska institutet som har utvecklat en modell för egenvård av parkinsonpatienter.
Årets upplaga av Rapport Vården i Almedalen är den sjätte i ordningen
och innehåller bland annat porträtt av Sara Riggare och Anders Lönnberg.
Här speglas också diskussionerna om digitaliseringen av sjukvården,
teknik och innovation som hjälpmedel i vården, vilka åtgärder som krävs
för att Sverige återigen ska bli konkurrenskraftigt som forskarland och
mycket, mycket mer.
Rapporten samlar årets vårddebatt i fem olika teman: E-hälsa och
innovation, Framtidens vård, Läkemedelsframtid, Jämlik vård och Vårdens utveckling.
Almedalsveckan är över för denna gång, men diskussionerna lever
kvar – inte minst med denna rapport.
stockholm augusti 2015
christina lucas, redaktör
Rapporten har finansierats genom ovillkorat ekonomiskt stöd från organisationer och företag på
vårdområdet. Gullers Grupp ansvarar för allt innehåll.
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Tema:

E-hälsa och innovation
Det finns ett stort engagemang för att
utveckla e-hälsan, konstaterade Agneta
Karlsson, statssekreterare på socialdepartementet på ett seminarium arrangerat av
Inera som koordinerar landstingens och
regionerns gemensamma e-hälsoarbete.
Hon pekade på att e-hälsoutvecklingen
kan effektivisera vården och öka tillgängligheten. Just tillgängligheten, att själv
kunna sköta de årliga fysiska kontrollerna
via nätet, var en av de saker Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet,
lyfte fram på ett annat seminarium.
Men gamla strukturer är ett hinder
för innovationer.
– Alla säger att de är positiva till att införa
ny teknik. Men jag möts ofta av att man
samtidigt vill behålla de gamla arbetsmetoderna för säkerhets skull, hävdade Anders
Henriksson, landstingsråd (S) i Kalmar.

Förhoppningarna är att fler landsting ska
följa initiativet från de tre stora regionerna
och landstingen Skåne, Västra Götaland
och Stockholm om en gemensam ITlösning för vården.
För att det ska fungera krävs dock
ett system som är standardiserat, har ett
fackspråk som alla förstår, vara trådlöst
och ha kommunikationsmöjligheter till
patient, Försäkringskassan och apotek,
framhöll Karin Båtelson, Läkarförbundet.
Ny teknik, inte minst i form av robotar
i vården, innebär stora möjligheter att
effektivisera vården. Det är en utveckling
som välkomnas av de flesta, men det är
viktigt att pressa på patienterna den nya
tekniken, framhöll författaren PC Jersild
vid ett seminarium om de etiska aspekterna på den nya tekniken.
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3R

– de tre stora landstingen går
före med modern informationsteknik
Sjukvårdspersonalens vardag
är ett ständig hoppande mellan
olika datasystem. Den omoderna
informationsmiljön skapar stress
och ökar risken för fel. Dessutom
saknas möjlighet för kommunikation med patienten. Men inom
fem år ska de tre största landstingen och regionerna ha ett integrerat it-system som utgår från
användarnas behov.

3R är benämningen på det
samarbete som Västra Götalandsregionen, Region Skåne
och Stockholms läns landsting
inlett för att ta fram en gemensam lösning för hälso- och sjukvårdens skriande behov av ett
modernt informationssystem.
Tanken är att de tre stora
landstingen ska gå före och sedan hakar de övriga 18 på.

I Danmark är man redan igång
och Mettemarie Tangen som är
projektchef för Upphandling
& Kvalitet på danska Sundhetsplattformen berättade på ett seminarium om deras erfarenheter.
Hennes viktigaste råd var att prioritera personalens behov före itavdelningens och lägga stor vikt
på funktionalitet före teknik.
Karin Båtelson från Läkarförbundet hade en tydlig kravlista
till politikerna:
Systemet ska vara standardiserat, informationen ska vara
efterfrågad och personalen ska i
huvudsak registrera det som är
avvikande, inte det som är normalt. Vidare måste det nationella fackspråket användas så
att alla förstår varandra.
Hon krävde också att systemet bara ska kräva en inlogg-

ning och nås överallt, det ska
vara trådlöst och smart så man
inte behöver börja om hela
tiden. Informationen ska utgå
från patienten och all information ska vara överblickbar.
Dessutom måste det finnas
kommunikationsmöjligheter
till patient, Försäkringskassan
och apotek.
– Ni måste också tänka på säkerheten. Vi vill inte att det ska gå
att hacka sig in i våra journaler,
tillade Karin Båtelson.

FAKTA
Hur landar vi Sveriges viktigaste
förändringsresa inom hälso- och
sjukvård?
Arrangör: SLL, Västra Götalandsregionen, Region Skåne, Västsvenska arenan.
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Robotar
– men ställer etiska frågor
Robotar i vården innebär stora
möjligheter att effektivisera vården, underlätta för vårdgivarna
och ge patienterna ökad delaktighet och självbestämmande. Men
användandet av robotar genererar
även etiska frågor.

– När man för in robotar plockar man inte bara bort vårdgivarens lyft, utan också samtalet
mellan två verkliga personer,
menade Clara Lindblom (V),
Stockholms stad.
Att tekniska hjälpmedel inte
ska användas som substitut
för vårdpersonal utan för att
effektivisera vården, betonades
av flera.
– Tekniken får inte användas i
besparingssyfte när det gäller
personalinsatser, utan för att få
bort tidstjuvar och ge medarbetarna mer tid för sociala kontakter, sade Barbro Westerholm
(FP), ledamot i Statens medicinsk-etiska råd (Smer).
Även om den generella åsikten
under seminariet var att robotar
kan stärka vård och omsorg och

Barbro Westerholm

att användandet bör uppmuntras, betonades att vårdbehovet
och vårdtagarens eget beslut
ska vara avgörande. Tekniken
ska inte pressas på en patient,
menade författaren PC Jersild.
Han lyfte även fram att om man
verkligen ska spara tid så måste
tekniken vara användarvänlig.
Sara Riggare, doktorand på
KI, menade även att man tidigt
behöver tydliggöra vem som

ska ha tillgång till den data som
tekniken samlar in, för att garantera patienternas integritet.

FAKTA
Roboten knackar på dörren –
hur kan ny teknologi stärka vård
och omsorg?
Arrangör: Stockholms Sjukhem,
Statens medicinsk-etiska råd
(Smer).
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Traditioner sinkar
teknikutvecklingen
Gamla strukturer är ett hinder
för innovationerna i vården.
– Varför är det omöjligt att boka
läkartid på nätet? undrade Anne
Carlsson, ordförande för Reumatikerförbundet och efterlyste en
radikal modernisering av bokningssystem och hur vi har kontakt med läkare.

Idag tvingas Anne Carlsson och
andra reumatiker gå på årlig
fysisk kontroll även när de mår
bra. Det vill hon istället sköta
via nätet.
– Jag kan klämma på mina leder digitalt.
Fredrik Löndahl, ordförande
för Diabetesförbundet, konstaterade att det finns många
innovationer som skulle hjälpa
diabetiker.
– Men Sverige ligger långt efter.
Vad är då orsakerna till att det
är så svårt att införa digitala system som skulle underlätta för
patienterna och spara miljoner i
vården? Anne Carlsson menade
att patientdatalagen är ett stort
hinder medan Fredrik Löndahl
ansåg att lagen är ett svepskäl
för att slippa göra förändringar.
Heidi Stensmyren, ordförande
för Sveriges läkarförbund, tycker
inte att hennes yrkeskår skulle
vara särskilt teknikfientlig.
– Vi älskar ju ny teknik. Men
det är stenstopp på alla beslutsnivåer. Ansvaret är som en tvål.
Hon skulle till exempel välkomna en smart mobilapp för att
kunna boka tid hos sin doktor.
Frånvaron av smidiga tekniska

lösningar återkom hela tiden
i diskussionen.
Läkaren Karin Träff-Nordström efterlyste ett journalsystem som kan kommunicera
med patienten.
– Vi kan inte ens få en gemensam läkemedelslista. Patienterna blir förvånade när vi inte vet
vilka mediciner de fått tidigare.
Landstingspolitikerna på
seminariet höll med om att det
går alldeles för trögt.
– Alla säger att de är positiva till
att införa ny teknik. Men jag
möts ofta av att man samtidigt
vill behålla de gamla arbetsmetoderna, för säkerhets skull,
sade Anders Henriksson (S),
landstingsråd i Kalmar.
Anders Åkesson (MP) regionråd i Skåne, menade att det
först och främst handlar om vem
vården är till för. Utgår man från
det perspektivet så kanske det
leder till förändrade arbetssätt.
– Vem är vi till för, vart är vi på
väg och vad är skälet? Då tror
jag att man bygger ersättningsmodeller efter det. Och i en del
fall måste man faktiskt tvinga
människor framför sig. Alla får
man inte med sig från början
men man måste lära sig det.
De tre stora regionerna och
landstingen Region Skåne,
Västra Götaland och Stockholms
läns landsting (SLL) är otåliga
och har gått samman för att
snabbare införa ny teknisk miljö
i vården.
– Det är svårt att samordna 21
landsting. Det ska vi vara ärliga

om, sade Daniel Forslund (FP)
som är innovationslandstingsråd på SLL.
Han tycker att de tre stora
regionerna har bättre förutsättningar att gå före i den här
frågan och sedan bjuda på den
kunskapen till andra landsting.
Landstingspolitikerna är
positiva till delfinansierade
satsningar.
– Vi måste tänka tillväxt, sjukvården är en del av detta. Diskussionen om beröringsångest
måste vi lämna bakom oss. Jag
är positivt inställd till bra och
konstruktiv samverkan med näringslivet för att kunna utveckla
nya och spännande produkter,
sade Anders Åkesson.

