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en bräcklig grund för 
förbättringsarbete
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Eldsjälen Lars Matthiessen 
lyfte vården i Arvika
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Ett fåtal läkemedel  
dominerar bland kliniskt 
viktiga interaktioner
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Uppföljningsverktyget »Ratten« mäter systematiskt  
kvaliteten på vårdcentralen Verkstaden i Arvika. Det  
har gjort vårdcentralen världsbäst på antibiotika-
förskrivning.  nyheter Sidan 694

reflexion

Generisk  
förskrivning 
med förhinder
»Den generiska förskrivning-
en hade börjat ’vifta på 
tårna’, skrev jag för fyra år 
sedan. Men nu har den 
snarare slagit tårna i ett 
stolsben …«

Generisk förskrivning innebär att 
man anger på receptet vilken 
aktiv läkemedelssubstans man 

önskar ordinera, i stället för att som i 
dag välja en specifik produkt, bland 
upp till tjogtals liknande, från ett an-
givet läkemedelsföretag. En produkt 
som sedan med viss sannolikhet ändå 
byts till månadens vara på apoteket. 

Våren 2011 uttryckte jag i den här 
spalten en försiktig förhoppning om 
att vi äntligen skulle vara på väg mot 
generisk förskrivning. Då hade våra 
myndighetspersoner uttryckt sig po-
sitivt på Läkemedelsriksdagen. 

Förutsättningarna för ett införande 
utreddes av Läkemedelsverket året 
därpå. Generisk förskrivning som en 
del i en bättre och säkrare läkemedels-
ordination infördes som ett av målen 
för den Nationella läkemedelsstrate-
gin. Den generiska förskrivningen 
hade börjat »vifta på tårna«, skrev jag 
för fyra år sedan. Men nu har den sna-
rare slagit tårna i ett stolsben, om lik-
nelsen tillåts. Läkemedelsverkets 
tredje utredning (inom loppet av 10 
år) om generisk förskrivning har just 
varit ute på remissrunda. Man re-
kommenderar nu att generisk för-
skrivning inte införs i Sverige. Halt 
och helt om! Det skulle vara dyrt och 
krångligt och säkert inte bättre för 
patienterna, är utredningens slutsats. 

Generisk förskrivning skulle vara 
enklare, säkrare och mer logiskt för 
både förskrivare och patient. Det 
tycker både Läkarförbundet och 
Svenska Läkaresällskapet – och jag 
instämmer. 

Tänk att det ska vara så svårt att gå 
framåt ibland!

Ylva Böttiger
medicinsk redaktör
ylva.bottiger@lakartidningen.se
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Prognosen vid ett oväntat och plötsligt hjärt-
stopp är beroende av att alla länkar i »över-
levnadskedjan« håller, alltifrån 112-samtal 
till uppföljning. Var tionde person som drab-
bas överlever; en bra siffra historiskt sett, 
men den kan bli ännu bättre. Sidan 705 Foto: Fotolia/IBL

När Lars Matthiessen (t v) slutade som enhetschef, fick han en ratt av personalen 
som tack för det envisa uppföljnings- och förbättringsarbete som han bedrivit.  
Nye chefen Rolf Marling lovar att fortsätta med kvalitetsarbetet.
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Boehringer Ingelheim AB,  Box 47608, 117 49 Stockholm,  
Tel: 08-721 21 00, Fax: 08-710 98 84, 
www.boehringer-ingelheim.se

Nytt läkemedel förbättrar 
behandlingsmöjligheterna vid IPF.

Vill du veta mer, välkommen att kontakta oss!
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kultur Professor Jörgen Lehmann  
(1898–1989) upptäckte ett av världens för-
sta effektiva läkemedel mot tuberkulos, 
para-aminosalicylsyra, PAS. Hans teori 
stämde inte men läkemedlet fungerade 
mycket bra. Sonsonen Anders Lehmann 
skriver om sin farfars upptäckt. Sidan 733

Vetenskapliga artiklar har genomgått referentbe-
dömning. Varje manuskript granskas av minst en 
(ofta fler) av Läkartidningens stab av vetenskapliga 
experter. Granskningen av manuskript sker enligt 
internationella rekommendationer (www.icmje.org).
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D e flesta läkare är nog överens om 
att vårdens resurser inte används 
optimalt. Sjukvården är exempel-
vis full av IT-system som krånglar 
och inte kommunicerar med var-

andra. Inom andra branscher tror folk att 
det är ett skämt när vi berättar att vi sitter 
och knappar in data manuellt från ett sy-
stem till ett annat.

Bristen på vårdplatser är ett annat områ-
de som stjäl tid från patienterna när medar-
betarna måste jaga sängplatser. Ofta är 
även samordningen och kontinuiteten 
kring patienterna med komplexa vårdbehov 
onödigt krånglig och bristande. Listan på 
behövliga åtgärder för en smartare och rap-
pare sjukvård kan göras lång.

Just det här slaget av brister i vården ar-
betar Läkarförbundet ständigt med. Därför 
var vi synnerligen positiva till den förra re-
geringens beslut att tillsätta en nationell 
samordnare för effektivare resursutnytt-
jande inom hälso- och sjukvården. 

Nyligen presenterade samordnaren en dis-
kussionspromemoria med preliminära be-
dömningar och rekommendationer inom 
ett brett spektrum av områden. Den tar upp 
frågor som ersättningssystemens utform-
ning, sjukvårdssystemets struktur, task-
shifting, schemaläggning, arbetstidssy-
stem, IT-system och kunskapsstöd. 

Promemorian innehåller många tänkvär-
da analyser och slutsatser som Läkarför-
bundet i stor utsträckning ställer sig bak-
om. I vissa delar är samsynen så stor att 
samordnaren tycks ha botaniserat bland 
rapporter och remissyttranden på förbun-
dets hemsida. 

Det gäller inte minst synen på vikten av 
kontinuitet och patientcentrering i vården. 
Detsamma gäller synen på kapacitetsbris-
ten inom primärvården, den höga belägg-
ningsgraden inom akut somatisk vård, att 
ersättningssystemen måste bygga på tillit 
till vårdens professioner i stället för på de-
taljstyrning samt att det finns stort utrym-
me till förbättringar av det administrativa 
stödet. 

Vi delar också uppfattningen att arbets-
uppgifter för olika yrkesgrupper i högre ut-
sträckning behöver fördelas på kompetens. 
Men att vara rörande överens om problem-
formuleringar innebär inte nödvändigtvis 
samsyn i hur dessa bäst löses. Vi anser ex-
empelvis att samordnaren grovt överskat-
tar potentialen av effektiviseringar i sche-
maläggningen. För tvärtemot vad som ofta 
påstås utgår schemaläggning av läkare re-
dan i dag främst från en analys av behov 

och belastning. Det sker också en sampla-
nering av scheman mellan olika professio-
ner när behoven uppstår, även om samord-
ningen naturligtvis alltid kan förbättras. 
Det är inte hur många timmar ledighet en 
läkare har per år som är det intressanta 
(utom förstås för läkaren), utan det är hur 
många arbetade timmar som arbetsgivaren 
får ut och vilken kompetens vårdgivaren 
har tillgång till. Det är finessen med jour-
avtalet eftersom det möjliggör ett flexibelt 
uttag av arbetade timmar samt snabb till-
gång till rätt kompetens. 

En annan invändning är att det saknas 
ett avsnitt i analysen som tar upp brister i 
vårdens kompetensförsörjning. Det gäller 
inte minst system för att tillgodose konti-
nuerlig kompetensutveckling som annars 
får stå tillbaka för allt hårdare produk-
tionskrav inom vården. 

Fortbildningen är nyckeln till att nya ar-
betssätt, kunskaper och forskningsrön 
sprids och att vi får en evidensbaserad och 
patientsäker vård som ges med hög kvalitet. 
Men kompetensförsörjning handlar också 
om en ändamålsenlig personalplanering 
utifrån befolkningens och verksamhetens 
behov. I dag saknas exempelvis långsiktiga 
analyser på nationell nivå om det framtida 
behovet av specialistläkare. Den kanske all-
varligaste invändningen är emellertid att 
det saknas en tydlig strategi kring hur 
många av de tänkvärda rekommendatio-
nerna i promemorian ska genomföras. 

Historien är full av träffsäkra analyser 
som aldrig har klarat av metamorfosen från 
text till verkstad. Risken är således uppen-
bar att nödvändiga förändringar uteblir 
när utredningen lagt sitt slutbetänkande 
om det saknas en tydlig väg framåt. För att 
råda bot på det föreslår vi att det inrättas 
ett stående nationellt forum. Här skulle re-
geringen, myndigheter, landsting/regioner 
och professionerna naturligt kunna mötas 
och komma överens om hur effektivise-
ringar inom vården ska genomföras kon-
kret. 

   signerat

Inga snabbspår till  
effektivare sjukvård

»I vissa delar är 
samsynen så stor 
att samordnaren 
tycks ha botanise-
rat bland rapporter 
och remissyttran-
den på förbundets 
hemsida.«

Varje vecka skriver representanter 
för Sveriges läkarförbund.

Heidi Stensmyren
ordförande, Läkarförbundet 

heidi.stensmyren@slf.se
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När jag var underläkare på en 
 medelstor kirurgklinik på 
1970-talet var den dagliga kon-
takten mellan underläkare, av-

delningsföreståndare, överläkare och 
klinikchef fullständigt naturlig. Trots 
att vi redan då var ganska många var av-
ståndet kort mellan cheferna och de 
yngsta medarbetarna, och det fanns en 
levande dialog om både stort och smått. 
Det innebar inte att underläkarna alltid 
fick som de ville, men vi upplevde att vi 
blev lyssnade på och att det vi fört fram 
till cheferna var känt av dem.

Dessvärre har det skett en markant 
förändring på senare år. Det mest be-
kymmersamma är att de läkare som 
 arbetar närmast patienterna inte kan 
vara säkra på att få sina bekymmer 
framförda. Allt är inte svart eller vitt, 
utan olika nyanser av grått – men ten-
densen är tydlig. Det finns många fler 
nivåer mellan dem som sköter patien-
terna och dem som styr, och mellanche-
ferna har mindre manöverutrymme. 
När de ser att något är fel kan de ofta 

inte vidta någon väsentlig korrigerande 
åtgärd. Så ska det inte vara enligt offi-
ciella planer, men så är det.

Det elektroniska avvikelserapport-
systemet har dessutom fått en betydel-
se som överskuggar all annan kommu-
nikation. Att fylla i en avvikelserapport 
tar cirka 10–20 minuter, men i en tids-
trängd vardag är det knappast första-
handsval, och man drar sig för att skri-
va mer än enstaka. 

Rapporterna renderar ytterst sällan 
konkreta åtgärder som kan förändra ru-
tiner eller förebygga ett upprepande. Dä-
remot genererar systemet statistik över 
hur många rapporter som skickats in 
och vad de handlat om. Naturligtvis 
finns det rapporter som givit någon form 
av förbättring, men det är svårt att hitta 
exempel på förändring utöver nya PM.

Den låga effektiviteten i systemet gör 
att många drar sig för att skicka avvi-
kelserapporter, vilket gör att även 
mycket påtagliga problem inte blir rap-
porterade, och rapporterandet blir 
slumpmässigt. Därutöver lämpar sig 
systemet endast för handfasta händel-
ser där man kan peka på orsak och ver-
kan. Mer övergripande problem med 
många inblandade över lång tid, och 
problem där anmälaren inte själv kan 
peka på lösningen lämpar sig dåligt. Yt-

terligare en faktor är att det kan vara 
obehagligt att skriftligen peka ut perso-
ner, eftersom rapporten ska underteck-
nas av anmälaren.

Exempel på förhållanden som lämpar 
sig för avvikelserapporter är: »På avdel-
ning X låg vassa föremål kvar på under-
sökningsbritsen så att patienten Y skar 
sig vid tidpunkten Z«. Däremot är det 
utsiktslöst att skicka in: »Eftersom så 
många sjuksköterskor på avdelningen 
slutat är det många vikarier, vilka gång 
på gång missar att verkställa givna or-
dinationer och inte rapporterar om nå-
gon patient försämras.« 

Tar man upp detta på chefsnivå blir 
svaret oftast »skriv en avvikelserap-
port«, vilket innebär att man ska plocka 
ut en enstaka händelse, där helheten ut-
gör problemet, och peka ut en sköterska 
som sannolikt gjort så gott hon kunnat 
under press som ny på arbetsplatsen. 
Det är således en begränsad del av upp-
komna eller potentiella problem som 
lämpar sig för avvikelserapportering.

Avvikelserapporterna tenderar också 
att bli en försvarssköld för de styrande 
när det uppstår svårare problem.
• ��När ett stort antal sjuksköterskor på 

en avdelning sagt upp sig uttalar sig 
chefsläkaren i lokaltidningen: »Det 
innebär inget hot mot patientsäker-
heten; jag har inte fått några avvikel-
serapporter.«

• ��När sjukhuset försätts i larmbered-
skap meddelar sjukhusdirektören en 
vecka efteråt enligt tidningen: »Vi har 
ett system med avvikelserapporter på 
sjukhuset och hittills har jag inte fått 
en enda sådan avvikelse om att pa-
tienter kommit till skada.«

Avsaknad av avvikelserapporter tas till 
intäkt för att allt är som det ska, vilket 
är en farlig och improduktiv försvars-
mekanism. Om man anser att systemet 
med avvikelserapporter är bra har det 
bästa blivit det näst bästas fiende!

»Skriv en avvikelserapport« får inte 
bli den enda formella, standardiserade 
och administrativt känslokalla vägen 
att rapportera tillkortakommanden på 

   lt debatt Redaktör: Ewa Knutsson 08-790 34 83
ewa.knutsson@lakartidningen.se

Avvikelserapporter – en bräcklig 
grund för förbättringsarbete

»Skriv en avvikelserapport« får inte bli den enda 
 formella, standardiserade och administrativt känslo -
kalla vägen att rapportera tillkortakommanden på 
 individ- eller systemnivå. Statistik över inkomna av- 
vikelserapporter är en bräcklig grund för förbättrings-
arbete, skriver Åke Andrén-Sandberg.

ÅKE ANDRÉN-SANDBERG
kirurgöverläkare, Karolinska 
 universitetssjukhuset
ake.andrensandberg@gmail.com

Chefer i vården bör hitta 
sätt att lyssna till  
medarbetarna.

»Att utgå från att det inte  
finns några väsentliga problem 
om det inte kommit in några 
avvikelserapporter är en 
feltolkning av verkligheten.«
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Träden glider förbi på väg 
till jobbet och i radion 
börjar nyheterna. Det är 

framtidsministern som står i 
fokus i ett inslag som handlar 
om att många arbetsuppgif-
ter som finns i�dag sannolikt 
inte kommer att finnas om 
20–30 år. Man har gjort en 
studie och kommit fram till 
att flertalet jobb kommer att 
kunna ersättas av robotar. 
Det handlar om kassörer, 
brevbärare och …�läkare. 

En halvtimme senare dras 
samma »nyhet« igen. Jag 
hade inte hört fel. Det var inte 
lärare de menade, vilket ju 
hade varit minst lika angelä-
get att ifrågasätta, utan det 
var just läkare. 

Nyhetsinslaget väcker tan-
kar om vart vi är på väg när 
det kommer till synen på 
människan och vården. 
Känslan som stundtals kom-

mer över mig är att det redan 
nu är  besvärande för vård-
admi nistrationen att det är 
människor som arbetar i 
 vården och inte robotar. 

Robotar gör säkert jobbet 
utan att klaga, behöver inte 
vabba och är säkerligen säl-
lan sjuka. Förmodligen glöm-
mer de inte heller bort namn 
och doseringar på läkemedel, 
för att inte tala om den för-
väntade frånvaron av fika-
raster. Exakt vilka områ-
den av vårt yrke som an-
togs skulle kunna au-
tomatiseras fick 
jag ingen klarhet 
i, men journal-
föring vore väl 
välkommet.  

Kanske är jag 
bara en 
obotlig 
humanist 
med stark 

tilltro till människans för-
mågor. Varje dag arbetar vi 
med att sätta samman alla 
nödvändiga pusselbitar i våra 
patienters liv och sjukhisto-
rier, för att hitta den rätta 
 vägen att gå. Väldigt ofta är 
det intuitionen och en känsla 
i mötet som leder oss rätt och 
som får oss att tänka om, och 
ändra riktning. 

I Läkartidningen 
nummer 8/2015 [1] 
lyftes vikten av det 
terapeutiska mötet 

fram, och att ut-
vecklingen del-

vis avviker 
från detta är 
beklagligt. 

Någonting 
faller mel-

lan stolarna 
när medicin-

teknisk utveckling 
gör att en grundlig 
anamnes delvis faller 

i glömska till förmån för en 
beställd datortomografi. 

Som doktor är man tvungen 
att ta tillvara mötet och hitta 
rätt med hjälp av frågor, kli-
nisk kunskap och intuition. 
Det som utmärker den mäns-
klige läkaren är att denne är 
utbildad i att tolka kunskap 
och använda den för specifika 
patienters situation. 

Jag hoppas att New public 
management inte väljer att 
rationalisera bort detta till 
förmån för robotar om en 
 sisådär 20–30 år. 

Marcus Weimer
ST-läkare, allmänmedicin,  

Särna Vårdcentral  
MarcusCarlGeorg. 

Weimer@ltdalarna.se

REFERENS
 1.  Svenbro H. Hänsyn hitom det 

 dubbelblinda för att återupprätta 
det terapeutiska mötet. Läkartid-
ningen. 2015;112:DCS4.
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apropå! Förväntad frånvaro av fikaraster

Robot gör jobbet utan att klaga

Illustration: Colourbox

individ- eller systemnivå. Statistik över 
inkomna avvikelserapporter är en 
bräcklig grund för förbättringsarbete. 
Våra överordnade måste förstå vilken 
oerhörd kreativ förmåga »vi på golvet« 
har för att lösa många och svåra pro-
blem i sjukvårdssystemet, och att po-
tentiella lösningar är det första vi tän-
ker på när vi står inför ett nytt problem.

Jag är full av beundran för mina med-
arbetares förmåga att finna lösningar 
för den enskilda patienten och för hur 
många som tar på sig extra ansvar och 
arbete snarare än att lämpa över pro-
blemlösandet till ett improduktivt avvi-
kelsesystem. För detta finns knappast 
något belöningssystem annat än att man 
ser att det går bättre för patienten.

Att utgå från att det inte finns några 
 väsentliga problem om det inte kommit 
in några avvikelserapporter är en fel-
tolkning av verkligheten. Det innebär 
inte att vi ska avstå från rapporterings-
systemet, men de styrande måste förstå 
att detta bara är ett sätt att kommuni-
cera. Det gamla sättet att lyssna till 
 medarbetarna och inse att det finns pro-
blem utanför det som anmälts i  datorn 
är ett annat, som är väl värt att använda.

Potentiella bindningar eller jävsförhål-
landen: Inga uppgivna.

mer debatt på läkartidningen.se
Här publiceras utdrag ur inlägg som i sin hel-
het finns att läsa på Läkartidningen.se/debatt

Sjukvården som  
industriell organisation
I Helsingborg ska lasarettet byggas om  
och Helsingborgs sjukhusläkarförening har 
krävt ett ökat antal vårdplatser. Av ledande 
politiker och chefer har man fått höra att de 
som arbetar inom vården inte förstått mo-
dernt industriellt processtänkande. Antalet 
vårdplatser sades istället kunna minskas 
ytterligare, vilket är ett synnerligen förvå-
nansvärt uttalande av en sjukvårdsledning.

Jag förmodar att man med processtänk-
ande avser »lean«, det vill säga konceptet 
lean production, vilket är detsamma som 
TPS (Toyota Production System). 

Jan-Olof Eriksson

Fel i recension måste bemötas
Recensionen av boken »Smärta i klinisk 
praxis« är full av direkta felaktigheter. Vi är 
tvungna att bemöta dessa, skriver två av 
bokens medförfattare, Torsten Gordh och 
Rolf Karlsten. 

Förekomsten av »skakvåld«  
är  vetenskapligt fastslagen
Förekomsten av AHT hos spädbarn och 
småbarn är vetenskapligt fastslagen. Stöd 
för att AHT finns kommer från mer än 40 
års vetenskaplig forskning. Det konstaterar 
företrädare för den svenska barnläkarkåren, 
med anledning av en debatt i media om AHT, 
på svenska benämnt »skakvåld«.

Jonas F Ludvigsson, Sara Steinwall Larsen, 
Godfried van Agthoven, Per Borgström, 

Johanna Räntfors, 
Kerstin Abelson, 

Elizabeth Gold, 
Peter Wide, Staffan 

Janson, Marie  
Köhler, Steven 

Lucas, Ulrika 
Holmlund

Bra förebild för sjukvården?
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Stöd för att AHT finns 
kommer från mer än  
40 års vetenskaplig 
forskning, skriver en 
grupp barnläkare. Fo
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   nyheter kvalitetsutveckling

Distriktsläkaren och enhetschefen Lars Matthiessen snickrade ihop uppföljnings-
verktyget Ratten för att systematiskt kunna mäta kvaliteten på vårdcentralen Verk-
staden i Arvika. För läkarna fungerar det som en drivkraft att hela tiden bli bättre. 
text: marie ström foto: linn malmén

»Ratten« har lyft vården i  

Varje månad hängs resultatet från Ratten upp på en vägg som alla passerar på väg till fikarummet. Lars Matthiessen (t h) kallar den skämt-
samt «Wall of Fame». Till vänster: Anders Hammar, en av de 13 distriktsläkarna på den landstingsdrivna vårdcentralen Verkstaden.
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D
et är fredag 
och en lugn 
stämning 
råder inuti 
den stora 
tegelkolos-
sen intill 
Stadspar-
ken i värm-

ländska Arvika, som förutom 
vårdcentralen även rymmer 
tandvård och socialtjänst. De 
röda plåttaken reser sig i 
etapper mot den gråmulna 
himlen.

Vårdcentralen är en av Sveri-
ges största med nära 23�000 
listade patienter. Läkargrup-
pen består av 13 specialister i 
allmänmedicin, 5 ST-läkare 
och 5 AT-läkare. Här finns 
inga hyrläkare. Personalom-
sättningen är extremt låg, 
många har arbetat på vård-
centralen i 20–30 år.

En av de 13 distriktsläkar-
na är Anders Hammar. 

– När jag träffar kollegor 
från andra vårdcentraler och 
berättar hur vi jobbar brukar 
de bli lite avundsjuka, säger 
han och tar en klunk auto-
matkaffe.

– Annars mäts oftast till-
gänglighet och annat som är 
politikerstyrt, men här har vi 
implementerat vården och 
kvaliteten på vården. Det som 
vi faktiskt håller på med som 
doktorer.

Anledningen till avundsju-
kan är uppföljningssy stemet 
»Ratten« som hans förre chef 
Lars Matthiessen successivt 
har byggt upp de senaste 25 
åren.

Han kom till den då ny-
byggda vårdcentralen som 
nybakad specialist i allmän-
medicin i början av 1980-ta-
let. Som distriktsläkare rea-
gerade han över att det sak-
nades ordentlig uppföljning 
och tydliga medicinska mål. 

De enskilda läkarna körde i 
stort sina egna race.

– För att få vården att bli 
bra måste man ha en enhet-
lighet i vad man gör. Läkar-
kåren är känd för att jobba 
gans ka spretigt. Men som jag 
ser det måste vi ta till oss den 
evidens som finns och använ-
da den så långt det går, säger 
Lars Matthiessen.

Efter några år blev han chef 
och började fundera över hur 
han skulle kunna leda, styra 
och förbättra arbetet utifrån 
ett patientperspektiv.

– Jag har alltid saknat 
blicken över vad vi gör med 
våra patienter. Tillgänglig-
het, besök och ekonomi mäts 
noga, men patienten är gans-
ka långt borta i det.

Lars Matthiessen började 
lyfta in medicinska data i 
verksamhetsberättelserna, 
och i samband med att styr-
korten infördes i Landstinget 
i Värmland under 1990-talet 
föddes hans eget system. Det 
fick namnet Ratten, som ett 
skämtsamt svar på styrkor-
ten.

– Styrkorten talar om vart 
man ska, men jag tyckte att 
det var svårt att använda till 
att leda och utveckla verk-

samheten. Jag började egent-
ligen bara testa mig fram. 
Ratten är inget kostsamt sy-
stem, vi använder basala 
funktioner som Word och Ex-
cel.

Fokus ligger på de stora pa-
tientgrupperna och mikro-
systemet, det vill säga mötet 
mellan vårdgivaren och pa-
tienten och miljön där mötet 
sker. 

Att följa alla 700 diagnoser 
som strömmar förbi vårdcen-
tralen under ett år skulle vara 
omöjligt, konstaterar Lars 
Matthiessen.

– Jag har valt att fokusera 
på de stora grupperna efter-
som jag tror att om vi bara lö-
ser det bra, så blir resten bra 
också.

I maj lämnade Lars Matthies-
sen, som nått pensionsåldern, 
rollen som enhetschef. Men 
han arbetar fortfarande som 
distriktsläkare två dagar i 
veckan och hjälper sin efter-
trädare Rolf Marling, en av 
vårdcentralens trogna di-
striktsläkare, att hantera 
Ratten. 

I dag mäts 30–40 områden, 
men nya läggs successivt in i 
Ratten. »Kontinuitet vid pla-
nerade läkarbesök« är ett av 
de färskaste. 

Målen sätts antingen upp 
utifrån nationella mål, exem-
pelvis Stramas mål om högst 
250 antibiotikarecept per 
1�000 invånare eller Social-
styrelsens målnivåer för dia-
betesvård. I en del fall har 
vårdcentralen dock valt att gå 
steget längre.

– Ett mål är ju bara ett mål 
tills man når det, sedan gäller 
det att flytta målsnöret så att 
man kliver ett steg till, säger 
Lars Matthiessen och tilläg-
ger att det förstås alltid finns 
en gräns.

– När det gäller antibiotika-
förskrivning ligger vi på en 

   nyheter kvalitetsutveckling

»Annars mäts 
oftast tillgänglighet 
och annat som är 
politikerstyrt, men 
här har vi imple-
menterat vården 
och kvaliteten på 
vården. Det som vi 
faktiskt håller på 
med som doktorer.«

Anders Hammar, distriktsläkare

 Arvika

▶ 
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sådan låg nivå att vi skulle 
kunna bomma patienter som 
faktiskt behöver antibiotika 
om vi sänkte målet ytterliga-
re.

Där det inte finns nationel-
la mål har vårdcentralen satt 
upp egna.

– Så gjorde jag till exempel 
med okloka läkemedel till 
äldre. Då tänkte jag »vi ska se 
om vi kan halvera det«. Och 
där är vi nästan nu.

Läkargruppen är positiv. En-
ligt Anders Hammar och kol-
legan Gunnar Michold är det 
relevanta områden som mäts. 
De tycker också att de tydliga 
målen och ständiga uppfölj-
ningarna lett till en gemen-
skap.

– Man sitter inte ensam på 
sin kammare och donar, utan 
är medveten om vad vi kan 
förbättra. Det gör att man 
känner sig inkluderad och 
har en känsla av att vi till-
sammans jobbar mot ett mål, 
säger Anders Hammar.

På en vägg som personalen 
passerar dagligen på väg till 
fikarummet sitter diagram 
uppfästade. Det är månad-
ens resultat från Ratten. Här 
kan personalen se hur vård-
centralen ligger till vad gäl-
ler exempelvis handhygien, 
diabetespatienter och anti-
biotikaförskrivning. Lars 
Matthiessen kallar skämt-

samt väggen »Wall of Fame«.
Några diagram är placera-

de över en linje på väggen – 
vilket innebär att de nått må-
len. Andra områden där vård-
centralen har lyckats sämre 
sitter under linjen. Till varje 
diagram finns en kommentar 
från ledningen, antingen i 
form av beröm eller – om må-
len inte uppnåtts – en uppma-
ning till bättring och några 
korta åtgärdsförslag i punkt-
form. 

– Nog släntrar jag förbi och 
tittar. Vi är dåliga på hygien 
ser jag, säger Anders Ham-
mar och studerar diagram-
men.

Vad tänker du om det?
– Jag funderar: »Hur sjut-

ton gör jag, gör jag rätt?« Och 
så skärper man till sig. Man 
måste bli påmind hela tiden. 

Hur väl helheten har lyckats 
symboliseras med en enkel 
grafisk figur som föreställer 
Värmlands landskapssymbol 
Värmlandsblomman. Där 
vårdcentralen har nått målet, 
har den blommat ut helt. Där 

måluppfyllelsen brister syns 
ett tydligt hack. 

– En del har undrat hur jag 
hunnit. Men grundjobbet är 
att  bygga upp systemet, att 
använda det kräver inte 
mycket tid. Det tar bara unge-
fär 1–2 timmar i månaden 
och då har jag kunnat ge en 
mycket god presentation till 
mina medarbetare över kva-
liteten, säger Lars Matthies-
sen.

Varje månad tas resultaten 
upp på läkarmöten, andra 
personalmöten och i vecko-
brevet. På läkarmötena bru-
kar läkarna även gå igenom 

journaler tillsammans. Då 
kan till exempel tio slumpvis 
utvalda fall av antibiotikaför-
skrivning nagelfaras.

– I början var det lite käns-
ligt, men det är det inte alls 
längre. Man lär sig genom att 
se hur andra har bedömt pa-
tienter, genom att man får se 
hur man själv gjort och får 
råd, säger Lars Matthiessen.

Han själv undgår inte hel-
ler granskningen. Under alla 
år som chef har han fortsatt 
arbeta kliniskt.

Med Ratten går det även att 
ta fram individuell statistik. 

– Det är väldigt svårt att 
krypa undan med Ratten. Om 
resultaten har uteblivit har 
jag varit så  taskig att jag tittat 
på individnivå, säger Lars 
Matthiessen.

En sådan gång var när han 
reagerade över den stora 
spridningen i läkargruppen 
gällande antibiotikaförskriv-
ning vid luftvägsinfektion. 
Hos en läkare hade 3 av 100 
patienter fått antibiotika, hos 
en annan hela 40 av 100. Då 
fick läkaren se sitt resultat, 
kopplat till ett genomsnitt 
och ett ytter- och innerläge.

– Det är viktigt att var och 
en får se hur de gjort i förhål-
lande till hur de ska göra. Då 
får du en chans att förändra. 
Hur ska man bli bättre om 
man inte vet att det man gör 
inte är bra?

Förutom att stödja läkare 
som sticker ut negativt har 
Lars Matthiessen använt 
Ratten i utvecklingssamtal 
och för att sätta lön.

Distriktsläkaren Gunnar Mi-
chold blir sporrad av de stän-
diga uppföljningarna.

– Det viktigaste med Rat-
ten är att den har gett oss en 
direkt feedback. Det blir en 
drivkraft att göra bättre. Och 
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detta är ratten
Ratten – skämtsamt döpt som 
ett svar på styrkorten som 
landstinget införde för att att 
leda och styra i önskad riktning 
– är slutprodukten av ungefär 25 
års arbete från distriktsläkaren 
och enhetschefen Lars Matthies-
sens sida. Systemet innehåller 
ingen programmering, utan är 

uppbyggt i Excel och Word.

Det går enkelt förklarat ut på att 
ett antal områden väljs ut och 
ett specifikt mål sätts upp för 
vart och ett av dem. Enhetsche-
fen matar in data varje månad i 
programmet som sedan räknar 
ut hur stor måluppfyllelsen är. 

Är målet inte uppfyllt, funderar 
man ut vad som kan göras för 
att nå dit.

Några exempel på områden där 
måluppfyllelsen mäts månads-
vis är läkemedelsförskrivning, 
trygg vård för sjuka äldre, 
okloka läkemedel, läkemedels-

genomgångar, tillgänglighet, 
förskrivning av beroende-
framkallande medel, hygien, 
antibiotika, antal besvarade 
telefonsamtal, kontinuitet vid 
planerade läkarbesök och sjuk-
frånvaro. När det gäller hygien 
kontrolleras resultatet genom 
stickprov.

Gunnar Michold,  
distriktsläkare:  
»Jag tror det handlar 
ganska mycket om 
Lars att vi lyckats så 
bra. Han har alltid 
varit intresserad av 
chefskapet, styrsy-
stem och vårdinne-
håll.«

Anders Hammar,  
distriktsläkare:  
»Det kanske låter lite 
larvigt, men jag tyck-
er att Ratten gör att 
man känner sig be-
tydligt mer inklude-
rad.«

Rolf Marling, ny  
enhetschef och 
distriktsläkare:  
»Att ha kvar Ratten 
var självklart. Den 
lever i verksam-
heten. Vi vill jobba 
med kvalitet och kva-
litetsutveckling.«

»Ett mål är ju bara 
ett mål tills man 
når det, sedan 
gäller det att flytta 
målsnöret så att 
man kliver ett steg 
till …«

Lars Matthiessen

»Ska vi få något 
gjort i det brus som 
vi lever i måste det 
finnas ett antal 
stabila mönster 
som vi kan plocka 
fram i olika situa-
tioner.«

Lars Matthiessen
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när vi lyckas känner man en 
stolthet för jobbet vi gör. Det 
har betydelse för motivatio-
nen.

Lars Matthiessen har arbe-
tat mycket med liknelser för 
att få med sig personalen i 
kvalitetsarbetet.

– Tänk er att alla ni är jätte-
duktiga musiker – ni kan era 
jobb och är duktiga med era 
patienter. Men hur låter det 
om ni spelar tillsammans? 
kan han fråga läkargruppen.

