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i vården

Så ska
Sverige bli
bäst i världen
på e-hälsa

Monica Holmner,
ordförande för
Riksförbundet för
systemisk skleros,
berättar om hur många
av medlemmarna haft
det tufft under tiden
med covid-19.

Oro, rädsla
och isolering
för patienter
med lungbesvär
Hembesöken
som minskar
vårdskulden

Tema: Vården
efter covid-19

välkommen
Pandemin tvingar
oss att tänka nytt

Vi närmar oss i skrivande stund slutet av 2020 – ett år som inte
liknat något annat och som präglats av en pandemi som ställt
mycket på ända, runt om i världen. Pandemin har på olika sätt
drabbat privatpersoner, företag, städer, landsbygd och länder –
och den har inte minst drabbat vården, där hälso- och sjukvårdspersonal utfört heroiska insatser och många gånger tvingats
arbeta under extremt svåra förhållanden.
Vi vet fortfarande inte när vi har ett vaccin
på plats – inte heller när pandemin börjar
klinga av. Men vi vet att pandemin
tvingat oss till att tänka nytt och annorlunda samt att vi behövt hitta
nya sätt att arbeta och skapa nya
samverkansformer. Som forskande läkemedelsföretag följer
vi på Boehringer Ingelheim
noggrant denna utveckling
och deltar aktivt i det kontinuerliga arbetet för att hitta de
goda exemplen och de bästa
lösningarna, som kan komma
både patient och hälso- och
sjukvården till gagn.
Om några av dessa lösningar kan du
läsa mer om i detta nummer där vi
bland annat adresserat; e-hälsa och regeringens framtidsmål om att bli bäst i världen
inom detta område, hur vården arbetar för att på
bästa möjliga sätt arbeta av ackumulerad vårdskuld samt hur
vården ställer om för att möta framtiden efter pandemin – artiklar som på olika sätt speglar aktuella områden, en ”ny” vardag
samt nya sätt att arbeta. Nu och i framtiden.
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Prio i vården ges ut av
Boehringer Ingelheim AB. Det är
ett familjeägt läkemedelsföretag
som investerar cirka 18 procent
av försäljningen i forskning
och utveckling (2018).
REDAKTION
Produktion
Add Health Media AB
08-648 49 00
Redaktör
Magnus Jonson
magnus@erstamedia.se
Grafisk form & repro
Ersta Sthlm Media AB
info@erstamedia.se
Redaktionsråd
Staffan Gustavsson
staffan.gustavsson@
boehringer-ingelheim.com
Beatrice Wieland
beatrice.wieland@
boehringer-ingelheim.com
Omslag
Melker Dahlstrand
Tryck
Arvato
Adress
Boehringer Ingelheim AB
Box 92008,
120 06 Stockholm
Telefon: 08-721 21 00
Besöksadress:
Hammarby Allé 29,
120 32 Stockholm
Webbplats
www.boehringer-ingelheim.se
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Tidningen Prio i vården är
miljövänlig enligt svanen.

STAFFAN GUSTAVSSON
Market Access & External Affairs Director
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 atienter med typ 2-diabetes är inte överens med
P
vårdpersonal om hur information om sjukdomen
har kommit fram under vårdbesöken. Glappet visas
i en rapport från Diabetesförbundet.

 egeringens mål är att Sverige ska bli bäst i världen
R
på e-hälsa om fem år. Prio i vården kollar hur det
ska gå till.
 la Vedin, som jobbar som medicinsk rådgivare, tog
O
på sig läkarrocken för att rycka in på en nyinrättad
coronaavdelning när pandemin blommade upp.
 ad lär vi oss av covid-19? För att klara framtiden
V
och det aktuella läget handlar det nu mycket om
anpassing och omställning.
 ården jobbar nu hårt för att beta av vårdskulden
V
som uppkommit i och med pandemin. I Skogås
söder om Stockholm har hembesök visat resultat.
 ör patienter med nedsatt lungfunktion har corona
F
skapat extra oro och rädsla. Monica Holmner,
ordförande för Riksförbundet för systemisk
skleros, berättar om hur hennes medlemmar har
upplevt tiden.
Visste du att … Boeheringer Ingelheim arbetar med
att ta fram läkemedel för djur?
Foto: MELKER DAHLSTRAND
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Patienträffar på arabiska

”