FAKTA
”Same procedure as last year”
eller äntligen innovationer för
kroniskt sjuka?
Arrangör: Sanofi
Medverkande: Anders Henriksson
(S), LS ordförande, Landstinget
i Kalmar, Daniel Forslund (FP),
innovationslandstingsråd, SLL,
Anders Åkesson (MP), regionråd,
Region Skåne, Anne Carlsson,
ordförande, Reumatikerförbundet,
Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet, Heidi Stensmyren,
ordförande, Sveriges läkarförbund,
Karin Träff-Nordström, ordförande,
Svensk Förening för Allmänmedicin,
Johanna Adami, avdelningschef
Hälsa, Vinnova.
Kontakt: Anna Käll, Janssen,
08 626 50 29, akall@its.jnj.com
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Innovation ger
tillväxt i vården
Ett skifte i synen på tillväxt och
en kulturförändring kring innovationer är två förutsättningar
för att skapa tillväxt inom svensk
hälso- och sjukvård.

Cirka 1,5 miljoner svenskar är
anställda inom offentlig sektor.
Detta skapar stora möjligheter
för tillväxt och innovationer.
Frågan är om det går att skapa
tillväxt, utan att förlora kvalitet
i vården. Det menar Johanna
Adami, avdelningschef för Hälsa
på Vinnova. Det krävs dock att
vi ser på tillväxt på ett annat
sätt än tidigare, enligt henne.
– Ska vi tjäna pengar på våra

patienter? Nej, tillväxt handlar
om att premiera innovationsklimatet så att fler kan undvika
att bli sjuka. Då kan de jobba
istället och på så sätt minskar
vi sjukfrånvaron.
Samtidigt menar flera innovatörer att det finns en motvilja att
tänka nytt inom offentlig sektor
i allmänhet och på landstingen
i synnerhet. Detta leder till att
svenska innovationer har svårt
att konkurrera på den svenska
marknaden, trots att deras
idéer förbättrar vården på flera
andra marknader.
Vid sidan av den konservativa
hållningen till nya innovationer

är det en utmaning att kostnaden ligger på ett ställe och
vinsten på ett annat. Klas Palm,
doktorand i kvalitetsteknik vid
Mittuniversitetet, konstaterade
att regionbildningen bidrar till
att det blir lättare att se den
totala samhällskostnaden.
FAKTA
Hälso- och sjukvården
som tillväxtmotor
Arrangör: Region Gävleborg,
Region Jämtland Härjedalen,
Region Jönköpings län, Region
Örebro län, Region Östergötland

Vill ha handslag om
e-hälsoutvecklingen
Det finns ett stort engagemang
för e-hälsa men också utmaningar, konstaterar Agneta
Karlsson, statssekreterare på
socialdepartementet. E-hälsoutvecklingen kan effektivisera
vården och öka tillgängligheten.
Patienterna vill vara delaktiga
och ta ansvar och politikerna
vill öka sysselsättningen och
exportera svensk kunskap.
Men utvecklingen är både
snabb och ojämn. Det är till exempel fortfarande många inom
hälso-och sjukvården som använder fax.
Enligt Agneta Karlsson måste
staten ta ett större ansvar. Det
handlar inte så mycket om nya

miljarder som att tillsammans
med landstingen och huvudmännen få till ett handslag
kring en gemensam vision,
strategi och målbild för e-hälsoområdet. Ansvarsfrågan har
varit alldeles för otydlig, enligt
Karlsson.
Det välkomnades av Anders
Henriksson (S), landstingsråd
i Kalmar. Sedan måste innovationskraften släppas lös genom
att prova, testa och utveckla
nya produkter, något som också
kan bidra till att göra e-hälsoutvecklingen mer jämlik över landet, framhöll han.
Agneta Karlsson och Anders
Henriksson var överens om tre

viktiga åtgärder för att komma
vidare:
• Ta efter Sahlgrenska universitetssjukhuset och lyft ITfrågorna till ledningsnivå.
• Involvera personalen, många
bra system används inte på
grund av brist på kunskap
och utbildning.
• Involvera patienterna, låt
dem bidra i att utveckla och
prova ut e-hälsolösningar.

FAKTA
Nationella ambitioner inom
e-hälsoområdet – regeringens
tankar om arbetet fram till 2018
Arrangör: Inera
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Ny
teknik

Bilden av framtidens äldrevård framställs ofta som dyster,
men teknikutvecklingen gör
att det finns skäl att se ljust på
framtiden. Det var budskapet
när teknikutvecklingen i äldreomsorgen diskuterades.
Teknikutvecklingen kan spara
resurser och frigöra mer tid
för omsorg. Tekniken kan även
öka individualiseringen och
förbättra omvårdnaden. Som i
Västerås, där modern teknik
sedan flera år tillbaka är en del
av äldreomsorgen. I Västerås
kan de äldre välja om de vill ha
e-hemtjänst, det vill säga tillsyn
i hemmet via kamera.
– Det är ett alternativ till att
det till exempel kommer in
folk i hemmet på natten, sade
Eva Sahlén, direktör i Västerås
stad. De äldre väljer själva hur
ofta kameran ska slås på och
får en lugnare natt utan spring.
Dessutom ger det ökat inflytande över vardagen.
Eva Sahlén menade att

hjälper äldre

mantrat att teknik inte får ersätta människor ”ligger som en
våt filt över vård och omsorg”.
– Med den inställningen skulle
rullatorn, som ju ersätter någon
som håller mig under armen, ha
det svårt om den uppfanns idag.
Hon fick medhåll från Anders
Ekholm, vice vd för Institutet
för framtidsstudier:
– Nu har vi möjlighet att ge

många bättre och mer individualiserad service som dessutom
ofta är billigare för skattebetalarna. Är det då etiskt försvarbart
att inte införa den tekniken?

FAKTA
Hur möter vi äldres behov av
omsorg år 2030?
Arrangör: EY
17
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Tema:

Framtidens vård
Vården måste lära sig att möta de patienter som själva vill engagera sig i och
påverka sin vård, framhöll en av Almedalsveckans mest uppmärksammade debattörer. Som parkinsonpatient träffar Sara
Riggare sin neurolog en timme per år.
Hon har räknat ut att hon övriga 8 765
timmar om året ägnar sig åt egenvård.
– Vården bygger på ett felaktigt antagande, det vill säga att läkaren alltid vet
mest och bäst, säger Sara Riggare.
Till stor del handlar det om att ändra
attityder, framhöll Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska universitetssjukhuset. Men det är en resa som består

av många små steg, beskrev han.
Ökad patientmedverkan är också en
nödvändighet om vården ska klara bemanningen i framtiden, enligt en utredning om framtidens sjuksköterskebrist.
En annan lösning på personalbristen i
vården är att se över vem som gör vad.
En stor potential finns i de många
vårdutbildade med utländsk bakgrund
som nu kommer till Sverige.
– De är en enorm outnyttjad resurs
och regeringen diskuterar just nu hur
vi ska hitta snabbspår för dem, säger
Agneta Karlsson, statssekreterare på
socialdepartementet.
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Kultur-

revolution inom cancervården
Den personcentrerade vården är
på väg att få ett genombrott i
svensk cancervård. Patienten ska
få allt större möjlighet till inflytande, insyn och delaktighet i planering och utformning av sin vård.

Else-Britt Jarfelt har myelom,
en cancersjukdom som uppstår
i benmärgen. Under ett seminarium i Almedalen berättade
hon om hur hon under drygt tio
års tid behandlats för sin cancer.
Hon har medicinerats och transplanterat, fått biverkningar i
form av hjärtsjukdom och mött
många olika läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal
genom åren.
På det hela taget är Else-Britt
Jarfelt nöjd med det bemötande hon har fått, men med några
undantag. Som när hon berättade för en hjärtläkare att hon
nog inte borde äta den medicin
han ville ge henne eftersom
hon samtidigt behandlades för
sin cancer.
– Han sa: ”här kan vi bara tänka på hjärtat” och så gick han.
Hennes berättelse är ett exempel på ett bemötande och en inställning långt ifrån den som en
personcentrerad vård innebär.
Det vill säga att respektera och

bekräfta personens upplevelse
och tolkning av sin sjukdom,
att personen är i centrum och så
långt som möjligt inkluderas i
alla vårdbeslut och processer.
Det kan låta självklart och
frågar man så är det många
inom vården som hävdar att de
arbetar personcentrerat.
– Men alla gör det inte och alla
gör det inte hela tiden, konstaterade Inger Ekman, professor
och föreståndare för Centrum
för personcentrerad vård vid
Göteborgs universitet.
Hon redogjorde för forskningsresultat kring effekterna
av en personcentrerad vård.
Patienter känner sig tryggare
och rapporterar högre livskvalitet. Vården leder till färre sjukhusinläggningar och en radikalt
förkortad slutenvårdtid, vilket
ger både en reduktion av vårdkostnader och en möjlighet
för patienten att vara delaktig.
– Personcentrerad vård är
en effektiv vård, slog Inger
Ekman fast.
Ingen säger sig vara emot personcentrerad vård, men att det
ändå går långsamt för synsättet
att få fäste, betonade hon.
Det pågår en kulturförändring där gränser mellan profess-

ioner rivs ner i takt med att en
mer personcentrerad vård växer
fram. Det är en förändring som
tar tid, men som inte behöver
vara ett politiskt slagfält, menade Christoffer Bernsköld,
socialdemokratiskt regionråd i
Region Östergötland:
– Personcentrerad vård handlar
egentligen inte om politisk inriktning utan om styrnings- och
ledningsfilosofi och den behöver inte vara ideologisk. Bred
patientmedverkan kräver en
bred politisk bas.

FAKTA
Vad vinner cancervården när vi tar
tillvara patientens perspektiv?
Arrangör: Takeda i samarbete med
Dagens Medicin Agenda
Medverkande: Christoffer Bernsköld
(S), regionråd, Region Östergötland,
Elisabeth O Karlsson, verksamhetschef, Cancercentrum Norrlands
universitetssjukhus, Inger Ekman,
professor och föreståndare, Centrum
för personcentrerad vård, Göteborgs
universitet, Margareta Albinsson,
utvecklingsstrateg, Region Skåne,
Else-Britt Jarfelt, patientföreträdare.
Kontaktperson: Carl-Johan Glans,
Takeda, 070 370 50 10,
carl-johan.glans@takeda.com
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Framtidens
patient är
redan här
– Det finns ingen enskild
snabb lösning på de problem
vi står inför, sade Melvin Samsom, sjukhusdirektör på Karolinska Universitetssjukhuset,
när han beskrev de nödvändiga
förändringarna vården står inför. Systemet är komplext och
den framkomliga vägen är att
ta många snabba, små ”babysteps” och justera längs vägen
för att skapa ett hållbart system där passiva patienter blir
aktiva personer, där läkarna går
från att vara gudar till guider
och vården blir individuell och
värdebaserad. Mycket handlar
om attitydförändringar menade Melvin Samsom och fick
medhåll från Carina Nordqvist
Falk, ansvarig för programmet
för Framtidens sjukvård i Region Skåne.
En som personifierar framtidens patient – det vill säga som
engagerar sig och påverkar sin
behandling, är Sara Riggare.
Som parkinsonpatient och forskare i hälsoinformatik, träffar
hon sin neurolog en timme per
år. Hon har lyckats optimera sin
avancerade medicinering och
blivit en förebild för många an-

dra parkinsonpatienter. Genom
att fördröja behovet av avancerad vård spar samhället resurser
som motsvarar en skötersketjänst per år, konstaterade hon
och gav tre råd:
• Vården måste lära sig möta
patienter som hon själv.
• Patienterna behöver lära sig
själva vad som är möjligt.
• Ersättningssystemen måste
göras om så att de premierar
egenvård, både för patienten
och för vården.