– I bästa fall har vi samma 
noter, takt och tonart, men 
det är inte säkert. Men när 
man kommit dit, när var och 
en börjar göra som det är 
sagt, då kan man få en kvali-
tetsförbättring.

För att få dem att spela i 
samma ton tror han på tyd-
lighet. Han har lagt åtskilliga 
timmar på att göra korta 
sammanfattningar av de vik-
tigaste beslutsunderlagen för 
de vanligaste diagnoserna. 
Socialstyrelsens nationella 
riktlinjer för diabetesvård 
som omfattar drygt 100 sidor 
och Landstinget i Värmlands 

egna riktlinjer på cirka 15 sid-
or har han exempelvis kokat 
ned till 15 rader. 

– Ska man få slitna, stressa-
de medarbetare att lyssna 
måste informationen vara så 
kort att de kan läsa den i stort 
sett genom att bara kika på 
den, säger han och fortsätter:

– Ser du de där raderna må-
nad efter månad, fastnar de 
till slut i din hjärna. Ska vi få 
något gjort i det brus som vi 
lever i måste det finnas ett 
antal stabila mönster som vi 
kan plocka fram i olika situa-
tioner.

Det systematiska arbetet har 
gett resultat. Vårdcentralen 
har höjt sig på flera områden. 
Målnivåerna för diabetesvår-
den är bland de bästa i Sveri-
ge. Och när det gäller vård-
centralens paradgren anti-
biotikaförskrivning kan det 
faktiskt vara så att de är bäst i 
världen. 

– Sverige är bäst i världen 
och Värmland är bäst i Sveri-
ge, och långa perioder har vi 
legat bäst till i Värmland, 

 säger Lars Matthiessen.
Enligt Anders Hammar har 

en attitydförändring skett 
hos patienterna, som numer 
sällan opponerar sig om läka-
ren bedömer att de inte behö-
ver antibiotika.

– Förr ville de gärna ha det, 
men nu förstår patienterna 
att vi försöker bromsa resi-
stensutvecklingen.

Men mest nöjd är Lars 
Matthiessen med helheten.

– Det stora i det här tycker 
jag är att vi lyckats få med alla 
kollegor, nått den nivå vi har 
nått och kan säga till våra pa-
tienter att vi ger en bra vård.

Han är förvånad över att 
modellen inte har fått större 
spridning. I dag finns den 
bara på enstaka vårdcentra-
ler i Värmland. Men han läm-
nar ändå chefsstolen med en 
känsla av tillförsikt.

– Jag kan säga att jag har 
lett och utvecklat verksam-
heten med ett patientfokus 
och vi kan visa att vi flyttat 
oss till en tätposition på 
många områden.

Marie Ström

   nyheter kvalitetsutveckling

Styrsystemet på vårdcentralen 
Verkstaden som Lars Matthies-
sen har utvecklat.

I dag mäts 30–40 områden, ett 
av dem är utredning och be-
handling av diabetespatienter.

Värmlandsblomman visar hur 
väl vårdcentralen har lyckats i 
måluppfyllelsen.

»Det stora i det här 
tycker jag är att vi 
lyckats få med alla 
kollegor, nått den 
nivå vi har nått och 
kan säga till våra 
patienter att vi ger 
en bra vård.«

Lars Matthiessen
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Från och med den 1 januari i 
år är all kurativ kirurgi vid pe-
niscancer i Sverige koncent-
rerad till två vårdenheter: 
Skånes universitetssjukhus i 
Malmö och Universitetssjuk-
huset i Örebro. Vården av en 
rad andra cancersjukdomar 
står på tur att koncentreras 
på liknande sätt.

I maj 2011 kom regeringen 
och SKL, Sveriges Kommu-
ner och landsting, överens 
om att påbörja en nationell 
samordning av delar av den 
högspecialiserade cancervår-
den. Det handlade om can-
cerformer som är sällsynta, 
eller som kräver särskilt 
komplicerade ingrepp.

För var och en av de här di-
agnoserna ville man koncen-
trera behandlingen till ett el-
ler ett par 
centra i lan-
det, som då 
fick möjlighet 
att specialise-
ra sig på just 
detta. Meto-
den kallas na-
tionell nivå-

strukturering, och till skill-
nad mot Rikssjukvården byg-
ger den på ett frivilligt 
samarbete.

I september 2013 beslöt re-
geringen och SKL att starta 
arbetet med de tre första pi-
lotprojekten – förutom pe-
niscancer gäller det mat-
strupscancer och mjukdels-
tumörer bakom bukhålan – 
och i maj 2014 valdes Örebro 
och Malmö ut till nationella 
centra för peniscancerkirurgi. 
Det senare beslutet fattades 
av RCC i samverkan, en sam-
arbetsorganisation av landets 
sex regionala cancercentra, 
och alla landsting har valt att 
följa rekommendationen.

Att börja med just penis-

cancerkirurgi var ingen till-
fällighet, säger urologen Ulf 
Håkansson, överläkare vid 
Skånes universitetssjukhus i 
Malmö och ordförande i den 
nationella styrgruppen för 
peniscancer:

– Här är det tydligt att det 
finns en vinst. Peniscancer är 
en sällsynt sjukdom; 140 fall 
om året i Sverige. Samtidigt 

har dessa fåtaliga fall, bara 
under de senaste femton 
åren, opererats på 60 olika 
sjukhus runt om i landet. 
Många av dessa sjukhus be-
handlade mindre än en hand-
full patienter per år.

Med begränsad erfarenhet 
blir det svårt att tillgodogöra 
sig nya, organsparande be-
handlingsmetoder. Det kan 
exempelvis innebära att en 
stor del av penis amputeras i 
onödan, eller att det görs för 
stora ingrepp på lymfkörtlar-
na.

– Det försämrar livskvali-
teten för patienten, säger Ulf 
Håkansson. Nästan nio av tio 
patienter överlever sin can-
cer, och då ska de gärna kun-
na använda penis till allt från 
att kissa till att ha samliv.

När de två svenska centru-
men skulle byggas upp letade 
man efter förebilder, och 
fastnade för två peniscancer-
centra i Amsterdam och Lon-
don. Där har man drivit på 
för centralisering, och hävdar 
att varje enhet måste ha ett 
upptagningsområde på minst 

   nyheter

I framtiden bör nationell 
högspecialiserad vård bedri-
vas på högst sex platser i 
landet och regional högspe-
cialiserad vård på högst tre 
platser per region, enligt re-
geringens särskilde utredare 
Måns Rosén.

Den tidigare SBU-ordföran-
den Måns Rosén fick förra 
våren regeringens uppdrag 
att se över hur den högspecia-
liserade vården kan utvecklas 
genom ökad koncentration.

– Vår utgångspunkt är pa-
tienterna. Och ett antal stu-
dier visar att både patienter 
och allmänhet tycker att kva-
litet och medicinska resultat 
är viktigare än närhet, sa han 
på ett möte med specialitets-
föreningarna i Stockholm 
förra veckan.

Uppdraget är dels att preci-
sera innehållet och omfatt-
ningen av begreppet högspe-
cialiserad vård och ta fram 
kriterier för nivåstrukture-
ring, dels att föreslå en mo-
dell för bedömning, urval, be-
slut och genomförande, upp-
följning och utvärdering. 

– Vi tror att det behövs en 
förändring av lagstiftningen. 
Vi tror även att det måste fin-
nas en ansvarig myndighet 
och professionella grupper 
som bestämmer vad som ska 
vara högspecialiserad vård 
och på vilka ställen, sa Måns 
Rosén, som ska lämna in sin 
slutrapport till regeringen i 
november. 

Utredningen skiljer på na-
tionell högspecialiserad vård 
och regional högspecialise-
rad vård. Den nationella hög-

specialiserade vården vill 
man koncentrera till max sex 
ställen i landet, medan den 
regionala bör utföras på max 
tre ställen per region.

Måns Rosén ser tre möjliga 
modeller för hur besluten ska 
tas:

 Ansvarig myndighet (troli-
gen Socialstyrelsen) beslutar 
vad som ska vara högspeciali-
serad vård, antal ställen och 
var den ska bedrivas. 

Regionerna beslutar till-
sammans om vad som ska 
vara högspecialiserad vård, 
antal ställen och var den ska 
bedrivas.

Staten beslutar vad som ska 
vara nationell högspecialise-
rad vård, antal ställen och var 
den ska bedrivas. Regionerna 
beslutar i sin tur om den regi-

onala högspecialiserade vår-
den.

Enligt honom lutar det åt 
det första eller sista alternati-
vet.

– När vi varit ute i regio-
nerna säger man »nej, det där 
klarar vi inte riktigt av«.

Utredningen anser att sär-
skilda professionella grupper 
bör få en nyckelroll när det 
gäller att bedöma vilken typ 
av vård som är lämplig samt 

Universitetssjukhuset i ÖrebroSUS, Malmö

Peniscancer modell för centralisering i     

Ulf Håkansson
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»Peniscancer är en 
sällsynt sjukdom; 140 
fall om året … Samti-
digt har dessa fåtaliga 
fall … opererats på 60 
olika sjukhus runt om i 
landet.«

Högspecialiserad vård föreslås  
finnas på sex platser i landet

vad är hög-
specialiserad vård?
Utredningens preliminära 
definition:

… komplex vård som kräver 
en viss volym för att kvalitet, 
patientsäkerhet och kun-
skapsutveckling ska kunna 
upprätthållas...

… och/eller kräver tvärpro-
fessionell kompetens och/
eller stora kostnader/inves-
teringar.
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hur många 
ställen den 
bör bedrivas 
på.

– Så har 
man jobbat i 
Danmark. 
Där tillsatte 
man 36 pro-
fessionella 
grupper som 
gick igenom all specialiserad 
vård och bestämde vad som 
skulle vara högspecialiserat.

Utredningen tycker även 
att bedömningen av vilken 
volym som sjukhus och ope-
ratörer ska komma upp i bör 
avgöras av professionella 
grupper.  

– Men man bör nog ha som 
utgångspunkt att man ska ut-
föra minst hundra ingrepp av 
en viss typ för att upprätthål-
la en god kvalitet och att varje 
kirurg eller operatör bör utfö-
ra minst 30 per år.

Utredningen utgår från ett 
grundantagande: ju oftare 

man gör något, desto bättre 
blir man på det.

– Man måste träna för att 
bli bra. Hade Zlatan varit lika 
bra om han bara tränat en dag 
i veckan?

I dag gör många sjukhus för 
få operationer, enligt Måns 
Rosén. Han pekar på statistik 
som visar att 10 svenska sjuk-
hus utför mindre än 3 njur-
canceroperationer per år och 
25 sjukhus mindre än 10.

– Det finns inte en enda 
systematisk översikt som pe-
kar på att det blir bättre med 
mindre volym, sa Måns 
Rosén. 

Enligt preliminära data 
som utredningsgruppen hål-
ler på att analysera kan en 
ökad koncentration av den 
högspecialiserade vården 
spara människoliv. Det ser 
nämligen ut som om en högre 
volym leder till lägre dödlig-
het och färre återinläggning-
ar.

Marie Ström

4 miljoner invånare. Ett an-
nat nyckelord är multi-
discipli närt tänkande, som 
innebär att de berörda speci-
alisterna samlas runt patien-
ten, i stället för att patienten 
ska skickas runt till olika spe-
cialister.

– Hela poängen är egentli-
gen centralisering, säger Ulf 
Håkansson. I Storbritannien 
fattade man ett politiskt be-
slut om detta i början av 
2000-talet. Nu, femton år se-
nare, kan de skörda resulta-
ten: bättre överlevnad, bättre 
livskvalitet och mer profes-
sionellt omhändertagande.

Varje tisdagseftermiddag 
håller enheten i Malmö i en 
nationell rond i form av en vi-
deokonferens. Där deltar inte 
bara personal från Malmö 
och Örebro, utan också från 
de andra universitetssjukhu-
sen. Under det första året 
hade ronden knappt 200 fall; 
eftersom antalet nya patien-
ter på ett år är cirka 140, 
innebär det att en del patien-
ter drogs flera gånger.

– Om du arbetade på ett 

vanligt universitetssjukhus 
före 2013 såg du kanske 20 
fall av peniscancer per år. Nu 
kan du gå på ronderna och 
helt plötsligt tiodubbla din 
erfarenhet. En stor fördel är 
också att patienten får en 
jämlik bedömning, oavsett 
var i landet han bor.

– En nackdel är att intres-
set kan svalna i regioner som 
inte får egna centra. Å andra 
sidan kan du delta i ronden 
och se betydligt fler fall. Är 
du intresserad, lär du dig mer.

Tycker du att cancervår-
den i Sverige skulle behöva 
centraliseras mer?

– Ja, jag tror det. Speciellt 
de cancerformer som har få 
fall, eller som är högspeciali-
serade med omfattande ki r-
urgiska ingrepp eller onkolo-
giska behandlingar. Jag har 
följt debatten i Danmark. Där 
har man en mycket starkare 
politisk styrning.

– Men det är svårt att veta 
var gränsen går. Att koncen-
trera vården av vanliga can-
cersjukdomar är till exempel 
inte så lyckat.

Miki Agerberg

   nyheter

  cancervården

läs mer på Läkartidningen.se

Måns Rosén

Läkarförbundet om 
Stiernstedts rapport: 
Saknar avsnitt om 
fortbildning
Läkarförbundet ställer sig posi-
tivt till det mesta som utredaren 
Göran Stiernstedt tar upp i sin 
diskussionspromemoria om hur 
sjukvården ska bli effektivare. 
Men man saknar ett avsnitt om 
fortbildning och är kritisk (se LT 
nr 5/2015) mot vad som står om 
jourerna.

Göran Stiernstedt har regering-
ens uppdrag att analysera hur 
sjukvården ska kunna utnyttja 
sina resurser så effektivt som 
möjligt. Uppdraget ska avslutas 
i december 2015, men för några 
månader sedan presenterade 
han en diskussions-pm med 
preliminära slutsatser halvvägs 
i arbetet.

Ny ledning på SKL
Sveriges Kommuner 
och landstings kon-
gress valde Lena 
Micko (S), (bilden) 
Linköpings kom-
mun, till ordförande 
för mandatperioden 
2015–2019.

Lena Micko är ordförande i 
kommunstyrelsen i Linköpings 
kommun, ett uppdrag som hon 

nu kommer att lämna. Som 
ordförande i SKL efterträder hon 
Anders Knape (M), Karlstads 
kommun.

Valet till ny styrelse för SKL 
innebär maktskifte; allianspar-
tierna är inte längre i majoritet. 
Den nya styrelsens 21 ordinarie 
ledamöter fördelar sig så här: 
11 ledamöter för S,V och MP, nio 
ledamöter för allianspartierna 
och en ledamot för SD. 

 Lag om registerforsk-
ning förlängs
Regeringen föreslår i en prome-
moria att den tillfälliga register-
lag, som instiftades för att rädda 
LifeGene-projektet, ska gälla till 
och med 2017. Då beräknas en 
permanent lagstiftning om forsk-
ningsdatabaser vara klar.

 Stockholm kan få nytt 
akutsjukhus
Ett helt nytt akutsjukhus kan 
komma att byggas i södra 
Storstockholm. Projektet ska nu 
utredas av landstinget som ett 
alternativ till en genomgripande 
ombyggnad av Södersjukhuset.

Läkare utan gränsers 
analys av ebolainsatsen:
»Epidemien ett globalt 
misslyckande«

Manliga läkare  
tjänar fortfarande mer

Genomsnittlig medellön för en 
landstingsanställd läkare var 
58 655 kronor i månaden i no-
vember 2014. För kvinnorna var 
snittlönen 2 500 kronor lägre och 
för männen nästan 3 000 kronor 
högre, det vill säga en skillnad 
mellan könen på närmare 5 500 
kronor i månaden. Det visar färsk 
lönestatistik för den lands-

tingskommunala sektorn från 
Läkarförbundet.

Löneskillnaderna mellan könen 
är störst i högre befattningar där 
andelen män också är större.

Medellönen för överläkare var 
70 349 kronor, för distriktsläkare 
71 763 kronor och för ST-läkare 
43 220 kronor i månaden.

Fler siffror på Läkartidningen.se

Läkare positiva till PAL-comeback
Läkare är positiva till att återin-
föra PAL, patientansvarig läkare, 
enligt en undersökning som Lä-
karförbundet gjort bland läkare, 
chefer och patientgrupper.

– Läkare vill ta ansvar för sina 
patienter. Man anser att PAL 
gynnar både läkare och patienter 
och leder till ökad effektivitet, sa 
Elin Ericson, ordförande i Läkar-
förbundets etik- och ansvarsråd, 
vid specialitetsföreningarnas 
möte i Stockholm den 25 mars.

Svaren tyder på att det är 
svårt att definiera ett PAL-skap 

som passar alla. Ytterligare ett 
problem är läkarbrist inom flera 
specialiteter. Det finns även en 
oro för för mycket byråkrati. För 
att införa PAL igen behövs också 
flexibilitet och resurser. Teamar-
bete kan vara en lösning.

Rapporten ska nu skickas ut på 
remiss till delföreningarna och 
och slutrapporten ska vara klar i 
början av juli.

– Sedan kommer vi att 
driva opinion mot att återinföra 
PAL-skapet på ett fungerande sätt.

Marie Ström
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I en nyligen publicerad svensk regis-
terstudie listar vi ett fåtal läkemedel 
som särskilt problematiska med avse-
ende på förekomst av betydelsefulla 
läkemedelsinteraktioner [1]. 
Ökad kännedom bland läka-
re om just dessa preparat bör 
kunna minska förekomsten 
av olämpliga kombinationer. 
Vi beskriver på nationell 
nivå vilka kombinationer av 
interagerande läkemedel 
som patienter i Sverige ex-
poneras för samt prevalen-
sen av dessa.

Läkemedelsbiverkningar 
är en betydande orsak till 
morbiditet och mortalitet. 
Patienter som exponeras för 
interagerande läkemedels-
kombinationer riskerar att drabbas av 
såväl biverkningar som otillräcklig be-
handlingseffekt. 

Läkemedelsregistret och Sfinx var bas
Vi utförde en registerbaserad studie för 
att förstå vilka potentiellt interageran-
de kombinationer av läkemedel som fö-
rekommer i den svenska befolkningen 
och identifiera vanliga problemprepa-
rat.

Alla receptbelagda läkemedel som 
hämtats ut på apotek i Sverige under en 
4-månadersperiod 2010 identifierades 

via Läkemedelsregistret och analyse-
rades med information från interak-
tionsdatabasen Sfinx (Swedish Finnish 
inter action x-referencing) [2, 3]. Detta 
förskrivarstöd är i dag integrerat i 
många elektroniska journalsystem i 
Sverige och finns tillgängligt på inter-
net för alla förskrivare (www.janusin-
fo.se). 

I Sfinx klassificeras interaktioner 
med avseende på klinisk betydelse från 
A till D. C-interaktioner definieras som 
kliniskt betydande, men de ska kunna 
hanteras med exempelvis dosjustering. 
D-interaktioner är kliniskt betydande 
och bör per definition undvikas [3]. I 
vår studie hade ca 3,2 miljoner indivi-
der förskrivits mer än ett läkemedel. 
Sfinx identifierade 2,5 miljoner möjli-
ga interaktioner (A till D) i detta mate-
rial, varav de som klassificerats som C- 
eller D-interaktioner analyserades vi-
dare. 

15 kombinationer gav 80 procent
Bland D-interaktioner stod 15 läkeme-
delskombinationer för hela 80 procent 

av den totala prevalensen. De 
fem vanligaste riskkombina-
tionerna var kinoloner eller 
tetracykliner i kombination 
med metalljoninnehållande 
läkemedel, kalium och kali-
umsparande diuretika, war-
farin och acetylsalicylsyra, 
protonpumpshämmare och 
klopidogrel samt diltiazem 
eller verapamil i kombina-
tion med betablockerare. 

Tio enskilda substanser 
var involverade i 94 procent 
av alla D-interaktioner. De 
fem vanligaste var warfarin, 

klopidogrel, kalium, acetylsalicylsyra 
och karbamazepin. 

Blödning och hjärtarytmi var vanli-
gast bland de biverkningar som D-inter-
aktionerna kunde ge upphov till, exem-
pelvis vid kombinationen warfarin och 
acetylsalicylsyra eller NSAID respekti-
ve kombinationen kalium och kali-
umsparande diuretika. 

Men ungefär hälften av alla C- och 
D-interaktioner utgjordes av läkeme-
delskombinationer med risk för mins-
kad eller utebliven behandlingseffekt. 
Analgetika som genomgår bioaktive-

ring, såsom tramadol och kodein, i kom-
bination med antidepressiva som häm-
mar denna bioaktivering, var det vanli-
gaste exemplet på sådan D-interaktion. 
Denna problematik har diskuterats i en 
tidigare medicinsk kommentar i Läkar-
tidningen [4].

Tydliga fynd bör ge ökad medvetenhet  
I en studie från Nederländerna identi-
fierade man tio läkemedelskombinatio-
ner som låg bakom 67 procent av total 
exponering för interagerande läkeme-
del [5]. Detta ger i likhet med våra fynd 
för D-interaktioner en bild av ett be-
gränsat antal läkemedel som orsak till 
en stor andel av interaktionerna. 

Vanliga läkemedel förekommer na-
turligtvis i större utsträckning i dessa 
tvärsnittsstudier, men ett begränsat an-
tal läkemedel har dessutom en betydan-
de interaktionspotential. 

För den förskrivande läkaren kan de 
tydliga fynden förhoppningsvis bidra 
till ökad medvetenhet om vanliga inter-

   klinik & vetenskap kommentar

Fåtal läkemedel dominerar bland 
kliniskt viktiga interaktioner
Svensk registerstudie listar problemläkemedel

sammanfattat
Bland D-interaktioner står 15 kombinatio-
ner av läkemedel för 80 procent av total 
prevalens, och 10 läkemedel är involverade 
i 94 procent.
Hälften av identifierade C- och D-interaktio-
ner medför risk för minskad eller utebliven 
effekt.
Ökad medvetenhet om vanliga riskkombi-
nationer och aktiv användning av förskrivar-
stöd bör bidra till säkrare behandling.

»Tio enskilda 
substanser var 
involverade i 94 
procent av alla 
D-interaktioner. 
De fem vanli-
gaste var warfa-
rin, klopidogrel, 
kalium, acetyl-
salicylsyra och 
karbamazepin.«

Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DEDP

Att vissa läkemedel inte går bra ihop kan 
ge både ökad och minskad läkemedelsef-
fekt. Några av de vanligaste riskkombina-
tionerna är kinoloner eller tetracykliner 
ihop med metalljoninnehållande läkeme-
del, kalium och kaliumsparande läkemedel 
samt warfarin och acetylsalicylsyra. 
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agerande läkemedel och därmed säkra-
re och effektivare behandling. 

Färre D-interaktioner hos kvinnor 
Associationen mellan kvinnligt kön och 
risk för att utsättas för en D-interaktion 
var i vår studie något mindre än för 
manligt kön. I en studie från 1999 rap-
porterades också lägre relativ risk för 
kvinnor att exponeras för D-interak-
tion än för män [6]. 

Fyndet är intressant, inte minst i lju-
set av att fler biverkningar rapporteras 
vid läkemedelsbehandling för kvinnor 
än för män [7, 8]. Olika teorier förekom-
mer om varför biverkningsrapportering 
skiljer sig mellan könen. Högre läkeme-
delskonsumtion hos kvinnor, att kvin-
nor får högre doser eller att kvinnor el-
ler deras behandlare skulle vara mer 
benägna att rapportera biverkningar 
har föreslagits liksom metabola, hor-
monella och farmakodynamiska skill-
nader mellan könen. 

Evidens för de olika teorierna varie-
rar dock [8, 9]. Fyndet att kvinnor i 
mindre utsträckning exponeras för 
D-interaktioner står således i viss kon-
trast till biverkningsrapporteringen. 
Möjligen kan det indikera att just läke-
medelsinteraktioner inte dominerar 
som utlösande orsak till ökad biverk-
ningsförekomst bland kvinnor, men 
detta bör studeras närmare.

Äldre patienter drabbas mer 
Socialstyrelsen tar i »Nationella indika-
torer för god vård« upp antalet personer 
i åldern 80 år och äldre som exponeras 
för D-interaktioner som en indikator på 
vårdkvalitet [10]. Tidigare studier har 
indikerat att hög ålder är associerad 
med ökad risk för läkemedelsinterak-
tioner [6, 11]. 

I vår studie var mycket riktigt äldre 
patienter i större utsträckning expone-
rade för läkemedelsinteraktioner. Men 
genom multivariatanalys såg vi att den-
na effekt var förklarad av antalet för-
skrivna läkemedel, som av förklarliga 
skäl var högre hos de äldre. Detta är i 
enlighet med tidigare resultat där man 
inkluderat både ålder och antal läkeme-
del i analysen [12]. 

Vanliga interaktioner
Även om läkemedelsinteraktioner är ett 
potentiellt stort problem, inte minst för 
äldre patienter som ofta är exponerade 
för flera läkemedel, varken kan eller bör 
interagerande läkemedel undvikas i 
samtliga fall. Socialstyrelsens indikator 
för vårdkvalitet är därmed inte helt 
okomplicerad. 

Bland de mest prevalenta D-interak-
tionerna i vår tvärsnittsstudie förekom-
mer direkt olämpliga kombinationer 
men även kombinationer som kan han-

teras i den enskilda kliniska situationen 
och dessutom vara medicinskt motive-
rade. Ett bra exempel utgörs av D-inter-
aktionen mellan tetracyklin- eller kino-
lonantibiotika och metalljoninnehål-
lande läkemedel såsom antacida eller 
kalktillskott. Vid samtidigt intag för-
sämras upptaget av antibiotika drama-
tiskt, vilket äventyrar behandlingsef-
fekten. Om patienten däremot instrue-
ras att separera intaget går det bra att 
använda läkemedlen under samma be-
handlingsperiod [13]. 

En annan vanligt förekommande 
kombination är kalium och kaliumspa-
rande diuretika, som kan vara indicerad 
i vissa fall men som förstås ökar risken 
för hyperkalemi och kan få allvarliga 
konsekvenser om behandlingen sätts in 
utan att följas upp [14]. 

Andra vanligt förekommande kombi-
nationer är mer uppenbart olämpliga, 
exempelvis kombinationen av risperi-
don och karbamazepin som kan leda till 
reducerad eller utebliven effekt av ris-
peridon [15]. 

Warfarin var det vanligast förekom-
mande läkemedlet bland D-interaktio-
nerna och förekommer även bland C-in-
teraktionerna. Det rör sig i dessa fall om 
kombinationer med additiv effekt på 
blödningsrisken. I vissa fall är sådana 
kombinationer indicerade, men de med-
för ökad blödningsrisk som ofta inte 
kan monitoreras med INR. 

Viktigt använda beslutsstöd
Våra fynd understryker alltså värdet av 
att använda beslutsstöd som Sfinx och 
att signalen som beslutsstödet kan ge-
nerera i det enskilda fallet alltid måste 
kombineras med individanpassade kli-
niska överväganden. Medvetenhet om 
vanligt förekommande interagerande 
läkemedel hos den enskilde läkaren är 
viktig för att identifiera kliniskt rele-
vanta interaktioner och optimera be-
handlingen i relation till biverknings-
risker eller hotande terapisvikt. 

Då man studerar hur läkemedel med 
interaktionspotential kombineras, 
väcks även frågan i vilken utsträckning 
de patienter som exponeras för dessa 
kombinationer faktiskt drabbas av en 
kliniskt betydande interaktionseffekt. 

Informationen i Sfinx, som ligger till 
grund för vår studie, bygger på värde-
ring av evidensen för klinisk betydelse 

av interaktionerna [3]. De vanligast fö-
rekommande D-interaktionerna är 
överlag väl dokumenterade. I enstaka 
fall är den kliniska betydelsen dock 
oklar. Även i de fall där klinisk effekt på-
visats i studier är det inte alla patienter 
som drabbas av en betydelsefull inter-
aktionseffekt. Det vore därför värde-
fullt med fler studier av den kliniska ge-
nomslagskraften hos läkemedelsinter-
aktioner generellt sett i svensk sjuk-
vård. 

Det är slutligen viktigt att notera att 
flera mindre vanliga kombinationer 
som inte framträder i denna typ av över-
gripande sammanställning kan ha stor 
klinisk betydelse samt att även B-inter-
aktioner kan ha kliniskt relevant effekt.

Säkrare och effektivare behandling
Många patienter är exponerade för 
kombinationer av läkemedel med risk 
för D-interaktion, som till stor del kan 
hänföras till ett relativt litet antal 
riskläkemedel. 

Kunskap hos förskrivande läkare om 
dessa riskläkemedel och medvetenhet 
om att vanliga interaktioner kan leda 
till både ökad och minskad läkemedels-
effekt samt ökad användning av förskri-
varstöd såsom Sfinx bör bidra till säkra-
re och effektivare behandling.

�Potentiella bindningar eller jävsförhållan-
den: Inga uppgivna.

   klinik & vetenskap kommentar
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autoreferat. Patienter som genomgår 
operation av pankreas på grund av can-
cer har bättre överlevnad om operatio-
nen görs på universitetssjukhus. Det vi-
sar en ny studie från Karolinska institu-
tet publicerad i British Journal of Sur-
gery.

Pankreascancer är den fjärde vanligas-
te orsaken till död i cancer. Kirurgi, 
ibland efterföljd av adjuvant kemotera-
pi, är den enda potentiellt botande be-
handlingen. Den allra vanligaste opera-
tionstypen är pankreatikoduodenekto-
mi (även kallad Whipples operation) 
som också utförs vid cancer i närliggan-
de organ. 

Operationen, som är mycket omfat-
tande, är associerad med betydande 
morbiditet och enbart 10–20 procents 
femårsöverlevnad. Tidigare studier har 
visat att sjukhusets årliga volym av ope-
rationen är av betydelse för överlevnad 
på kort sikt, men resultaten har varit 
motsägelsefulla i relation till långsiktig 
överlevnad, och få studier har under-
sökt om typ av sjukhus spelar roll för 
överlevnaden.

Data från svenska nationella register 
användes för att studera effekten av 

sjukhustyp och årlig sjukhusvolym på  
överlevnad efter pankreasresektion vid 
cancer i pankreas och närliggande or-
gan. Totalt inkluderades 3�298 patienter 
som genomgått operationen under åren 
1990–2010. Analyserna tog bland annat 
hänsyn till annan sjuklighet och remit-
tering till sjukhus utanför hemlands-
tinget.

Resultaten visade att den totala död-
ligheten var 28 procent lägre hos patien-
ter som opererades på universitetssjuk-
hus jämfört med hos patienter som ope-
rerades på icke-universitetssjukhus 
åren 2005–2010. 

Det fanns en trend över tiden för 
minskad dödlighet på kort sikt på uni-
versitetssjukhus jämfört med icke-uni-
versitetssjukhus. 

Patienter som opererades på universi-
tetssjukhus hade 14 procent lägre död-
lighet på lång sikt jämfört med patien-
ter som opererades på icke-universi-
tetssjukhus under alla kalenderperio-
der. Patienter som opererades på 
sjukhus med lägst årlig operationsvo-
lym (1–3 operationer per år) hade 60 
procent högre dödlighet på kort sikt 
jämfört med patienter som opererades 

på sjukhus med näst lägst årlig opera-
tionsvolym (4–6 operationer per år).

Värt att notera är att patienter som 
opererades på sjukhus med näst lägst 
årlig operationsvolym inte hade högre 
dödlighet på kort eller lång sikt jämfört 
med patienter som opererades på sjuk-
hus med högst årlig operationsvolym 
(fler än 18 operationer per år). Inget av 
resultaten påverkades nämnvärt av jus-
tering för tumörstadium i en subgrupp 
av patienterna.

Sammanfattningsvis är sjukhustyp as-
socierad med överlevnad efter pankre-
asresektion för cancer på både kort och 
lång sikt. Resultaten tyder på att hela 
sjukhusets resurser och kompetens är 
mer betydande för överlevnaden än en-
bart sjukhusets operationsvolym.

Maryam Derogar
AT-läkare, med dr, 

enheten för klinisk cancerepidemiologi, 
Karolinska institutet, Stockholm

Omid Sadr Azodi
leg läkare, docent, kliniken för  

kirurgi och urologi, Mälarsjukhuset

Derogar M, Blomberg J, Sadr-Azodi O. Br J Surg. 
2015;102:548-57.
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Bättre överlevnad när pankreascancer 
opererades på universitetssjukhus

Högt blodtryck är en viktig riskfaktor 
för stroke. Tidigare studier har under-
sökt sambandet mellan folsyra och stro-
ke, med motstridiga resultat.

Kinesiska forskare har genomfört en 
randomiserad, dubbelblindad studie 
som inkluderade drygt 20�000 vuxna i 
åldrarna 45–75 år med hypertoni, som 
inte tidigare haft stroke eller hjärtin-
farkt. De randomiserades till behand-
ling med enbart 10 mg enalapril, en 
blodtryckssänkande medicin av typen 
ACE-hämmare, eller enalapril och 0,8 
mg folsyra i ett kombinerat piller. Stu-
diedeltagarna följdes upp var tredje må-
nad, och det primära utfallsmåttet var 
första stroke.

Under en genomsnittlig uppföljnings-

tid på 4,5 år sågs en minskad risk för st-
roke i enalapril–folsyra-gruppen (ha-
zardkvot 0,79; 95 procents konfidensin-
tervall 0,68–0,93) jämfört med enala-
pril-gruppen. Även risken för sekundära 
utfallsmått såsom kardiovaskulär död, 
hjärtinfarkt och stroke var minskad.