AN

Mer info: www.lunglife.com/se

:D

i sverige beräknas uppemot 700 000 personer ha KOL, kroniskt
obstruktiv lungsjukdom, vilket gör den till en av våra stora folksjukdomar. Boheringer Ingelheim har under hösten lanserat den webbaserade
applikationen Lung Life som består av två delar: LungÅr där personer kan
få en uppfattning om sin uppskattade lungålder och LungCheck där KOLpatienten kan göra en egen bedömning utifrån symtom, funktionsstatus,
mental status, trötthet och känslor.

to

Hålla koll på sina lungor

USA:s hantering av
coronakrisen har
betydande inslag av
vetenskapsförakt”

Vi ser en ökad misstänksamhet mot
vetenskap över hela världen – vilka
risker finns med det?

som ny i sverige kan det vara svårt att få
information om sin sjukdom och kulturell anpassad utbildning i grupp ingår i Socialstyrelsens
riktlinjer för diabetesvården. Därför finns nu ett
samarbete med Studieförbundet Bilda, Storstockholms diabetesförening och Boehringer
Ingelheim där arabisktalande pensionärer både
får ställa sina frågor och få svar på språket de
behärskar. Medlemmar ur Syrianska föreningen
i Stockholm har deltagit i kunskapsträffar om typ
2-diabetes på arabiska.
Kabila Saif, 80, har haft diabetes i 20 år och hon
har uppskattat träffarna.
– Det har varit mycket bra med de här träffarna. Nu
förstår jag vissa saker som jag inte förstod tidigare. Som till
exempel att det är viktigt att promenera, att kortison höjer blodsockret,
vilka rättigheter man har som patient och att gravida kvinnor som får
graviditetsdiabetes kan få tillbaka sin diabetes senare i livet. Det visste inte
vi, säger Kabila Saif.

Den frågan får Nobestiftelsens vd Lars Heikensten i Dagens Nyheters podd Studio DN
och svarar:
– Det finns väldiga risker med det. Under
de senaste mer än 200 åren har vi haft en
fantastisk ekonomisk utveckling, och den har
inneburit en dramatisk förbättring av välfärden.
Det handlar mycket om vetenskap – vi har lärt
oss saker, både inom natur- och samhällsvetenskap. Skulle det här vända är det en katastrof
för mänskligheten. Vi ser till exempel hur USA:s
hantering av coronakrisen har betydande inslag
av vetenskapsförakt.
Lars Heikensten har tio år som vd för Nobelstiftelsen bakom sig. Från och med årsskiftet
lämnar han över rodret till norrmannen Vidar
Helgesen.

Glapp mellan patienter och vårdpersonal
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20%

har erbjudits stöd
för ökad fysisk
aktivitet
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ändra sin livsstil, och hur vårdpersonalen tycker sig ge
information och stöd. Här nedan är några exempel:
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undersökning från diabetesförbundet visar att det
finns olikheter i hur patienterna med typ 2-diabetes tycker
sig få information om sin sjukdom och stöd för att kunna

70%

har erbjudit typ
2-diabetesutbilning
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Så mycket föreslår regeringen
i budgetpropositionen för 2021
att regionerna ska få för att
klara återhämtningen
efter covid-19.

Skatterabatt för
forskare förlängs

Öppet forskningsprojekt
får 690 miljoner kronor

i början av oktober föreslog regeringen i en lagrådsremiss att skattelättnaden för experter, forskare och
andra nyckelpersoner ska utvidgas
från att gälla under de tre första
åren av den tidsbegränsade vistelsen
i Sverige till att i stället gälla under
högst fem år räknat från den dag
vistelsen i Sverige påbörjades. Lagändringen aviserades i budgetpropositionen och föreslås träda i kraft
den 1 januari 2021.
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och ser att det blir allt vanligare med öppen forskning. När flera aktörer, inklusive
läkemedelsbolag, går samman, går det att
arbeta långsiktigt. Man kan också
anlita forskare med spetskomFo
petens från olika delar av
Europa.
– Läkemedelsföretagen
har insett sina begränsningar när det gäller
basforskning. De har inte
enskilt samma möjligheter
som ett stort nätverk av samarbetspartners. Med många finansiärer kan vi tillsammans bygga
upp en kunskapsbas kring hur sjukdomar
uppstår, säger Michael Sundström.
Boehringer Ingelheim har tidigare tagit
fram OpnMe, en plattform som erbjuder
molekyler, som använts i preklinisk forskning, för vidare forskning.
to