Det viktigaste steget för att
kunna engagera sig i sin egen
vård och behandling är att
patienter får tillgång till sin
journal digitalt. Det var Sara
Riggare och Melvin Samsom
överens om.

FAKTA
Sjukvårdens nya uppdrag – att
möta framtidens patient
Arrangör: Dagens Medicin Agenda,
Karolinska Universitetssjukhuset
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Svalt

politiskt intresse för personalfrågor
En av hälso- och sjukvårdens
allra största utmaningar är personalbristen. Trots att Sverige
ligger högt upp på OECD-listorna över god vård, frisk befolkning och lågt antal vårdbesök per capita, återkommer
larmrapporterna om bristen på
medicinsk kompetens.
Den stora utmaningen verkar
vara att få rätt person att göra
rätt sak i vården.
– Vi politiker har historiskt
engagerat oss alldeles för lite i
personalfrågorna, konstaterade
Agneta Karlsson (S), statssekreterare på socialdepartementet. Med facit i hand har
vi överlåtit alldeles för mycket
till tjänstemännen och vi borde
ha diskuterat en del strategiska
beslut kring yrkesgrupper betydligt mer.
Region Skånes budskap var
att det är många aktörer som
måste samverka för att lösa personalbristen.
– Vi har testat mottagningar där
välskötta patienter med astma,
kol och diabetes möter sjuksköterskor i första hand. Det
är mer kostnadseffektivt och
dessutom utvecklande för med-

Lars Mogensen

arbetarna, berättade Birgitta
Södertun, ledamot i beredningen för framtidens hälso- och
sjukvård i Region Skåne.
En stor potential finns också
i de många vårdutbildade med
utländsk bakgrund som nu
kommer till Sverige.
– De är en enorm outnyttjad
resurs och regeringen diskuterar just nu hur vi ska hitta
snabbspår för dem, sade

Agneta Karlsson.
– Och så måste vi berätta för invånarna att det faktiskt är okej
och säkert att träffa en sjuksköterska istället för en läkare,
sade Birgitta Södertun.

FAKTA
Gör rätt person rätt sak i vården?
Arrangör: Region Skåne,
Västra Götalandsregionen
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Akut brist

på sjuksköterskor kräver åtgärder

Oskar Nilsson

Bristen på sjuksköterskor var
ämnet för flera seminarier i
Almedalen. Vanligaste frågorna
var: Hur lockar vi sjuksköterskor
till vården och hur får vi dem att
stanna kvar?

År 2014 gjordes det en uppskattning om att det saknades
cirka 2 000 sjuksköterskor i Sverige. Enligt Anders Axelsson,
analytiker på Region Skåne,
kommer det fram till år 2035

finnas en stor risk för ökad brist
på både grundutbildade sjuksköterskor och specialutbildade.
Region Skåne har därför bett
SCB ta fram underlag till en rapport om sjuksköterskebristen.
Utredarnas slutsats är att det
krävs flera åtgärder för att öka
rekryteringen och behålla den
personal som redan finns. Några
av förslagen är: ändra sjuksköterskeutbildningen, bättre handledning, inför en kompetensmix

som innebär att personalen varvar olika arbetsuppgifter, skapa
tydliga utvecklings- och karriärvägar samt se över de administrativa rutiner som skapar
mycket stress och frustration.
Dessutom pekar utredarna på
behovet av ökad patientmedverkan och tekniska innovationer.
En undersökning gjord av
Universum där drygt 1400 sjuksköterskor svarat, visar att de
prioriterar trygghet på jobbet,
karriärmöjligheter och ett tydligt ledarskap. Lönen hamnade
först på 19:e plats av 40 attribut.
På Danderyds sjukhus satsar
man på utvecklingsmöjligheter
för att kunna behålla akutsjuksköterskor som annars
skulle sluta.
– Vi jobbar systematiskt med
att visa vilka utvecklingsvägar
som finns på sjukhuset, säger
HR-direktör Lena Henning.

FAKTA
Klarar sjukvården framtidens
kompetensbehov?
Arrangör: Statistiska centralbyrån
(SCB), Region Skåne
Hur kan vi attrahera sjuksköterskor
till akutsjukhusen?
Arrangör: Danderyds sjukhus
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Viktigt samverka
över patientgränserna
Patient- och funktionshindersorganisationernas delaktighet
i utformningen av hälso- och
sjukvården blir allt mer intressant för stat och landsting.
Men det ställer samtidigt krav
på organisationerna att se över
sina roller, var utgångspunkten
när Vårdanalys presenterade
en kartläggning av patient- och
funktionshinderrörelsen.
Många av de större organisationerna tappar i medlemsantal,
samtidigt som det växer fram
nya organisationer och organisationsformer.
Inte minst efterfrågar den
offentliga sektorn ibland ett
bredare patientperspektiv på
frågor som e-hälsa och patientsäkerhet, och där skulle organisationerna behöva samverka,
enligt Vårdanalys.
– Jag skulle önska att samverkan var bättre, kanske kan vi
hitta en gemensam arena, sade
Inger Ros, ordförande i Riksförbundet HjärtLung.
Tove Lindahl Greve, verksamhetschef på Ung Cancer,
28

tyckte att rapporten visade på
stor potential för patientorganisationerna.
– Men den potentialen kräver
mycket mod från alla inblandade och ork, sade hon.
Vårdanalys rekommendation
till regering, myndigheter och
landsting var att utveckla strategier och rutiner för att ta vara på
patient- och funktionshindersrörelsens kompetens. Regeringen bör också se över statsbidragen i takt med att sätten att
organiseras ändras, något som
fick stöd av Anders Andersson,
distriktsordförande för Kristdemokraterna i Kalmar län:
– Statsbidraget har varit konserverande. Därför har funktionshindersrörelsen för mycket
av 1950-60-tal över sig,
hävdade han.

FAKTA
Sjukt engagerad – hur ser
framtidens patient- och funktionshindersrörelse ut?
Arrangör: Myndigheten för vårdanalys
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Almedalsprofilen: Sara Riggare
– Vården bygger på ett felaktigt
antagande – att läkaren alltid vet
mest och bäst, säger Sara Riggare.
Hon fick sin parkinsondiagnos när
hon var 32 år. Nu forskar hon om
hur självstudier kan förbättra hälsan för parkinsonpatienter.

Hennes namn dyker allt oftare
upp i medierna. Och när Dagens
Medicin listar vårdens 100
mäktigaste finns Sara Riggares
namn med. Almedalsveckan
har varit lagom fullspäckad,
säger hon, med medverkan i
totalt fem arrangemang, som
samtalsledare, föreläsare eller
paneldeltagare.
– Jag gillar att nätverka och
Almedalen är en väldigt spännande vecka. Men det både tar
och ger energi.
Ett gemensamt tema för
de arrangemang som hon deltar
i är patientmakt. Ett ord som
Sara Riggare själv tycker
är missvisande.
– Jag pratar hellre om patientkraft. Jag vill inte ha makt, jag
vill ha inflytande.
Sara Riggare använder begreppet Ikea-vård: vård i tre
nivåer, där patienten själv har
möjlighet att välja vilken vård-

nivå som man vill ha. Den mellersta nivån skulle vara ungefär
som vården är nu. På den lägre
nivån kan man få hjälp med
allt, eller för att använda en
Ikea-liknelse, både planera köket och få det hemkört och installerat. På den övre nivån kan
man använda Ikeas verktyg för
att planera och själv bygga upp
köket. Men man kan också,
om man misslyckas och dörren
hamnar snett, vända sig till Ikea
och få hjälp.
– Ett system inom vården
som stödjer den nivån skulle
ge oanade krafter. Man skulle
släppa loss patientkraften, och
då kan det hända hur mycket
som helst, säger hon.
Den möjligheten finns dock
inte inom vården idag. Om Sara
Riggare behöver träffa sin neurolog får hon vänta i minst tre
månader. Som så många andra
kroniskt sjuka har hon därför
bokat in tider en gång i halvåret
”för säkerhets skull”. Och därigenom belastat vården i onödan.
– Såväl vården som patienterna
tror att vården har större betydelse än den har. Jag själv ägnar
8 765 timmar om året åt egenvård och träffar min neurolog

en timme om året. Jag vill inte
ha fler timmar i vården. Jag vill
använda vården för att nå hälsa.
Sara Riggare är i grunden miljöingenjör. Sedan tre år tillbaka
är hon doktorand vid Karolinska
institutet där hon har utvecklat
en modell för egenvård av
parkinsonpatienter. Hon sitter
även med i regeringens Life
science-satsning och är engagerad i flera internationella organisationer. Hon reser runt, deltar
i internationella konferenser och
berättar om sina erfarenheter
och sin forskning.
På sin blogg www.riggare.se
slår Sara Riggare fast att hon är
”Not patient but im-patient”.
Och det har hon anledning
att vara. Även om henne forskning på Karolinska institutet
har bidragit till att förbättra hälsan för såväl henne själv som
för de Parkinson- och MS- patienter som ingår i forskningsprojektet, har hon inte allt för
höga förhoppningar om att
forskningsresultaten snabbt
kommer att spridas.
– Idag tar det i genomsnitt 17 år
för forskningsresultat att leda
till förändringar i vården, konstaterar hon.
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Tema:

Jämlik vård
Den ojämlika vården är ett återkommande tema under Almedalsveckan. Trots
total samstämmighet har Vårdsverige
fortfarande inte lyckats erbjuda en jämlik
vård för alla. Roger Molin, analytiker på
SKL och den som samordnat satsningen
på bättre vård för personer med kroniska
sjukdomar, konstaterar att Socialstyrelsens nationella riktlinjer är skrivna för
landstingsledningarna och inte når fram
till läkarna.
Lösningen finns förhoppningsvis i de
nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer för kroniska sjukdomar
som SKL ska ta fram tillsammans med
landstingen.
Inte minst är det ett stort problem att
underbehandlingen av vissa sjukdomar,
som hjärtkärlsjukdom, är direkt klass-

bunden, hävdade Dag Larsson (S),
ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation
vid ett seminarium.
En annan svag patientgrupp är benskörhetspatienterna. Trots stora hälsooch samhällsekonomiska vinster får bara
13 procent av alla som fått en fraktur på
grund av benskörhet behandling med
benstärkande läkemedel.
Stor tilltro sattes vid den kommission
för jämlik hälsa som regeringen tillsatte
i början av sommaren. Folkhälso- och
sjukvårdsminister Gabriel Wikström
konstaterade vid ett seminarium, arrangerat av de fem fackliga organisationerna
inom vården, att hälso- och sjukvården
kommer att behöva spela en större
roll i arbetet, inte minst som kunskapsoch inspirationsnav.
33

Almedalen 2015: Jämlik vård

34

Alexandra Charles

Almedalen 2015: Jämlik vård

Flest men
inte bäst
Sverige toppar listan över antal
patienter som får en fraktur på
grund av benskörhet. Men när det
gäller den förebyggande behandlingen är den svenska vården
långt ifrån i topp.

Varje år får 70 000 svenskar en
fraktur på grund av benskörhet, med fördubblad risk för
återfall. Men trots stora hälsoekonomiska vinster är det fortfarande bara 13 procent av
patienterna som får behandling
med benstärkande läkemedel
efter en fraktur.
– Det är tredje året i rad i
Almedalen som vi diskuterar
det här. Det har inte hänt
någonting som nått fram till
patienter än, konstaterade
Anders Göransson, Sverigechef för Amgen, som inledde
seminariet.
En sammanställning av de
frakturkedjor som finns på
olika håll i landet visar att ett
framgångsrikt arbete kräver en
eldsjäl, att det finns en frakturkoordinator som är ansvarig för
att upptäcka frakturerna som
orsakas av benskörhet och att
det avsätts extra resurser för
frakturkoordinatorer, utbildningsinsatser och läkemedel.
– Frakturerna är dyra för sjukvården och de är dyra för den
som drabbas. Att förebygga
återfall är lönsamt. Det borde
vara en självklarhet och ingå i
den vanliga sjukvården. Det

borde inte behövas eldsjälar för
det, tyckte Kristina Åkesson,
professor och verksam på osteoporoskliniken i Lund/Malmö.
Som svar på en fråga från Ella
Bohlin (KD), äldrelandstingsråd i Stockholm, konstaterade
Kristina Åkesson att det inte
behöver vara en sjuksköterska
som är koordinator.
För att förebygga återfall
krävs ett systematiskt arbete
och det måste vara integrerat
i verksamheten, fastslog hon.
Låt datorerna göra jobbet,
föreslog Margareta Fransson
(MP), vice ordförande regionstyrelsen Östergötland:
– Vi ska jobba fram system som
gör att vi hittar riskpatienterna.
Vi behöver också jobba mer
med en ändamålsenlig informationshantering, för nu pratar
ju systemen inte med varandra
och det är en extremt stor patientsäkerhetsrisk.
Jonas Ranstad, tidigare regionråd i Skåne, hävdade att ett
problem är att det handlar om
en svag patientgrupp, och som
är utan symptom om man inte
bryter sig.
– Jag tror att det bara finns en
lösning, och det är att patienterna är ansvariga för att det här
blir av, och är drivande.
Han, liksom flera andra i panelen efterlyste en kampanj,
liknande den nationella Strokekampanjen.
– Vi måste ut med mer kun-

skap till vårdpersonalen och till
patienterna, via 1177, men vi
ska också ha riktade kampanjer, tyckte Ninos Maraha (FP),
vice ordförande i landstingsstyrelsen i Stockholms län.
Anders Göransson höll med
om att det är viktigt att förebygga den första frakturen,
men framhöll att det viktigaste
är att hitta de patienter som har
störst risk att få fler frakturer.
– Vi måste stoppa den andra
frakturen, sade han.

FAKTA
Är hoppet ute för våra
bensköra patienter?
Arrangör: Amgen AB
Medverkande: Pernilla Gunther,
riksdagsledamot (KD), Mats
Eriksson (M), vice ordförande SKLs
sjukvårdsdelegation, Johan Felt,
(M) ordförande hälso- och sjukvårdsnämnden Västra Götaland,
Ella Bohlin, (KD) äldrelandstingsråd Stockholm, Ninos Maraha,
(FP) vice ordförande landstingsstyrelsen Stockholm, Kristina Åkesson
professor osteoporoskliniken
Lund/Malmö, Alexandra Charles,
ordförande 1,6 och 2,6 Miljonerklubben, Jonas Ranstad,
fd regiondirektör Skåne,
Margareta Fransson (MP) vice
ordförande regionstyrelsen
Region Östergötland
Kontakt: Thomas Johansson,
Amgen, 073 026 22 64,
thomas.johansson@amgen.com
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Ulf Wickbom

Pernilla Gunther

Anders Lönnberg

Sofia Orrskog
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Stroke

kan förebyggas – ändå görs det inte
Hundratals personer skulle slippa att drabbas av stroke varje år.
Kommuner och landsting skulle
kunna spara miljoner om personer med förmaksflimmer fick behandling och därmed undgick att
drabbas av stroke.

Varje år drabbas cirka 6 000
svenskar av stroke på grund
av förmaksflimmer. Trots det
saknar hälften av alla över 70 år
med förmaksflimmer behandling som kan förhindra stroke.
Många vet inte ens om att det
finns behandling eller har
slutat med behandling som de
fått tidigare.
Kristina Hagwall är läkare och
arbetar på Danderyds sjukhus.
Hon berättade om det arbete
som bedrivs på deras ”Flimmermottagning” där de bland
annat håller informationsmöten
för patienter och deras anhöriga
om vad förmaksflimmer är. De
har även ett tvärfunktionellt
team med sjuksköterskor och
en kurator som håller en tät
kontakt med patienterna så att
de bland annat förstår hur vårdprocessen går till och varför det
är viktigt att ta sina läkemedel.
Erfarenheten tyder på att detta
strukturerade arbete är gynnsamt för att främja goda behandlingsresultat hos patienter

med förmaksflimmer.
Enligt Lars-Åke Levin, som
är professor i hälsoekonomi
vid Linköpings Universitet,
är det ställt bortom allt tvivel
att en snabbare diagnostik och
behandling med blodproppsförebyggande läkemedel vore
något av det mest kostnadseffektiva som sjukvården kan
göra. Få sjukdomar är så kostsamma som stroke.
300 000 svenskar beräknas
ha förmaksflimmer, varav var
tionde är över 70 år. Enligt
Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, finns
en risk för underbehandling av
äldre personer bara på grund
av deras ålder.
Carina Blomström Lundqvist, överläkare i kardiologi på
Akademiska sjukhuset i Uppsala konstaterade att det inte
finns några skäl att avstå från
behandling med blodproppsförebyggande medel enbart på
grund av hög ålder. Alla patienter med förmaksflimmer och
riskfaktorer för stroke borde få
behandling, slog hon fast och
påpekade att nyttan av behandling ökar med åldern.
Sofia Orrskog, projektledare
på Socialstyrelsen, medgav att
det är många som inte vet att
de har förmaksflimmer.

– Därför har Socialstyrelsen
precis fått i uppdrag att utvärdera om vi ska ha ett nationellt
screeningsprogram av förmaksflimmer med hjälp av tumEKG, sade hon och syftade på
en liten mätdosa som kan användas i hemmet för att registrera hjärtaktiviteten.
Det arbetet startar till hösten,
utlovade Sofia Orrskog.

FAKTA
Dags att ta hjärtflimmer på allvar
Arrangör: Bristol-Myers Squibb,
Pfizer
Medverkande: Carina Blomström
Lundqvist, överläkare kardiologi,
Akademiska sjukhuset, Lars-Åke
Levin, professor i hälsoekonomi,
Linköpings Universitet, Sofia
Orrskog, projektledare nationella
riktlinjer för hjärtsjukvård, Socialstyrelsen, Kristina Hagwall, biträdande överläkare och medicinskt
ansvarig vid flimmermottagningen,
Danderyds sjukhus, Anders
Lönnberg (S), nationell samordnare
Life science-sektorn, Pernilla
Gunther (KD), riksdagsledamot.
Karin Jeppsson, Vice ordförande,
Riksförbundet HjärtLung.
Kontakt: Nicholas Backman,
Bristol-Myers Squibb,
08 585 073 08,
nicholas.backman@bms.com
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Nya riktlinjer för hjärtkärlsjukdom räcker inte
Folksjukdomen hjärtkärlsjukdom
är underbehandlad i Sverige, trots
stor kunskap och tydliga riktlinjer
för vården. För med nya riktlinjer
följer inte automatiskt nya anslag
eller ändrade vårdstrukturer.