Risken för hjärnblödning och för död 
av alla orsaker var densamma i båda 
grupperna. Behandlingsgrupperna skil-
de sig inte åt avseende förekomst av bi-
verkningar, följsamhet till medicinering 
(ca 70 procent), och uppmätta blod-
trycksnivåer under studieperioden (i 
snitt 140/83 mm Hg).

Enligt författarna visar resultaten att 
en kombinationsbehandling med enala-
pril och folsyra kan minska risken för 

stroke hos vuxna med högt blodtryck. 
Resultaten visar dock också att folsyra-
tillskotts inverkan på risken för stroke 
påverkas av både genotyp av MTHFR, 
genen som styr huvudenzymet i folsyra-
metabolismen, och folsyranivå i blodet, 
vilket bör undersökas vidare.

Ebba Lindqvist
AT-läkare, doktorand, Karolinska institutet, 

Stockholm

Yong H, et al. JAMA. Epub 15 mar 2015.  
doi: 10.1001/jama.2015.2274
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Den neurologiska sjukdomen multipel 
skleros (MS) tros orsakas av en kombi-
nation av genetiska faktorer och miljö-
faktorer. Men vilka faktorer i miljön bi-
drar egentligen, och vilka slutsatser kan 
man dra av den forskning som hittills 
gjorts? 

De frågorna har en grupp forskare från 
Grekland, Storbritannien och USA för-
sökt svara på i en artikel som presente-
ras i tidskriften Lancet Neurology. För-
fattarna har gått igenom 44 metaanaly-
ser, vilka i sin tur omfattar 416 olika 
studier, kring miljöfaktorer bakom MS. 
Till faktorerna som analyserats i studi-
erna avseende eventuell roll för upp-
komsten av MS hör bland annat utsläpp 
och miljögifter, trauman, rökning och 
vaccination.

Författarna drar emellertid slutsat-
sen att resultaten av många av de stu-
dier som gjorts kan ifrågasättas och ef-
terfrågar ny forskning inom fältet. 
Finns det då några miljöfaktorer som 
trots allt kan anses ha bra stöd i den 
forskning som undersökts? 

Det gör det, menar författarna. Rök-
ning, infektiös mononukleos och en 
markör för Ep stein–Barr-viruset är de 
faktorer där det finns starkast evidens 
för att de faktiskt påverkar risken för 
sjukdomen. 

I en kommentar till artikeln, som även 
den presenteras i Lancet Neurology, 
konstateras att vi sett stora landvin-
ningar inom MS-området under senare 
år. Både vad gäller tillskott till den far-
makologiska arsenalen och kunskapen 
om genetiken bakom sjukdomen. Vilka 
miljöfaktorer som bidrar till MS vet vi 
däremot fortfarande ganska lite om.

Anders Hansen
specialistläkare, psykiatri

Belbasis L, et al. Lancet Neurology. Epub 3 feb 2015. 
doi: 10.1016/S1474-4422(14)70267-4

autoreferat. Läkemedelsindustrin är 
en viktig källa till läkemedelsinforma-
tion. Industrins marknadsföring kan 
dock leda till användning av icke-ända-
målsenliga eller onödigt dyra läkeme-
del [1]. 

En ny studie, publicerad i PLoS Medi-
cine, har analyserat marknadsföring i 
Sverige och Storbritannien 2004–2012 
samt de egenåtgärdssystem som indu-
strin i de båda länderna inrättat för till-
synen av marknadsföringen [2]. Slutsat-
sen är att det finns en diskrepans mel-
lan branschens etiska regler och vad 
många företag faktiskt gör.

I Sverige finns sedan länge ett egenåt-
gärdssystem med Informationsgransk-
ningsmannen (IGM) och Nämnden för 
bedömning av läkemedelsinformation 
(NBL), dit företag, organisationer, läka-
re och andra individer kan vända 
sig med klagomål. Huvudman 
för IGM och NBL är Läkeme-
delsindustriföreningen 
(LIF). 

I Storbritannien finns 
motsvarande instanser. 
Studien jämförde de svens-
ka och brittiska systemen. 
Noterbart är att det brittiska 
systemet i vissa avseenden är 
mer transparent. I Storbritannien 
publiceras årligen överskådliga rappor-
ter med data om anmälningar och do-

mar samt en ekonomisk årsredo-
visning. I båda länderna 

betalar företagen avgif-
ter vid regelbrott som 
används för att finan-
siera systemen, men i 
Storbritannien utdöms 
också icke-ekonomiska 
straff vid allvarliga re-

gelbrott, till exempel 
publicering av »repri-

mander« i fackpressen. 
En annan viktig skillnad rör respek-

tive läkemedelsmyndighets roll. I Stor-
britannien förhandsgranskar läkeme-
delsverket (MHRA) annonser vid pro-
duktlansering, något som inte sker i 
Sverige. 

Och medan det svenska Läkemedels-
verket i stor utsträckning skickar sina 
klagomål om marknadsföring till NBL 
utreder det brittiska läkemedelsverket i 
princip alltid sådana självt.

Studien visar att  2004–2012  dömdes i 
Sverige bolag för regelbrott i 536 fall, 
det vill säga i snitt mer än en gång i 

veckan. För Storbritannien var siffran 
597. I Sverige kom endast 7 procent av 
klagomålen från sjukvårdspersonal 
mot 40 procent i Storbritannien. 

De totala avgifterna för regelbrott var 
447�000 euro och 765�000 euro per år i 
snitt i Sverige respektive Storbritan-
nien, vilket motsvarar runt 0,01 procent 
respektive 0,005 procent av industrins 
försäljningsintäkter. En majoritet av 
regelbrotten rörde vilseledande påstå-
enden. Noterbart är att ungefär 20 pro-
cent av alla fall bedömdes som allvarli-
ga, exempelvis på grund av marknads-
föring off-label, till allmänheten eller 
med risk för patientsäkerheten.

En svaghet i studien är att den bygger 
på upptäckta regelbrott, vilket innebär 
att industrins oetiska aktiviteter san-
nolikt underskattas. I studien diskute-

ras sätt att minska den oetiska 
marknadsföringen, exempelvis 

genom kännbara böter och 
ökad tillsyn. Sådana refor-
mer är dock ingen garanti 
för oberoende läkeme-
delsinformation eftersom 
detta kräver mer oberoende 

klinisk forskning.
Författarna föreslår därför 

ett system efter italiensk modell 
där företagen betalar drygt 5 procent 

av marknadsföringsbudgeten i skatt till 
en fond för oberoende klinisk forsk-
ning. I EU skulle detta inbringa upp-
skattningsvis 0,9–2,7 miljarder euro till 
klinisk forskning.

Shai Mulinari
fil dr, enheten för socialepidemiologi,  

institutionen för kliniska vetenskaper;  
sociologiska institutionen, Lunds universitet

1. Spurling GK, et al. PLoS Med. Epub 19 oct 2010. 
doi: 10.1371/journal.pmed.1000352.

2. Zetterqvist AV, Merlo J, Mulinari S. PLoS Med. 
Epub 17 feb 2015. doi: 10.1371/journal.
pmed.1001785

Bristande kunskap 
om miljöfaktorer 
bakom MS

Många allvarliga regelbrott  
när läkemedel marknadsförs
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Vilka miljöfaktorer som bidrar till MS vet vi 
fortfarande ganska lite om.
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SIKTA LÅGT
 Statin + EZETROL® (ezetimib) kan 

hjälpa dina patienter nå mål!1

För patienter som inte uppnått LDL-C-mål med generisk statin.

1. Bays et al. Am J Cardiol. 2013;112(12):1885-95
EZETROL (ezetimib) kolesterolabsorptionshämmare (Rx; (F); SPC sept 2013) tabletter 10 mg. 
Indikationer: EZETROL givet tillsammans med en statin är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med primär hyperkolesterolemi (icke-
familjär och heterozygot familjär) som inte är adekvat kontrollerade med en statin enbart. EZETROL i monoterapi är indicerat som tilläggsterapi 
till diet till patienter med primär hyperkolesterolemi (icke-familjär och heterozygot familjär) hos vilka en statin anses olämplig eller inte tolereras. 
EZETROL givet tillsammans med en statin, är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med homozygot familjär hyperkolesterolemi. Annan 
kompletterande behandling (t ex LDLaferes)  kan ges. EZETROL är indicerat som tilläggsterapi till diet till patienter med homozygot familjär sitosterol-
emi. Fördelaktig effekt av EZETROL på kardiovaskulär  morbiditet och mortalitet har ännu inte fastställts. 
Kontraindikationer:  Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något av hjälpämnena. När EZETROL ges tillsammans med en statin bör  
produktresumén för det aktuella läkemedlet konsulteras. EZETROL givet tillsammans med en statin är kontraindicerat under graviditet och amning. 
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En majoritet av de individer som dör i 
hjärtsjukdom avlider redan före an-
komst till sjukhus på grund av ett plöts-
ligt och oväntat hjärtstopp. 

Orsaken till plötsligt hjärtstopp är i 
de allra flesta fallen, ca 60–70 
procent, en bakomliggande 
hjärtsjukdom. Medianåldern är 
71 år, och 31 procent av de drab-
bade är kvinnor. Det är ytterst 
sällsynt att unga <18 år drabbas. 

Cirka två tredjedelar av alla 
hjärtstopp inträffar i hemmet, 
och de är oftast bevittnade. Årli-
gen drabbas ca 275�000 individer i Euro-
pa av hjärtstopp, och av dessa sker ca 
10�000 i Sverige. 

Behandling inleds av ambulansperso-
nal i ca 5�000 av dessa 10�000 fall, och 
överlevnaden i Sverige var 2013 ca 500 
individer (10 procent). Detta är dock en 
avsevärd ökning med fler än 300 indivi-
der per år bara de senaste 10 åren. 

Vad gäller överlevnad är det viktigt att 
sätta denna i ett historiskt perspektiv. 
Betänk att för 50 år sedan överlevde 
praktiskt taget ingen ett hjärtstopp 
vare sig på eller utanför sjukhus. Detta 
gällde tiden innan defibrillatorn blev 
mer allmänt spridd och accepterad. Vi 
har därför det senaste decenniet sett en 
dramatisk ökning av antalet överlevna-
den efter hjärtstopp. 

Vidare ska poängteras att de allra 
flesta som överlever ett hjärtstopp utan-
för sjukhus också överlever sjukhusvis-
telsen och kan skrivas ut till ett liv helt 
jämförbart med den livskvalitet de hade 
före händelsen. 

Mycket av den överlevnadsökning som 

noterats under de senaste åren är ett 
resultat av idogt forsknings- och ut-
vecklingsarbete. Sverige tillhör i dag de 
främsta länderna inom hjärtstopps-
forskning med starka grupper i Umeå, 
Uppsala, Stockholm, Skåne och Göte-
borg. 

Svenska rådet för hjärt–lungräddning 
(HLR-rådet) och Hjärt–Lungfonden 
har gemensamt satt upp målet att rädda 

1�200 individer utanför 
sjukhus till livet varje år. 
Detta mål måste betrak-
tas som ytterst relevant, 
eftersom motsvarande 
överlevnadsnivåer har 
uppnåtts i bl�a Holland, 
USA (Seattle) och Norge, 
där överlevnad i storleks-

ordningen 15–20 procent redovisats. 
Flera faktorer är av avgörande bety-

delse för att den drabbade ska överleva. 
Man talar ofta om begreppet »kedjan 
som räddar liv«: 
• ��Snabbt larma 112 efter tidig identifie-

ring av tillståndet. 
• ��Tidig start av hjärt–lungräddning 

och tidig defibrillering. 
• ��Tidigt och avancerat omhänderta-

gande och bra samspel mellan sam-
hällets alla aktörer, räddningstjänst, 
ambulans och akutsjukvård.

• ��Tidig och rätt vård på sjukhus, inklu-
sive rehabilitering och uppföljning. 

Samtliga länkar i denna »överlevnads-
kedja« har stor betydelse för den lång-
siktiga prognosen för den drabbade. 

I detta nummer av Läkartidningen be-
lyses och uppdateras läsaren om kun-
skapsläget inom området plötsligt 
hjärtstopp med huvudsaklig inriktning 
på hjärtstopp utanför sjukhus.�

LEIF SVENSSON, professor, hjärtkliniken, 
Södersjukhuset; Hjärtstoppscentrum, 
 Karolinska institutet, Stockholm
leif.svensson@ki.se

TEMA: HJÄRTSTOPP

»Överlevnadskedjan« 
måste vara hållfast
Prognosen vid ett oväntat och plötsligt hjärtstopp är be-
roende av att alla länkar i »överlevnadskedjan« håller,  
alltifrån 112-samtalet till uppföljning. Var tionde person 
som drabbas av hjärtstopp överlever; en bra siffra histo-
riskt sett, men den kan bli ännu bättre. 
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alla hjärtstopp 
inträffar i 
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Vid ett plötsligt och oväntat hjärtstopp  i Sverige i dag, där 
hjärt–lungräddning (HLR) påbörjas, är chansen att patienten 
ska överleva de följande 30 dagarna drygt 10 procent om hjärt-
stoppet inträffar utanför sjukhusets väggar och 30 procent 
om hjärtstoppet inträffar på sjukhuset [1]. Internationell lit-
teratur visar att överlevnadssiffrorna för hjärtstopp utanför 
sjukhus varierar mellan 3 och 20 procent vad avser andelen 
som kan skrivas ut levande från sjukhus [2, 3]. För hjärtstopp 
på sjukhus varierar motsvarande siffror mellan 15 och 40 pro-
cent [4, 5]. Överlevnadschansen är alltså ca 3 gånger större vid 
hjärtstopp på sjukhus. De två viktigaste orsakerna till denna 
skillnad är dels att man vid hjärtstopp på sjukhus kan selekte-
ra bort många patienter med kända terminala sjukdomar på 
ett annat sätt än utanför sjukhus [6, 7], dels att tid till påbör-
jande av behandling är mycket kortare på sjukhus [8].

De faktorer som är av betydelse för prognosen kan indelas i 
fem grupper:

1. Patientkarakteristik: ålder, kön och komorbiditet.
2. Patienten själv (i första hand kan patienten ge larm om 

förvarningssymtom).
3. Omständigheterna kring hjärtstopp (plats, bevittnande-

grad, initial rytm och eventuell rytmövervakning).
4. Systemfaktorer (kedjan som räddar liv). Till dessa är 

knutna såväl den traditionella sjukvården och organiserade 
räddningsinsatser (räddningstjänst, polis) som enskilda indi-
vider (i första hand vittnen till hjärtstoppet).

5. Övriga. Hit kan räknas kvaliteten på HLR, temporala 
faktorer, geografiska faktorer samt attityder bland kommun-
invånare och sjukvårdspersonal.

Hjärtstopp utanför sjukhus
Antalet fall av plötsliga och oväntade hjärtstopp där HLR på-
börjas har i Europa rapporterats vara 37 per 100�000 perso-
ner/år [9] och i USA 52 per 100�000 personer/år [10]. Aktuella 
siffror från Sverige indikerar att det handlar om 50 per 
100�000 personer/år [1]. De olika faktorernas betydelse för 
prognos kan skisseras enligt följande:

1. Ålder, kön och komorbiditet.
Ålder. Det förefaller gå sämst för de allra yngsta och de allra 
äldsta. Överlevnaden för barn under 1 år (plötslig spädbarns-
död) och patienter över 90 år är mycket låg. Allra bäst går det i 
åldrarna mellan 10 och 35 år. Därefter sjunker överlevnaden 
successivt med ökande ålder [1, 11-15].

Kön: Även om kvinnor inte har visats ha en högre överlevnad 
än män så har kvinnligt kön visat sig vara en oberoende pre-
diktor för ökad överlevnad, speciellt i den tidiga fasen, det vill 

säga att personen läggs in levande på sjukhus [16-18]. Kvinnor 
förväntas nämligen ha en lägre överlevnad än män eftersom 
de är äldre, mindre ofta har kammarflimmer och mindre ofta 
får tidigt insatt HLR (HLR före ambulansens ankomst) av ett 
vittne. Överlevnadsvinsterna för kvinnor är möjligen mest 
påtagliga i yngre åldrar [19, 20]

Komorbiditet. Tidigare känd diabetes och hjärtsvikt har visat 
sig vara associerade till en sämre prognos [21].

2. Patienten själv.  En högre chans till överlevnad har rap-
porterats om hjärtstoppet inte inträffar förrän ambulansen 
är framme hos patienten [22, 23]. Förutsättningen för att det-
ta ska ske är att patienten agerar (själv eller via anhörig) och 
ringer 112 på grund av förvarningssymtom. Dessa symtom 
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Flera faktorer påverkar prognosen

sammanfattat
Ett stort antal faktorer påverkar 
chansen till överlevnad efter 
inträffat hjärtstopp såväl utanför 
som på sjukhus. En del av dessa 
faktorer är påverkbara. Detta 
gäller i första hand tiden till 
påbörjande av behandling. Här 
kommer i framtiden tillgång till 
automatiska defibrillatorer att 
spela en stor roll, vilket diskute-
ras mer detaljerat i andra artiklar 
i temat. Faktorer av prognostisk 
betydelse är:
1. Patientkarakteristik som 
ålder, kön och komorbiditet.
2. Patienten själv (i första hand 
genom att patienten kan ge larm 
om förvarningssymtom).

3. Omständigheterna kring 
hjärtstoppet (plats, bevittnande-
grad, initial rytm och eventuell 
rytmövervakning).
4. Systemfaktorer (kedjan som 
räddar liv). Till dessa är knutna 
den traditionella sjukvården, 
organiserade räddningsinsatser 
(räddningstjänst, polis) och 
enskilda individer (i första hand 
vittnen till hjärtstoppet).
5. Andra faktorer, som kvalitet 
på HLR, temporala faktorer, geo-
grafiska faktorer samt attityder, 
som sannolikt också kan påverka 
prognosen genom bland annat 
inverkan på systemfaktorer.

JOHAN HERLITZ, professor, Hög-
skolan i Borås, Registercentrum, 
Västra Götaland, Göteborg
Johan.herlitz@hb.se
LEIF SVENSSON, professor, 
hjärtkliniken, Södersjukhuset, 

Hjärtstoppscentrum, Karolinska 
institutet, Stockholm
ANNELIE STRÖMSÖE, med dr, 
leg sjuksköterska, Högskolan 
Dalarna och Landstinget Dalar-
na, Falun

Många faktorer påverkar chansen att 
överleva hjärtstopp. En del av dem går att 
påverka. Det gäller framför allt tiden till 
start av behandling.

Citera som: Läkartidningen. 2015;112:C9LH

Tiden är viktig. Tiden från hjärtstopp till larm, tiden från hjärtstopp 
till start av HLR och tiden från larm till ambulansens ankomst kan 
alla kopplas till överlevnadschans.
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kan vara hjärtinfarktrelaterade, som bröstsmärtor, andnöd 
etc. Det är heller inte ovanligt med en tolererbar kammarta-
kykardi som sedermera degenererar till kammarflimmer.

3. Omständigheter kring hjärtstoppet.  Ett flertal fakto-
rer påverkar prognosen. Den starkaste prediktorn är den 
ini tiala rytmen [24, 25]. Om den första registrerade EKG- 
rytmen är ett kammarflimmer så ökar chansen till överlev-
nad dramatiskt jämfört med om patienten har asystoli eller 
pulslös elekt risk aktivitet. Även bevittnandegrad spelar en 
avgörande roll. I stort sett alla överlevare rekryteras från 
bevittnade hjärtstopp [26]. Slutligen har platsen där hjärt-
stoppet inträffade visat sig vara starkt associerad till chan-
sen till överlevnad. Om hjärtstoppet inträffar i hemmet så är 
överlevnaden mycket lägre [27, 28]. Detta hänger säkert ihop 
med att de patienter som insjuknar i hemmet är äldre och 
sjukare. De har också oftare ett obevittnat hjärtstopp, och 
livräddaringripanden dröjer. Agonal andning har rapporte-
ras som en prognostiskt gynnsam faktor [29]. Förekomst av 
kräkning har å andra sidan rapporterats vara en ogynnsam 
riskindikator [30].

4. Systemfaktorer.  Olika tidsfaktorer, som tid från hjärt-
stopp till larm [31], från hjärtstopp till start av HLR [32] och 
från larm till ambulansens ankomst till patienten [24, 33], har 
alla visats ha ett omvänt samband med överlevnad. Ju kortare 
tid, desto större chans att patienten ska överleva. En tidig dia-
gnos på larmcentralen och tidig upptäckt av hjärtstopp har 
också visats vara betydelsefulla för utfallet [34].

5. Övriga faktorer.
Kvaliteten på HLR. Faktorer som bröstkompressionernas 
djup, tiden från avslutande av bröstkompressioner till de-
fibrillering (»hands off«-intervall) har indirekt eller direkt 
visats vara associerade till ökad överlevnad, i första hand på 
kort sikt [35, 36]. I Figur 1 visas 30 dagars överlevnad i relation 
till om HLR startat före ambulansens ankomst och om den 
som startade HLR var medicinskt utbildad eller inte. Resulta-
ten redovisas för bevittnade och ej bevittnade fall.

Temporala faktorer.  Erfarenheter från Seattle, USA, antyder 
att chansen till överlevnad efter hjärtstopp utanför sjukhus är 
sämst under natten och bäst mitt på dagen. Där noterades ten-
denser till att överlevnaden var högst på måndagar [37]. Er-
farenheter från Sverige har inte kunnat konfirmera någon 
dygns- eller veckorytm vad avser överlevnad efter hjärtstopp 
utanför sjukhus [8]. Det har heller inte visats att årstidsfak-
torn spelar roll för chansen till överlevnad.

Geografiska faktorer.  Något klart samband mellan regional 

befolkningstäthet och överlevnad efter hjärtstopp utanför 
sjukhus har inte kunnat bekräftas [38]. Däremot har man 
kunnat visa, såväl i som utanför Sverige, att befolkningstäthe-
ten inom regioner är associerad med överlevnad. Inom mind-
re tätt befolkade kommuner där ambulansresponstiden är 
längre är överlevnaden således lägre [33].

Attityder. Rent teoretiskt skulle attityder till HLR kunna på-
verka utfallet på flera olika sätt. Det kan handla om rädsla att 
skada patienten, tron på ett framgångsrikt resultat samt följ-
samhet till gällande riktlinjer [39-41]. Det är naturligtvis 
svårt att evidensbasera samband mellan attityder bland kom-
muninvånare och sjukvårdspersonal och chans till överlev-
nad efter hjärtstopp utanför sjukhus.

Hjärtstopp på sjukhus
Faktorer av betydelse för hjärtstopp på sjukhus kan beskrivas 
på ett likartat sätt.

1. Patientkarakteristik. Även här spelar ålder och komorbi-
ditet en stor roll [42, 43]. Vad avser kön så har inte lika starka 
data framkommit som skulle indikera att kvinnligt kön är en 
oberoende prediktor för förbättrad prognos. I det amerikans-
ka hjärtstoppsregistret har dock de yngre kvinnorna en bättre 
prognos jämfört med männen [44].

2. Patienten själv.  Även på sjukhus borde patientens till-
kännagivande av förvarningssymtom som bröstsmärta och 
andnöd vara prognostiskt gynnsamt. På många svenska sjuk-
hus kan man i dagsläget använda så kallade mobila intensiv-
vårdsgrupper (MIG-team) som möjligen kan förbättra patien-
tens prognos [45].

3. Omständigheter kring hjärtstoppet. Precis som vid 
hjärtstopp utanför sjukhus så är prognosen bäst om hjärt-
stoppet är bevittnat [1] och om den första registrerade 
EKG-rytmen är kammarflimmer [8, 46]. Även platsen för in-
träffat hjärtstopp är av betydelse. Således är överlevnads-
chansen allra störst om patienten får sitt hjärtstopp på angio-
grafilaboratorium eller på hjärtinfarktavdelning. Då blir in-
satstiderna extremt korta [47]. Sämst är prognosen om patien-
ten får sitt hjärtstopp på en vårdavdelning. Då kan det dröja 
åtskilliga minuter innan räddningsteamet är på plats. På sjuk-
hus är hjärtrytmen övervakad på cirka hälften av patienterna 
som drabbas av hjärtstopp. Det är prognostiskt gynnsamt om 
hjärtstoppet inträffar under pågående monitorering [48, 49].

4. Systemfaktorer. På samma sätt som vid hjärtstopp utan-
för sjukhus så är tiden från inträffat hjärtstopp till start av 
HLR [50] och till defibrillering [51, 52] omvänt proportionell 
mot chans till överlevnad. Vid hjärtstopp på sjukhus får även 
den första länken, det vill säga tidig upptäckt av varningsteck-
en, extra stor betydelse. Det har nämligen visats att en stor 
andel av hjärtstopp på sjukhus föregås av ändringar av vital-
parametrar (sänkt blodtryck, ökad hjärtfrekvens, ökad and-
ningsfrekvens och sänkt syremättnad) [53].

5. Övriga faktorer.
Kvalitet på HLR. Även vid hjärtstopp på sjukhus är sannolikt 
kvaliteten på HLR av vikt för prognos. Här har man bland an-
nat visat att kompressionstakten ofta är för låg och att kom-
pressionstakten är associerad med sannolikheten för att pa-
tienten ska återfå en pulsgivande rytm [54].

Temporala faktorer. Vid hjärtstopp på sjukhus har studier från 
såväl USA som Sverige visat att chansen till överlevnad är 
större om hjärtstoppet inträffar på dagen jämfört med om det 
inträffar på kvällen eller natten [8, 55]. Det har också visats att 
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Figur 1. 30 dagars överlevnad i relation till om hjärt–lungräddning 
påbörjats före ambulansens ankomst (Svenska Hjärt-Lungrädd-
ningsregistret).
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Hjärnan är det organ som är mest känsligt för den globala 
ischemi som uppkommer vid hjärtstopp. Inom få minuter på-
börjas skadliga processer som kan leda till cell- och vävnads-
undergång om inte blodflödet återkommer. Hos dem som 
återfår cirkulation efter hjärt–lungräddning uppstår dessut-
om ett flertal skadliga processer i samband med reperfusion 
av ischemisk vävnad. Sammantaget leder detta till förändrad 
cellsignalering, aktivering av fria syreradikaler, inflamma-
tion och celldöd. Bland de patienter som återfått cirkulation, 
lagts in på intensivvårdsavdelning och behandlats med mo-
dern intensivvård är risken att avlida minst 50 procent [1].

Under decennier har forskare försökt identifiera läkemedel 
och behandlingsstrategier som skulle kunna minska hjärn-
skademekanismerna vid hjärtstopp, men få positiva resultat 
har presenterats. Nedkylning till temperaturer under krop-
pens normaltemperatur är den intervention som djurexperi-
mentellt visat sig vara mest lovande. Ju djupare nedkylning, 
desto mer skydd, men omvänt ökar risken för biverkningar 
och skada vid lägre temperaturer. Om nedkylningen påbörjas 
redan före ischemi och reperfusion syns de starkast skyddan-
de effekterna, vilket utnyttjats kliniskt bland annat inom 
hjärt–kärlkirurgi med kontrollerat kortvarigt cirkulations-
stopp. Djurexperiment har emellertid även visat skyddande 
effekt om nedkylningen påbörjats under timmarna efter re-
perfusionen, och det finns data som tyder på att en förlängd 
nedkylningsperiod skulle kunna kompensera för en senare 
start [2]. Dessa fynd motiverade studier av nedkylning på pa-
tienter som haft hjärtstopp även om behandlingen inleddes 
flera timmar efter hjärtstoppet och ankomst till sjukhus [3]. 

År 2002 publicerades två kliniska studier i New England 
Journal of Medicine, som båda visade en positiv effekt av ned-
kylning till 32–34°C under 12–24 timmar efter återkomst av 
cirkulation hos patienter som fått hjärtstopp utanför sjukhus 
med ventrikelflimmer som första rytm. Effekten som påvisa-
des motsvarade att endast mellan sex och sju patienter behöv-
de behandlas för att ytterligare en patient skulle överleva med 
god neurologisk funktion [4,�5]. Dessa fynd medförde att ned-
kylning infördes i klinisk praxis i stora delar av världen, och 
Sverige var bland de länder som tidigast nådde en bred upp-
slutning runt behandlingen. Det fanns dock farhågor att kyl-
behandlingen skulle kunna innebära att fler överlevde med 
bestående neurologiska funktionsnedsättningar. Bland annat 
av denna anledning tog svenska forskare initiativ till att skapa 
ett kliniskt register, Hypothermia network registry, för att 
följa effekten av implementeringen av kylbehandling. Farhå-
gorna besannades ej – nio av tio överlevare hade en god neuro-
logisk funktion [1] – men samtidigt uppstod nya funderingar i 
och med att registermaterialet analyserades. Bland annat 
kunde registerdata inte påvisa några samband med förbättrad 
neurologisk funktion om nedkylningen påbörjades tidigare 
eller om måltemperaturen nåddes snabbare. Det fanns dess-
utom de som menade att behandlingen införts alltför snabbt 
utan att adekvata studier hade blivit genomförda, och SBU re-
kommenderade att nedkylning endast skulle användas inom 
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Oviss effekt  
av nedkylning  
efter hjärtstopp

sammanfattat
När hjärtat stannar utsätts 
kroppens vävnader för upphävt 
blodflöde och upphävd syrgasle-
verans, så kallad ischemi.
Hjärnan är det organ som är 
mest känsligt för denna ischemi.
Bland de patienter som återfått 
cirkulation, lagts in på intensiv-
vårdsavdelning och behandlats 
med modern intensivvård är ris-

ken att avlida minst 50 procent.
Nedkylning till temperaturer 
under kroppens normaltempe-
ratur är den intervention som 
djurexperimentellt visat sig vara 
mest lovande.
Ju djupare nedkylning, desto 
mer skydd, men omvänt ökar ris-
ken för biverkningar och skada 
vid lägre temperaturer.
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STEN RUBERTSSON, professor, 
överläkare, anestesi- och inten-
sivvårdskliniken, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala

Fortfarande finns inte alla svar på hur  
patienter bäst behandlas efter ett hjärt-
stopp; om nedkylning bör ske och i så fall 
till vilken temperatur. Nya riktlinjer är på 
väg under 2015.  

Citera som: Läkartidningen. 2015;112:DDPS

»Ju djupare nedkylning, desto mer 
skydd, men omvänt ökar risken för  
biverkningar och skada vid lägre  
temperaturer.«
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kliniska studier [6,�7]. Internationellt rekommenderades dock 
nedkylning av American Heart Association (AHA), European 
Resuscitation Council (ERC) samt i princip alla nationella re-
suscitationsråd [8-10]. Cochrane publicerade rekommenda-
tioner för användandet av kylbehandling till 32–34 °C både 
2009 och 2012 [11].

Översikt konstaterade låg bevisnivå
De två vägledande studierna från 2002 hade endast inklude-
rat hjärtstopp som var associerade med prognostiskt gynn-
samma faktorer, till exempel ventrikelflimmer som första 
rytm, vittnen på plats eller förmodad kardiell genes. Detta 
medförde att endast en liten andel av alla patienter som fått 
hjärtstopp kunde inkluderas i studien (den viktigaste studien 
exkluderade 93 procent av patienterna med hjärtstopp som 
kom till akuten). Internationella riktlinjer rekommenderade 
därför inledningsvis kylbehandling endast till denna begrän-
sade population. Trots avsaknad av tydliga bevis skedde en 
indikationsglidning, vilken medförde att nedkylning kliniskt 
började användas för fler patienter med hjärtstopp. Detta till-
vägagångssätt kan vara teoretiskt motiverat, men det förblev 
oklart om nyttan skulle vara lika övertygande med vida be-
handlingsindikationer.

I en systematisk översikt från 2010 sammanfattades åter-
igen bevisläget för nedkylning efter hjärtstopp, och slutsatsen 
var att bevisläget fortfarande var på en låg nivå (enligt evi-
densgraderingssystemet GRADE), att den optimala behand-
lingstemperaturen inte var identifierad och att det undersök-
ta antalet patienter i publicerade kliniska studier var för litet 
(sammanlagt 478 patienter) [12]. En av de starkaste invänd-
ningarna mot de tidigare studierna var att en betydande andel 
av patienterna i dessa studiers kontrollgrupper utvecklade fe-
ber, vilket är vanligt hos patienter som förblir medvetslösa ef-
ter hjärtstillestånd, och feber har i observationsstudier varit 
förenat med sämre utfall [13].

Tongivande svensk forskning
Svensk forskning har under det senaste decenniet varit tongi-
vande inom hjärtstoppsområdet, och två forskargrupper har 
försökt adressera en del av de obesvarade frågorna rörande 
nedkylning. I pilotstudien PRINCE med 200 patienter [14] 
undersöktes om tidigt insatt nedkylning på platsen för hjärt-
stoppet, initierad under pågående hjärt–lungräddning med en 
metod som riktar sig primärt mot att kyla hjärnan, skulle visa 
positiva effekter. Studien, som använde en kylmetod där ae-
rosol av syrgas/kylmedel gavs via nasofarynx, visade att pa-
tienterna snabbare nådde måltemperatur, men med avseende 
på överlevnad med god neurologisk funktion var studien neu-
tral. En subgrupp identifierades emellertid, där det fanns sig-
naler att den tidiga nedkylningen kunde vara gynnsam [14]. 
För att vidare undersöka detta fynd utformades en uppföljan-
de överlevnadsstudie, PRINCESS-studien, som nu pågått un-
der ett par år och beräknas vara klar under 2015 [15]. 

Som beskrivet ovan bör en tidig nedkylning ge större skyd-
dande effekt eftersom den kaskad av skadliga processer som 
sätts igång i och med reperfusionen dämpas. Andra nyligen 
publicerade studier har dock inte påvisat någon effekt av pre-
hospital kylning, men till skillnad från PRINCE/PRINCESS 
påbörjades kylbehandlingen i dessa studier efter att patien-
terna återfått cirkulationen och med andra kylmetoder, 
främst genom administrering av kalla intravenösa vätskor 
[16,�17]. Att ge kall vätska i anslutning till ett hjärtstopp har 
dessutom visat sig ge hemodynamiska biverkningar, såsom 
ökad risk för nytt hjärtstillestånd samt lungödem.

Likvärdiga resultat vid 33 och 36 °C
För att öka evidensen för nedkylning och bättre bestämma 
vilken nedkylningstemperatur som skulle vara mest gynn-

sam genomfördes mellan 2010 och 2013 en studie, Target tem-
perature management 33 °C versus 36 °C after out of hospital 
cardiac arrest, även kallad TTM-studien [18]. Denna studie 
omfattade 950 patienter och 36 sjukhus i 10 länder i Europa 
och Australien. Inklusionskriterierna i TTM-studien var vi-
dare än i de tidigare studierna och omfattade även patienter 
med asystoli och pulslös elektrisk aktivitet som första analy-
serade rytm. Baserat på de registerdata som tidigare samlats 
in noterades att medelkroppstemperaturen vid ankomst till 
akuten för patienter med hjärtstopp var 36 °C. Studiedesig-
nen blev därför att hälften av patienterna bibehölls på 36 °C, 
medan den andra hälften kyldes till 33 °C. Genom att hålla 
temperaturerna strikt kontrollerade undvek man dessutom 
risken för feberutveckling i bägge grupperna, vilket varit en 
del i kritiken av tidigare studier. Båda grupperna i TTM-stu-
dien sederades och behandlades i respirator under de 36 tim-
mar som temperaturregleringen pågick. Till skillnad från ti-
digare kylbehandlingsstudier hade TTM strikta protokoll för 
neurologisk prognostisering och nedtrappning av livsuppe-
hållande behandling, vilket kan ha stor betydelse för utfallet i 
en studie där interventionen inte kan vara blindad. 

Sammantaget var TTM-studien neutral avseende överlev-
nad och neurologisk funktion. Inte heller avseende biverk-
ningar var resultaten i grupperna signifikant åtskilda. I en 
post hoc-analys av studien sågs en tendens att patienter i 
36�°C-gruppen som ankom till sjukhuset med cirkulatorisk 
instabilitet klarade sig bättre än de i 33 °C-gruppen [19]. Sam-
manfattningsvis har TTM-materialet visat att behandling vid 
antingen 33 °C eller 36 °C ger likvärdiga resultat. Studien har 
rönt stor uppmärksamhet internationellt, och många sjukhus 
och regioner förändrar nu sina behandlingsriktlinjer baserat 
på dess resultat medan andra fortsatt behandlar till 33 °C och 
avvaktar de kommande nya riktlinjerna.

Det är viktigt att poängtera att man inte kan dra slutsatsen 
av TTM-studiens resultat att kylbehandling är onödig, efter-
som studiens bägge armar innebar aktiv temperaturkontroll 
till nivåer under kroppens normala. Å andra sidan kan man 
heller inte tolka studien som ett bevis för att temperaturregle-
ring är gynnsam eftersom det inte fanns någon obehandlad 
kontrollgrupp. Dock är det rimligt att dra slutsatsen att både 
djupare (33 °C) och ytligare (36 °C) kylbehandling är förenlig 
med evidensbaserad medicin, eftersom TTM-studien var 
neutral. Det är uppenbart att vi fortfarande inte har alla svar 
för hur patienter som fått hjärtstopp bäst behandlas, och nya 
studieresultat förväntas inom de närmaste åren. PRINCESS 
kommer att belysa effekten av tidigt påbörjad kylbehandling, 
och det pågår randomiserade studier där man bland annat un-
dersöker effekten av förlängd kylbehandling i 48 timmar samt 
effekten av att kyla patienterna till lägre temperatur än 33 °C. 
Nya rekommendationer från AHA, ERC och International 
 Liaison Committee on Resuscitation (ILCOR) kommer att 
publiceras under 2015. 

Sammanfattning
Hur ska man då behandla patienter med hjärtstopp avseende 
nedkylning och temperaturnivå efter dessa nya rön? Vissa 
sjukhus har valt att invänta riktlinjeprocessen och fortsätta 
att behandla vid 33 °C medan andra har ändrat till tempera-
turkontroll vid 36 °C. Det vi kan säga med rådande kunskaps-
läge är att oavsett val av temperaturnivå så är det viktigt att 
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Sedan de första riktlinjerna för avancerad hjärt–lungrädd-
ning (A-HLR) publicerades har läkemedel haft en framträ-
dande roll. Men eftersom evidensen varit för svag eller sak-
nats, har flera läkemedel tagits bort från riktlinjerna under 
senare år. 

Ett argument mot att rekommendera läkemedel vid A-HLR 
är att algoritmen blir komplicerad och att administration av 
läkemedel tar fokus från annan behandling som har säker-
ställd effekt på överlevnaden, t�ex bröstkompressioner och de-
fibrillering. 

Ett problem med att studera effekten av läkemedel vid 
hjärtstopp är att överlevnaden är så låg att det krävs en stor 
population för att påvisa statistiskt säkerställd skillnad mel-
lan olika behandlingar. Trots det har några större kontrolle-
rade läkemedelsstudier vid hjärtstopp publicerats under se-
nare år. Dessa studier har dock inte gett något tydligt svar på 
den primära frågeställningen, oftast beroende på bristande 
statistisk styrka.

Vi vill med denna artikel beskriva de läkemedel som fortfa-
rande rekommenderas i samband med A-HLR och kort be-
skriva varför de rekommenderas. Vi beskriver också läkeme-
del som inte längre rekommenderas. Slutligen ges också en 
översikt över läkemedel som kan öka risken för ventrikulära 
arytmier och därmed hjärtstopp.

Läkemedel i de nuvarande riktlinjerna för A-HLR
Adrenalin. Adrenalin har alltid varit standardläkemedel vid 
A-HLR. Effekten är kärlsammandragande, pulshöjande och 
hjärtmuskelstimulerande. Negativa effekter är ökad risk för 
nya rubbningar i hjärtrytmen, ökad energiförbrukning i 
hjärtat och minskad perfusion extrakardiellt. Den dos som 
för närvarande rekommenderas (1 mg intravenöst) kan härle-
das till intrakardiellt bruk inom toraxkirurgi för mer än 50 år 
sedan samt djurstudier; denna dos hade inte prospektivt 
studerats när den introducerades. 

Djurstudier visade att en högre dos adrenalin kanske gav 
bättre utfall och bättre överlevnad vid hjärtstopp. Även preli-

minära humanstudier visade på korttidsresultat som pekade i 
denna riktning. Ytterligare studier på 1990-talet kunde dock 
inte bekräfta denna effekt, utan visade snarare i vissa fall på 
sämre utfall. Detta har delvis tillskrivits den ökade energiför-
brukningen i hjärtat, vilken kan utöka den ischemiska ska-
dan. 

Ingen studie av läkemedelsbehandling vid hjärtstopp utan-
för sjukhus har visat på ökad överlevnad till utskrivning hos 
människor. Två randomiserade studier [1, 2] har visat förbätt-
rad initial överlevnad men inte förbättrad överlevnad till ut-
skrivning, vilket var primärt effektmått. Gemensamt för 
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Figur 1. Läkemedelsbehandling vid avancerad hjärt–lungräddning 
(A-HLR) vid asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet enligt 2010 års 
internationella riktlinjer.
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Figur 2. Läkemedelsbehandling vid avancerad hjärt–lungräddning 
(A-HLR) vid ventrikelflimmer eller pulslös ventrikeltakykardi enligt 
2010 års internationella riktlinjer.
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dessa två studier (som genomfördes i Norge och Australien) 
var att det fanns en stor ovilja bland prehospital personal att 
undanhålla läkemedelsbehandling inom ramen för studien 
samt en allmän opinion mot studierna, vilket kom att påverka 
inklusionstakt. Trots att de senaste internationella riktlinjer-
na [3] konstaterar att det vetenskapliga underlaget är begrän-
sat, rekommenderas adrenalin vid hjärtstopp (Figur 1 och 2). 

Två rapporter från det mycket omfattande nationella ja-
panska registret över hjärtstoppsbehandling har med olika 
inklusionsperioder och olika statistiska metoder kommit 
fram till motstridiga resultat angående effekten av behand-
ling med adrenalin vid hjärtstopp utanför sjukhus [4, 5], vil-
ket belyser svårigheterna med att besvara denna typ av fråge-
ställning från registerdata.

En pilotstudie [6] (utförd vid ett enda centrum) studerade 
effekten av att behandla patienter med hjärtstopp på sjukhus 
med adrenalin, vasopressin och metylprednisolon och visade 
lovande resultat med ökad överlevnad till utskrivning. Resul-
taten ledde till att en randomiserad, dubbelblindad multicen-
terstudie genomfördes med liknande protokoll, och resulta-
ten kunde bekräftas med ökad överlevnad till utskrivning i 
interventionsgruppen [7]. Eftersom dessa studier jämför 
standardbehandling (adrenalin) med en kombinationsbe-
handling (adrenalin, vasopressin och metylprednisolon), är 
det inte självklart vilken del av interventionen som står för 
den preliminärt positiva effekten. 

Amiodaron. Evidensen avseende läkemedel vid hjärtstopp är 
bristfällig. Bortser man från adrenalin blir detta än mer på-
tagligt. Avseende antiarytmiska läkemedel saknas evidens för 
att generell administration kan påverka överlevnaden efter 
hjärtstopp. Amiodaron har dock visat sig öka andelen patien-
ter som läggs in levande på sjukhus jämfört med placebo [8] 
eller lidokain [9]. Baserat på framför allt konsensus rekom-
menderar aktuella riktlinjer att 300 mg amiodaron ges intra-
venöst om ventrikelflimmer/ventrikeltakykardi kvarstår ef-
ter det att tre defibrilleringar utförts. Därefter rekommende-
ras ytterligare 150 mg om ventrikelflimmer/ventrikelta-
kykardi kvarstår efter ytterligare två defibrilleringar 
(Figur�2). 

Det har förekommit en hel del frågor om huruvida amio-
daron ska spädas eller inte i samband med hjärtstoppsbe-
handling. Svenska rådet för hjärt–lungräddning rekommen-
derar spädning med glukos, men betonar även att amiodaron 
givits outspätt, eftersom detta är mer lätthanterligt och spa-
rar tid. Rådet lämnar det till varje organisations medicinskt 
ansvariga läkare att ta beslut om eventuell outspädd admi-
nistration.

Magnesium. Administration av magnesium vid hjärtstopp 
rekommenderas inte generellt, eftersom flertalet studier 
inte kunnat påvisa effekt på överlevnad [10-12]. Magnesium 
rekommenderas dock vid misstänkt bakomliggande hypo-
magnesemi eller torsade de pointes-arytmi och vid miss-
tänkt digoxinöverdos om inte digitalisantikroppar finns 
omedelbart tillgängliga.

Läkemedel som tagits bort från riktlinjerna
Atropin. Atropin fanns tidigare med i riktlinjerna, eftersom 
man diskuterat att stark vagal retning skulle kunna leda till 

hjärtstopp. Ett flertal studier har dock inte lyckats visa på nå-
gon positiv effekt av atropin. Därför rekommenderas inte 
längre atropin vid asystoli eller pulslös elektrisk aktivitet.

Vasopressin. Vasopressin fanns tidigare med som ett möjligt 
alternativ till adrenalin, men det finns inga studier som visat 
att det skulle vara bättre än adrenalin, vilket gör att det nume-
ra inte finns med i rekommendationerna. 

Lidokain. Lidokain har ersatts av amiodaron som första-
handsval vid refraktärt ventrikelflimmer som inte svarar på 
defibrillering. Om inte amiodaron finns tillgängligt, kan man 
dock i stället ge lidokain i dosen 1 mg/kg kroppsvikt.

Bikarbonat. Natriumbikarbonat som buffert vid metabol 
acidos i samband med hjärtstopp rekommenderas inte längre 
som rutin. Det är dock fortsatt rekommenderat vid hjärtstopp 
med hyperkalemi, där förhöjt pH leder till lägre extracellulär 
nivå av kalium. Vid hjärtstopp orsakat av överdos tricykliska 
antidepressiva eller av andra membranstabiliserande sub-
stanser som klorokin, kokain och flekainid rekommenderas 
bikarbonat även fortsättningsvis.

Läkemedel som ökar risken för ventrikulära arytmier
Hjärtstopp kan ha många olika orsaker, och pågående läkeme-
delsbehandling kan i vissa fall vara en utlösande eller bidra-
gande faktor. Läkemedel kan också minska överlevnaden ef-
ter genomgången hjärtinfarkt [13]. I tidigare artiklar i Läkar-
tidningen har problemet med QT-förlängande substanser 
diskuterats [14, 15]. QT-förlängande substanser kan vara anti-
arytmika eller t�ex antibiotika och antihistaminpreparat. 
Dessa substanser ökar risken för torsade de pointes, en speci-
ell typ av kammararytmi som kan övergå i ventrikelflimmer 
och således hjärtstopp. 

Behandling med antipsykotika och antidepressiva preparat 
kan öka risken för plötslig död, särskilt vid samtidig hjärtsjuk-
dom, men även depression i sig kan vara en bidragande orsak 
[16]. 

En översikt över kända läkemedel med risk för QT-förläng-
ning finns i flera webbaserade databaser [17, 18]. 

Risken för arytmi ökar i samband med hypokalemi. Kombi-
nationen av diuretika och läkemedel som förlänger QT-tiden 
ökar därför risken för malign arytmi. 

Flera studier angående läkemedel och risk för hjärtstopp 
pågår.

Svenska riktlinjer rekommenderar adrenalin och amiodaron
Dagens sjukvård ska baseras på evidensbaserad behandling; 
man ska veta i stället för att tro. Som framgår av denna genom-
gång saknas i stort sett evidens för att läkemedelsbehandling 
vid hjärtstopp är till nytta. Till viss del beror detta sannolikt 
på att de studier som gjorts är få och ofta vetenskapligt under-
måliga. Nuvarande riktlinjer kring läkemedelsanvändning 
bygger på gamla behandlingsrutiner som aldrig prövats ve-
tenskapligt. Kan vi förvänta oss att det framledes kommer att 
genomföras nya randomiserade, och vetenskapligt stringenta, 
läkemedelsstudier som kan ge oss vägledning? Sannolikt inte. 

Överlevnaden vid hjärtstopp utanför sjukhus är framför 
allt beroende av tidsfaktorer, kunskap om hjärt–lungrädd-
ning och tillgång till tidig defibrillering. Här finns ett gott ve-
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tenskapligt underlag. Att läkemedel skulle bli ytterligare en 
hörnsten i denna behandlingsstrategi är osannolikt. 

De svenska riktlinjerna för A-HLR som publicerades 2011 
innehåller rekommendationer att använda adrenalin och 
amiodaron. Detta beror dels på att det statistiska underlaget i 
befintliga studier inte bortom allt tvivel har uteslutit en effekt 

av dessa läkemedel, dels på en strävan att de svenska riktlin-
jerna så långt som möjligt ska vara kongruenta med de euro-
peiska.

�Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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Effektiva bröstkompressioner för att åstadkomma ett till-
räckligt blodflöde till framför allt hjärtat och hjärnan är en 
förutsättning för patientens överlevnad vid hjärtstopp. Vid 
manuella bröstkompressioner är det visat att man som bäst 
lyckas åstadkomma en hjärtminutvolym på ca 20–30 procent 
av den normala [1]. Blodflödet skapas antingen av att man di-
rekt komprimerar det underliggande hjärtat eller genom de 
tryckvariationer i torax som skapas vid kompression och de-
kompression. 

En viktig begränsande faktor för att skapa blodflöde vid 
hjärt–lungräddning (HLR) är det venösa återflödet till hjär-
tat. Detta är en förklaring till att hjärtstopp kan vara mycket 
svårbehandlat när patienten samtidigt har hypovolemi, speci-
ellt om man inte samtidigt ger adekvat vätskebehandling. 
Handplaceringen ska vara mitt på bröstet, och torax ska kom-
primeras 5–6 cm och med en frekvens av minst 100–120/mi-
nut. För att klara detta bör man byta livräddare varannan mi-
nut, annars minskar effektiviteten av kompressionerna dras-
tiskt. 

Varje avbrott i kompressionerna (t�ex vid byte av livräddare, 
intubation eller analys av hjärtrytm) innebär ett snabbt sjun-
kande blodflöde till hjärnan och hjärtats kranskärl, med åt-
följande försämrad energitillgång. 

Bröstkompressioner har prioriterats i riktlinjer
Sammantaget har detta under det senaste årtiondet medfört 
att bröstkompressioner prioriterats i de internationella och 
nationella HLR-riktlinjerna. Forskningen har varit inriktad 
på om lekmän kan avstå från att göra inblåsningar och en-
dast utföra bröstkompressioner och på huruvida man vid av-

ancerad hjärt–lungräddning (A-HLR) kan ersätta manuella 
bröstkompressioner med mekaniska.

Flera motiv till att förenkla bystander-HLR 
Kontinuerliga bröstkompressioner ökar sannolikheten för 
lyckad defibrillering [2]. Vid HLR rekommenderas i dag 30 
bröstkompressioner följda av 2 inblåsningar [3]. Då lekmän 
gör HLR vid hjärtstopp utanför sjukhus (bystander-HLR) kan 
man avstå från inblåsningar i de fall livräddaren inte har 
HLR-utbildning eller känner sig osäker på hur inblåsningarna 
ska göras [3]. 

Bakgrunden till dessa rekommendationer är resultat från 
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sammanfattat
Då lekmän gör hjärt–lungrädd-
ning (HLR) kan de avstå från 
inblåsningar om de inte har 
HLR-utbildning eller är osäkra på 
hur inblåsningarna ska göras.
Effektiviteten av manuella bröst-
kompressioner minskar över tid.
Det är oklart om HLR med enbart 
kompressioner bör rekommen-
deras till lekmän som genomgått 
HLR-utbildning. 
Det föreligger ingen påvisbar 
förbättring av överlevnad då 

mekaniska bröstkompressioner 
gjorts. 
Mekaniska bröstkompressioner 
kan vara en fördel vid hjärtstopp 
i speciella situationer (långvarig 
HLR, transport och accidentell 
hypotermi samt i samband med 
kranskärlsröntgen och eventuell 
kranskärlsintervention).
Utbildning i HLR krävs oavsett 
om manuella eller mekaniska 
bröstkompressioner används i 
klinisk praxis.
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Vad är bäst: bröstkompressioner med eller 
utan inblåsningar vid basal hjärt–lung-
räddning? Kanske kan en planerad natio-
nell randomiserad studie ge svar. En annan 
fråga gäller manuella kontra mekaniska 
bröstkompressioner i klinisk praxis.
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prospektiva randomiserade studier avseende s�k telefonas-
sisterad HLR (där larmoperatören ger HLR-instruktioner 
per telefon till inringaren), som inte kunnat visa skillnad i 
överlevnad vid bystander-HLR med eller utan inblåsningar 
[4-6] . I t�ex den amerikanska delstaten Arizona har man där-
för infört rekommendationer om bystander-HLR utan in-
blåsningar, oavsett vittnets utbildningsgrad.

Det finns flera motiv till att förenkla riktlinjerna vid by-
stander-HLR. Fler bröstkompressioner kan ges i väntan på 
ambulans, vilket kan öka sannolikheten för att patienten har 
ventrikelflimmer/pulslös ventrikulär takykardi vid ambu-
lansens ankomst. Detta är den enskilt största positiva predik-
torn för överlevnad vid hjärtstopp utanför sjukhus. Enklare 
riktlinjer för HLR kan på sikt medföra att fler personer med 
hjärtstopp får HLR och att den startas tidigare, eftersom in-
blåsningar är tekniskt svåra att genomföra och utgör en psy-
kologisk barriär för att starta HLR. 

Randomiserad studie planeras starta under 2015
Huruvida HLR med enbart kompressioner bör rekommende-
ras till lekmän som genomgått HLR-utbildning (ca 3 miljoner 
svenskar) är dock fortsatt oklart. En större nationell prospek-
tiv randomiserad studie (TANGO2) som ämnar studera frå-
gan planeras starta 2015. Detta kommer att bli den första ran-
domiserade studien som jämför bystander-HLR med enbart 
bröstkompressioner mot HLR med bröstkompressioner och 
inblåsningar i de fall då livräddaren har HLR-utbildning. För-
hoppningsvis kan studien bidra med ökade kunskaper kring 
kompressionsintensiv HLR för lekmän.

För professionella livräddare som utför A-HLR ingår fortfa-
rande ventilation i form av inblåsningar med mask och blåsa 
eller intubation som en obligat del i algoritmen. Det är dock 
visat att även professionella livräddare lägger endast ca 40 
procent av tiden på kompressioner i vanliga A-HLR-situatio-
ner [7]. Avbrott i kompressionerna kan dock behövas för in-
blåsningar, intubation, analys av hjärtrytm, laddning av de-
fibrillator etc. 

Försök har gjorts med kontinuerliga kompressioner även 
vid A-HLR i ambulans där man initialt avstått från intubation 
och i stället gett passivt flödande syrgas på mask via svalgtub 
och kontinuerliga kompressioner med goda resultat på över-
levnad [8]. 

Anledningen till att HLR med kontinuerliga kompressioner 
har visat lovande resultat i studier är troligtvis att syr-
gastransporten till målorgan som hjärta och hjärna är mer be-
roende av blodflöde än ventilation för tillräcklig syrgasleve-
rans. Vid A-HLR bör därför bröstkompressioner ges så stor del 
av tiden som möjligt och med minimala avbrott för ventilation 
[9].

Bröstkompressioner med eller utan inblåsningar
Bröstkompressionernas roll vid HLR hos vuxna har således 
fått en mer framträdande roll i senare riktlinjer samtidigt 
som inblåsningarnas roll har tonats ner. Skälen till detta är 
bl�a nya studier som visat att även korta uppehåll i bröstkom-
pressioner är förenade med sämre chans för lyckad defibrille-
ring och att hjärtstopp hos vuxna oftast inte orsakas av asfyxi. 
Dessutom finns logistiska skäl, eftersom det får anses som 
svårt att utföra adekvata inblåsningar om man inte har god 
vana. 

Effekten av goda bröstkompressioner är att dels bibehålla 
ventrikelflimmer och därigenom öka sannolikheten för lyck-
ad defibrillering, dels skydda hjärnan och minska graden av 
anoxiska hjärnskador under hjärtstoppet. 

En fråga som kvarstår är om lekmän utbildade i basal HLR i 
stället bör utbildas till att utföra enbart bröstkompressioner 
innan avancerad HLR kan ske.

Mekaniska bröstkompressioner bra i vissa situationer
Manuella bröstkompressioner är fysiskt ansträngande att ut-
föra, och kompressionernas effektivitet minskar över tid. Det 
finns även situationer där det kan vara svårt att utföra manu-
ella bröstkompressioner effektivt. Apparater för att utföra 
mekaniska bröstkompressioner har därför utvecklats; vanli-
gast förekommande i dag är Autopulse och LUCAS. 

Autopulse har ett band som spänns runt bröstkorgen och 
som utför 80 kompressioner/minut. I en multicenterstudie på 
4�500 patienter med hjärtstopp utanför sjukhus fann man när 
Autopulse jämfördes med sedvanliga manuella bröstkom-
pressioner ingen skillnad i överlevnad vid utskrivning från 
sjukhus (9,4 procent mot 11,0 procent) [10]. LUCAS, som har 
använts kliniskt sedan 2003, ger bröstkompressioner enligt 
internationella riktlinjer vad gäller både frekvens och kom-
pressionsdjup. Sugkoppen på LUCAS hjälper även till så att 
bröstkorgen återfjädrar vid dekompression. 

I en multicenterstudie på 2�500 patienter med hjärtstopp 
utanför sjukhus fann man ingen skillnad i överlevnad efter 4 
timmar jämfört med manuella bröstkompressioner (23,6 pro-
cent jämfört med 23,7 procent). Överlevnad med god neurolo-
gisk funktion var vid 6 månader efter hjärtstoppet 8,5 procent 
med LUCAS mot 7,6 procent med manuella bröstkompressio-
ner (icke-signifikant) [11]. Kliniskt kan man därför välja att 
fortsätta med enbart manuella bröstkompressioner eller att 
använda sig av mekaniska bröstkompressioner med LUCAS. 

I samband med hjärtstopp vid kranskärlsröntgen och even-
tuell kranskärlsintervention används mekaniska bröstkom-
pressioner med goda erfarenheter. Teoretiskt kan det finnas 
fördelar vid svår accidentell hypotermi, långvarig HLR och 
HLR under transport. 

Vid implementering av mekaniska bröstkompressioner är 
det viktigt med regelbunden utbildning i att utföra såväl ma-
nuella som mekaniska bröstkompressioner. Dessutom behövs 
kvalitetsuppföljning för att se till att apparaten används på 
rätt sätt och att utförandet av andra viktiga interventioner 
inte påverkas negativt [12].

Bröstkompressioner gör mer nytta än skada
Incidensen av revbens- och sternalfrakturer i samband med 
HLR varierar i olika studier mellan nästan 0 och 100 procent 
[13-16]. Patienter som utsatts för HLR får i snitt ca 6 revbens-
frakturer. Detta kan leda till instabil bröstkorg (flail chest) 
och toraxsmärtor. Frakturer med vassa frakturändar kan or-
saka pneumo-/hemotorax och hjärtrupturer. 

Bröstkompressioner som utförs för lågt ner på bröstkorgen 
ökar risken för skador på ventrikel, lever och mjälte. Kom-
pressioner som utförs för kranialt ökar troligen risken för kla-
vikelfrakturer och skador på underliggande stora kärl. 

Alla dessa skador är ovanliga men viktiga att känna till, 
speciellt då överlevande patienter försämras efter en tid. En 
studie utförd på icke-överlevande patienter efter HLR med 
LUCAS respektive manuella bröstkompressioner har visat att 
det är lika vanligt med sternalfrakturer men att fler patienter 
får revbensfrakturer om man använder LUCAS [17]. 

Mekaniska bröstkompressioner kräver träning 
Kliniskt kan man med stöd av resultaten från studier som ny-
ligen publicerats välja att fortsätta med enbart manuella 
bröstkompressioner eller att använda sig av mekaniska bröst-
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Vid hjärtstopp orsakat av 
hjärtsjukdom har de flesta 
patienter initialt en de-
fibrillerbar rytm i form av 
ventrikelflimmer eller 
ventrikeltakykardi [1]. Om 
ingen behandling ges med 
hjärtstartare (defibrille-
ring) övergår rytmen efter 
hand till asystoli. Tiden till 
behandling med hjärtstar-
tare i form av defibrillering 
är den viktigaste faktorn 
för överlevnad, och chansen 
att överleva minskar med 10 

procent för varje minut i väntan på behandling [2]. Enligt 
Svenska hjärt–lungräddningsregistrets årsrapport för 2013, 
som baseras på cirka 5�000 fall av hjärtstopp utanför sjukhus, 
är framkörningstiden för ambulansen 10 minuter i Sverige 
(medianvärde) [3]. Andelen patienter med ventrikelflimmer 
eller ventrikeltakykardi  är vid ambulansens ankomst följakt-
ligen låg (ca 25 procent) och så är även den totala överlevna-
den (ca 10 procent). Tiden från larm till ambulansens ankomst 
har dessvärre förlängts sedan 1990-talet [3], möjligtvis bero-
ende på en generellt ökande frekvens av ambulansuppdrag. 

Ett stort antal hjärtstartare finns i dag på allmänna platser, 
och om de används inom de första minuterna från inträffat 
hjärtstopp kan överlevnaden bli så hög som 50–70 procent [4]. 
Denna sammanställning syftar till att beskriva kunskapslä-
get gällande placering av hjärtstartare i samhället samt dis-
kutera framtida problem och möjligheter. 

Hjärtstartare på allmänna platser
Den första mobila hjärtstartaren infördes 1966 på Royal 
Victoria Hospital i Belfast. Sedan dess har den tekniska ut-
vecklingen varit betydande, och dagens hjärtstartare är små,   
säkra och enkla att använda. De senaste åren har priserna på 
hjärtstartare sjunkit, och kostar i dag cirka 15�000 kr. Hjärt-
startaren är utrustad med ett batteri, självhäftande elektro-
der och en mikroprocessor för rytmanalys med närmast 
hundraprocentig sensitivitet och specificitet [5]. Hjärtstarta-

ren ger stöd för elektrodplacering, hjärt–lungräddning (HLR) 
och defibrillering. Genom hjärtstartarens enkelhet har be-
greppet »hjärtstartare på allmänna platser« utvecklats och 
berör spridning av hjärtstartare i samhället och omfattar 
icke-medicinsk personal. 

Aktuellt kunskapsläge
Inom ramen för hjärtstartare på allmänna platser har fyra ni-
våer definierats. De viktigaste studierna/fynden beskrivs 
kortfattat nedan:

1.�Larmade enheter i samhällets tjänst, t ex polis och 
räddningstjänst. Utryckning av polis eller räddningstjänst 
parallellt med ambulans har utvärderats i flertalet retrospek-
tiva och prospektiva icke-randomiserade studier. I Sverige 
har denna logistik prövats i Stockholm. Där ökade överlevna-
den i jämförelse med historiska kontroller under studieperio-
den [6,�7]. En korsstudie utförd i Amsterdam visade på en 
minskning av tidsintervall till defibrillering, men ingen signi-
fikant skillnad i överlevnad påvisades mellan grupperna [8]. 
Randomiserade studier saknas på området.

2.�Utbildade med » skyldighet att handla«, t ex badvakter 
och säkerhetspersonal. Flera observationsstudier under-
stryker vikten av snabb defibrillering. I en av de första utrus-
tades alla American Airlines flygplan med hjärtstartare. Un-
der en 2-årsperiod defibrillerades 15 patienter, och 40 procent 
överlevde [9]. I en annan central studie utbildades väktare på 
kasinon i Las Vegas i HLR och användning av hjärtstartare. Av 
bevittnade fall med ventrikelflimmer som första rytm som 
defibrillerades (n�=�90) var överlevnaden 59 procent [10].

3.�Lekmän med utbildning. Den hittills största studien på 
området utvärderade spridning av hjärtstartare till utbildade 
lekmän. Tjugofyra centra i USA och Kanada lottades till ut-
bildning av lekmän i antingen endast HLR eller HLR och an-
vändning av hjärtstartare. Totalt 20�000 frivilliga deltog i stu-
dien med 1�600 hjärtstartare. Totalt inträffade 235 hjärt-
stopp. Hos gruppen som lottats till HLR och hjärtstartare 
överlevde 31 personer, jämfört med 16 hos gruppen som utbil-
dats i enbart HLR (riskkvot 2,0, 95 procents konfidensinter-
vall 1,07–3,77) [11]. Nästan alla överlevande drabbades på of-
fentlig plats. 

Home AED Trial var en randomiserad studie med syfte att 
utvärdera effekten på överlevnad av hjärtstartare i hemmet 
hos patienter med ökad risk för plötslig hjärtdöd men inte ak-
tuella för implanterbar defibrillator (ICD). Resultatet visade 
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Allt fler hjärtstartare i samhället 
– men få används

sammanfattat
Cirka 70 procents överlevnad 
kan uppnås om defibrillering 
utförs inom de första minuterna 
vid hjärtstopp utanför sjukhus.
Trots en snabb spridning av 
hjärtstartare i samhället används 
dessa i ett fåtal av alla fall. 
Nya studier behövs som kan öka 
kunskapen om risk för hjärtstopp 
i förhållande till plats, och opti-
mera placeringen av hjärtstartare.

Nya sätt att rekrytera hjärtstar-
tare till platsen för hjärtstoppet 
behövs.
Fler hjärtstartare i samhället be-
hövs, dessa behöver synliggöras 
samt bli tillgängliga under större 
delar av dygnet och medvetenhe-
ten hos allmänheten måste öka.
Nationella rekommendationer 
avseende hjärtstartare i Sverige 
finns från 2014 (hlr.nu).
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Runtom i Sverige finns cirka 35�000 
hjärtstartare, och de blir allt fler. Trots 
det används dessa i liten utsträckning. 
Om fler hjärtstartare kom till användning 
skulle fler liv kunna räddas.
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ingen skillnad mellan grupperna som hade använt/inte an-
vänt hjärtstartare i det primära utfallet, som var död oavsett 
orsak [12].

4.�Lekmän utan utbildning. Den fjärde nivån innefattar 
lekmän utan utbildning som kan använda en hjärtstartare i 
analogi med en brandsläckare. I en studie från flygplatser i 
Chicago placerades hjärtstartare i skåp i terminalerna. An-
vändningen främjades genom filmer i väntrum, broschyrer 
och andra medier.  Av 21 människor med hjärtstopp överlevde 
10. I hälften av fallen hade räddaren ingen tidigare utbildning 
i att använda en hjärtstartare [13]. Nya (ännu opublicerade) 
data från Stockholm (2006–2012) visar att hela 71 procent av 
patienterna (51/72) som defibrillerades med hjärtstartare på 
allmän plats överlevde.