Sverige har en mycket bra akuthjärtvård, men sekundärpreventionen ligger efter och alltför
många drabbas igen. Hjärtkärlsjukdom är den vanligaste dödsorsaken i Sverige och är orsak
till 37 procent av alla dödsfall.
Dessutom finns stora patientgrupper som vården aldrig når.
Man räknar med upp till 6 000
onödiga dödsfall varje år.
– Vi vet mycket väl hur vi ska
behandla patienter akut och
vad vi ska göra för att minska
risken för återinsjuknande.
Men den sekundärpreventiva behandling som faktiskt
sätts in räcker inte, alldeles för
många drabbas igen, sade Kristina Hambraeus, verksamhetschef, kardiologkliniken i Falun.
En annan viktig aspekt är att
underbehandlingen är direkt
klassbunden, slog Dag Larsson
(S), ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation, fast.
– De socioekonomiskt svaga
grupperna mår sämre. Det är
en stor politisk fråga.
Marie Ljungberg Schött (M),
sjukvårdslandstingsråd i Stockholm, pekade på att ett bekymmer är att medborgarna inte tar
till sig råd och stöd.
– Vi måste jobba hårt med prevention och livsstilsförändringar och där behöver primärvården tydliga direktiv, sade hon.
I Socialstyrelsens nya riktlin-

Tobias Nilsson

jer är målvärdena skärpta. Men
det finns egentligen inga nya
pengar avsatta för behandling.
– Socialstyrelsen tar inte hänsyn till kostnader när de sätter
riktlinjerna, konstaterar Kristina
Hambreus. Nu finns till exempel riktlinjer kring att screena
med gentester av hjärtsjuka för
att hitta patienter med Familjär
hyperkolesterolemi (FH). Det
måste vi ta från existerande
budget. Vi har svårt att få rum
med nya behandlingar, även om
de på sikt är kostnadseffektiva.
Det bästa vore om det följde
med en tydlig prislapp med nya
riktlinjer som anger hur mycket mer det kommer att kosta,
tyckte panelen.
– Det kommer nya riktlinjer
hela tiden och det är ständiga
omskyfflingar av pengar. Vi politiker behöver hjälp att se vilka
omvärldsfaktorer som påverkar
vår sjukvård, resonerade moderata landstingsrådet Nina Lagh
i Uppsala.

Jonas Andersson (FP), ordförande i hälso- och sjukvårdsstyrelsen i Västra Götaland efterlyste
mer solidaritet inom vården.
– Vi kan inte prata om nya dyra
läkemedel längre, faktum är ju
att läkemedelskostnaderna har
minskat över tid. Och när patent går ut minskar kostnaderna
drastiskt för klinikerna och då
behöver vi fördela om pengarna.
Margareta Fransson (MP), 1:e
vice ordförande regionstyrelsen
i Östergötland, vill utvidga primärvårdens uppdrag:
– Jag skulle vilja göra en översyn av primärvårdens uppdrag
och göra den till en verklig
samhällsaktör som samarbetar
kring prevention med det omgivande samhället, och att det
frigörs tid för de patienter som
verkligen behöver, sade hon.

FAKTA
Följsamhet till nya rekommendationer kring hjärtkärlsjukdom – vad får
det kosta?
Arrangör: Amgen
Medverkande: Dag Larsson (S),
ordförande, SKL:s sjukvårdsdelegation, Jonas Andersson (FP), ordförande hälso- och sjukvårdsstyrelsen,
Västra Götaland, Tobias Nilsson,
chefsstrateg, Västra Götaland,
Marie Ljungberg Schött, sjukvårdslandstingsråd Stockholm, Kristina
Hambraeus, verksamhetschef,
kardiologkliniken Falun, Margareta
Fransson (MP), 1:e vice ordförande
regionstyrelsen i Östergötland.
Kontaktperson: Thomas Johansson,
Amgen, 073 026 22 64,
thomas.johansson@amgen.com
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Sjukvården och folkhälsopolitiken en hub för att uppnå

Jämlik
hälsa
Hälso- och sjukvården kommer
att behöva spela en större roll i
arbetet för en jämlik hälsa, men
det kommer inte att räcka, enligt folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström (S).
– Viktigare för framtiden kommer kanske att vara vad vi gör
på skolans område, på arbetsmarknadens område, eller vad
vi gör på miljöområdet och i
andra delar av samhället.
Sjukvården och folkhälsopolitiken kommer snarare att behöva
fungera som en hub i arbetet, det
vill säga en fast punkt där man
hämtar inspiration och kunskap
men inte där det främsta arbetet
ska göras, sade Wikström när de
fem fackliga organisationerna på
vårdområdet bjöd in till rundabordssamtal om hur hälso- och
sjukvårdens aktörer kan bidra
till en jämlik hälsa.
Utgångspunkten för seminariet var den kommission för
jämlik hälsa som regeringen
tillsatte i början av sommaren.

Fredrik Lennartssson

– Jag skulle vilja skicka en utmaning till kommuner, landsting och de privata vårdgivarna.
Vi som enskilda medarbetare
vill vara med och bidra, men ni
som arbetsgivare måste också
bidra genom att vara goda
föredömen, sade Emma Spak,
ordförande i Sveriges Yngre
Läkares Förbund (SYLF), och
nämnde att många yngre läkare
överväger att hoppa av eftersom de känner att de inte kan

vara med och ge en jämlik vård.
Ska professionerna vara med
och utveckla vårdens styrning
mot en jämlik hälsa krävs ett
ledarskap som öppnar för och
driver utvecklingsarbetet där
professionerna bjuds in, sade
Hans Karlsson, chef för avdelningen för vård och omsorg på Sveriges Kommuner
och Landsting. Han jämförde
med 1960-talets trafikforskning
kring den ökade trafiken och
fler dödsolyckor som följd.
– Vad gjorde man då? Jo, satte
sig ner gemensamt och tänkte:
hur kan vi med befintlig
kunskap och olika professionernas olika fältkunskap öka
trafiksäkerheten?

FAKTA
Hur uppnår vi jämlik hälsa?
Arrangör: Vårdförbundet,
Kommunal, Sveriges läkarförbund,
Fysioterapeuterna, Sveriges Yngre
Läkares Förening SYLF.
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Prostatacancer?
Var god dröj
Nya innovativa behandlingar gör
att allt fler patienter kan leva längre
med bibehållen livskvalitet men
det dröjer innan innovationerna
når fram till svenska patienter. Att
handläggningstider och beslutsprocesser måste blir smartare, snabbare och mer transparenta, diskuterades vid ett seminarium om
tillgång till nya cancerläkemedel.

Forskningen har lett till ett
paradigmskifte inom cancerbehandlingen. Men det tar
tid innan patienter inom den
svenska slutenvården får tillgång till nya läkemedel, den
långa handläggningsprocessen
kostar liv, enligt professor
Jan-Erik Damber. Kent Lewén
från Prostatacancerförbundet
beskrev det som en katastrof
att patienterna tvingas vänta på
nya behandlingar och att förskrivningen av nya läkemedel
varierar så över landet. Han gav
också flera exempel på hur patienter förvägrats läkemedel.
Samtidigt pågår arbete för
att komma tillrätta med ojämlik tillgång till läkemedel. Alla
landsting och regioner har till
exempel frivilligt anslutit sig till
en samverkansmodell där man
arbetar gemensamt med prissättning, introduktion och uppföljning av läkemedel. Målet är
en jämlik och kostnadseffektiv

läkemedelsanvändning för alla
patienter i hela landet, och att
värdefulla läkemedel ska nå patienterna utan onödigt dröjsmål.
Myndigheten för Vårdanalys
publicerade under 2014 en utvärdering av klinikläkemedelsprojektet, där Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket analyserat kostnaderna och hälsovinsterna för läkemedel som
används på sjukhus. Flera av de
brister som Vårdanalys pekade
på, som dålig transparens och
långa handläggningstider, har
fångats upp i samverkansmodellens mål och ambitioner. Men
trots att utvecklingen går framåt, finns det flera områden som
behöver fortsätta att diskuteras,
berättade Åsa Ljungvall, utredare på Vårdanalys. Utöver
just transparens och handläggningstider handlar det om patientinvolvering och legitimitet. Och den geografiska jämlikheten. Åsa Ljungvall visade på
fortsatta skillnader i försäljningen av nya prostatacancerläkemedlen mellan olika regioner.
Det behövs göras mer, ansåg
panelen, och flera deltagare tog
upp frågan om nationell finansiering, att nya läkemedel för
behandling av till exempel prostatacancer under en introduktionsfas skulle kunna finansieras på nationell nivå.

Barbro Westerholm, folkpartistisk ledamot av riksdagens socialutskott, menade att det behövs
ett omtag kring finansieringen.
– Nu lappar vi på ett system som
bara ökar på ojämlikheterna.
Hon argumenterade för ett
blocköverskridande samarbete
för att ta fram av ett nytt prissättningssystem och fick medhåll
från sin socialdemokratiska riksdagskollega Kristina Nilsson.
– Vi måste ta oss förbi politiska
konflikter och se vad vi kan
göra tillsammans för att lösa ett
stort samhällsproblem.
FAKTA
Nya innovationer? – Vänta var god
dröj... Prostatacancer på liv och död
Arrangör: Prostatacancerförbundet
i samarbete med Janssen
Medverkande: Jan-Erik Damber,
professor, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Daniel Forslund (FP),
innovationslandstingsråd, Stockholms läns landsting, Kent Lewén,
ledamot, Prostatacancerförbundet,
Barbro Westerholm (FP), ledamot,
socialutskottet, Åsa Ljungvall,
utredare, Vårdanalys, Kristina
Nilsson (S), ledamot, socialutskottet, Jonathan Lind-Martinsson,
enhetschef, Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket (TLV).
Kontaktperson: Yvonne Thomson,
Janssen, 072 533 11 76
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Nu ska
vården bli
jämlik
Trots total samstämmighet,
många goda intentioner och ett
oändligt antal Almedals-seminarium, har Sverige fortfarande
inte lyckats erbjuda en jämlik
vård för alla.
– Socialstyrelsens nationella
riktlinjer är bra, men de är
skrivna för landstingens ledningar och når inte ända fram
till praktikerna, konstaterar
Roger Molin, analytiker
på Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL).
Därför tar nu SKL tillsammans med landstingen fram
nationella diagnos- och behandlingsrekommendationer för
kroniska sjukdomar, anpassat
till primärvårdens behov. Inspiration kommer från RCC:s
arbete och från ett par landsting
som redan kommit långt med
kunskapsstöd anpassade till

praktiskt vårdverksamhet.
– På så sätt ska alla patienter
vara säkra på att få diagnos och
behandling som vilar på aktuell
kunskap, säger Roger Molin.
Almedalspanelen tyckte att
SKL:s initiativ är en mycket
bra start men det finns fortfarande utmaningar:
– Det här är bra för många,
tycker Inger Ros, förbundsordförande för Riksförbundet
Hjärtlung. Men hur får man
ihop det för de multisjuka,
kommer de att hamna vid sidan
av även denna gång?
Mats Eriksson, vice ordförande i SKL:s sjukvårdsdelegation,
kompletterade med en annan
grupp som vården har svårt
att nå idag: de som missbrukar
eller de långtidsarbetslösa.
– De som är i utanförskap har
ju det ännu värre, påpekar han.