35 000 hjärtstartare i det svenska samhället 
Under det senaste decenniet har antalet hjärtstartare i sam-
hället ökat lavinartat. Det uppskattade antalet är över 1 mil-
jon hjärtstartare enbart i USA och sannolikt 35�000 i Sverige. 
Svenska HLR-rådet och Civilförsvarsförbundet har initierat 
ett nationellt register av hjärtstartare i syfte att öka medve-
tenheten om var dessa är placerade (www.hjartstartarregist-
ret.se). Av de drygt 10�000 hjärtstartare som hittills registre-
rats har knappt hälften placerats på arbetsplatser. Affärer/
köpcentra, idrottsanläggningar/gym, skolor, hotell och kyr-
kor är exempel på andra platser där hjärtstartare placerats i 
allt större utsträckning de senaste åren. Lite är känt om an-
vändning »i verkliga livet« utanför kontrollerad studiemiljö. I 
motsats till strukturerad spridning köps de flesta hjärtstarta-
re »över disk« och sätts upp på privat initiativ på platser som 
inte är analyserade utifrån sannolikhet att ett hjärtstopp ska 
inträffa på platsen. Det finns i�dag inga publicerade studier 
som direkt jämfört användningen av hjärtstartare som place-
rats via strukturerade program och de som sålts »över disk«.

Framtiden – problem 
En majoritet (ca 70 procent) av alla hjärtstopp utanför sjuk-
hus sker i hemmet [3]. Historiskt har dessa patienter inte an-
setts vara nåbara för »hjärtstartare på allmänna platser«. 
Trots en mycket snabb spridning av hjärtstartare i samhället 
används dessa endast på cirka 2–3 procent av alla patienter 
med hjärtstopp utanför sjukhus. Detta beror sannolikt på en 
kombination av flertalet orsaker: 
• ��Det är svårt att förutse var hjärtstoppen ska inträffa.
• ��Bara en minoritet av hjärtstoppen inträffar på platser med 

hög risk för hjärtstopp (s k  högincidensplatser).
• ��Hjärtstartarnas placering är inte känd för allmänheten. 
• ��Hjärtstartarna är endast tillgängliga under begränsade de-

lar av dygnet. 

Ytterligare en fråga är hur tillsyn och underhåll av hjärtstar-
tare ska gå till när hjärtstartare sprids på bred front till 
icke-medicinsk personal. Det finns tyvärr ett fåtal exempel 
där hjärtstartare funnits i närheten av personer som drabbats 
av hjärtstopp men där batterier och/eller elektroder varit för 
gamla och hjärtstartaren därför inte har fungerat. 

Svenska HLR-rådet har bland annat för att avhjälpa ovan-
stående nyligen presenterat komprimerade riktlinjer avseen-
de placering av hjärtstartare, utbildningsgrad, tillsyn och råd 
inför inköp [14].

Framtiden – möjligheter 
Genom att fler innehavare registrerar sina hjärtstartare i det 
nationella hjärtstartarregistret kan förhoppningsvis följande 
tre syften uppnås: 
• ��Ett bättre underlag för forskning kring optimal placering. 
• ��Förbättrad tillgänglighet och synlighet för allmänheten. 

• ��En ökad användning av hjärtstartare på allmänna platser 
via kopplingen till larmcentralerna i Sverige (pågående pro-
jekt). 

Projektet »sms-livräddare« som startade i Stockholm 2010 
(www.smslivraddare.se) har blivit mycket uppmärksammat, 
och nyligen presenterade data visar att tekniken fungerar 
samt att andelen patienter som får HLR innan ambulans an-
länder ökar [15]. En vidareutveckling av systemet med inte-
grering med Sveriges hjärtstartarregister pågår och bedöms 
ha en stor potential att öka användningen av hjärtstartare. 
Sms-livräddare positioneras via mobiltelefoni och kan larmas 
till patienter i närheten samt hämta närmaste hjärtstartare. 
Detta system ger möjlighet att även nå patienter i hemmet 
inom de första minuterna efter ett hjärtstopp. Genom natio-
nella kampanjer som Hjärt-Lungfondens »Hjärtsäkra Sveri-
ge« kan medvetenheten öka om nyttan med hjärtstartare. 
Samtidigt måste betydelsen av tidig identifiering av hjärt-
stopp och tidigt start av HLR också fortsätta att öka i samhäl-
let. Utvecklingen av hjärtstartaren som medicinteknisk pro-
dukt förväntas fortsätta med oförminskad styrka. Apparater-
na lär bli mindre och kan förväntas få bättre funktionalitet 
och batterikapacitet. Förhoppningsvis kan rytmanalys under 
pågående HLR bli standard. GPS-teknik och wifi kan verifiera 
apparatens position och stödja frivilliga, som sms-livräddare. 

Sammanfattningsvis finns i�dag övertygande data som visar 
att mycket hög överlevnad kan uppnås om tidig defibrillering 
utförs. Trots en kraftig ökning av antalet hjärtstartare i sam-
hället används dessa i liten utsträckning. Fler hjärtstartare i 
samhället behövs, och dessa behöver synliggöras samt bli till-
gängliga under större delar av dygnet. Vidare måste ny teknik, 
såsom mobil positioneringsteknik, användas för att med frivil-
ligas hjälp rekrytera dessa till platsen för patienten med hjärt-
stopp.
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Vi diskuterar i denna artikel hjärtstopp av kardiella orsaker, 
s�k plötslig hjärtdöd, hos unga och inom idrotten. Sådana 
dödsfall röner alltid stor uppmärksamhet, såväl inom den 
närmaste kretsen som i medier. Detta är naturligt, eftersom 
det drabbar en ung individ och/eller en idrottare, som i sam-
hället är en symbol för »friskhet«. 

På flera sätt skiljer sig dessa dödsfall från plötslig hjärtdöd i 
högre åldrar. Drabbade är vanligen till synes helt friska perso-
ner, dödsfallen är sällsynt förekommande och de orsakas av ett 
flertal olika hjärtsjukdomar, oftast ärftliga och svårdiagnosti-
serade. 

Hjärtstopp bland unga – ärftliga hjärtsjukdomar dominerar 
Svenska Hjärt–lungräddningsregistret anger att ungefär 100 
barn i åldern 0–17 år och 200 unga vuxna i åldern 18–35 år år-
ligen drabbas av hjärtstopp i Sverige [1]. En kardiell orsak ses 
hos 15 procent av barnen och hos 13 procent av unga vuxna. 
Endast ca 10 procent av alla personer med hjärtstopp överle-
ver [2]. Eftersom upp till 45 procent av de hjärtrelaterade 
dödsfallen är obevittnade och inte föremål för hjärt–
lungräddning, kan siffrorna vara underskattade [2]. En be-
räknad årlig incidens för plötslig hjärtdöd blir ca 1/100�000 
barn och 1,5/100�000 unga vuxna, vilket är i paritet med data 
från Danmark (1,9/100�000), som dock inkluderade fall av 
plötslig hjärtdöd utan hjärt–lungräddning [3]. 

Orsaken till hjärtstopp av kardiella skäl bland unga är hete-
rogen. Olika förändringar på makroskopisk, mikroskopisk el-
ler molekylär nivå kan ligga bakom plötslig livshotande aryt-
mi som leder till hjärtstopp. Med utgångspunkt i obduktionen 
kan diagnoserna delas upp [4]. De strukturella hjärtsjukdo-
marna omfattar synliga förändringar i hjärtmuskulaturen el-
ler retledningssystemet, t�ex kardiomyopatier, kranskärlsano-
malier, myokardit eller ischemiska skador. Andra orsaker är 
förändringar i hjärtklaffarna, aortastenos eller Marfans syn-
drom. Individer med medfödda och ibland opererade hjärtfel 
räknas också hit [4]. 

I de ca 30 procent av fallen där inga strukturella föränd-

ringar ses ska primära arytmisjukdomar som ärftliga jonka-
nalsjukdomar (långt och kort QT-syndrom, katekolaminerg 
polymorf ventrikeltakykardi, Brugadas syndrom eller Wolff–
Parkinson–White�[WPW]-syndrom) misstänkas i första 
hand. 

Diagnospanoramat i den unga populationen varierar med 
ålder och även mellan olika studier (Tabell I) [2, 5, 6]. Medfött 
hjärtfel dominerar hos de minsta barnen, och hypertrof kar-
diomyopati står för en stor andel av dödsfallen hos de något 
större barnen [7]. Arytmogen högerkammarkardiomyopati 
utgjorde i en italiensk studie av unga idrottare >10 procent av 
fallen och i ett svenskt material av 15–35-åringar 6,6 procent 
[5, 6, 8]. Här var i stället dilaterad kardiomyopati den vanli-
gaste kardiomyopatin (12,2 procent), medan hypertrof kar-
diomyopati dominerade i andra studier [9]. Mitralisprolaps 
och brustet aortaaneurysm förekommer sällan [2, 6, 10]. Re-
dan i åldersgruppen 26–35 år är kranskärlssjukdom den do-
minerande orsaken [2] till plötslig hjärtdöd i samband med 
idrott. 

Eftersom jonkanalsjukdomar, hypertrof kardiomyopati, 
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Hjärtstopp bland unga och  
idrottare särskiljer sig

sammanfattat
Dödsfall till följd av hjärtstopp 
av kardiella orsaker, s k plötslig 
hjärtdöd, hos unga och inom 
idrotten skiljer sig på flera sätt 
från plötslig hjärtdöd i högre 
åldrar.
Drabbade kan sakna symtom, 
men de har vanligen en bakom-
liggande, ofta okänd, hjärtsjuk-
dom.
Flera olika hjärtsjukdomar har vi-
sats kunna ligga bakom plötsligt 
hjärtstopp bland unga och inom 
idrotten. Vanligen är de ärftliga 
och svårdiagnostiserade.

Idrottande unga löper större 
risk att drabbas av plötsligt 
hjärtstopp än icke-idrottande. 
Screening av tävlingsidrottare 
rekommenderas internationellt, i 
Sverige också av Socialstyrelsen 
och Riksidrottsförbundet, för 
riskgrupper som elitidrottare från 
16 års ålder. 
Vid hjärtstopp är tidig insats 
avgörande för utfallet. Det är där-
för viktigt att adekvat beredskap 
och kompetens finns på plats vid 
idrottsevenemang.
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Hjärtstopp hos unga personer och idrot-
tare orsakas oftast av någon bakomlig-
gande (dittills okänd) hjärtsjukdom. 
Många drabbade, men inte alla, har känt 
av symtom förut. Inom idrotten rekom-
menderas hjärtscreening som prevention. 

Citera som: Läkartidningen. 2015;112:C6Y9

Figur 1. Symtombild varierar med bakomliggande orsak. Efter: Wis-
ten A, 2005 [6].
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arytmogen högerkammarkardiomyopati och till viss del även 
dilaterad kardiomyopati är ärftliga sjukdomar, orsakas den 
överväldigande delen av hjärtstopp av kardiell orsak hos unga 
av ärftlig hjärtsjukdom, vilket får konsekvenser för anhöriga 
[11]. Ett fall av plötslig hjärtdöd väcker frågor angående utred-
ning av familjen och eventuella behov av framtida kontroller. 

Många har anamnes på tidigare hjärtsymtom
Många unga med hjärtstopp av kardiell orsak har anamnes 
på tidigare hjärtsymtom i form av dyspné, palpitationer, 
bröstsmärta, yrsel och/eller svimning, typiskt vid ansträng-
ning [6, 12]. Symtombilden varierar med den bakomliggande 
orsaken (Figur 1). 

I en svensk studie var svimning vanligast vid arytmogen 
högerkammarkardiomyopati (83 procent), palpitationer vid 
hypertrofisk kardiomyopati (74 procent) och bröstsmärta vid 
kranskärlssjukdom [6]. Specifika symtom förekom hos 56 
procent (hjärtklappning, svimning, bröstsmärta eller and-
fåddhet), 22 procent hade ospecifika symtom (trötthet, influ-
ensa, huvudvärk, mardrömmar) och 74/162 (47 procent) hade 
haft tidigare läkarkontakt på grund av sina symtom, varav 
hälften inom 6 månader före sin död. Av 32 tagna EKG i den 
svenska studien bedömdes 75 procent som patologiska i ef-
terhand. 

Exempel på EKG-förändringar som kan kräva ytterligare 
utredning är utbredd T-negativisering (mer än V1–2), kom-
plett grenblock och höggradigt AV-block [13, 14]. Enstaka indi-
vider kan ha en tidigare känd diagnos, t�ex kardiomyopati eller 
opererat medfött hjärtfel, med bristande följsamhet/rekom-
mendation avseende aktivitetsrestriktioner.

Plötsligt hjärtstopp inom idrotten
Incidensen av plötsligt hjärtstopp av kardiell orsak i samband 
med idrottsaktivitet hos yngre anges till 1–3 fall/100�000 per-
soner och år. Idrottande ungdomar har 2–3 gånger högre risk 
att drabbas av plötsligt hjärtstopp än icke-idrottande [8, 15]. 
Riskerna är högre hos yngre manliga idrottare än kvinnliga, 
även om skillnaden bland amerikanska collegeidrottare var 
mindre (män/kvinnor 2,6:1) [16]. I en dansk studie sågs att 
drygt 10 procent av plötsliga dödsfall av kardiell orsak inträf-
fade i samband med medelhög eller hög–intensiv fysisk aktivi-
tet [3].

Hos den äldre idrottaren är risken för hjärtstopp högre i an-
slutning till tävling och är också relaterad till träningsgrad. 
Vid stora tävlingar, som New York Marathon och Vasaloppet, 
beräknas incidensen till 1,5/100�000 startande [17]. Män har 
högre risk än kvinnor. Data talar för en viss ökning av risken 
under senare år, möjligen som en effekt av ett ökande och bre-
dare deltagande [18]. Även joggning har förknippats med ökad 
risk för plötslig död under utövandet [19, 20]. Den individuella 
riskprofilen har betydelse. Att man sett högre risk hos delta-
gare i halvmaraton (Two Oceans Race i Kapstaden) än i längre 
maratonlopp beror sannolikt på att olika populationer med 
olika riskfaktorprofiler springer de olika loppen [21].

Orsakerna till hjärtstopp av kardiell orsak hos unga idrotta-
re är snarlika dem hos barn och unga. Det är viktigt att påpeka 
att det vid obduktion av unga som avlidit plötsligt i samband 
med idrottsutövning ofta saknas makroanatomiska tydliga 
förändringar. I dessa fall rör det sig ofta om nedärvda sjukdo-
mar på molekylärnivå, t�ex jonkanalsjukdomar. Hypertrofisk 
kardiomyopati, kranskärlsanomalier och arytmogen höger-
kammarkardiomyopati är relativt sett vanliga vid dödsfall 
hos unga inom idrotten, medan kända medfödda hjärtfel är 
förhållandevis ovanliga. Detta kan dels bero på en selektion, 
dvs relativt få personer med medfödda hjärtfel ägnar sig åt 
idrott på hög nivå. Myokardit orsakar ca 5–10 procent av de 
kardiella dödsfallen i samband med idrott [15]. 

För den något äldre populationen av idrottare, >35 år, är 
kranskärlssjukdom den helt dominerande orsaken [18, 22, 
23], även om hypertrofisk kardiomyopati förekommer även i 
denna åldersgrupp. Dödsfallen inträffar oftare hos äldre indi-
vider och i regel mot slutet av loppet (80–85 procent av distan-
sen) om det handlar om maraton [18]. 

Hjärtscreening för prevention inom idrotten
Hjärtscreening anses i dag utgöra en grundpelare för att före-
bygga dödsfall inom idrotten. Hjärt screening rekommende-
ras därför i dag universellt i olika omfattning från bl�a den eu-
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fakta 1. Hjärtscreening
Rekommenderad hjärtscree-
ning av svenska elitidrottare, 
från 16 år.
•  Anamnes (familjehistoria om 

plötslig hjärtdöd/oklar död, 
illavarslande symtom)

•  Klinisk undersökning (hjärt-
auskultation, bilateralt blod-
tryck, perifera pulsar, torax)

•  12-avlednings-vilo-EKG
Vad gör man om screening 

visar på en hjärtsjukdom? Det 
finns i dag internationell kon-
sensus om rekommendationer 
för fortsatt idrottande till atleter 
med bakomliggande hjärtsjuk-
dom [27]. Vissa sjukdomar, 
som hypertrofisk kardiomyopa-
ti, är inte förenliga med fortsatt 
tävlingsidrottande, medan 
andra inte behöver medföra 
inskränkningar i idrottandet. 

TABELL I. Hjärtstopp/plötslig hjärtdöd, diagnoser i olika åldersgrupper, avrundade data från 18 studier omfattande totalt 3 747 individer [2, 
5, 6]. (Siffrorna anger procent.)

 Ålder, år 
Diagnosgrupp 0–2 2–15 16–25 26–35
Medfödda hjärtfel 80 20 20  5
Ischemisk hjärtsjukdom  0  0  0–2 40
Myokardit  5 10  5  0–2
Hypertrofisk kardiomyopati  0–1 20  5  5
Dilaterad kardiomyopati  0–2  0 10 10
Arytmogen högerkammarkardiomyopati  0  0–1  5 10
Övriga1  5 25 25 15
Arytmi2 10 25 30 15
1 Inkluderar mitralisprolaps, brustet aortaaneurysm och kranskärlsanomalier.
2 Med normala obduktionsfynd och förmodad eller diagnostiserad arytmisjukdom: Wolff–Parkinson–White-syndrom, långt QT-syndrom, katekolaminerg polymorf ventrikel-
takykardi, Brugada-syndrom, kort QT-syndrom och idiopatiskt ventrikelflimmer.

»Incidensen av plötsligt hjärtstopp av 
kardiell orsak i samband med idrotts-
aktivitet hos yngre anges till 1–3 
fall/100�000 personer och år.«
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ropeiska kardiologföreningen (ESC) [24], American Heart 
Association (AHA) och från idrottsorganisationer som de in-
ternationella och europeiska fotbollsförbunden FIFA respek-
tive UEFA liksom IOK (Internationella olympiska kommit-
tén). Att majoriteten av unga drabbade av plötslig hjärtdöd 
har (eller har haft) symtom, ärftlighet och/eller EKG-föränd-
ringar utgör grunden för hjärtscreening. 

Hjärtscreening tycks fungera: utvärdering av obligatorisk 
enkel hjärtscreening av unga idrottare i Italien indikerar att 
man kan diagnostisera framför allt vissa jonkanalsjukdomar 
och hypertrofisk kardiomyopati, och därmed minska risken 
för dödsfall i dessa sjukdomar. 

Ett förfarande med s�k kaskadscreening, dvs riktad scree-
ning med mutationsanalys av förstagradssläktingar alltefter-
som man identifierar nya anlagsbärare, har föreslagits av So-
cialstyrelsen. Riksidrottsförbundet (och Socialstyrelsen) re-
kommenderar också att screening genomförs på idrottare på 
elitnivå (från 16 års ålder) och att screeningen bör omfatta 
enkel klinisk undersökning, anamnes (framför allt inriktad 
mot familjehistoria och symtom) och vilo-EKG [25-27] (Fakta 
1). I fall av avvikelser i screeningen bör idrottaren bli föremål 
för fördjupad undersökning för att bekräfta eller utesluta bak-
omliggande hjärtsjukdom. Nyligen presenterades en interna-
tionell konsensus om förfinade rekommendationer för tolk-
ning av EKG hos idrottare [13]. 

»Arenasäkerhet« för snabba, adekvata åtgärder
Om ett hjärtstopp inträffar är adekvata, snabba åtgärder av-

görande. Begreppet »arenasäkerhet« innebär att detta tillgo-
doses vid idrottsevenemang och träning. Så många tränare, 
ledare och föräldrar som möjligt bör ha god kunskap om 
hjärt–lungräddning [28]. Snabbt påbörjad adekvat hjärt–
lungräddning och god tillgång till externa halvautomatiska 
defibrillatorer har visats öka möjligheterna att klara ett hjärt-
stopp [29]. 

För större idrottsevenemang rekommenderas i dag skriftli-
ga aktionsplaner som innefattar namngiven ansvarig läkare, 
listad erforderlig utrustning, personal, kommunikation med 
lokala ambulanssystemet och regelbunden träning av perso-
nal m�m [30]. 

En stor utmaning
Det är en stor utmaning att försöka förhindra/minska plötsli-
ga hjärtrelaterade dödsfall hos unga och inom idrotten. Det 
kräver förbättringar, t�ex ökad uppmärksamhet på symtom 
som kan vara hjärtrelaterade, förbättrad diagnostik, screening 
av riskgrupper, men också förbättrad riskbedömning och be-
handling. Vid vissa hjärtsjukdomar är plötsligt hjärtstopp det 
första symtomet. Det är också viktigt att planera för och för-
bättra de akuta insatserna, om hjärtstopp ändå skulle inträffa. 

�Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Inga uppgivna.
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De dominerande orsakerna till hjärtstopp bland patienter 
som återfår spontan cirkulation är kardiell ischemi och aryt-
mi [1]. När EKG visar ST-höjningsinfarkt (STEMI) bör patien-
ten utan fördröjning genomgå kranskärlsröntgen, och vid be-
hov åtgärdas det ockluderade kärlet [2]. Om tydliga EKG-för-
ändringar av ischemisk karaktär saknas är bevisgraden låg 
för nytta av akut kranskärlsröntgen. Undersökningen bör 
ändå övervägas om hjärtstoppet föregicks av bröstsmärta, om 
patienten har känd kranskärlssjukdom eller om EKG visar 
förändringar som indirekt kan tala för pågående ischemi [2]. 
Det finns icke-randomiserade retrospektiva studier som visar 
positiva överlevnadseffekter av akut invasiv åtgärd i denna 
patientkategori [3,�4], men det finns också studier som inte vi-
sar på sådan nytta [5]. 

Efter åtgärd bör sedvanlig rekommendation följas avseende 
trombocythämning samt behandling med ofraktionerat he-
parin och bivalirudin [2]. Sekundärprofylax med statiner bör 
påbörjas när det finns en koronar orsak till hjärtstoppet, lik-
som insättning av betablockad och ACE-hämmare i tidigt ske-
de om patientens tillstånd tillåter och kontraindikationer 
saknas [2]. Implanterbar defibrillator (ICD) bör övervägas 
under vårdtiden hos patienter med hjärtstopp efter primär 
arytmi och vid hjärtinfarkt med sänkt ejektionsfraktion där 
revaskularisering inte är möjlig [6]. Differentialdiagnoser 
som kräver riktad behandling är lungemboli, elektrolytrubb-
ningar (hyperkalemi) och primär hypotermi. Vid hjärtstopp 
orsakade av asfyxi blir behandlingen allmänt understödjande 
efter att orsaken undanröjts. Ibland kan genesen vara svårbe-
dömd, till exempel hos multisjuka äldre med polyfarmaci och 
kronisk svikt i flera organsystem.

Fortlöpande ställningstaganden till behandlingsåtgärder
Patienter som återfått cirkulation efter hjärtstopp utanför 

sjukhus är vanligen medvetslösa efter ankomst till akutmot-
tagningen. Eftersom prehospitala fakta ofta är osäkra och ef-
tersom bedömning av neurologisk prognos inte kan göras så 
tidigt i förloppet blir ställningstagande till intensivvård aktu-
ellt i de flesta fall. Intensivvårdsgärder efter hjärtstopp utförs 
på samma medicinska och etiska grunder som vid andra kri-
tiska tillstånd. Patientens förutsättningar bedöms utifrån ha-
bituell funktionsnivå, kroniska sjukdomar och de akuta or-
gansvikter som följer på hjärtstoppet. Mot bakgrund av den 
höga mortaliteten (både i den initiala fasen och under första 
veckan) samt risken för hjärnskador efter framgångsrik 
hjärt–lungräddning bör ställningstagande till eventuella be-
handlingsbegränsningar göras fortlöpande.

Den kliniska bilden efter ett längre hjärtstopp med genom-
gången ischemi och reperfusion är typisk och kallas »post-car-
diac arrest syndrome« [7]. Det första dygnet präglas av myo-
kardpåverkan med betydande generell kontraktilitetsned-
sättning (sk stunning) efter hjärtstoppet. Till det adderas ef-
fekterna av en eventuell hjärninfarkt och resultatet blir en låg 
hjärtminutvolym. Därefter vidtar en fas med vasodilatation 
som gör att behov av vasoaktiva läkemedel ofta kvarstår [8]. 
Denna fas har många likheter med den kliniska bilden vid sep-
sis/septisk chock och kan övergå i avancerad multiorgansvikt. 
Det inflammatoriska svaret innefattar hyperglykemi och fe-
ber, vilka båda bör normaliseras med insulin respektive 
antipyretika och fysikalisk temperaturkontroll för bästa möj-
liga neurologiska utfall. 

Under första dygnet är aktiv temperaturkontroll vanligen 
indicerad (se artikel Nielsen et al på sidan 711). Kroppstempe-
ratur under den normala kräver sedering för att huttrande 
och obehag ska motverkas. Behandling med sänkt kropps-
temperatur och sedering har i sig medfört att intensivvården 
och den neurologiska utvärderingen av medvetslösa patienter 
med hjärtstopp har systematiserats. För närvarande används 
alltmer kortverkande läkemedel som propofol, dexmedetomi-
din och remifentanil för att reducera risken för restsedering 
med påverkan på den neurologiska bilden.

Elektrolytrubbningar kan primärt ha orsakat hjärtstoppet 
men kan också uppkomma sekundärt till behandling, till ex-
empel hypokalemi vid diuretikabehandling och sänkt kropps-
temperatur. Njursvikt av olika grad är vanlig och kan i ensta-
ka fall kräva kontinuerlig dialys. Respiratorvård fortgår så 
länge lungfunktionen kräver det; vanliga orsaker till förlängd 
respiratorvård är kvarstående medvetslöshet och aspiration i 
samband med resusciteringen.

Synliga kramper uppträder ofta efter hjärtstopp med kvar-
stående medvetslöshet. De är vanligen myoklona med sym-
metriska ryckningar i ansikte, bål och proximala extremite-
ter. Generaliserade toniskt-kloniska anfall är betydligt ovan-
ligare [9]. Kontinuerliga generaliserade myoklonier betecknas 
status myoclonus och är tecken på en mycket allvarlig hjärn-
skada, särskilt om det debuterar tidigt efter hjärtstopp [10]. 
Status myoclonus förekommer vanligen tillsammans med 
burst–suppression- eller status epilepticus-mönster på EEG. 
Läkemedel som används för sedering inom intensivvården 
dämpar myoklonier och anfallsaktiviteten i EEG, men någon 
effekt på prognos för återhämtning har inte visats [11]. Vid 
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epileptiska anfall och vid riklig epileptisk aktivitet i EEG ges 
vanligen antiepileptisk behandling. Hos de enstaka patienter 
som överlevt hjärtstopp med påföljande status epilepticus fa-
sas antiepileptisk medicinering vanligen successivt ut, då den 
kan ge kognitiva problem och försvåra rehabiliteringen.

Neurologisk prognosbedömning efter 4–5 dygn
Vid ett cirkulationsstillestånd leder hjärnans höga metabo-
lism och små energireserver till medvetslöshet inom 10 se-
kunder. En irreversibel skadeutveckling startar inom några 
minuter, men vid återställd cirkulation finns förutsättning 
för återhämtning. Ofta kan man redan de första timmarna ef-
ter ett hjärtstopp se en begynnande återkomst av hjärnstams-
funktioner, till exempel pupillreaktion på ljus och spontan-
andning [12]. Hur länge medvetslösheten varar efter ett hjärt-
stopp är kopplat till graden av hjärnskada. Patienter som åter-
får medvetandet tidigt i förloppet, det vill säga före sedering 
och temperaturkontroll, eller kort efter att sederingen avbru-
tits, har god prognos och blir vanligen på längre sikt helt själv-
ständiga i sina dagliga aktiviteter. Ju längre uppvaknandet 
dröjer, desto större är sannolikheten för allvarliga hjärnska-
dor med svårt neurologiskt handikapp och i sällsynta fall kro-
niskt vegetativt tillstånd som följd [13]. 

Upprepade neurologiska undersökningar har en central roll 
vid prognostisering. Undersökningarna är framför allt inrik-
tade på värdering av hjärnstamsfunktioner, reaktion på 
smärtstimulering och observation av synliga kramper. De 
kompletteras ofta med neurofysiologiska samt ibland neuro-
radiologiska och biokemiska undersökningar. Eftersom 
hjärnskadans utveckling och hjärnans återhämtning tar tid 
görs neurologisk prognosbedömning vid kvarstående med-
vetslöshet tidigast 3 dygn efter normotermi, ofta totalt 4–5 
dygn efter hjärtstopp. 

Svenska rekommendationer för pro gnosbedömning har 
publicerats i Läkartidningen 2012 [14]. Fortlöpande informa-
tion till anhöriga är av stor vikt eftersom utbredda hjärnska-
dor är vanliga och ofta leder till beslut att aktiva vårdinsatser 
avslutas med övergång till palliativ vård.

De som vaknar förbättras oftast ytterligare
Den första tiden efter uppvaknandet präglas ofta av oro och 
förvirring. Många patienter är desorienterade, ibland aggres-
siva, och inpräglingsförmågan är starkt nedsatt. Vanligen 
sker dock en spontan förbättring, och rehabiliteringspotenti-
alen kan bedömas när den akuta konfusionen lagt sig. De fles-
ta patienter behöver sannolikt inte hjärnskaderehabilitering 
utan skrivs ut direkt till hemmet. Lindriga–måttliga kogniti-
va störningar är vanliga men minskar i omfattning under 
veckor till månader efter hjärtstoppet [15]. Det är av stor vikt 
att patienter och anhöriga informeras om de förväntade svå-
righeterna men också att de erbjuds en strukturerad uppfölj-
ning, vilket ännu inte införts som klinisk rutin på flertalet 
sjukhus (se artikel Lilja et al på sidan 727).

Hjärnskador den dominerande dödsorsaken 
Patienter som resusciterats efter hjärtstopp utanför sjukhus 
och som vårdas på intensivvårdsavdelning löper mer än 50 
procents risk att avlida under dagarna–veckorna som följer 
[16,�17]. Hjärnskador är den dominerande dödsorsaken och ses 
hos minst 70 procent av dem som avlider [18]. För majoriteten 
av dessa gäller att hjärnstamsfunktioner vanligen gradvis 
återkommer, även om skador i den ischemikänsligare hjärn-
barken [19] hindrar uppvaknande och återhämtning. Dessa 
patienter avlider i en palliativ vårdsituation efter att beslut ta-
gits att trappa ner intensivvården [18,�20]. Enstaka patienter 
utvecklar ett så kraftigt generellt hjärnödem att den cerebrala 
cirkulationen upphör. 

Efter hjärndödsdiagnostik kan de ibland bli aktuella för or-

gandonation. En mindre andel patienter avlider till följd av 
cirkulatorisk svikt inom de första 1–3 dygnen efter hjärtstop-
pet, eller av andra orsaker i senare skede.
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�Potentiella bindningar eller jävsförhållanden: Hans Friberg har 
erhållit föreläsararvoden från Bard Medical.
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Vägen från en lyckad återupplivning mot återgång till ett gott 
liv är kantad av hinder. Kvarstående kardiovaskulär morbidi-
tet eller hjärnskada till följd av hjärtstoppet är exempel på 
faktorer som kan komma att påverka återhämtningen. För pa-
tienter som överlevt den första kritiska tiden börjar resan till-
baka då de skrivs ut från sjukhuset. Stöd och uppföljning från 
flera professioner kan behövas för att öka långtidsöverlevnad, 
förbättra livskvalitet och underlätta återgång i arbete.

Studier talar för att de flesta patienter som överlevt ett 
hjärtstopp har en livskvalitet som inte skiljer sig markant från 
normalbefolkningen, men studierna är oftast små och med 
varierande resultat [1]. Vi har därför begränsade kunskaper 
om vilka faktorer som är av störst betydelse för återhämtning. 
Trots att anoxisk hjärnskada är den vanligaste dödsorsaken 
för patienter som återupplivats och vårdas efter hjärtstopp [2] 
är svårt neurologiskt funktionshinder ovanligt bland lång-
tidsöverlevare i vårt land [3]. Vanligt är däremot lätta till 
måttliga kognitiva funktionsnedsättningar såsom svårighe-
ter med minne, koncentrationsförmåga och exekutiv funk-
tion. Sådana svårigheter har rapporterats hos uppemot hälf-
ten av överlevarna [4] och har betydelse för deras livskvalitet.

Intensivvårdspatienter generellt löper en ökad risk för kog-
nitiva och psykiska svårigheter [5-7]. Bland de patienter som 
överlevt ett hjärtstopp drabbas cirka en fjärdedel av ångest, 
depression eller stressrelaterade symtom [8]. Dessa psykiska 
besvär kan ge en kognitiv nedsättning som kan vara svår att 
särskilja från en lindrig hjärnskada. Även närstående löper en 
stor risk att utveckla psykiska symtom [9]. Både kognitiva och 
psykologiska svårigheter räknas som dolda handikapp och 
riskerar att gå oupptäckta om de inte följs upp strukturerat. 
Förutom att fånga svårigheterna är det viktigt att försöka ka-
rakterisera dem närmare för att kunna erbjuda rätt informa-
tion, behandling och prognos.

I�dag sker uppföljning av patienter som överlevt hjärtstopp 
och deras närstående huvudsakligen inom tre parallella spår; 
kardiologi, intensivvård och neurologi. Det finns stora lokala 
variationer i vilken form av uppföljning som erbjuds. 

Kardiologisk uppföljning 
Kardiologisk uppföljning syftar i första hand till behandling 
av den bakomliggande kardiella orsaken till hjärtstoppet och 
sekundär prevention för att förhindra återinsjuknande.