Även med nytt kunskapsstöd
är det helt avgörande att det
finns en vårdplan för varje individ och att behandlingen går
att anpassa efter individuella
behov, betonade Karin Träff
Nordström, ordförande, svensk
Förening för Allmänmedicin.
Statssekreterare Agneta
Karlsson på Socialdepartementet sätter stor tilltro regeringens
kommission om jämlik hälsa
som kommer att bli ett viktigt
bidrag för att lösa detta:
– Jag kan bara konstatera att
det bara är några veckor sedan
vi fick budgeten genomröstad,
men nu jävlar!

FAKTA
Så blir vården jämlik
Arrangör: Sveriges Kommuner och
Landsting (SKL)
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Tema:

Läkemedelsframtid
Det är dags att få bort beröringsskräcken
mellan sjukvården och läkemedelsindustrin, var budskapet vid flera av
Almedalsveckans seminarier. Ska Sverige kunna stärka sin ställning som Life
science-nation krävs ett nära samarbete
mellan forskningen, sjukvården och
näringslivet, var budskapet.
För det krävs en tydlig signal från
nationell nivå, betonade regeringens Life
science-samordnare Anders Lönnberg.
Anne Carlsson, ordförande i Reumatikerförbundet, hävdade att det av patientsäkerhetsskäl är viktigt att låta läkemedelsbranschen samarbeta med sjukvården.
– Läkemedel är inget ofarligt och det

handlar om att använda rätt preparat till
rätt person. Bäst är om industrin utbildar
om läkemedel under ordnade former,
ansåg hon.
Svensk läkemedelsforskning har länge
beskrivits i ganska dystra ordalag. Men
det är en myt att den kliniska forskningen
minskat i Sverige, framhöll Kaj Stenlöf,
verksamhetschef på Gothia forum som
har uppdraget att stärka den kliniska
forskningen i Västra Götalandsregionen.
Anders Lönnberg var också angelägen
om att ge en mer positiv bild.
– Strukturmässigt ligger vi bra till, och
kvalitetsmässigt är svensk forskning på
väg upp, påstod han.
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Forskning
måste få
ta plats
Det är en myt att den kliniska
forskningen minskat i Sverige,
hävdar Kaj Stenlöf, verksamhetschef på Gothia forum, den enhet
inom Västra Götalandsregionen
som har uppdraget att stärka klinisk forskning i Västra Götaland.

Däremot minskar de kliniska
läkemedelsprövningarna, konstaterade han på ett seminarium
om vad som krävs för att skapa
utrymme för forskningen.
Emma Spak, ordförande i
Sveriges yngre läkares förening, SYLF, och själv disputerad,
slog fast att många underläkare

prioriterar ner forskning. Anledningarna till det är flera; man
prioriterar att vara kliniskt verksam och tänker att man ska forska senare, men att forska är inte
heller lika karriärfrämjande.
– SYLF och Saco har tagit fram
statistik som visar att läkarkåren är den enda yrkesgrupp
som får en negativ löneutveckling av att forska, hävdade hon.
En undersökning som SYLF
gjort visar att av de underläkare
som forskar är det 25 procent
som inte har någon finansiering,
utan bedriver sin forskning vid
sidan om det kliniska arbetet.

– Ska man ha en forskning i
världsklass kan den inte vara
en hobby, sade Emma Spaak.
Slutsatsen på seminariet var
att det behövs en struktur som
främjar forskning, incitamentsmodeller och en kultur som stimulerar forskning. Forskningen
måste också ses som en del av
vårdens kompetensutveckling.

FAKTA
Hur skapa utrymme för forskning
i dagens sjukvård?
Arrangör: Sveriges läkarförbund
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Life Science
-dags för
verkstad
Förutsättningen för att Sverige ska
kunna stärka sin ställning som Life
science-nation är ett nära samarbete mellan forskningen, sjukvården
och näringslivet. Här har regeringens samordnare Anders Lönnberg
en viktig roll, var slutsatsen vid ett
seminarium om vad som krävs för
att fart på utvecklingen.

Utmaningen för Life Science
är att det är en process som sker
inom en rad olika verksamheter, konstaterade panelen när
Anna Nilsson Vindefjärd, generalsekreterare i stiftelsen
Forska!Sverige.
– Det krävs ett systemperspektiv för att få hela paketet så bra
som det bara går, sade hon.
Anders Lönnberg själv började med att berömma den
förra regeringen för att ha satsat

mycket för att få upp grundforskningen och på enskilda
projekt som SciLifeLab i
Stockholm och Max IV i Lund.
– Strukturmässigt ligger vi
bra till och kvalitetsmässigt är
svensk forskning på väg upp,
sade han.
Men det krävs en tydlig signal
från nationell nivå om vikten av
samarbete mellan den akademiska forskningen, sjukvården
och industrin för att påverka
mellannivåerna inom sjukvården, hävdade han.
Liknande tankebanor var
Marie Morell (M), oppositionsråd i Region Östergötland, inne
på, det vill säga att det är viktigt att vårdpersonalen förstår sin egen roll och den egna
forskningens betydelse för
näringslivsutvecklingen. Över-

gången från landsting till region Östergötland har också haft
den effekten, enligt henne.
En regionindelning med
sex till åtta regioner skulle underlätta samarbetet, framhöll
Anders Lönnberg. I övrigt avslöjade han att expertgruppen
valt att prioritera digitalisering
inom sjukvården.
– Vårt sjukvårdssystem idag
fungerar som en Lars Norénpjäs där alla ropar ut i en kall
nordisk natt men ingen lyssnar.
Man kommunicerar inte med
varandra, utan med sig själv
och universum.

FAKTA
Världsledande inom Life Science –
strategierna finns, dags för verkstad
Arrangör: LIF
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Kvalitetsregister

kan göra Sverige attraktivt för läkemedelsforskning
Sverige skulle kunna återta sin
position som ett attraktivt land för
läkemedelsforskning med hjälp av
de svenska kvalitetsregistren.
– Vi har en guldgruva i våra kvalitetsregister. Det är en unik infrastruktur som skulle kunna göra
Sverige och Norden attraktivt igen,
hävdade Bengt Gustavsson, medicinsk chef på läkemedelsföretaget Celgene.

Han konstaterade att den kliniska forskningen i Sverige halverats det senaste decenniet.
– Vi är inte längre ett A-land.
Vi har en sjukvård som går på
knäna. Det är dyrare att forska
här än i många andra länder.
Bengt Gustavsson fick
medhåll från Marcus SchmittEgenolf, registerhållare för
Psoriasisregistret.
– För att se om ett läkemedel
fungerar i verkligheten så är
det i registren du ska titta. Det
är ju där verkligheten finns.
Där får vi svar på frågor som
om vi gör rätt i vården: behandlar vi jämlikt, fungerar läkemedelsbehandlingen eller borde
vi prata mer om livsstil med
patienterna och så vidare.
Nationella kvalitetsregister
är alltså en viktig komponent i
att utveckla behandlingsmeto-

der eftersom de möjliggör att
behandlingen följs upp på ett
strukturerat sätt. Men hur kan
kvalitetsregister som ger de
bästa förutsättningarna för en
vård av högsta klass skapas
och upprätthållas?
Anne Carlsson, ordförande
för Reumatikerförbundet poängterade att det handlar om
att definiera vad registren ska
användas till, och hur ägandet
av registren ska se ut. Hon efterlyste också bättre samarbete
mellan till exempel Psoriasisregistret och kvalitetsregister för
reumatiska sjukdomar och fick
medhåll från Marcus SchmittEgenolf som också menade att
sjukvården har ett för stort fokus på produktion:
– Ett kvalitetsregister kräver
att vi först måste ha kvalitet att
sträva efter. Men vården är väldigt inriktad på produktion.
För att utveckla vården konstaterade flera av paneldeltagarna att det var nödvändigt
att låta läkemedelsbranschen
samarbeta med vården. Anne
Carlsson menade att det råder
en ”osund beröringsskräck”
mellan vården och läkemedelsföretagen. Hon fick medhåll av
från flera paneldeltagare.
– För mig är det en patientsäker-

hetsfråga, sade Anne Carlsson.
Läkemedel är inget ofarligt och
det handlar om att använda rätt
preparat till rätt person. Bäst är
om industrin utbildar om läkemedel under ordnade former.
Och för att utveckla kvalitetsregistren, konstaterade panelen, behövs också läkemedelsindustrin, tillsammans med
andra aktörer.
– Om vi ska ta registren ett steg
till så behövs också patientföreningarna, läkarprofessionen,
universiteten, politiker och läkemedelsindustrin. Tillsammans
kan vi göra Sverige väldigt attraktivt, sade Bengt Gustavsson.

FAKTA
Kvalitetsregister – nyckeln till bättre
vård för patienter med psoriasis
Arrangör: Celgene AB
Medverkande: Anne Carlsson,
Ordförande Reumatikerförbundet.
Marcus Schmitt-Egenolf, registerhållare, Psoriasisregistret, Bengt
Gustavsson, medicinsk chef,
Celgene, Christoffer Bernsköld,
regionråd och ordförande för
hälso- och sjukvårdsnämnden,
Region Östergötland.
Kontaktperson: Jonas Sandgren,
Celgene AB, 070 590 13 93,
jsandgren@celgene.com
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Almedalsprofilen: Anders Lönnberg
Life Science, innovation och
digitaliseringen. Det är Anders
Lönnbergs korta svar på vad
han tycker var de dominerande
ämnena i vårddebatten i Almedalen 2015.

Som regeringens utsedde
samordnare och utredare av
Life science-sektorn är Anders
Lönnberg en eftertraktad
person i Almedalen. Hela 31
åtaganden blev det den här
gången, vilket är rekord. Och
då har han ändå varit på plats
22 gånger de senaste 24 åren.
Som landstingspolitiker (S) och
företrädare för patientrörelsen,
i form av ordförande för Diabetesförbundet i Stockholm,
är han ett ofta förekommande
ansikte i debatten.
Årets Almedalen innebar lite
mindre folk vilket var skönt,
konstaterar Anders Lönnberg.
– Fast det är fortfarande Sveriges största folkuniversitet, säger
han samtidigt som han tar ett
smidigt skutt för att inte snava
på en uppstickande gatsten i en
av Visbys trånga gränder.