Patienter med hjärtstopp av trolig kardiologisk etiologi bör 
utvärderas för eventuell behandling med sekundärprofylak-
tisk implanterbar defibrillator (ICD). Koronarsjukdom bör 
utredas, oftast med kranskärlsröntgen antingen akut vid in-
läggning eller innan hemgång. Koronarsjukdom behandlas 
genom revaskularisering med ballongvidgning (PCI) eller by-
pass (CABG) och sekundärprofylax (motion, rökstopp, statin, 
trombocythämning, ACE-hämmare, angiotensin II-blocke-
rare och betablockerare). Hjärtsvikt utreds med ekokardio-
grafi och behandlas med ACE-hämmare, angiotensin 
II-blockerare, betablockerare samt aldosteronhämmare. Ef-
tersom kardiella arytmier och utredning av ICD-behov vanli-
gen handläggs av en arytmienhet, och sekundärprofylax mot 
koronarsjukdom följs upp vid så kallade hälso enheter/
kranskärlsmottagningar kommer patienterna att följa olika 
kardiella uppföljningsspår beroende på hjärtstoppets genes 
och den lokala organisationen. Det team som följer patienter-
na vid hälsoenheter/kranskärlsmottagningar erbjuder vanli-
gen förutom rådgivning individuellt anpassad träning och 
deltagande i hjärtskola som riktas till både patient och närstå-
ende. 

Majoriteten av patienterna erbjuds i�dag någon form av kar-
diologisk uppföljning.

Intensivvårdsuppföljning
Uppföljning på en post-IVA-mottagning riktar sig till alla pa-
tienter som vårdats cirka 2 dygn eller mer på en intensiv-
vårdsavdelning (IVA) och genomförs vanligen 2–3 månader 
efter vårdtillfället av en intensivvårdssjuksköterska eller an-
nan vårdpersonal väl insatt i vården. Fokus är att identifiera 
fysiska och psykosociala konsekvenser till följd av den kritis-
ka sjukdomen och vårdtiden på IVA [10] samt hjälpa patient 
och närstående att få vetskap om och förståelse för vad som 
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De flesta patienter som överlevt ett hjärt-
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behov av att få tala om det som hänt.
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skett [11]. Forskning visar att återhämtning från en trauma-
tisk händelse underlättas om man kan bygga en egen sam-
manhängande berättelse av upplevelsen [12]. Därför är foto-
dagboken ett viktigt hjälpmedel för att skapa en bild av vad 
som har hänt, tillsammans med patientens egna minnen från 
vårdtiden. Fotodagboken kan innehålla text och fotografier 
med information om vård, dagliga aktiviteter och medicinska 
händelser som skrivits ned under IVA-tiden [13]. Vid uppfölj-
ningen erbjuds oftast också dels ett besök på intensivvårdsav-
delningen där patienten bland annat får se och höra den me-
dicinska utrustningen, dels att tala med omvårdnadsansvarig 
personal.

Även de närstående har ofta ett behov av att få tala om det 
som hänt och om tiden på sjukhuset. Det är inte ovanligt att de 
varit delaktiga i den prehospitala vården och varit ansvariga 
för att hjärt–lungräddning påbörjats [14]. Det är heller inte 
ovanligt att de varit oförberedda på de utmaningar som mött 
dem när den närstående skrivits ut ifrån sjukhuset, särskilt 
om det funnits kvarstående funktionsnedsättningar. Närstå-
ende bör därför om möjligt erbjudas ett eget samtal och upp-
följning för att kunna ge uttryck för sin oro, ställa frågor och få 
hjälp att finna verktyg för att hantera vardagen [15]. 

De flesta större sjukhus i Sverige erbjuder intensivvårds-
uppföljning, men det är sällsynt att närstående erbjuds ett 
eget samtal.

Neurologisk uppföljning
För den minoritet som överlever med svåra hjärnskador till 
följd av hjärtstoppet (<10 procent) blir behovet av neurologisk 
utredning och rehabilitering vanligen tydligt tidigt i förloppet 
när patienten är kvar på intensivvårdsavdelning eller har flyt-
tats till en vårdavdelning. Förutom en klinisk neurologisk un-
dersökning bör utredning omfatta en MR-undersökning av 
hjärnan och en multidisciplinär bedömning. Rehabilitering 
sker oftast inom hjärnskadeteam, men med stora lokala varia-
tioner [16]. Dessa personer har oftast en lång rehabiliterings-

period framför sig, men fortsatta framsteg som kan underlät-
ta vardagen sker även lång tid efter hjärtstoppet.

Majoriteten av de patienter som överlevt ett hjärtstopp kan 
däremot redan efter en kort tid på vårdavdelningen te sig vä-
sentligen återhämtade. Efter hand som de sedan återgår till 
alltmer komplexa aktiviteter i hem och arbetsliv kan kogniti-
va svårigheter dock bli mer påtagliga både för patient och när-
stående. För yngre personer med ett intellektuellt krävande 
arbete kan även lindriga kognitiva svårigheter få stor betydel-
se. Spontan återhämtning 3–6 månader efter hjärtstoppet är 
emellertid vanligt [17], vilket är viktigt att förmedla till ofta 
oroliga patienter och närstående. Därefter följer vanligen en 
mer kronisk fas med ett annat behov av stödjande åtgärder för 
de patienter som fortsätter att ha svårigheter.

Kartläggning av det kognitiva funktionshindret utgör ett 
viktigt underlag för planering av eventuella rehabiliteringsin-
satser och fortsatta kontakter med bland annat Försäkrings-
kassan, och ger dessutom patienten förutsättningar för nyo-
rientering och anpassning. Råd och träning av strategier och 
hjälpmedel som kan underlätta vardagen kan också bli aktu-
ellt, oftast dock först efter ett par månader då det mesta av den 
spontana återhämtningen skett. 

Möjligheterna att få en uppföljning av neurologiska svårig-
heter efter ett hjärtstopp varierar stort i landet. För patienter 
med mer uppenbara svårigheter sker en bedömning av rehabi-
literingspotential ofta redan under den akuta vårdtiden som 
ett led i vårdplaneringen. Patienter som endast har lindriga 
symtom kan dock lätt missas om inte en strukturerad neuro-
logisk uppföljning utförs. Sådan uppföljning är i�dag relativt 
ovanlig, men fler och fler av de större sjukhusen i Sverige har 
de senaste åren startat samarbeten mellan intensivvårdskli-
niker och neurologiska/rehabiliteringsmedicinska kliniker 
utifrån lokala förutsättningar. 

Samordnad modell för uppföljning önskvärd
Uppföljning av patienter som överlevt ett hjärtstopp och deras 
närstående sker i�dag parallellt inom flera olika verksamheter. 
Patienterna är en heterogen grupp bland annat beroende av 
den varierande etiologin. Ingen av de verksamheter som i 
dagsläget följer upp patienter efter hjärtstopp inkluderar 
samtliga patienter, och det finns få exempel på multidisci-
plinära uppföljningsmodeller. De flesta patienter följs upp 
inom kardiologi och/eller intensivvård medan kognitiva 
svårigheter och psykisk ohälsa riskerar att gå oupptäckt då en 
strukturerad uppföljning ofta saknas. En mer ingående neu-
rologisk utredning är, enligt våra erfarenheter, inte nödvän-
dig för alla som drabbats av hjärtstopp. Det bör dock finnas 
rutiner och ett etablerat samarbete för att upptäcka, remitte-
ra och ta hand om patienter med kognitiva svårigheter. 

I Figur 1 presenteras ett exempel på en arbetsmodell som 
används vid Skånes universitetssjukhus för att identifiera 
kognitiva svårigheter efter hjärtstopp. Arbetet sker i samar-
bete mellan en uppföljningssköterska i intensivvården och en 
neurologisk/rehabiliteringsmedicinsk enhet. Denna modell 
baseras på en enkel kognitiv screening som kan utföras av den 
personal som redan träffar patienterna för kardiell eller in-
tensivvårdsrelaterad uppföljning. Modellen kan därmed in-
troduceras i den ordinarie verksamheten utan större resurs-
åtgång. De patienter som inte klarar enkla test och/eller då 
kognitiva svårigheter framkommer i självskattning (patient 
och/eller närstående) bör erbjudas en mer noggrann testning 
och bedömning av hjärnskadeinriktad personal, till exempel 
en arbetsterapeut eller neuropsykolog. 

Närstående bör uppmuntras att delta vid uppföljningarna, 
men deras egna behov har hittills sannolikt inte uppmärk-
sammats i tillräckligt hög grad. Det rekommenderas att när-
stående erbjuds ett aktivt deltagande i såväl utskrivning som 
planerad uppföljning. Det är önskvärt att den närstående er-
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Figur 1. Neurologisk uppföljningsrutin av hjärtstoppspatienter  
vårdade på IVA efter utskrivning i Lund. MMSE = Mini-mental status 
examination; IQCODE = Informant questionnaire on cognitive de-
cline in the elderly.
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bjuds ett eget samtal kring det som hänt, och då gärna utan 
närvaro av patienten eftersom det annars kan vara svårt för 
dem att ta upp sina egna tankar och frågor – inte minst i de fall 
då patienterna som en del i sin problematik saknar insikt om 
sina svårigheter eller har drabbats av en personlighetsföränd-
ring. För patienter och närstående samt för intresserad vård-
personal finns två omfattande informationsmaterial att kost-
nadsfritt ladda ned på Svenska rådet för hjärt–lungräddnings 
webbplats (www.hlr.nu). I dessa kan man förutom att lära sig 
mer om de svårigheter som kan uppstå efter hjärtstopp också 
ta del av patienters och närståendes egna berättelser om tiden 
efter hjärtstoppet.

Förutom uppföljningar inom hälso- och sjukvården kan pa-
tienter som överlevt ett hjärtstopp komma att inkluderas i fle-
ra nationella kvalitetsregister såsom Svenska hjärt-lungrädd-
ningsregistret, Svenska intensivvårdsregistret och SWEDE-
HEART (Tabell I), som är hjälpmedel för vården att utvärdera 
och rikta insatser. Ofta återkommer samma frågor och utvär-
deringsinstrument i de olika registren och i de ordinarie upp-

följningarna inom hälso- och sjukvården. Ibland används 
i�stället flera olika instrument för att utvärdera samma områ-
de, till exempel livskvalitet, vilket försvårar jämförelser. Det-
ta kan vara tröttande och te sig ologiskt för patient och närstå-
ende.

Sammanfattning
Sammanfattningsvis erbjuds de flesta patienter som överlevt 
ett hjärtstopp och deras närstående någon form av uppfölj-
ning i dag, men vad som erbjuds varierar i hög grad. En ökad 
samordning mellan de olika aktörerna i uppföljningsproces-
sen och de nationella kvalitetsregistren kan ge en enklare och 
tydligare vårdkedja där alla patienter med svårigheter identi-
fieras och erbjuds hjälp. En sådan samordning har också po-
tential att öka informationsutbyte och spara resurser.
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TABELL I. Patientrapporterade utfallsmått i några av de register som patienter som överlevt ett hjärtstopp vanligen inkluderas i.

 Nybesök 2 mån 4 mån 6 mån 12 mån Hälsorelaterad Arbetsstatus/ Aktiviteter i Psykiska  Övrigt  
      livskvalitet  återgång1  dagligt liv1 besvär ex   
         oro och ned-   
         stämdhet
Svenska hjärt-   +   Ja. EQ-5D Ja Ja. Två Ja. HADS Två enkla frågor
lungräddnings-         enkla  (om dagliga akti vi-
registret        frågor    teter och mental/
          intellektuell
          återhämtning)
Svenska  +   + + Ja. SF-36 Ja Ja. Modi- Nej
intensivvårds-        fierat
registret (SIR)        Katz
Nationellt  +    + Ja. EQ-5D Nej Nej Nej Frågor kring trött-
register          het, andfåddhet
för hjärtsvikt          och medicinering
(RiksSvikt)          
SWEDEHEART  +   + Ja. EQ-5D Ja Nej Nej Frågor kring  
Samordnings-          förekomst av 
register2          hjärtsymtom
WebRehab  +    + Ja. EQ-5D, Ja. IPA Ja. IPA Ja. HADS
Sweden       Lisat-11   och GOSE 

Förklaringar: EQ-5D = Euro quality of life – 5 dimensions; SF-36 = Short-form 36; Lisat-11 =Life satisfaction questionnaire-11; IPA = Impact of participation and autonomy;  
GOSE = Glasgow outcome scale; HADS= Hospital anxiety and depression scale; Katz =  ADL-index
1 Utöver de frågor som ingår i hälsorelaterad livskvalitet
2I Swedeheart ingår: Svenska registret för hjärtintensivvård (RIKS-HIA), Svenska koronarangiografi- och angioplastikregistret (SCAAR), Registret för sekundärprevention 
efter HIA-vård (SEPHIA) och Svenska hjärtkirurgiregistret
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Styrningen i svensk sjukvård 
måste ha sin grund i patien-
tens vårdbehov, hälso- och 
sjukvårdslagen och de läkar-
etiska reglerna. Vårdvalet 
bör därför avskaffas. Huvud-
punkter i ett nytt styrsystem 
för sjukvården bör vara pro-
fessionell kunskap och erfa-
renhet samt tillit till vårdens 
personal.

 
Som jag nyligen redovisat i 
Läkartidningen [1] riktar 
Riksrevisionen i en rapport 
[2] på en rad punkter allvarlig 
kritik mot primärvårdens 
vårdvalssystem. Bland annat 
har konsumtionen av primär-
vård ökat hos relativt friska 
patienter från mer gynnade 
samhällsgrupper medan de 
sjukaste patienterna gör fär-
re läkarbesök. 

Undersökningar har också 
visat starkt oroande effekter 
av vårdvalet på sjukskriv-
ningar (med ekonomiska 
följdverkningar) och antibio-
tikaförskrivningar [3, 4]. 

Inget tyder på att primär-
vårdens kostnader minskat 
genom vårdvalsreformerna, 
utan trenden med successivt 
ökande kostnader har fort-
satt även efter vårdvalsrefor-
mernas införande [2]. 

Vad är orsaken till dessa för 
sjukvården och välfärden så 
oroväckande konsekvenser? 

Riksrevisionen klargör att 
det finns en inbyggd målkon-
flikt mellan efterfråge- och 
behovsstyrning. Innan vård-
valet infördes fattades i högre 
utsträckning prioriteringsbe-
sluten utifrån etiska riktlin-
jer och patienternas vårdbe-
hov. I�dag styrs prioritering-
arna huvudsakligen av pa-
tienternas efterfrågan.

Den etiska plattform som 
vilar på ett riksdagsbeslut 

1997 utgör grunden för plan-
ering och prioritering inom 
hälso- och sjukvården. Prio-
riteringar inom vården byg-
ger på tre principer. De första 
två utgår från hälso- och 
sjukvårdens portalparagraf 2 
om vård på lika villkor för 
hela befolkningen och att den 
med störst behov ska ges fö-
reträde i vården. Den tredje 
principen handlar om att häl-
so- och sjukvård ska bedrivas 
kostnadseffektivt men att 
kostnadsöverväganden i det 
enskilda fallet inte bör göras 
förrän de två första princi-
perna använts [2]. Figur 1 
åskådliggör målkonflikten 
mellan vårdefterfrågan och 
vårdbehov. 

Patientens vårdefterfrågan 
styrs av vårdvalet där kon-
kurrensen på en marknad 
också spelar in. Patientens 
vårdbehov bedöms däremot 
av läkaren med beaktande av 
hälso- och sjukvårdslagen 
och de läkaretiska reglerna. 

I Läkarförbundets etiska 
regler § 17 anges bland annat 
att »Läkaren ska aldrig med-
verka till att bereda enskilda 
patienter eller patientgrup-
per otillbörlig ekonomisk, 
prioriteringsmässig eller an-
nan fördel«. I § 18 deklareras 
bland annat att »Läkaren får 
inte låta sig påverkas av otill-
börligt förvärvsbegär och 
inte utföra annan undersök-
ning och behandling än vad 
som är medicinskt motive-
rat.«

I vårdvalet överträds dagli-
gen både hälso- och sjuk-
vårdslagen och de läkaretiska 
reglerna – ett förhållande, 
som ett flertal distriktsläka-
re sedan många år vittnat om 

och som påverkar läkarrol-
lens innersta kärna. 

Att ersättningssystemen i 
primärvårdens vårdval kan 
påverka diagnossättningen 
har jag tidigare tagit upp uti-
från Riksrevisionens rapport 
[1, 2]. Ersättning enligt ACG 
(adjusted clinical groups) har 
ökat antalet psykiska diagno-
ser i Skåne och Västra Göta-
land med 60 procent respek-
tive 84 procent mellan 2007 
(före vårdvalet) och 2011. 
Motsvarande ökning i Stock-
holm, som inte använder 
ACG, är endast 34 procent [2]. 
Fynden talar för att införan-
det av ACG i ersättningssys-
temet minskar värdet av 
journalen och diagnosen vid 
kommande medicinska be-
dömningar av en patient sam-
tidigt som det också blir 
svårigheter att med hjälp av 
diagnoser studera sjuklighe-
ten över tid. 

Det är nödvändigt att den 
behandlande läkaren hålls 
helt utanför påverkan av er-
sättningssystemen. En sådan 
påverkan kan inverka på lä-
karens bedömningar, under-
sökningar, diagnossättning-
ar, behandlingar, remitte-
ringar med mera av patienter. 

För mig som läkare är det 
närmast ofattbart att Läkar-
förbundet efter Riksrevision-
ens rapport fortfarande stäl-
ler sig bakom vårdvalet. Det 
finns i Stockholms läns 
landsting nu dessutom över 
30 vårdval inom specialist-
vården. Varken de medicin-
ska eller ekonomiska konse-
kvenserna av specialistvård-
valet är tillräckligt utredda. 
Med tanke på ovan nämnda 
konsekvenser av primär-
vårdsvalet kan specialist-
vårdvalet bli kostnadsdrivan-
de. Detta är djupt allvarligt 
då sjukvårdens pengar i�dag 
främst behövs för att komma 
tillrätta med oacceptabla 
vårdplatsbrister i en akut-
sjukvård med stora under-
skott på akutsjukhusen, inte 
minst i Stockholms läns 
landsting. 

Jag skrev i Läkartidningen 
2011 en artikel om Clarence 
Blomquist – medicinetikens 
pionjär i Sverige [5]. I sin bok, 
»Att taga vara på sin broder. 
Om läkarens ansvar« (Natur 
och Kultur 1976), anger Cla-
rence Blomquist det som en 
väsentlig plikt för oss läkare, 
och inte minst psykiatrer, att 
slå larm, skrika till, om ett 
flertal saker; bland annat om 
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Läkaren måste hållas utanför  
påverkan av ersättningssystemen 
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Figur 1. Lagar, regler och faktorer som styr vårdefterfrågan respektive vårdbehov.  i l h f k å d ft f å k i å db h

 Vårdefterfrågan (Vårdval)  Målkonflikt Vårdbehov 
 |  | 
 Patienten  Läkaren 
 |  |
 Konkurrens på en marknad   Hälso- och sjukvårdslagen + Läkaretiska regler
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Det är nödvändigt 
att den behand-

lande läkaren 
hålls helt utanför 

påverkan av  
ersättningssyste-

men, skriver Jan 
Halldin.
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missbruk av psykiatrin i den 
diagnostiska kulturen och 
om att sjukvårdsresurserna 
ofta fördelas på ett oanstän-
digt sätt – företeelser som har 
en direkt koppling till dagens 
vårdvalssystem. 

Avslutningsvis: Styrningen i 
svensk sjukvård måste ha sin 
grund i patientens vårdbehov, 
hälso- och sjukvårdslagen 
och de läkaretiska reglerna. 

Läkaren och även vårdens 
personal i övrigt måste hållas 
utanför påverkan av olika er-
sättningssystem. I vårdvalet 
har politisk ideologi under 
många år i alltför hög grad 
fått styra. 

Vårdvalet bör därför av-
vecklas. Huvudpunkter i ett 
nytt styrsystem för sjukvår-
den bör vara professionell 
kunskap och erfarenhet samt 
tillit till vårdens personal där 

vårdpersonal i stället för ad-
ministration kan ägna sig åt 
det mest väsentliga nämligen 
patientverksamhet.

Jag efterlyser Läkarför-
bundets synpunkter på dessa 
frågor.
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Strypta möjligheter för vård-
givare att etablera sig eller 
att fortsätta driva sin verk-
samhet vore en återvänds-
gränd. Utbudet skulle mins-
ka, med sämre tillgänglighet 
för patienter med stora vård-
behov. Det största problemet 
inom primärvården i dag är 
trots allt bristen på allmän-
läkare.

Vårdvalet är ett alternativ till 
förvaltningsmodellen som 
varit allenarådande i den 
svenska sjukvården under 
många decennier. En tanke 
med vårdvalet är att decen-
tralisera beslut och ansvar i 

högre utsträckning från poli-
tiker och tjänstemän till ut-
förare. Mycket av det som 
förbundet ser som positivt 
med vårdvalet ligger just i 
mindre detaljstyrning, som i 
sin tur kan stärka medarbe-
tarnas inflytande och kreati-
vitet. Men också att konkur-
rens och valfrihet är viktiga 
förutsättningar för ökad pa-
tientmakt.

Att bedriva vård enbart i 
landstingets regi har aldrig 
varit en grundläggande för-
utsättning för att prioritera 
de patienter som har störst 
behov av vård. I övriga Euro-
pa är det vanligt att allmänlä-
kare driver ett litet företag 
med i huvudsak offentlig fi-
nansiering eller är anställda 
av ett sådant företag. I exem-
pelvis Danmark har det visat 
sig fungera riktigt bra. 

Sedan LOV blev obligatorisk 
för landstingen 2010 har till-
gänglighet, kvalitet, patient-
nöjdhet och utbud förbätt-
rats. Utvärderingar visar att 
antalet vårdutförare har ökat 
och att befolkningen överlag 
efter vårdvalens införande är 
mer positivt inställd till häl-
so- och sjukvården. 

I Riksrevisionens rapport 
om vårdvalet framkommer 
att glesbygden inte har tillgo-
dosett tillräcklig utbyggnad 
av vårdcentraler. Vi delar den 
uppfattningen, men är oense 
om vad Jan Halldin ser som 
lösningen. Strypta möjlighe-
ter för vårdgivare att etablera 

sig eller att fortsätta driva sin 
verksamhet vore en åter-
vändsgränd. I stället skulle 
utbudet ytterligare sjunka 
med sämre tillgänglighet för 
patienter med stora vårdbe-
hov. 

Jag delar dock Jan Halldins 
uppfattning att hälso- och 
sjukvårdens kvalitet och ef-
fektivitet behöver förbättras 
på en rad punkter. Även styr-
systemen behöver korrigeras 
mot processer som främjar 
kontinuitet, är mer patient-
centrerade, tar större profes-
sionella hänsyn och bygger på 
tillit snarare än detaljkon-
troll. 

Läkarförbundet är just nu 
upptaget med att fortsätta 
snickra på hållbara förslag 
till välfungerande vårdval. 
Senare i vår ska vi samman-
ställa en enkät som skickats 
ut till alla läkare som är verk-
samma inom primärvården 
om hur de upplever sin ar-
betssituation och om vårdens 
resultat och patienternas be-
hov. 

Syftet är bland annat att 
påverka huvudmännen att 
utveckla sina vårdvalssystem 
för en bättre och mer jämlik 
vård baserad på läkarkårens 
erfarenheter. Vårdbehov och 
prioriteringsgrunder liksom 
läkaretiken är självklara ut-
gångspunkter för ett välfung-
erande vårdval.

Vårdval handlar inte bara om 
att ge friare val för invånare 

och patienter, utan även om 
läkarprofessionen. Många 
läkare vill ha bättre arbets-
former och arbetsmiljö. I dag 
är det största problemet inom 
primärvården trots allt bris-
ten på allmänläkare. Det 
finns således starka skäl för 
att behålla och utveckla vård-
valssystemet. Lösningen är 
inte att avveckla mångfalden.

Heidi Stensmyren
ordförande  

i Läkarförbundet

replik från heidi stensmyren:

Läkarförbundet måste  
påverka ersättningssystemen

slutreplik på  
läkartidningen.se
Här publiceras ett utdrag ur Jan 
Halldins slutreplik som i sin helhet 
finns att läsa på Läkartidningen.
se/debatt

Läkarförbundet måste stå upp 
för läkaretiken och läkarrollen 
Något som Stensmyren i sin re-
plik inte tar upp är min skrivning 
om att den behandlande läkaren 
bör hållas helt utanför påverkan 
av ersättningssystemen. Läka-
rens utgångspunkt i mötet med 
patienten måste vara handlägg-
ning av den senares vårdbehov 
med iakttagande av hälso- och 
sjukvårdslagens prioriterings-
grunder och läkaretiken. 
Jag bedömer det närmast som 
osannolikt att man inom dagens 
vårdvalssystem kan skapa eko-
nomiska ersättningssystem som 
inte kan påverka den behandlan-
de läkaren i dennes bedömning-
ar, behandlingar med mera av 
enskilda patienter.

Jan Halldin
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Mycket av det som förbundet 
ser som positivt med vårdvalet 
ligger just i mindre detaljstyr-
ning från politiker och tjänste-
män, skriver Heidi Stensmyren.
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I den nya ST-utbildningen er-
sätter en gemensam kun-
skapsbas kravet på basspe-
cialiteterna internmedicin 
och kirurgi för en rad specia-
liteter. Trots att nya ST snart 
börjar gälla saknas en mål-
beskrivning för denna vikti-
ga del, vilket kan leda till 
bristande kvalitet i utbild-
ningen och i längden utgöra 
ett hot mot akutsjukvården. 

Den gemensamma kunskaps-
basens mål i ST-utbildningen 
är att den blivande läkaren 
självständigt ska klara pri-
märjoursuppdraget samt 
kunna handlägga vanliga till-
stånd från angränsande spe-
cialiteter i öppen och sluten 
vård. 

Gemensam kunskapsbas 
finns i många andra europe-
iska länder. Under Socialsty-
relsens översyn av speciali-
tetsindelningen [1, 2] bedöm-
des förändringen skapa en 
bättre balans mellan bredd 
och spetskompetens, under-
lätta byten mellan specialite-
ter och skapa gemensamma 
kurser. Den gemensamma 
kunskapsbasen föreslogs bli 
välavgränsad och tydligare 
än den befintliga målbeskriv-
ningen, vilket inte infriats.

För samtliga specialiteter 
finns 12 kortfattade medicin-

ska delmål. I en bred speciali-
tet blir delmålen mycket all-
mänt hållna, i en smalare be-
tydligt mer detaljerade (Ex-
empel 1). Formen styr 
därmed innehållet. Räcker 
inte rutorna till får man ge 
avkall på detaljerna. Målbe-
skrivningen kan visa om rätt 
intyg inkommit till Socialsty-
relsen, men knappast verka 
som stöd för att planera och 
genomföra en specialistut-
bildning.

I det första exemplet blir det 
uppenbart att en mer detalje-
rad målbe-
skrivning be-
hövs. Respekti-
ve specialist-
förenings 
utbildningsbok 
utgör rekom-
mendationer 
och tolkning av 
den officiella 
målbeskriv-
ningen. Kvali-
tet och format 
varierar, och 
då nya ST 2008 infördes dröj-
de vissa specialistföreningar 
flera år innan de publicerade 
sina utbildningsböcker.

Den gemensamma kun-
skapsbasen i internmedicin 
(Exempel 2) behöver uppen-
barligen kompletteras med en 
utbildningsbok. Om varje 
specialistförening gör en 
egen utbildningsbok för den 
gemensamma delen kan den 
av naturliga skäl inte bli ge-
mensam. 

Frågan är också vem som 
ska ha tolkningsföreträde om 
det finns olika uppfattningar 
om vilka delar av specialite-
ternas akuta tillstånd som 
ska behärskas, och på vilken 
nivå. Undertecknad har före-
slagit Socialstyrelsen att ta 
initiativ till och finansiera ett 
arbete med en gemensam ut-
bildningsbok för de gemen-
samma kunskapsbaserna, 
men då jag inte fick gehör val-
de jag att hoppa av projektet.

I det danska ST-systemet 
[3], som liknar Sveriges, finns 
en officiell målbeskrivning 
framtagen av specialistfören-
ingen, och sanktionerad av 
Sundhedsstyrelsen. Detaljni-
vån är högre och innehåller 
checklistor med moment som 
måste klaras av, inklusive be-
dömningar av kompetens. 
Teoretisk utbildning regleras 
också i antal timmar. Vidare 
finns en statlig inspektions-
verksamhet av utbildningen 
samt statlig planering och 
styrning av antalet ST-tjäns-
ter. Socialstyrelsens befogen-

heter är be-
gränsade och 
förhindrar att 
allt detta in-
förs, möjligen 
vill inte heller 
alla ha ett sys-
tem med mer 
detaljstyrning. 
Inför nästa re-
vision av 
ST-systemet 
föreslås dock 
Socialstyrel-

sen i dialog med professionen 
och övriga parter att låta sig 
inspireras av det danska sys-
temet. 

Man kan diskutera vem som 
»äger frågan« om målbe-
skrivning för den gemensam-
ma kunskapsbasen. Specia-
listföreningarna? Läkaresäll-
skapet? Socialstyrelsen? Sve-
riges Kommuner och 
landsting? 

Socialstyrelsen har beslu-
tat om förändringen, medan 
de enskilda specialistfören-
ingarna har kunskaperna 
men inte resurserna. Social-
styrelsen föreslås ta initiativ 
till och finansera ett gemen-
samt arbete för specialistför-
eningarna som omfattas av 
de gemensamma kunskaps-
baserna. Arbetet bör ledas av 
en medicinskt sakkunnig 
med bred kompetens inom 
respektive område; intern-
medicin och kirurgi. En in-

ternationell utblick föreslås 
(exempelvis till Danmark). 

Det ligger i allas intresse 
att vi i framtiden har en väl 
fungerande akutsjukvård 
med tillräckligt många läkare 
som har tillräcklig kompe-
tens för akut omhänderta-
gande av vanliga och viktiga 
sjukdomstillstånd.

Fredrik Walentin
överläkare, neurokliniken;  
övergripande studierektor,  

universitetssjukhuset, Örebro; 
f d sakkunnig, Socialstyrelsen

fwalentin@me.com
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I brist på målbeskrivning i nya ST:

När blir den gemensamma 
 kunskapsbasen gemensam?

 exempel 1
Delmål 4, Allmänmedicin: Att 
behärska att diagnostisera, 
behandla och följa patienter i 
alla åldrar med hälsoproblem 
och vanliga folksjukdomar.
Delmål 4, Klinisk bakteriolo-
gi och virologi: Att behärska 
val av analysmetod omfat-
tande odling, molekylärbio-
logisk metodik, morfologisk 
bestämning, immunologisk 
metodik och tester för 
typning och smittspårning 
samt att behärska tolkning 
av analysresultat för diagnos-
tik av medicinskt relevanta 
virusinfektioner.

 exempel 2
Gemensamma delmål  
för de internmedicinska   
specialiteterna enligt 
 remissversionen juni 2014.
Delmål 1: Självständigt kun-
na identifiera, diagnostisera 
och handlägga akuta sjukdo-
mar eller sjukdomstillstånd 
inom internmedicin och an-
gränsande basspecialiteter, 
samt kunna handlägga akuta 
åtgärder avseende dessa.
Delmål 2: Självständigt 
kunna handlägga vanliga och 
allvarliga internmedicinska 
sjukdomstillstånd samt van-
liga och allvarliga tillstånd 
inom invärtesmedicinska och 
övriga angränsande basspe-
cialiteter.
Delmål 3: Behärska 
läkemedelsanvändning i 
syfte att kunna individuali-
sera behandlingen utifrån 
ålder, kön, njurfunktion och 
samsjuklighet – ha kunskap 
om läkemedelsrelaterade 
problem.
Delmål 4: Självständigt kun-
na handlägga vanliga och all-
varliga sjukdomstillstånd vid 
multisjuklighet hos patienter 
i allmänhet och hos äldre 
patienter i synnerhet – ha 
kunskap om hur helhetssyn 
tillämpas för individualiserad 
behandling.

»Den gemensamma 
kunskapsbasen 
föreslogs bli  
välavgränsad och 
tydligare än den 
befintliga mål-
beskrivningen, 
vilket inte  infriats.«
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Feltänk  
i teorin  
gav potent  
läkemedel  
i praktiken
Para-aminosalicylsyra (PAS) mot 
tuberkulos – verkningsmekanismen 
klarlagd 70 år efter upptäckten

P rofessor Jörgen Lehmann (1898–1989) 
var verksam vid Sahlgrenska sjukhuset 
och upptäckte 1943 ett av de två första ef-
fektiva läkemedlen mot tuberkulos, pa-
ra-aminosalicylsyra (PAS). Det andra 

medlet, streptomycin, upptäcktes och utvecklades 
samtidigt i USA, och den tidsmässiga skillnaden i ut-
veckling i de olika faserna var på sin höjd några må-
nader, för det mesta till PAS fördel. Exempelvis tes-
tades PAS åtta månader före streptomycin på patien-
ter. Trots detta utsågs år 1952 streptomycinets upp-
täckare, professor Selman Waksman, till ensam 
vinnare av Nobelpriset i fysiologi eller medicin. Mo-
tiveringen var att streptomycinet var den första ef-
fektiva kemoterapin mot tuberkulos, ett påstående 
som med all önskvärd tydlighet motsägs av bevarad 
dokumentation [1].

Som sonson till Jörgen Lehmann hörde jag honom 
vid ett flertal tillfällen berätta om sin upptäckt av 
PAS och känner väl till de flesta detaljer kring den 
revolutionerande innovation som denna medicin ut-
gjorde på sin tid. På senare tid har jag blivit funder-
sam över den ursprungliga hypotesen som ledde 
fram till PAS, och en nyligen gjord litteratursökning 
har bekräftat min misstanke att farfars utgångs-
punkt faktiskt inte var helt korrekt. Forskningsre-
sultat som publicerats de senaste åren har kastat 
helt nytt ljus över denna fråga, och ett arbete från 
2013 [2] har på ett elegant sätt klargjort hur PAS ver-
kar, 70 år efter upptäckten.

Farfar läste en dag år 1940 ett kort arbete i Science 
[3], i vilket rapporterades att salicylsyra har en mar-
kant stimulerande effekt på respirationen hos Myco-
bacter tuberculosis. Eftersom farfar hade disputerat 
på kompetitiv inhibition i citronsyracykeln 10 år ti-
digare fick han omedelbart idén att en strukturana-
log till salicylsyra skulle kunna ha motsatt effekt [4]. 
Hans förslag till läkemedelsföretaget Ferrosan i 

Malmö att placera en aminogrupp i paraposition 
byggde på hans kännedom om struktur–aktivitets-
sambandet för sulfonamider (Prontosil m�fl) vilka 
bär en para-aminogrupp. Prioriteringen av denna 
struktur skulle, efter ett för den tiden omfattande 
screeningarbete, senare visa sig vara helt korrekt. 
Även analogin med sulfonamider var riktig, vilket 
också visats nyligen.

Min invändning mot farfars hypotes är att om PAS 
skulle antagonisera salicylsyrans stimulerande ef-
fekt på metabolismen skulle detta innebära att sali-
cylsyra är ett essentiellt substrat för tuberkelbakte-
rien. Detta verkar osannolikt då de endogena halter-
na av salicylsyra i människokroppen är mycket låga 
[5]. Nysyntes av salicylsyra har påvisats i Mycobac-
terium smegmatis [6], men även om salicylsyra vore 
ett viktigt substrat måste det finnas flera andra al-
ternativa substrat. Detta i sin tur leder till misstan-
ken att salicylsyrans effekter är farmakologiska sna-
rare än fysiologiska. Som farmakolog har jag ofta 
stött på uppfattningen att effekter av exempelvis en 
agonist är en reflektion av fysiologin, medan de i 
själva verket inte behöver säga något om vare sig nor-
mo- eller patofysiologiska mekanismer. Det finns 
flera exempel där agonister producerar en viss effekt 
som kan hämmas med antagonister medan de sena-
re inte har motsatt effekt i sig. Förklaringen till detta 
är att det finns receptorpopulationer som inte är en-
dogent aktiverade men ändå kan stimuleras av exo-
gena agonister. Farfar och jag kom aldrig att diskute-
ra detta och det är väl tur att jag inte var med den där 
gången för över 70 år sedan när han fick sin idé efter-
som jag nog skulle varit rätt skeptisk.

Farfar var en viljestark person och hade säkerligen 
inte avhållit sig från att testa sin hypotes oavsett vil-
ka invändningarna var eller vem som framförde 
dem. De nya fynden måste tolkas som att han fak-
tiskt misstog sig på ett teoretiskt plan, men han lyck-
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på inte stämde.
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Så hur var det med den 
stimulerande effekten av 
salicylsyra på tuberkelbak-
teriens syrgasupptag? Det 
intressanta är att farfar i 
ett av sina första experi-
ment visade att denna för-
ening hämmade, snarare 
än stimulerade, tillväxten 
av Mycobacterium tuber-
culosis in vitro. Orsaken 
till detta är okänd, men en 
motsatt effekt av salicylsy-
ra på syreupptag och till-
växt visades senare av en 
annan grupp [9]. Eftersom 
bakterietillväxt är ett mer 
relevant mått än syr-
gaskonsumtion i detta 
sammanhang var det tur-
samt att farfar bortsåg från 
diskrepansen mellan sali-
cylsyras effekter i de två 
modellerna. 

PAS utvärderades först kliniskt på Renströmska 
sjukhuset i Göteborg av överläkare Gylfe Vallentin. 
Det har sagts att en del patienter på Renströmska, på 
grund av besvärliga gastrointestinala biverkningar, i 
smyg kastade ut sitt PAS genom fönstret. Ryktet sä-
ger också att det inte gick att odla blommor i de ra-
batter som kontaminerats med PAS. Om detta är sant 
får vara osagt men växter syntetiserar tetrahydrofo-
lat på samma sätt som tuberkelbakterier [10]. Så även 
om den påstådda herbicida effekten av PAS (för vil-
ken det för övrigt finns ett visst litteraturstöd [11]) 
kan förklaras med andra mekanismer är det inte helt 
osannolikt att den avspeglar PAS farmakologiskt ut-
nyttjade verkningsmekanism. Farfars efterträdare 
som chef för Sahlgrenskas klinisk-kemiska laborato-
rium, professor Sven Lindstedt, låg bakom upptäck-
ten att det tilltänkta växtgiftet NTBC (nitisinon) 
kunde användas vid tyrosinemi [12, 13]. Även om PAS 
kanske inte skulle varit ett kommersiellt gångbart 
växtgift tjänar dessa exempel som en påminnelse om 
det nära släktskapet mellan farmakologi och toxiko-
logi.

Anders Lehmann
adjungerad professor, institutionen  

för neurovetenskap och fysiologi,
Sahlgrenska akademin, Göteborgs universitet

anders.lehmann@neuro.gu.se

ades ändå ta fram ett läkemedel som räddat livet på 
ett mycket stort antal människor och förhindrat 
mycket lidande. Faktum är att ursprungshypotesen 
för verkningsmekanismen hos många viktiga läke-
medel inte sällan är en helt annan än den som seder-
mera fastställts. Ett exempel är indometacin som 
syntetiserades med avsikten att finna serotoninana-
loger med anti-inflammatorisk effekt [7]. Först se-
nare förkastades betydelsen av serotonin vid in-
flammation, och indometacin visade sig verka ge-
nom cyklooxygenashämning.

V ad som nu framkommit rörande PAS verk-
ningsmekanism är följande [2]. Tuberkel-
bakterien använder sig av para-amino-
bensoesyra (PABA) i biosyntesen av tet-

rahydrofolat, och denna process är vital för bakte-
riernas tillväxt. Eftersom PAS är en nära 
strukturanalog till PABA (se figur) trodde man först 
att PAS hämmar DHPS, enzymet som inkorporerar 
PABA i folatsyntesen [8]. Det visade sig att även om 
PAS är en svag hämmare av detta enzym in vitro så är 
detta inte verkningsmekanismen. I själva verket är 
PAS ett substrat för DHPS och inkorporeras i en in-
termediär i folatsyntesen. Denna förening metaboli-
seras vidare av enzymet DHFS, men den nu bildade 
molekylen hydroxyldihydrofolat blockerar det av en-
zymet DHFR katalyserade slutsteget i syntesen av 
tetrahydrofolat [2]. PAS verkar med andra ord som 
en prekursor till en antimetabolit. Som nämnts ovan 
var analogin med sulfonamider anledningen till att 
farfar prioriterade syntes av just para- och inte orto- 
eller meta-aminosalicylsyra, eller en annan substi-
tuent än aminogruppen. Dessa antibakteriella för-
eningar hämmar DHPS. Det ironiska är att sulfona-
miderna, som upptäcktes av Nobelpristagaren Ger-
hard Domagk, borde vara väl så effektiva som PAS 
vad gäller hämning av tuberkelbakteriens tillväxt 
eftersom de slår på samma enzym men på ett annat 
sätt. Anledningen till att de inte har någon effekt vid 
tuberkulos visades helt nyligen: de metaboliseras 
och inaktiveras effektivt av Mycobacterium tuber-
culosis [8]. Kontentan av detta är att även om farfars 
ursprungsidé i efterhand kan diskuteras var hans 
antagande att aminogruppen skulle vara i paraposi-
tion i analogi med sulfonamiderna helt korrekt. 
Samtidigt kan man fundera över det faktum att han 
inte kunde veta varför sulfonamiderna inte hade nå-
gon effekt på Mycobacterium tuberculosis. I farfars 
fall kan man säga att han rörde sig i periferin av san-
ningen så som vi nu känner den, mer än 70  år senare. 
Hans vetenskapliga intuition och skicklighet, driv-
kraft, envishet och passion för sitt projekt ledde ho-
nom ändå helt rätt, allt till gagn för mänskligheten.
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Figuren visar  
effekten av  
PAS på synte -
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recensioner
Recensionerna nedan i sin fulla 
längd samt ytterligare recensioner 
finns att läsa på  
Läkartidningen.se/recensioner

 Hälsa på recept: träna  
smartare, må bättre,  
lev längre
av Anders Hansen,  
Carl Johan Sundberg  
(Fitnessförlaget; 2014, 
158 sidor)

Det är aldrig för sent att träna 
sig till bättre hälsa, i synnerhet 
om man får bra handledning i 
tränandets ädla konst. Denna 
bok ger just en sådan, menar 
Läkartidningens anmälare.

Recensenter: Matthias Lidin, 
leg sjuksköterska, och  

Mats Halldin, leg läkare, med 
dr, båda verksamma vid Livs-

stilsmottagningen, Karolinska 
universitetssjukhuset

 Fetma  
i primärvården 
av Ingrid Larsson, 
Stephan Rössner
(Studentlitteratur; 
2015, 168 sidor)

En bok som kan bli en ymnig 
informationskälla vid fetmabe-
kämpning, särskilt på vårdcen-
traler som dagligen hanterar 

patienter i olika stadier av 
övervikt. 

Här får till exempel all-
mänläkare många värdefulla 
förslag inför patientmötet, 
enligt Läkartidningens 
anmälare. 

Recensent:  
Thomas Kjellström,  

docent i internmedicin  
och endokrinologi,  

Helsingborg
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Annons i nr

Ansökningstiden utgår

ALLMÄNMEDICIN  
Legehjemmel, Målselv kommune, Norge  12
Spec-läkare, Aleris, Björkhagens Vårdcentral, Stockholm  13
Spec-läkare, Capio Vårdcentral Solna, Stockholm 30/4 13
Spec-läkare, Familjeläkarna vid Torget, Laholm 30/4 14-15
Allmänläkare, Vårdcentralen, Skärblacka 6/4 12
Fastleger og Tilsynslege, allmenn medisin eller samfunnsme-
disin,  Brønnøy kommune, Norge 11/4 14-15
Leg läkare och Distr-läkare, Vårdcentralen Lyckorna, Motala 12/4 13
Spec-läkare, allmänmed/hud/geriatrik/barn, Veritas vård-
central, Ekerö  12
Spec-läkare, Capio Vårdcentral Haga, Örebro 24/4 13
Spec-läkare, Capio Vårdcentral, Sävedalen, Mölndal, Axess, 
Gårda, Orust 30/4 12
Spec-läkare, Kungsportsläkarna, Kvarterskliniken, Göteborg  14-15
Spec-läkare, Närhälsan Backa vårdcentral, Göteborg 12/4 13
Spec-läkare, Närhälsan Mariestad Vårdcentral, Mariestad 3/5 12
Spec-läkare, Närhälsan, Lerum vårdcentral, Lerum 20/4 14-15

ANESTESI- OCH INTENSIVVÅRD  
Överläkare/spec-läkare, Visby lasarett, Gotland 12/4 13
Overlege/spec-läkare, Kristiansund sjukehus, Norge 26/4 13
Spec-läkkare/Överläkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping  13
Överläkare, Intesivvårdsavd. Dignus Medical, södra Sverige  12

BARN- OCH UNGDOMSMEDICIN  
Barnläkare, Praktikertjänst, Närsjukhusen, Dalsland, Lysekil, 
Strömstad 10/4 12
Spec-läkare, allmänmed/hud/geriatrik/barn, Veritas vård-
central, Ekerö  12
Spec-läkare, Barn- och ungdomssjukvården, Region Gävleborg, 
Gävle, Hudiksvall  12
Spec-läkare, Närhälsan, Barn- och Ungdomsmedicin Hisingen,
Göteborg 13/4 14-15
Öppenvårdsbarnläkare, Öppenvårdsmottagningen, Enköping  13

BARN- OCH UNGDOMSPSYKIATRI  
Overleger, Helse Stavanger HF, Sandnes, Bryne og Sentrum, Norge  13
Professor/Spec-läkare, Uppsala universitet, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala 22/4 14-15
Överläkare, BUP Kungsholmen, Stockholm  13
Överläkare, BUP Sollentuna, Stockholm  14-15

ETABLERINGAR OCH ÖVERLÅTELSER  
Ersättningsetablering Allmänmedicin, Husläkaren i Skellefteå 30/4 12

GERIATRIK  
Professor/Spec-läkare, Uppsala universitet, Akademiska 
sjukhuset, Uppsala 22/4 14-15
Spec-läkare, allmänmed/hud/geriatrik/barn, Veritas vård-
central, Ekerö  12
Spec-läkare, palliativ vård, Västerviks sjukhus, Västervik 15/4 14-15

HANDKIRURGI  
Spec-läkare/överläkare, Hand- och plastikkirurgiska kliniken, 
Region Östergötland 15/4 14-15

HEMATOLOGI  
Spec-läkare (LUS), Östersunds sjukhus, Östersund 26/4 12
Överläkare, onkolog eller hematolog, Capio ASIH Dalen, 
Stockholm  12

HUD- OCH KÖNSSJUKDOMAR  
Underläkare, Visby lasarett, Gotland 19/4 13

Spec-läkare, allmänmed/hud/geriatrik/barn, Veritas vård-
central, Ekerö  12
Spec-läkare, rehabmed, onkologi, internmed, hud, Bräcke 
diakoni, Stockholm  12

INFEKTIONSSJUKDOMAR  
Spec-läkare, Norrlands univeristetssjukhus, Umeå  14-15
Spec-läkare, Danderyds Sjukhus, Stockholm  14-15

INTERNMEDICIN  
Overlege, Sykehuset Innlandet HF, Kongsvinger, Norge 5/5 14-15
Spec-läkare, rehabmed, onkologi, internmed, hud, Bräcke 
diakoni, Stockholm  12
Överläkare/spec-läkare, diabetologi, Frölunda Specialistsjuk-
hus, Göteborg 15/4 14-15

KARDIOLOGI  
Spec-läkare (LUS), Östersunds sjukhus, Östersund 26/4 12
Överläkare/spec-läkare, Frölunda Specialistsjukhus, Göteborg 15/4 14-15

KIRURGI  
Professor/spec-läkare, Karolinska Institutet, Södersjukhuset, 
Stockholm 30/4 13
Överläkare, Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg  12
Överläkare, kolorektalkirurgi, Landstinget i Värmland  14-15

KLINISK BAKTERIOLOGI OCH VIROLOGI  
Professor/Spec-läkare, Göteborgs universitet, Sahlgrenska
Universitetssjukhuset, Göteborg 18/5 14-15
Spec-läkare, Universitetssjukhuset, Linköping 30/4 14-15
Överläkare, Laboratoriemedicin Västmanland 10/4 13

KLINISK KEMI  
Överläkare/Spec-läkare, Labmedicin, Lund, Malmö  13

KLINISK PATOLOGI- CYTOLOGI  
Patolog med hudkompetens, Karolinska Universitetssjukhuset, 
Stockholm  12

KURSER / SYMPOSIER / SEMINARIER  
Kurs. Kvalitetsförbättring och ledarskap inom hälsa och välfärd, 
Högskolan i Jönköping 15/4 14-15

KÄRLKIRURGI  
Overlege, Helse Stavanger HF, Norge  12
Spec-läkare/ST-läkare kärlkirurgi, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, Göteborg 8/4 13

MEDICINSK GASTROENTEROLOGI OCH HEPATOLOGI  
Spec-läkare (LUS), Östersunds sjukhus, Östersund 26/4 12

NEUROLOGI  
Spec-läkare (LUS), neurologi med strokeinriktning, Östersunds 
sjukhus, Östersund 26/4 12
Spec-läkare/överläkare, Länssjukhuset, Sundsvall-Härnösand  13
Överläkare, neurologisk rehabilitering, Stora Sköndal, Sköndal, 
Farsta  12

OBSTETRIK OCH GYNEKOLOGI  
Avdelingsleder, Oslo universitetssykehus, Norge 12/5 14-15
Bitr överläkare/överläkare, Danderyds Sjukhus, Stockholm  13
MVC-Läkare, Mama Mia, Stockholm  12
Överläkare (LUS), Södersjukhuset, Stockholm  13
Överläkare, Capio Lundby Närsjukhus, Göteborg  12

ONKOLOGI  
Spec-läkare/ST-läkare, Västmanlands sjukhus, Västerås 6/4 14-15
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Onkolog, NU-sjukvården, Uddevalla 20/4 14-15
Spec-läkare, rehabmed, onkologi, internmed, hud, Bräcke 
diakoni, Stockholm  12
Spec-läkare/överläkare, Akademiska sjukhuset, Uppsala  13
Överläkare, onkolog eller hematolog, Capio ASIH Dalen, Stockholm  12

ORTOPEDI  
Chef, TioHundra Vårdbolaget, Norrtälje  14-15
Universitetsöverläkare, Ortopedkliniken, Norrköping 6/4 12

PSYKIATRI  
Chefläkare, Skånevård Sund, Lund  12
Chefsöverläkare/Överläkare, Psykiatrin, Piteå  12
Ledare/spec-läkare (tre), Landstinget i Värmland  12
Psykolog, Barn- och ungdomssjukvården, Region Gävleborg, 
Gävle, Hudiksvall  12
Spec-läkare/Överläkare, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, 
Mölndal 1/4 12
Överläkare, Psykiatri Nordväst, Affektiva mottagningen, Karo-
linska sjukhuset, Stockholm 8/4 12
Överläkare/spec-läkare, Kungälvs sjukhus, Kungälv 8/4 13
Överläkare/spec-läkare, Psykosöppenvård, Akademiska sjuk-
huset, Uppsala 27/4 14-15

RADIOLOGI  
Enhetsleder/overlege, Oslo Universiteetssykehus, Norge  12
Overlege, Avdeling for bildediagnostikk, Sykehuset Innlandet 
HF, Hamar, Norge 15/4 13
Overlegespesialist, Seksjon for bildediagnostikk, Sykehuset 
Innlandet HF, Elverum - Hamar, Norge 24/4 12
Radiolog, Transmedica, Norge  13
Radiologer, (finsktalande), Suomea Radiologikeskus, Finland  14-15
Röntgenläkare, Visby lasarett, Gotland 26/4 14-15
Universitetsöverläkare, Röntgenkliniken, Linköping 6/4 12

REHABILITERINGSMEDICIN  
Spec-läkare/överläkare, Östersunds Rehabcentrum, Östersund 26/4 12
Spec-läkare, rehabmed, onkologi, internmed, hud, Bräcke 
diakoni, Stockholm  12
Överläkare, neurologisk rehabilitering, Stora Sköndal, Sköndal, 
Farsta  12

REUMATOLOGI  
Medicinsk ledningsansvarig läkare, Reumatologiska kliniken, 
Linköping 7/4 12
Spec-läkare, Överläkare, Läkarchef, Danderyds Sjukhus, Sthlm  14-15

RÄTTSPSYKIATRI  
Överläkare, Löwenströmska sjukhuset, Upplands Väsby 22/4 14-15

SKOLHÄLSOVÅRD  
Skolläkare, Sundbybergs elevhälsa, Stockholm  14-15

SMÄRTLINDRING  
Överläkare/Spec-läkare, Länssjukhuset Ryhov, Jönköping  13

STIPENDIER / ANSLAG / BIDRAG  
Anslag, Cancerfonden 23/4 13
Anslag, Svenska Diabetesstiftelsens utdelning av fondmedel  12
Forskn-anslag, Svenska Spels forskningsråd 30/4 14-15

ST-TJÄNSTER  
Spec-läkare/ST-läkare, onkologi, Västmanlands sjukhus, 
Västerås 6/4 14-15
ST-läkare, geriatrik, Akademiska sjukhuset, Uppsala  14-15
ST-läkare, Infektionskliniken i Östergötland, Norrköping 20/4 13
ST-läkare, klinisk fysiologi, Universitetssjukhuset, Örebro 12/4 13
ST-läkare, plastikkirurgi och lkäkkirurgi, Akademiska sjuk-
huset, Stockholm  12
ST-läkare, Vårdcentralen, Oxelösund 22/4 14-15
ST-läkare, ögonsjukdomar, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen, 
Gotland 19/4 14-15

Spec-läkare/ST-läkare kärlkirurgi, Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, Göteborg 8/4 13
ST-läkare (två) ögonsjukdomar, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg 8/4 13
ST-läkare (två), Barn- och ungdomssjukvården, Region 
Gävleborg, Gävle, Hudiksvall  12
ST-läkare (två), onkologi, Akademiska sjukhuset, Uppsala  13
ST-läkare, Blackebergs Vårdcentral, Stockholm  12
ST-läkare, Capio Vårdcentral Haga, Örebro 24/4 13
ST-läkare, hand- och plastikkirurgiska kliniken, Region 
Östergötland 15/4 14-15
ST-läkare, klinisk fysiologi och nuklearmedicin, Landstinget 
Sörmland  12
ST-läkare, kvinnosjukvård, Skånes universitetssjukhus, 
Malmö, Lund  13
ST-läkare, oftalmologi, S:t Eriks Ögonsjukhus, Stockholm 19/4 14-15
ST-läkare, radiologi med inriktning nuklearmedicin, Skaraborgs 
Sjukhus 13/4 13
ST-läkare, vårdcentraler i Blekinge, Lideta Hälsovård  14-15

UROLOGI  
Overlæger (två), Aarhus Universitetshospital, Danmark  13

VIKARIAT  
Ortopedvikarie, Lidingö Ortopedmedicinska Team, Lidingö  12
Overlege, radiologi, Oslo Universitetssykehus, Norge  12
Underläkare, avd för medicinsk rehabilitering, Västerviks 
sjukhus, Västervik 15/4 14-15

ÖGONSJUKDOMAR  
Overlege, Sykehuset Innlandet HF, Lillehammer, Norge 19/4 13
Spec-läkare/Överläkare, Södersjukhuset, Stockholm 4/4 12
Underläkare, Hallands sjukhus, Halmstad  14-15
Ögonläkare, Praktikertjänst, Närsjukhusen, Dalsland, Lysekil, 
Strömstad 10/4 12
Ögonläkare, Stockholms Ögonklinik, Stockholm  13
Överläkare, Öppenvårdsmottagningen, Kristinehamn  13
Överläkare/spec-läkare, Länsklinik, Landstinget Västernorrland  14-15
Överläkare/Spec-läkare, Universitetssjukhuset, Örebro 19/4 13

ÖRON-, NÄS- OCH HALSSJUKDOMAR  
Spec-läkare/Överläkare (två), Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg 7/4 13
Överläkare/spec-läkare, Höglandssjukhuset, Eksjö  12

ÖVRIGA LÄKARTJÄNSTER  
Kommuneoverlege, Ibestad kommune, Norge  13
Läkare och specialister, Centric  12
Läkare, Centrumkliniken, Stockholm  12
Läkare/klinisk utredare, Läkemedelsverket, Uppsala 11/5 13
Sektionschef, Barnakutkliniken, Karolinska Universitetssjuk-
huset, Stockholm 7/4 13
Spec-läkare/överläkare, Transmedica, Danmark  12
Överläkare, Habiliteringsenheten, Örnsköldsvik  14-15

ÖVRIGA TJÄNSTER  
Enhetschef, barnsjuksköterska, barnsköterska, Barn- och ung-
domssjukvården, Region Gävleborg, Gävle, Hudiksvall  12
Enhetschef, BUP Kungsholmen, Stockholm  14-15
Kliniska Professorer, olika specialiteter, Örebro Universitet, 
Örebro  14-15
Universitetssjuksköterska, Barn- och kvinnocentrum, Region 
Östergötland 6/4 12
Verksamhetschef, akutkliniken, Blekingesjukhuset 8/4 13
Verksamhetschef, Barn- och ungdomsmedicin, Landstinget i 
Värmland  12
Verksamhetschef, Kirurg- och ortopedkliniken, Kungälvs sjukhus 6/4 13
Verksamhetschef, kvinnosjukvård, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg 7/4 13
Verksamhetschef, njurmedicin, Sahlgrenska Universitetssjuk-
huset, Göteborg 8/4 13
Verksamhetschef, Urologiska kliniken, Södersjukhuset, 
Stockholm 14/4 14-15
Verksamhetschef, Ögonkliniken, Södersjukhuset, Stockholm 4/4 12
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VI SÖKER

KLINISKA PROFESSORER
TILL ÖREBRO UNIVERSITET

Kardiovaskulära sjukdomar

Allmänmedicin

ÖNH/audiologi

Oftalmologi

Pediatrik

Klinisk cancersjukvård

Akutmedicin

Örebro universitet genomför, i samverkan med Region Örebro län, en kraftfull satsning 
på det medicinska vetenskapsområdet. Anställningar som kliniska professorer utlyses 
inom inriktningar, vilka har definierats utifrån universitetssjukvårdens behov, läkar-
utbildningens fortsatta utveckling samt de forskningsmiljöer som redan i dag är, eller 
har potential att bli, internationellt starka.

Medicinsk multisjuklighet

Klinisk diagnostik

Kroniska inflammatoriska  
sjukdomar

Anestesi och intensivvård

Metabola och endokrina 
sjukdomar

Läs fullständig annons
http://www.oru.se/Kliniska-professorer/

Nu söker vi kliniska professorer med inriktning mot

Vi undanber oss kontakt med annonsörer  
och bemanningsföretag i rekryteringen.
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Mer information och fler jobb hittar du på: www.vgregion.se/jobb

Just nu söker vi: 

Överläkare/specialist- 
läkare inom kardiologi
Frölunda Specialistsjukhus, 
Göteborg
Ref.nr: 2015/1575 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15

Överläkare/specialist- 
läkare inom diabetologi
Frölunda Specialistsjukhus, 
Göteborg
Ref.nr: 2015/1567 
Sista ansökningsdag: 2015-04-15

Frölunda Specialistsjukhus bedriver 
planerad specialistsjukvård måndag- 
fredag inom ett flertal specialiteter 
med tillgång till operationsenhet 
och slutenvårdsenhet. Vi värnar om 

att ha en förtroendefull dialog med 
våra patienter, utvecklar ständigt 
våra vårdprocesser och uppnår goda 
medicinska resultat. Som medarbetare 
erbjuds du möjlighet att arbeta på 
ett litet och trivsamt sjukhus som 
kännetecknas av korta beslutsvägar 
och ett utvecklande samarbete. Vid 
sjukhuset arbetar ca 240 medarbetare. 
Sjukhuset ligger i västra Göteborg i 
anslutning till Frölunda Torg, ett av 
Göteborgs största köpcentra, med 
mycket goda kommunikationer. 

Upplysningar lämnas av:

Verksamhetschef Matilda Berntsson 
tel: 070-0823686

Vårdenhetsöverläkare diabetologi, 
Lotte Waller tel: 0766-262085

Överläkare kardiologi, Elias Spanos 
tel: 0708-876845

Margareta Neumann, ögonläkare, Frölunda
Specialistsjukhus.
En av våra cirka 50 000 medarbetare.

Vi är Västra Götalandsregionen 

Varje dag görs 7 500 besök på våra sjukhus.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen söker

ST-läkare
- ögon

Läs mer på 
www.gotland.se/ledigajobb

Sista ansökningsdag 2015-04-19

Vill du vara med och utveckla vår hälso- och sjukvård? 
Vi är ett sjukhus som erbjuder en bred verksamhet och 
god tillgänglighet.

Välkommen till oss där avstånden till arbete och fritid 
är korta och där både historia och vacker natur är 
ständigt närvarande.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
www.gotland.se/ledigajobb

Overlege 
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Specialistläkare 
Allmänmedicin

Björkhagens Vårdcentral i Södra Stockholm söker specialistläkare. Läs

mer om tjänsten och ansök online eller via våra kontaktpersoner. 

Välkommen med din ansökan!

Våra kontaktuppgifter:

Chef Verksamhetsstöd:Karin Lagerstedt 070-431 56

43, karin.lagerstedt@aleris.se eller HR chef: Anneli

Hydén 08-123 190 34, anneli.hyden@aleris.se

Aleris är ett privat vård- och omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom sjukvård,

äldreomsorg och psykisk hälsa i Sverige, Norge och Danmark.

www.aleris.se

Läs mer på

aleris.se/jobb

www.uu.se

Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet med
vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Uppsala universitet har
41 000 studenter, 6 500 anställda och en omsättning på 6 000 Mkr.

Professor i barn- och
ungdomspsykiatri 
förenad med befattning som specialistläkare vid
Akademiska sjukhuset 

vid Institutionen för neurovetenskap

Upplysningar om anställningen lämnas av dekanus professor Eva
Tiensuu Janson, tel 018�611 42 89.

Fullständig annons finns på Uppsala universitets webbplats www.uu.se/jobb.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2015,

UFV-PA 2014/2987.

S:t Eriks Ögonsjukhus söker 

ST-läkare  
i oftalmologi
Välkommen med din ansökan senast 2015-04-19. 
Läs mer om tjänsten och ansök på www.jobb.sll.se 
Se även vår webbplats www.sankterik.se

Läs mer på www.ltv.se

Välkommen med din ansökan senast 13 april.

till Onkologikliniken, Västmanlands sjukhus Västerås.
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Svenska Spels forskningsråd lämnar stöd till forskning om spelberoende och förebyggande åtgärder mot spelproblem. 
För anslagstilldelningen under 2015 har Svenska Spels forskningsråd beslutat att, med beaktande av sedvanliga 
krav på vetenskaplig kvalitet, i första hand prioritera forskning som berör studier av effekter av annonsering och 
marknadsföring på olika gruppers spelbeteende, studier av effekter av olika former av spelansvarsåtgärder och 
studier som fokuserar på medberoendeproblematiken, inklusive föräldra-/barnperspektivet. Medlen avser stöd 
såväl till forskare de närmsta fem åren efter disputation (post doctoral period) som doktorander samt graduerade 
forskare vid universitet och högskolor som söker projektbidrag.

Forskningsanslag från Svenska Spels forskningsråd 
Ansökningsår 2015

Mer information och ansökan: www.can.se/svenskaspel
Sista ansökningsdag är den 30 april 2015

Vi söker Dig som är specialist i psykiatri eller rättspsykiatri.  
Vi tror att Du tycker det är spännande att arbeta med 
våra patientgrupper och är intresserad av att arbeta på en 
arbetsplats som befinner sig i en aktiv utvecklingsfas och 
med kvalificerad och engagerad personal. Vi kan erbjuda 
ett spännande och varierande arbete och vi söker en kollega 
som tycker om att arbeta strukturerat och i team.

Som överläkare leder Du arbetet tillsammans med enhets-
chefen och ansvarar för att avdelningen utvecklas kunskaps-
mässigt och omvårdnadsmässigt. I uppdraget ingår även viss 
öppenvårdsverksamhet då vi jobbar integrerat mellan öppen 
och slutenvård. I uppdraget ingår också att handleda t ex 
underläkare och ST-läkare. På längre sikt finns möjligheter 
för klinisk forskning.

Patienterna har förhållandevis långa vårdtider. På våra avdelningar 
vårdas patienter enligt Lagen om rättspsykiatrisk vård (LRV) 
med eller utan särskild utskrivningsprövning. Många av de 
patienter som vårdas hos oss har långvariga och allvarliga 
psykiska funktionshinder, ofta med missbruksproblematik 
och psykosocial utsatthet som kan komplicera vårdförloppet. 
Vi har 14 vårdplatser per avdelning.

Rättspsykiatri Vård Stockholm bedriver rättspsykiatrisk vård i 
Stockholms län samt har ett länsövergripande ansvar för patienter 
som kommer från kriminalvården. Vi bedriver verksamhet vid 
Huddinge sjukhus och Löwenströmska sjukhuset där även våra 
öppenvårdsmottagningar finns.

Tag gärna kontakt med oss så berättar vi mer!

Kvalifikationer: Specialistkompetens i psykiatri eller 
rättspsykiatri. Intresse för utvecklingsarbete, psykiatrisk 
diagnostik och behandling.

Personliga egenskaper: God samarbetsförmåga, flexibilitet 
och ett gott kliniskt omdöme. Vi fäster stor vikt vid personlig 
lämplighet

Information om tjänsten lämnas av:  

Sektionschef/överläkare Anette Johansson, tel: 08-587 335 58, 
epost: anette.g.johansson@sll.se  
eller verksamhetschef Kaj Forslund, tel: 08-123 494 51

Fackliga företrädare är:  
Stockholms läkarförening Nikolaos Noussis, tel: 070-737 40 32 

Övrig information: Vi har flextid, subventionerar frisk-
vård och Du har möjlighet att ingå i vår frivilliga bakjourslinje. 
Gratis parkering finns på sjukhuset.

Du är välkommen med Din ansökan via:  
www.jobb.sll.se/slso – senast den 22 april 2015.

refnr SLSO-15-64512 

www.slso.sll.se

Överläkare med intresse för rättspsykiatri 
till Löwenströmska sjukhuset i Upplands Väsby

 

  
  

 
 Läs mer på www.legestillinger.no

Overlegestilling i karkirurgi 
Kirurgisk avdeling. Godkjent spesialist i karkirurgi 
og generell kirurgi.

Helse Stavanger HF i Norge söker
 

  
  

 
 

Du vill ge människor en bra vardag. 
Och ett rikare liv. Precis som vi.