Däremot ogillar han den tydliga trenden med allt fler slutna rundabordskonferenser där
inga vanliga besökare har tillträde. Lönnberg skärper rösten
en aning och säger bestämt att
det är emot Almedalens idé.
Han konstaterar att företag
ofta vill träffa beslutsfattare
på detta sätt och gissar att de
på grund av höjda effektivitetskrav är tvingade att komma
hem med något som går att
redovisa.
– Jag har förståelse för att de
nya små patientorganisationerna gör det när de vill möta professionen men företagsvärlden
och beslutsfattarvärlden ska
behålla sin öppenhet.
I de forum han själv har deltagit har Life Science, innovation och digitaliseringen varit
dominerande.
Lagom till Almedalsveckan
fick Vinnova och Anders Lönnberg en välkommen present
från regeringen i form av 22
miljoner kronor som ska användas till forsknings- och innovationsarbete inom digital hälsa.

– Satsningen som 3R, det vill
säga Region Skåne, Västra Götaland och Stockholms läns
landsting, gör är bra men den
måste kompletteras med att de
tar mer hänsyn till forskningen/
universitet och näringslivet.
Lönnbergs expertgrupp har
redan startat jobbet inom närings-, social- och utbildningsdepartementen, för att bestämma vilka lagar de ska titta
närmare på, och där är patientdatalagen en viktig sådan.
– Den behöver en översyn,
tveklöst.
Gruppen ska också titta på
vilka myndighetsinstruktioner
som behöver ändras.
Idag finns ingen skyldighet
för sjukvårdshuvudmännen att
också syssla med forskning, utveckling och innovation. Det
kravet vill Lönnberg ha inskrivet i hälso- och sjukvårdslagen.
– Jag har träffat flera myndigheter som säger att de inte får ta
hänsyn till det idag. Men ändrar ni vår instruktion så kan vi
börja ta hänsyn till innovation
och utveckling.
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Tema:

Vård i utveckling
Värdebaserad vård är ett begrepp som
fått allt större uppmärksamhet i den
svenska vårddiskussionen och som lyfts
fram som det som kan förbättra vården
och samtidigt göra den mer kostnadseffektiv. Så även i Almedalen, där ett av
seminarierna handlade om hur den psykiatriska vården kan styras mot en mer
värdebaserad vård.
Folkhälso- och sjukvårdsminister
Gabriel Wikström förklarade att han vill
se ett omtag för psykiatrin och efterfrågade ett sammanhållet synsätt på hela
vårdkedjan för patienter i psykiatrin.
Fokus har för länge legat på bristerna i
den specialiserade psykiatrin, hävdade
han. Barbro Fridén, sjukhusdirektör
på Sahlgrenska universitetssjukhuset i

Göteborg framhöll att det handlar om
att ge professionen förutsättningar att
arbeta värdebaserat. Ett sätt att mäta
vården kan till exempel vara hur många
personer med bipolär sjukdom som kan
försörja sig själva när de är 30 år, konstaterade hon.
Rätt att få komma till doktorn inom en
viss tid är inte ett tillräckligt mått på god
vård, var slutsatsen på ett annat seminarium. En granskning som Myndigheten
för vårdanalys gjort visar att vårdgarantin
visserligen inneburit förbättringar i form
av kortare köer, men att vårdgarantin
behöver kompletteras med en tillgänglighetsaspekt. Att vara inne i sjukvårdssystemet är nämligen ingen garanti för
tillgänglig vård.
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sjukdom dödlig i onödan
Dold, dödlig och lika vanlig som
diabetes typ 1. Med enkel screening och fler i behandling skulle
det vara helt annorlunda.

Kärlförändringar i 20-årsåldern
och första hjärtinfarkten före
40. Det kan vara verkligheten
för människor som har FH –
Familjär hyperkolesterolemi,
en dominant ärftlig sjukdom
som skadar förmågan att bryta
ned det skadliga kolesterolet.
Detta leder på sikt till inlagring
av kolesterol i kärlväggarna,
tidig hjärt-kärlsjukdom och därmed risk för kärlkramp, stroke
och hjärtinfarkt.
– Risken är påtaglig och ökar
med tiden, konstaterade professor Bo Angelin från KI som
följt släkter med sjukdomen
sedan 1970-talet.
– Men det positiva är att det
går så lätt att åtgärda. Det är
relativt enkelt att hitta de drabbade och det är billigt att sänka
värden till det normala genom
att behandla med statiner.
Ett problem just nu är att läkarna nöjer sig med den enkla
åtgärden att behandla. Men orsaken till det höga kolesterolet
utreds inte.
– Om fler med den ärftliga
genen upptäcktes kunde vi
börja behandla mycket tidigare,
före symtomen uppstår, sade
Bo Angelin.
Ett exempel på det är patienten Britt-Marie Rosell som fick

sin diagnos av en slump.
– Jag och min pappa hade samma läkare och han anade oråd
när jag tidigt i livet fick problem.
Det ledde till upptäckten att
hennes dotter och barnbarn
också bär på den ärftliga sjukdomen, och har kunnat behandlas innan de fått symptom.
Patientföreningen FH Sverige försöker nu höja kunskapen
i primärvården. Föreningen är
mycket nöjd med att Socialstyrelsen tagit med FH som en diagnos i de nya hjärtriktlinjerna.
– Jag tycker det borde vara
tjänstefel att sätta in statiner
utan att fråga sig vad de höga
värdena egentligen beror på,
sade Socialstyrelsens generaldirektör Lars-Erik Holm.
De nya riktlinjerna förespråkar
att även familjemedlemmar ska
undersökas när FH upptäcks hos
en patient. Patientföreningen har
också tagit fram en enkel checklista där familjeutredning är en
av åtgärderna, berättade Gunnar
Karlsson, som är ordförande i
patientföreningen FH Sverige.
– Det är vår skyldighet att ta
emot stafettpinnen från FH och
jobba med detta i Skåne, men
det här är en av många diagnoser. Man kan inte begära att
läkare ska ha koll på 200 checklistor. Det blir ett problem när
varje diagnos och varje patientgrupp har sitt kort eller checklista och du har tio minuter per
patient, sade Ingrid Bengtsson-

Rijavec som är hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen.
Inte bara läkarna behöver kunskap om FH, även de familjer
där genen finns kan göra mycket:
– FH är ett klockrent exempel
på när kunskap leder till stora
förbättringar och vi ska hjälpa
familjer att själva sörja för tidig
diagnos. Idag finns det flera
släkter när barn testas direkt vid
födseln och direkt kan få en behandling som ger förutsättningar
för ett liv med betydligt längre
livslängd, sade Bo Angelin.
– Vårt mål är att innan 2020
ska vi hittat 80 procent av alla
FH-patienter, sade Gunnar
Karlsson.

FAKTA
FH – dödlig sjukdom.
Vad är patientens rätt?
Arrangör: Sanofi
Medverkande: Lars-Erik Holm,
generaldirektör Socialstyrelsen,
Hans Karlsson, direktör vård och
omsorg, SKL, Ingrid BengtssonRijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör Region Skåne, Marie-Louise
Forsberg Fransson (S),
RS-ordförande Region Örebro,
Britt-Marie Rosell, patient,
Gunnar Karlsson, ordförande
FH Sverige, Bo Angelin, professor
i internmedicin Karolinska
Institutet.
Kontaktperson: Bengt-Ivar Fransson, Sanofi, 070 301 11 16,
bengt-ivar.fransson@sanofi.com
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Hopp

om framtid för lungcancerpatienter
Screening av rökare och tidigare
storrökare skulle kunna rädda
500 liv och patienter som behandlas med immunterapi kan
leva längre.

– Det finns inget viktigare än att
minska rökningen. Näst viktigast är tidig upptäckt. Screening
av rökare och tidigare storrökare
kan rädda 500 liv per år, konstaterade Roger Henriksson,
professor och chef för Regionalt
cancercentrum StockholmGotland vid ett seminarium.
Tidigare har data saknats som
visar att screening är lönsamt.
Men nu finns amerikanska
studier på 55 000 patienter som
visar att man minskar dödligheten med 20 procent. Inom
kort kommer europeiska data
som kan komma att bekräfta
dessa data.
Hörnstenarna i behandlingen
av lungcancer är operation,
cellgifter och strålbehandling.
I slutet av 1990-talet kom de
första målstyrda läkemedlen och
det allra senaste är immunterapi.
Nya studier visar att patienter
med lungcancer kan få tre till
åtta månaders förlängd överlevnad med hjälp av immunterapi,
vilket är mycket imponerande
för denna patientgrupp.
– Immunterapi innebär att man
påverkar kroppens immunsystem i behandlingen av cancer.

Det används redan mot malignt
melanom och nu visas resultat
även på lungcancer och många
olika cancerformer och kommer att bli en ny byggsten i
kampen mot cancer, berättade
Signe Friesland, överläkare vid
Radiumhemmet.
Det är positivt att landstingen
kommit överens, men om inte
pengarna finns kan beslutet bli
att ingen får det nya läkemedlet.
Vad gör vi då, undrade Katarina
Johansson, ordförande i Nätverket mot cancer.
Men Dag Larsson, socialdemokratiskt oppositionsråd i
Stockholms län och ordförande
i SKL:s hälso- och sjukvårdsdelegation, konstaterade att
pengarna inte kommer att vara
något hinder.
Läkemedelskostnaderna
kommer inte att sänka sjukvårdens budget, hävdade han.
– Sverige är alldeles för långsamt att introducera nya läkemedel och det beror på en försiktighetsprincip, man vill bara
använda det som är beprövat.
Hur ska man då någonsin kunna
använda det nya?
Han var dock optimistisk om
framtiden.
– Samarbete mellan SKL och
och läkemedelsindustrin leder
möjligheterna framåt att använda nya läkemedel. Vi vill ha in
nya läkemedel, men vi kan inte

betala vad som helst.
Enligt Anders Blanck, vd
för LIF, står läkemedel för nio
procent av sjukvårdens kostnad, varav cancerläkemedel utgör tio procent av alla läkemedelskostnader. Han hänvisade
till att det tar åratal av forskning att få fram ett nytt läkemedel och att kostnaderna för
att forska fram nya läkemedel
har ökat dramatiskt.
– Jag tycker att vi ska ha stegvist
införande, kanske redan efter
fas I- och fas II-studier. Vi måste
hyfsa debatten, Sverige ligger
inte så illa till vad gäller nya cancerläkemedel som många säger.
Men då måste läkemedelsföretagen hänga med i priserna, sade
Roger Henriksson.

FAKTA
Lungcancer – från dödsdom
till framtidshopp
Arrangör: Bristol-Myers Squibb
Medverkande: Tommy Björk,
ordförande i Lungcancerförbundet
Stödet, Klas Kärre, Cancerfonden,
Roger Henriksson, RCC Stockholm/
Gotland, Katarina Johansson, ordförande Nätverket mot cancer, Anders
Blanck, LIF, Dag Larsson (S),
Oppositionsråd i Stockholms län.
Kontakt: Nicholas Backman,
Bristol-Myers Squibb,
08 585 073 08,
nicholas.backman@bms.com
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Dags att se hela
vårdkedjan vid
psykisk sjukdom
Det är dags för ett omtag i psykiatrin, hävdar folkhälso- och sjukvårdsminister Gabriel Wikström
(S). Fokus har för länge legat på
den specialiserade psykiatrin och
vilka brister som finns där, och
vilka åtgärder som behövs, framhöll Wikström när vårdens svårigheter att möta den växande
psykiska ohälsan diskuterades.
Barbro Fridén

Gabriel Wikström efterfrågade
ett sammanhållet synsätt där
man tittar på hela vårdkedjan
och samtliga berörda aktörer.
Regeringens målsättning är att
sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom en generation. Det
förutsätter en långsiktighet i arbetet och att man bygger stabila strukturer, inte minst mellan
kommuner och landsting.
Ett exempel på sjukvårdens
utmaningar är att leverera somatisk vård till personer med
psykisk ohälsa, konstaterade
Jonas Andersson (FP), oppositionsråd i Västra Götalandsregionen. I dag lever personer med
psykisk sjukdom i genomsnitt
15 år kortare än personer utan
en psykisk sjukdom.
Utgångspunkten för seminariet var hur den psykiatriska
vården kan styras mot en mer
värdebaserad vård där patienterna behandlas som individer
och inte pinnar i systemet.
Ing-Marie Wieselgren, psykiatrisamordnare vid SKL, betonade att det inte finns några

enkla lösningar och metoder
som ändrar allt. Förändring förutsätter ett intensivt arbete på
flera nivåer.
En av knäckfrågorna är hur
man som ledare ska styra, och
mot vilka värden.
Barbro Fridén, sjukhusdirektör på Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg, framhöll
att hennes arbete som sjukhusdirektör inte handlar om att
räkna pinnar utan om att ge
professionerna förutsättningar
för att arbeta värdebaserat. Det
handlar om att utveckla mått
utifrån vad som är värdefullt för
patienterna. Som exempel tog
Barbro Fridén hur många med
en bipolär sjukdom som kan
försörja sig själva när de är 30 år.
– Det är ett utmärkt medicinsk
utfallsmått, konstaterade hon.
I Sverige drabbas upp till 2 000
personer varje år av en allvarlig
psykiatrisk diagnos. Schizofreni
är den vanligaste diagnosen, lika
vanlig som diabetes typ 1 och

ledgångsreumatism men betydligt mindre uppmärksammad.
Marcus Sandborg berättade
om sin sjukdom och sina erfarenheter av att söka trygghet och
bot för dålig självkänsla i alkohol och droger och av att vara
patient. Idag arbetar han som
verksamhetsutvecklare i Falköping och talade om vikten av att
hjälpa varje människa att hitta
”sin friska kärna”, och vikten
av att vi tror på att det finns en
sådan oavsett vem det gäller.
– Det är när man kommer långt
ifrån sin hälsa som en psykisk
sjukdom blir livshotande, menade Marcus Sandborg.

FAKTA
Från pinnar till kvalitet – är
förändrad styrning lösningen
för psykiatrin?
Arrangör: Dagens Medicin och
Janssen-Cilag
Medverkande: Ing-Marie
Wieselgren, psykiatrisamordnare,
SKL, Marcus Sandborg, patientföreträdare, Johan Hagberg, överläkare, affektiva sektionen S:t
Görans sjukhus, Gabriel Wikström
(S), folkhälso- och sjukvårdsminister, Anders Åkesson (MP), regionråd, Region Skåne, Jonas Andersson (FP), regionråd, Västra
Götalandsregionen, Barbro Fridén,
sjukhusdirektör, Sahlgrenska
universitetssjukhuset.
Kontaktperson: Anna Käll, Janssen,
akall@its.jnj.com
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Underlätta

Samverkan
Bättre möjlighet till samverkan
mellan kommuner och landsting,
olika typer av vårdplatser och en
framgångsrik rekrytering. Det är
några förslag som lyftes fram under ett seminarium om hur psykiatrin kan förbättras.

År 1994 fanns det ungefär 10 000
vårdplatser inom psykiatrin. Idag
finns det 4 000. Det är i mycket
resultat av vårdens utveckling i
stort, med ökat fokus på öppenvård och där mycket ansvar
flyttats över från landsting till
kommuner. Och just bättre
samverkan mellan kommuner
och landsting var ett förslag för
att förbättra psykiatrin som
lyftes fram under seminariet.
– Anpassa regelverket så att
det går att ha integrerade team
mellan kommuner och landsting, sa Ing-Marie Wieselgren,
nationell samordnare för psykiatrifrågor på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
Ing-Marie Wieselgren betonade
också vikten av en fungerande

Ing-Marie Wieselgren

personalförsörjning som en betydande del i en förbättrad psykiatrisk vård.
– I dag stängs vårdplatser på
grund av brist på personal.
Flera paneldeltagare diskuterade också behovet av inte
bara ha fler vårdplatser inom
psykiatrin utan också flera olika
typer av vårdplatser som riks-

sjukvård, mobila team för vård
i hemmet och självinläggningsplatser där patienter frivilligt
kan lägga in sig själva.

FAKTA
Bör vi ta tillbaka de försvunna
vårdplatserna inom psykiatrin?
Arrangör: Läkartidningen
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Köer

kortare men inte nog
Tjugo år med vårdgarantin har
inneburit förbättringar i form
av kortare vårdköer. Men modellen har sina svagheter, konstaterade deltagarna vid Vårdanalys seminarium.
– Den största svagheten är att
garantin går in vid vissa givna
tidpunkter, tyckte Göran
Stiernstedt som är nationell
samordnare för ett ökat resursutnyttjande inom hälso- och
sjukvården.
Liknande resonemang kom
från Emma Henriksson (KD),
ordförande i socialutskottet
som konstaterade att det inte
går att ha en typ av vårdgaranti
för alla typer av vård.
Britt-Marie Ahrnell, föreläsare och författare som i olika
debattforum skrivit om det bemötande hennes cancersjuke
man fått, lyfte fram att tillgängligheten paradoxalt nog är ganska dålig för patienter som väl
är inne i systemet.
– Det är lite som på krogen.
Det är kul att komma in men
trist om man inte får kontakt
med hovmästaren, konstaterade hon.
Vårdanalys slutsats är just att

Dag Larsson

tillgänglighetsaspekten behöver inkluderas för att utveckla
vårdgarantin. Myndighetens
egna granskningar visar att
vårdgarantin ofta följs bättre
vid hög produktivitet, som vid
fler operationer per läkare
eller vårdplats.
– Svensk sjukvårds största problem är om man känner sig delaktig i vården. Här finns mer

att göra, framhöll Dag Larsson
(S), ordförande i SKL:s hälsooch sjukvårdsdelegation.

FAKTA
Efter 20 år med vårdgaranti –
vad krävs för att minska vårdens
väntetider?
Arrangör: Myndigheten för
vårdanalys
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Varför är inte fler
upprörda över
dödligheten?
Hjärtsjukdom är
ju en av de allra
största folkdräparna.

Om man är världsledande i benbrott
borde man vara
världsledande i att
behandla benbrott
också.

Dag Larsson, ordförande i
SKL:s sjukvårdsdelegation

Ninos Maraha (FP), vice
ordförande i landstingsstyrelsen i Stockholms län

Vårt sjukvårdssystem
idag fungerar som
en Lars Norén-pjäs
där alla ropar ut i en
kall nordisk natt men
ingen lyssnar.

Det är lite som med
idrott. Vi behöver
knattelaget OCH
divison ett-laget
OCH det allsvenska
laget.

Regeringens Life sciencesamordnare Anders Lönnberg om digitaliseringsbehovet i sjukvården

Marie Morell (M), oppositionsråd i Region Östergötland om förståelsen i
alla led för vad innovation,
forskning och utveckling
är för Sverige åter ska bli
en stark forskningsnation

Det är lite som på
krogen. Det är kul
att komma in men
trist om man inte
får kontakt med
hovmästaren.

Vi älskar ju ny
teknik. Men det är
stenstopp på alla
beslutsnivåer.
Ansvaret är som en
hal tvål.

Britt-Marie Ahrnell, föreläsare och anhörig om att
tillgängligheten i vården är
ganska dålig för patienter
som väl är inne i systemet.

Läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren om
att det inte är läkarna som
stoppar ny teknik i vården
utan vårdens ovilja att ta
ansvar för tekniksatsningar

”

Vilka apotek vill vi ha?

Hur ska vården klara de framtida utmaningarna utan stöd av apoteken? I andra
länder gör apoteken betydligt mer som i England där de genomför läkemedelsgenomgångar, jobbar med kvaliteten i läkemedelsanvändningen och hälsouppdrag
som sluta röka och viktminskning. Apoteken gör detta i Sverige också, men inte
systematiskt. Kronans Apotek vill se en generell modell som gäller alla apotek
över hela landet så vi kan ha en jämlik vård oavsett var du bor.
Läs mer i Kronans Apoteks rapport ”Apoteksmiljarden” på
www.kronansapotek.se/apoteksmiljarden

www.kronansapotek.se
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