Skolläkare Sundbybergs elevhälsa 

Vi växer så det knakar 
i Sundbyberg!

Du kommer ingå i Sundbybergs elevhälsa tillsammans med 
skolsköterskor, skolpsykologer, kuratorer och specialpedagog. 

Läs mer och ansök på Sundbyberg.se
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www.uu.se

Uppsala universitet är ett internationellt forskningsuniversitet med
vetenskapens och utbildningens utveckling i fokus. Uppsala universitet har
41 000 studenter, 6 500 anställda och en omsättning på 6 000 Mkr.

Professor i geriatrik 
förenad med befattning som specialistläkare vid
Akademiska sjukhuset 

vid Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap

Upplysningar om befattningen lämnas av dekanus professor Eva
Tiensuu Janson, tel 018�611 42 89.

Fullständig annons finns på Uppsala universitets webbplats www.uu.se/jobb.

Välkommen med din ansökan senast den 22 april 2015,

UFV-PA 2014/2818.

Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och
omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av
Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen
som länssjukhus är Akademiska leverantör av
högspecialiserad vård och betjänar två miljoner
människor i Mellansverige.

www.akademiska.se

Nästa år inviger vi ett helt nytt operationscentrum  
med 21 toppmoderna operationssalar – förberedda  
för framtidens kirurgi, vid Centralsjukhuset i Karlstad. 

Nu söker vi dig som vill vara med och utveckla  
kolorektalkirurgin i Värmland. 

Överläkare 
kolorektalkirurgi

Läs mer och sök tjänsten via www.liv.se/jobb

© Lars Lerin/BUS (2015).  “Operation” 

Vi söker fi nsktalande radiologer till Finland, såväl 
korttids- som fastanställningar.  Tipsa din kollega!

Haemme radiologeja keikka  työ-
hön tai vakituiseen pestiin eri puolille Suomea. 
Palkkaus kilpailukykyinen! Ota meihin yhteyttä 
rekry@radiologikeskus.fi  tai +358 40 576 0227
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Gotlands östkust
Charmigt kalkstenshus 8 bädd 
uthyrs veckor/helger maj-okt 
0738-35 34 62,
rolf_jacobson@hotmail.com

 
 

SPUR-inspekte-
rad utbildning  
för AT och ST

www.lipus.se

Hörselskadades Riksförbund
08-457 55 00, www.hrf.se

Hör du 
dåligt är du
inte ensam
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Läs mer på www.sodersjukhuset.se/jobb

Södersjukhuset verksamhetsområde Specialistvård söker  

Verksamhetschef 
till Urologiska kliniken 
Sista ansökningsdag är 14 april 2015. Välkommen med din ansökan!

Mer information och fler jobb hittar du på:

www.vgregion.se/jobb

Vi är Västra Götalandsregionen 

Just nu söker vi:

Onkolog
NU-sjukvården,  
Område opererande, Onkolog- och  
cytostatikamottagning, Uddevalla
Ref.nr: 2014/5851

Sista ansökningsdag: 2015-04-20

Specialist i  
allmänmedicin
Närhälsan, 
Lerum vårdcentral
Ref.nr: 2015/1590

Sista ansökningsdag: 2015-04-20

Specialistläkare inom  
barn- och ungdomsmedicin
Närhälsan,  
Barn- och Ungdomsmedicin, Hisingen
Ref.nr: 2014/5791

Sista ansökningsdag: 2015-04-13

Specialistläkare
 
Klinisk mikrobiologi,
Universitetssjukhuset i Linköping
Välkommen till ett verksamhetsanpassat laboratorium som
vidareutvecklat den kliniska mikrobiologin med automatiserad
utodling, digital avläsning och helgenomsekvensering.
 
Välkommen med din ansökan senast den 30 april 2015.

Läs mer på www.regionostergotland.se/jobb

www.lvn.se

Läs mer och ansök på  
www.lvn.se/jobb

Läkarkarriär.se
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Med 8 000 anställda, 1 000 vårdplatser och
omfattande öppenvård är Akademiska sjukhuset ett av
Sveriges ledande universitetssjukhus. Förutom rollen
som länssjukhus är Akademiska leverantör av
högspecialiserad vård och betjänar två miljoner
människor i Mellansverige.

www.akademiska.se

Världens bästa*... 
Specialistläkare, 
Umeå 
Infektionskliniken på NUS söker en 
specialistläkare till Tuberkuloscentrum Norr  
Läs mer om tjänsten och vår värld på 
www.vll.se/ledigajobb 

*Hälsa 2020

Känner du en läkare, i år en man, 
som tydligt lyfter fram etiska 

frågor i vårdens vardag? 
Och är en god förebild när det gäller ett reflekterat etiskt 

förhållningssätt. Då ska du, senast 1 maj, föreslå honom till årets 
Hippokratespristagare. Mer info: www.sls.se

Svenska Läkaresällskapet, Box 738, 101 35 Stockholm 

Bli regelbunden givare på cancerfonden.se eller ring 020-59 59 59.

Vi tänker besegra cancer.  
Vill du vara med?
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Västerviks sjukhus söker två läkare till Medicinkliniken 
- en komplett medicinklinik med ansvar även för geria-
trik och rehabilitering.

Specialistläkare
Vi söker dig som vill ansvara för och utveckla den pal-
liativa vården på Medicinkliniken. Tillsammans med 
vårt palliativa team arbetar du både på sjukhuset och i 
hemsjukvården. Vi lägger stor vikt vid dina personliga 
egenskaper som samarbetsförmåga och engagemang.

Underläkare 
Vi söker en vikarierande underläkare till avdelningen för 
medicinsk rehabilitering. Vi ser helst att du är legitime-
rad läkare eller examinerad i väntan på AT-tjänstgöring.

Läs mer och ansök på Ltkalmar.se/ledigajobb.
Ansökan ska vara inkommen senast 15 april. 

Två läkare till Västervik
inom palliativ vård respektive rehabilitering

Välkommen att utveckla och utvecklas hos en av
Sörmlands största arbetsgivare. Tillsammans
skapar vi Sveriges friskaste län 2025!
 
 

Vi söker
 
 

ST-läkare, Vårdcentralen Oxelösund
(Ref.nr RPV-15-036)
 

TÄNK OM det fanns ett ställe med 5 minuter till öppet hav, 1 timme
till Stockholm, 3 timmar till Milano och dessutom en trevlig
vårdcentral där jag kunde få jobb…
 

Den finns!
Välkommen till skärgårdsstaden Oxelösund som har ett havsnära
läge, goda kommunikationer med motorväg till Stockholm och 20
minuter till internationell flygplats. Vi är en väl inarbetad vårdcentral
med stabil personalgrupp och välfungerande team. Vi befinner oss i
ett expansivt skede och behöver ytterligare en kollega. Vi har roligt
på jobbet och vill gärna dela med oss av vår goda stämning! Vårt
uppdrag är att ta hand om våra 10 000 listade, från nyfödd till
ålderstigen och vi arbetar med/för kvalitet, helhetssyn och
kontinuitet. Hör av dig för mer information!
 

Information om tjänsten lämnas av
Cédric Arrivé, distriktsläkare och verksamhetschef, 070-22 92 610
Lilian Andersson, PA-konsult, 0155-24 74 77
 

Välkommen med din ansökan, inklusive meritförteckning,
senast 2015-04-22.

Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss
därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag.

Läs mer på landstingetsormland.se/jobbahososs

37 000 studenter och 6 000 medarbetare 
gör Göteborgs universitet till en stor och 
inspirerande arbetsplats. Stark forskning  
och attraktiva utbildningar lockar forskare 
och studenter från hela världen. Med ny 
kunskap och nya perspektiv bidrar vi till  
en bättre framtid.

PROFESSOR I KLINISK 
BAKTERIOLOGI
förenad med anställning som specialistläkare 
vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Anställningen är placerad vid institutionen för 
biomedicin, Sahlgrenska akademin  
Ref nr: PER 2015/9  
Sista ansökningsdag: 2015-05-18

För mer information se Göteborgs universitets 
hemsida: www.gu.se/ledigaanstallningar

ST-läkare
Specialist-/överläkare
 
Hand- och plastikkirurgiska kliniken

Välkommen med din ansökan senast den 15 april 2015.

Läs mer på www.regionostergotland.se/jobb
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Nya kollegor
till Göteborg!

www.kvarterskliniken.se

Vi söker specialister i allmänmedicin
Sommaren 2015 flyttar Kungsportsläkarna och Kvarterskliniken
Lorensberg tillsammans med BVC och företagshälsovård in i
större och helt nyrenoverade lokaler mitt på Kungsportsavenyn
i centrala Göteborg.

I samband med detta vill vi utöka med fler kollegor och söker
därför efter dig som önskar bedriva "Primärvård på dina villkor"
tillsammans med kompetenta och engagerade kollegor, med
närhet till beslut och möjlighet att påverka din arbetssituation.

Låter detta som någonting för dig berättar vi väldigt gärna mer.
Hör av dig direkt till medicinskt ansvarig doktor; 
einar.persson@kvarterskliniken.se
 
Vi ser fram emot att höra av dig!

Primärvård på dina villkor

Specialistläkare 
till Hudmottagningen 

Specialistläkare,  
Överläkare, Läkarchef 
till Reumatologimottagningen

Läs mer och ansök på www.ds.se/jobb

Danderyds sjukhus – Norra Stockholms akutsjukhus 

Kom och jobba med oss på Danderyds sjukhus! 
Just nu söker vi läkare till vårt spännande VO: 
Hud, reumatologi och Infektion!

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen söker

Röntgenläkare
– Visby lasarett

Välkommen till oss där avstånden till arbete och 
fritid är korta och där både historia och vacker 
natur är ständigt närvarande.

Läs mer på 
www.gotland.se/ledigajobb
Sista ansökningsdag 2015-04-26

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
www.gotland.se/jobbahososs
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Brønnøy kommune
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Brønnøy kommune er en av fl ere kommuner i Nordland med vekst.   
Vi ligger midt i leia - midt i landet - med ca. 7.700 innbyggere. Kystbyen 
Brønnøysund er regionsenter for de 5 kommunene på Sør-Helgeland.  
Regionen tilbyr unike naturopplevelser fra sjø (12 000 øyer og skjær) til fjell 
og innland med gode muligheter for friluftsliv. Vi har gode bo- og oppvekst-
forhold med god barnehagedekning, desentralisert grunnskole, v.g. skole 
og rikt kulturliv. Gode kommunikasjoner med fl y, ferjefri forbindelse til E-6 
og jernbane og daglig hurtigruteanløp.

BRØNNØY HELSE- OG VELFERDSSENTER
Senteret har kontorsted i Brønnøysund og har vaktsamarbeid med Sømna 
kommune. Legesenteret har et hektisk, men trivelig arbeidsmiljø og har 
fokus på faglig utvikling, samhandling og samfunnsmedisin. Det utredes et 
Lokalmedisinsk Senter og et utvidet legevaktsamarbeid på Sør-Helgeland.

Målet med Brønnøy legetjeneste, er å utvikle en faglig   
innovativ tjeneste, samt oppnå en helhetlig og effektiv  
tjeneste via koordinering og samhandling.

Ledige stillinger som   
fastleger og tilsynslege

Vi søker spesialist i allmenn medisin eller samfunnsmedisin.

samt tilrettelegging for spesialisering.

Merk søknaden: 15/912

Søk elektronisk via www.jobbnorge.no eller www.bronnoy.kommune.no, 
hvor du også fi nner fullstendig annonsetekst og kontaktpersoner. 

Läs vårt masterprogram: 

Kvalitetsförbättring och  
ledarskap inom hälsa  

och välfärd

“Genom att gå denna kurs får jag lära 
mig hur man kan göra förbättringar inom 
hälso- och sjukvård trots begränsade 
ekonomiska resurser.”
Enhetschef, Mölndals stad

Utveckla din förmåga att 
förbättra hälsa och välfärd!

Sök senast  
15 april!

FAMILJELÄKARNA VID TORGET I LAHOLM SÖKER

SPECIALIST 
I ALLMÄNMEDICIN

Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas 
före sista ansökningsdag. 

Vi är en inarbetad och trevlig privat vårdcentral med 
cirka 4.500 patienter, belägen mitt i Laholm. Vi kombi-
nerar den lilla enhetens nära och personliga atmosfär 
med den större enhetens breda och mång sidiga utbud.

Vi erbjuder ett omväxlande och stimulerande arbete 
med läkarmottagning, barnhälsovård och äldre boende 
samt handledning av utbildningsläkare. Möjlighet till 
utformning av tjänst utifrån personliga intressen finns. 
Vi erbjuder bra villkor och hög lön med bonussystem.

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialist i allmänmedicin 
och som har erfarenhet av arbete inom primärvården. 
Utöver en hög medicinsk kompetens och ett genuint 
människointresse värdesätter vi en god samarbets-
förmåga då vi jobbar nära varandra i vården av 
patienterna. Vi fäster även stor vikt vid ett intresse och 
god förmåga av att ta initiativ och driva en utveckling.

För mer information och ansökan senast 30/4 2015:
Karl Hardt, 0430-493 30, karl.hardt@ptj.se
Gunnar Nordgren, 0430-134 49, gunnar.nordgren@ptj.se

Avdelingsleder

Kvinneog barneklinikken, Nyfød�ntensiv avdeling

Fast 100 % s�lling som avdelingsleder ved Nyfød�ntensiv
avdeling i Kvinne og barneklinikken ved Oslo
universitetssykehus HF er ledig.

Avdelingen har nylig gjennomført en omorganisering. 
Den som blir �lsa� skal lede fire seksjoner, en medisinsk
seksjon og en intensivpost på både Ullevål og
Rikshospitalet. Det etableres nå fire underliggende
enheter på hver intensivpost. Enhetslederne vil delta i
avdelingens ledermøter. 

Kontak�nfo: Terje Rootwelt, viseadministrerende direktør, 
tlf. (+47) 958 31 631 eller Bjørn Busund, avdelingsleder, 
tlf. (+47) 922 44 888.  

Ref.nr. 2556053665                       Søknadsfrist: 12.05.2015

Oslo universitetssykehus er lokalsykehus for deler av Oslos befolkning, regionssykehus for 
innbyggere i Helse SørØst og har en rekke nasjonale funksjoner. Sykehuset er landets største 
med over 20 000 ansa�e og har et budsje� på 20 milliarder kroner. Oslo universitetssykehus 
står for størstedelen av medisinsk forskning og utdanning av helsepersonell i Norge.

For fullstendig annonse se: www.oslouniversitetssykehus.no
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Stockholms Ögonklinik vid Sophiahemmet är Sveriges största 
privata ögonklinik med ambition att vara ledande. Vi 

ger specialistvård inom alla områden som rör ögat och dess  
sjukdomar. Vi är en klinik som växer och har 20 ögonläkare i  

nuläget. Vi har vårdvalsavtal med SLL samt avtal med de  
flesta försäkringsbolag.

Vi söker 

ÖGONLÄKARE
Några av våra äldre ögonläkare har nu slutat så vi har plats  

för en allmän oftalmolog.
Vi har också behov av en kataraktkirurg på deltid men som  

kan arbeta med allmän mottagning resten av tiden.
Vår önskan är att Du har goda vitsord och fina referenser.

 Vi ger goda ekonomiska villkor.

Kontaktperson:
     Verksamhetschef Marie Johansson

marie.johansson@stockholmsogonklinik.se
www.stockholmsogonklinik.se

08-508 94 933

TioHundra är det kompletta vårdbolaget. Vi driver allt från akutsjukhus 
till vård- och omsorgsboenden, vårdcentraler, hemtjänst och personlig 
assistans. Vi ägs av Norrtälje kommun och Stockholms läns landsting 

och är kommunens största arbetsgivare. Bra pendlingsmöjligheter med 
bekväma direktbussar från Stockholm!

Chef till ortopedkliniken  
på akutsjukhuset i Norrtälje
Vi söker dig som 
– är specialist inom ortopedi
– vill leda en effektiv klinik där medarbetarna trivs
– gärna varvar chefsjobbet med klinisk tjänstgöring

Läs mer och ansök på tiohundra.se/ledigajobb

Mer information om 
tjänsterna hittar du på 
www.regionhalland.se/jobb

region halland söker

Underläkare
till Ögonkliniken, Hallands sjukhus, Halmstad
Vi söker en ny kollega med möjlighet till kommande 
ST-tjänst. Det ges goda möjligheter till handledning 
av specialist.

Att jobba som konsult inom 
vården har inte bara ekonomiska 
fördelar. Du får även ett mer 
utvecklande, flexibelt och 
omväxlande jobb. Låter det som 
en utmaning för dig? Kontakta 
oss på Centric redan idag.

www.centric.eu/care

SÖKES!
LÄKARE OCH 
SPECIALISTER 
SOM INTE RÄDS 
EN UTMANING.

DAGS ATT 
PROVA PÅ 

NÅGOT NYTT?
KONTAKTA OSS 
PÅ CENTRIC!

BUP Kungsholmen söker 

Enhetschef 

Se hela annonsen och sök jobbet här:  
www.bup.se/lediga-jobb

www.slso.sll.se

För mer information och ansökan:

www.lomtab.se

Ortopedvikarie 
ortopedmedicinsk verksamhet, 1-2 dagar/vecka

Lidingö
Ortopedmedicinska
Team

Läkarkarriär.se
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Ersättningsetablering  Allmänmedicin
Husläkaren i Skellefteå, sedan 1991. Anmälan senast 150430,
till Västerbottens läns landsting. Se www.vll.se/upphandling.

Information lars.henningsson@mac.com, tel 0910-70 15 01.

BUP i Stockholm och verksamhetsområde 
Nordost söker 

Överläkare 

till BUP Sollentuna

Se hela annonsen och sök jobbet här:  
www.bup.se/lediga-jobb

www.slso.sll.se

Capio Vårdcentral Solna söker:

Specialist i 
allmänmedicin

Läs mer om tjänsten på vår hemsida www.capio.se

Välkommenmed dinansökan! 

Vi erbjuder dig en positiv och utvecklande arbetsplats med 
tydligt patientfokus. Tillträde enligt överenskommelse. 

Ansök senast 2015-04-30 till: Ewa Nilsson, 
verksamhetschef, ewa.nilsson@capio.se, tel. 070-000 10 91

Vårdbolaget Lideta Hälsovård driver nio vårdcentraler i södra Sverige. Vi är ett 
trevligt och familjärt alternativ till stora vårdbolag och Landstinget. Vi söker nu 
yngre läkarkollegor till våra vårdcentraler. God läkarbemmaning och erfarna 
handledare tillsammans med en trevlig arbetsmiljö utlovas. Just nu söker vi:

ST-läkare – till våra vårdcentraler i Blekinge. 

Mer information om Lideta Hälsovård, våra tjänster 
och ansökan på www.lideta.se

Etableringar och överlåtelser

Läkarkarriär.se är Läkartidningens 
nya sajt för dig som söker nytt jobb. 
Med över 150 lediga tjänster är det 
Sveriges största jobbsajt för läkare. 
Här finns även artiklar, arbets-
platsprofiler och länkar med rele-
vant innehåll för dig som planerar 
att ta nästa steg i karriären.

Läkarkarriär.se

Söker  
du jobb?
Välkommen till  
Läkarkarriär.se
– Sveriges nya 
jobbsajt för lediga 
läkartjänster!
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   meddelanden Redaktör: Carin Jacobsson  
tel: 08-790 34 78

carin.jacobsson@lakartidningen.se

 nytt om namn

 kalendarium

Helga Sku-
ladottir, ST- 
läkare på kar-
diologiska kli-
niken, och  
Ioannis Pa-
rodis, specia-
listläkare på 
reumatologis-
ka kliniken, 
Karolinska 
universitets-
sjukhuset, 
Solna, har till-
delats 2014 års 
pedagogiska 
pris som bästa 
kliniska hand-
ledare under 
kurserna i kli-
nisk medicin. 

Det är stu-
denterna på kursen, som ges 
under termin 5 och 6 på lä- 
karutbildningen, som röstat 
fram pristagarna för att de  
på ett engagerat och kunnigt 
sätt förmedlat klinisk kun-
skap både i grundläggande 
internmedicin samt inom 
sina respektive specialist- 
områden. 

Prisad handledning 
på Karolinska i Solna

Helga 
Skuladottir

Ioannis  
Parodis

Susanne Bejerot, docent  
och överläkare vid Norra 
Stockholms psykiatri och Ka-
rolinska institutet, har ut-
setts till professor i medicin 
med inriktning psykiatri vid 
Örebro universitet. Hon  
tillträder professuren i sep-
tember. 

Ny professor i Örebro

John Eriksson, Vännäs, 
68 år, död 17 februari
Lars Gisselsson, Åkarp,  
68 år, död 4 mars
Barbro Lindemalm, Stock- 
sund, 73 år, död 6 mars

Avlidna

 skicka in bidrag
Vi välkomnar bidrag till »Nytt om 
namn« från våra läsare. Skriv 
och berätta om personer på nya 
jobb eller uppdrag, vilka som fått 
utmärkelser, stipendier eller fors-
karanslag. Bifoga gärna ett foto.

Svensk förening för klinisk 
nutrition (SFKN) utlyser två 
forskarstipendier om vardera 
50 000 kr på temat »Diagno- 
stik och behandling av dys- 
fagi«. Stipendierna ska i förs- 
ta hand gå till kliniska fors-
kare som är i början av sin 
forskarkarriär, och pengarna 
bör användas som en del i ett 
forskningsprojekt. 

För mer information, kon-
takta Gunnar Akner, e-post:  
akner.gunnar@gmail.com
Sista ansökningsdag är den 
20 april. Stipendierna kom-
mer högtidligen att delas ut i 
samband med Nutritionsda-
gen i Umeå den 5 maj. 

Stipendier för forsk-
ning om dysfagi

Medicinhistoriska fören- 
ingen i Göteborg, Lars Öberg- 
föreläsning onsdagen den 15 
april, kl 18.30, hörsal Arvid 
Carlsson, Academicum,  
Medicinaregatan 3
Annika Berg: Ett gränslöst 
projekt? Signe och Axel  
Höjer, folkhälsan och världs-
hälsan
Anmälan om deltagande i  
efterföljande samkväm görs 
per e-post: info@goteborgs- 
lakaresallskap.se eller tel 
031-20 26 02

Konst & läkekonst, föredrag 
tisdagen den 14 april, kl 
18.00–19.30, Svenska Läkare-
sällskapet, Klara Östra Kyr-
kogata 10, Stockholm
Kyrkogården – sjukvårdens 
ultimata produktkontroll
Medverkande: Stephan Röss-
ner (moderator), Per Wäst-
berg, Kerstin Hulter Åsberg 
och Hans Persson
För mer information, se 
www.sls.se

Göteborgs Läkaresällskap, 
onsdagsmöte den 8 april, kl 
18.30, hörsal Arvid Carlsson, 
Academicum, Medicinare- 
gatan 3
Är det hälsosamt att arbeta 
efter 65 år?
Mats Hagberg: Introduktion
Roland Kadefors: Arbetslivs-
längd? I vilka yrken arbetar 
man i hög utsträckning efter 
60 års ålder?
Kerstin Wentz, Kristina Gyl-
lensten: När, var och hur ar-
betskraftmedverkan? Fokus-
gruppintervjuer med 69+ i 
arbete
Samkväm

Svensk förening för obstetrik 
och gynekologi, SFOG, har 
följande styrelse 2015:  
Lotti Helström (ordföran-
de), Andreas Herbst (vice 
ordförande), Anna-Karin 
Lind (facklig sekr), Bengt 
Karlsson (skattmästare), 
Annika Strandell (veten-
skaplig sekr), Jan Brynhild-
sen (utbildningssekr), Anna 
Ackefors (redaktör), Anna 
Pohjanen och Mahsa Nord-
qvist (ledamöter) samt Lars 
Ladfors (webbansvarig). 

SFOG:s styrelse 2015

Medicinhistoriska sällska-
pet i Östergötland inbjuder 
till föreläsning onsdagen den 
15 april, kl 19.00, Läkar- 
sällskapets internationella 
hus, Klostergatan 45C, Lin-
köping
Elisabeth Skargren: Sjukgym-
nastikens historia – fysio- 
terapins historia
Entréavgiften är 50 kr för 
icke medlem. Gratis entré för 
studenter vid Linköpings 
universitet mot uppvisande 
av giltig studentlegitimation

Medicinhistoriska museets 
vänförening i Stockholm, 
årsmöte torsdagen den 16 
april, kl 17.00, Svenska Läka-
resällskapet, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm
Sven Britton: Epidemiernas 
historia och framtid
Anmälan görs per e-post: 
birgitta.bygren@home.se

Patientsäkerhetsdag på 
Svenska Läkaresällskapet, 
fredagen den 24 april, kl 
10.00–16.00, Klara Östra 
Kyrkogata 10, Stockholm
System och individsyn – går 
de att förena? Hur går vi vida-
re för att förändra systemet?
Föreläsare: Gunilla Hulth- 
Backlund, Marion Lindh,  
Melvin Samsom, Hans Rut-
berg och Thomas Lindén
För mer information och an-
mälan, kontakta Agneta Ohl-
son, tel 08-440 88 75, e-post: 
agneta.ohlson@sls.se

Sveriges äldre läkare (SÄL), 
vår- och årsmöte 8–10 maj, 
Linköping Konsert & Kon-
gress
Årsmötesförhandlingarna 
äger rum den 9 maj, kl 11.45
För ytterligare information, 
program, dagordning, motio-
ner och övriga dokument för 
årsmötet, se www.slf.se/sal

Rehabiliteringsmedicinska 
veckan 2015, 19–21 maj, 
Scandic Hotel Ariadne, Norra 
Djurgårdsstaden, Stockholm
Tema: Rehabilitering i möte 
med framtiden – vardag och 
vetenskap
För mer information, pro-
gram och registrering, se 
www.rehabveckan.se eller 
kontakta Mathias Walin, 
e-post:
mathias@rufusjoshua.se

Den komplicerade smärt- 
patienten, 15-poängskurs 
höstterminen 2015 i arrange-
mang av Smärtcentrum vid 
Akademiska sjukhuset och 
Uppsala universitet
Kursledning: Torsten Gordh, 
Lena Smith, Eva-Britt Hysing 
och Kristoffer Bothelius 
Kursnummer 3KR123
Sista ansökningsdag är den  
15 april
För mer information och an-
mälan, kontakta e-post: eva-
britt.hysing@akademiska.se

Tidiga interventioner vid 
traumatiska händelser, kon-
ferens fredagen den 22 maj, 
Kungliga Myntkabinettet, 
Stockholm
Föreläsare: Brett Litz, Miran-
da Olff och Elana Newman
Samtliga föreläsningar hålls 
på engelska
För mer information och an-
mälan, se 
www.psykotrauma.org

läs mer Möten och konferenser:  
Läkartidningen.se/kalender 
Aktuella disputationer: 
Läkartidningen.se/disputationer 

Svenskt smärtforum 2015, 
15–16 oktober, Quality Hotel 
Globe, Stockholm, i arrange-
mang av smärtklinikerna i 
Stockholm i samverkan med 
Swedish Pain Society
Tema: Vetenskap – utvärde-
ring – omvärld
För mer information och pre-
liminärt program, se 
www.smartinformation.se
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medlem

Får jag vara föräldraledig?

Får jag vara föräldraledig?
Föräldraledighetslagen ger dig som är för-
älder rätt att under vissa förutsättningar, 
vara ledig från arbetet med eller utan för-
äldrapenning. 

Det finns olika typer av föräldraledig-
het. Till exempel hel föräldraledighet med 
eller utan föräldrapenning tills barnet är 18 
månader, mammaledighet i samband med 
barnets födelse, delledighet tills barnet är 8 
år och tillfällig föräldrapenning vid sjuk-
dom. Under vissa förutsättningar kan båda 
föräldrarna vara hemma med föräldrapen-
ning samtidigt. En annan möjlighet är att 
få skattereduktion när föräldrapenningen 
fördelas lika mellan båda föräldrarna, så 
kallad jämställdhetsbonus. Försäkrings-
kassan ger information om föräldrapen-
ning och om jämställdhetsbonus.

Om du omfattas av kollektivavtal i din 
anställning kan du få bättre villkor under 
ledigheten. Läkarförbundet har förhandlat 
fram kollektivavtal både på statlig, kom-
munal och privat sektor som ger bättre 
villkor vid föräldraledighet. 

Hur långt i förväg ska jag anmäla att 
jag vill vara ledig?
Det beror på om du omfattas av kollektiv-
avtal och i sådant fall vilket. I normalfallet 
ska du anmäla till arbetsgivaren senast tre 
eller två månader i förväg att du ska vara 
föräldraledig och hur länge ledigheten ska 
pågå. Vid tillfällig föräldraledighet (VAB) 
gäller att du ska anmäla så snart som möj-
ligt både till Försäkringskassan och till 
arbetsgivaren.

Redaktör och ansvarig för sidans innehåll: Sofia.Segergren@slf.se

Om du är gravid kan du börja ta ut ledighet 
med föräldrapenning från och med 60:e 
dagen före beräknad förlossning. Då kan 
du också ansöka om graviditetspenning hos 
Försäkringskassan om arbetet är för tungt.

Arbetsgivaren är skyldig att låta dig återgå 
i arbete i samma omfattning som tidigare 
och kan skjuta på din återgång till arbetet 
i högst en månad. 

Tjänar jag in semester när jag är  
föräldraledig?
120 dagar av föräldraledigheten är semes-
terlönegrundande eller 180 dagar om du 
har ensam vårdnad om barnet.

Om du är anställd inom landsting eller 
kommun kan du på egen begäran slippa 
jourarbete, helger och nätter under de sista 
60 dagarna av graviditeten. Lokalt finns 
avtal om bättre villkor för jourbefrielse på 
egen begäran för gravida läkare. Kontakta 
medlemsrådgivningen eller din lokala lä-
karförening för att få information om vad 
som gäller.

Ska min löneutveckling påverkas av 
att jag är föräldraledig?
Huvudregeln är att föräldralediga ska lö-
nesättas som om du vore i tjänst. I för-
äldraledighetslagen finns ett förbud mot 
missgynnande. Det gäller bland annat när 
en arbetsgivare tillämpar löne- eller andra 
anställningsvillkor. 

Läkarförbundet ger svar på några vanliga frågor inför din föräldraledighet.

Checklista

du planera din föräldraledighet.
Det finns mycket att förhålla sig 
till exempelvis: dubbeldagar, jäm-
ställdhetsbonus och hur ledighe-
ten kan överlåtas mellan föräld-
rarna.

-
betsgivaren och Försäkringskas-
san i god tid. 

med din chef. Sylf har goda råd: 

du är föräldraledig. Kontakta 
arbetsgivaren för att genomföra 
lönesamtal.

-
äldraledighet, läs mer på:  

eller kontakta Läkarförbundet: 
medlemsradgivningen@slf.se

 Tel: 08-790 35 10

 Mån 9-12, tis-fre 9-12, 13-15



Programansvariga:



Karriärmässa i Stockholm
Rival, Mariatorget, Stockholm9 maj, kl 8:00–15:30

Arrangörer:

Karriärmässans utställare

Skandinavisk 
Hälsovård ab

Heidi Stensmyren är 
ordförande för Sveriges 
läkarförbund och 
specialist i anestesi och 
intensivvård.

Mikael Köhler är 
internmedicinare och 
hematolog. Mikael 
är chef för Medicin- 
och thoraxdivisionen 
på Akademiska 
sjukhuset. 

Fredrik Settergren är 
specialist i allmän- 
medicin i Uppsala.  
Han har grundat allmän-
medicin.se och skrivit 
Medicin på webben.

Petra Vogt är specialist 
i allmänmedicin och 
doktor i medicinska 
vetenskaper. Idag är 
Petra regionchef på 
Capio Närsjukvårds 
Region Mitt.

Ullakarin Nyberg är 
psykiater vid Norra 
Stockholms Psykiatri. 
Hon arbetar nu med 
suicidprevention, såväl 
som forskare, föreläsare 
och kliniker. 

Gunnar Westling är 
ekonomie doktor i 
företagsekonomi. Han 
kommer belysa vilka 
utmaningar det innebär 
att bli ledare när man 
har en bakgrund som 
specialist.

11:00 Chef och ledarskap

13:15 Arbeta utomlands

Andreas Wladis, 
docent och kirurg. 
Andreas har erfarenhet 
från bla Malawi och 
Oman. Han leder nu 
ett forskningsprojekt i 
Uganda.

Margareta Wargelius är 
allmänläkare som drivit 
egen läkarmottagning. 
Margareta åker 
regelbundet till Kenya 
för att arbete i några 
veckor som volontär. 

Ulf Zackrisson är 
gynekolog och IVF 
läkare. Ulf är grundare 
av Nordic IVF Centrum 
och Göteborgs 
Kvinnoklinik.

14:40 Starta eget

Ellen Hall och Camilla Morath arbetar 
som jurister på Läkarförbundet. De 
kommer kort berätta vilka möjligheter 
som finns om man vill arbeta som 
privatpraktiker och vad Läkarförbundet 
kan hjälpa till med när det kommer till 
att starta och driva eget företag.

09:00 Inledning 09:15 Roligt och hållbart läkarliv 10:00 Kombinera olika uppdrag

12.:5 Lunch och träffa utställare

08:00 Registrering, kaffe och smörgås

10:30 Kaffe och träffa utställare

Läs mer om programmet och 
anmäl dig på  
www.lakartidningen.se/events

Karriärmässan är exklusivt för 
medlemmar i Läkarförbundet och 
deltagandet är kostnadsfritt.14:20 Paus

POSTTIDNING B-Economic
Returadress: LÄKARTIDNINGEN
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