Vad är målet med projektet och vad
innebär det att ha så mycket pengar att
arbeta med?
– Vi arbetar med tidig läkemedelsforskning, för att förstå hur våra
biologiska system fungerar
och hur sjukdomar uppstår.
Vi tar också fram läkemedelslika kemiska substanser för att undersöka hur
specifika proteiner är delaktiga i uppkomsten av en
sjukdom, förklarar Michael
Sundström, som arbetar vid
Institutionen för medicin på KI och
är forskningschef för projektet.
En viktig del av projektet är att resultaten blir tillgängliga för alla forskare, att
de ska vara helt fria från kommersiella
aspekter.
Michael Sundström har arbetat med
den här typen av samarbeten sedan 2003

/TEXT MARJA BECKMAN

Illustration: SHUTTERSTOCK

Forskare vid Karolinska Institutet (KI) ingår i ett konsortium som
har beviljats nästan 66 miljoner euro (690 miljoner kronor) av EU:s
Innovative Medicines Initiative (IMI) och dess samarbetspartners.

Upptäckten av
hepatit C-virus
gav Nobelpris
2020 års nobelpris i fysiologi eller
medicin tilldelades Harvey J. Alter,
Michael Houghton och Charles M. Rice
för upptäckter om hur hepatit C-viruset
fungerar.
”Årets Nobelpris belönar tre forskare
som tagit ett avgörande steg i kampen
mot blodöverförd hepatit, ett av våra
största globala hälsoproblem. Sjukdomen orsakar kroniska leverskador och
levercancer hos människor över hela
världen”, löd motiveringen.
5

E-hälsa
– vad är det?
Begreppet e-hälsa
innefattar många olika delar.
Socialstyrelsen har definierat det
så här: "Med hälsa menas fysiskt,
psykiskt och socialt välbefinnande.
E-hälsa är att använda digitala
verktyg och utbyta information
digitalt för att uppnå
och bibehålla
hälsa."
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Därför är
samarbetet
så viktigt för
att nå visionen
om e-hälsa

D

Om fem år ska Sverige vara bäst i världen på e-hälsa.
Så ser regeringens vision ut. Nyckelordet är samverkan
– mellan såväl statliga myndigheter, regioner och kommuner
som privata vårdgivare och läkemedelsindustrin

Det handlar
om allt från
elektroniska
journaler och
tidsbokning
på nätet, till
självtester med
surfplatta för
KOL-patienter eller
uppföljning av diabetes, där resultaten överförs
till vårdcentralen för koll. E-hälsa
är ett vitt begrepp och innehåller
många olika delar. Det övergripande syftet är att vården ska vara
jämlik, tillgänglig och säker för
patienten. Det handlar också om
att vården ska vara effektiv, för
att inte slösa på samhällets
resurser.
Målet att Sverige ska
vara bäst i världen om
fem år är högt satt. Det
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är också något som är svårt att mäta
och jämföra mellan olika länder. Men
på vissa områden ligger Sverige bra
till. Som att 99 procent av alla recept
i dag är e-recept.
– De flesta tänker nog inte ens
på att e-recept är en del av
e-hälsan. Man tar det som
självklart, det har ju
funnits i många år nu,
säger Malin Amnefelt,
utredare på generaldirektörens stab på
E-hälsomyndigheten.
För att nå visionen krävs
det att många parter
samarbetar och samverkar.
Det gäller såväl statliga myndigheter,
regioner och kommuner, som läkemedelsbranschen och privata vårdgivare.
– E-hälsa är ett lagarbete, det finns
ingen quick fix. Vi på E-hälsomyndigheten har ett samordnande uppdrag.

Det innebär bland annat att vi har
kontakt och samarbete med olika
aktörer, att vi omvärldsbevakar och
att vi jobbar nära Sveriges Kommuner
och Regioner. Det är en helhet, men
vi har ingen bestämmanderätt över
vad parterna gör, säger hon.
På läkemedelsindustrins
branschförening LIF
är Karolina Antonov
analyschef. Hon delar
bilden att samarbete
är centralt i arbetet
att nå visionen, och
understryker att
branschen är engagerad
i frågan.
– Vi är ju beroende av en
hälso- och sjukvård som vill utvecklas och hjälpa fler patienter. Annars
skulle det inte finnas någon efterfrågan på läkemedelsutveckling. Våra
företag behöver kunna samarbeta
med andra aktörer. Exempelvis för att »
7

»Jag tror att det finns för lite sammanställd
kunskap om hur lagarna ser ut, vilken
information man får begära ut och så vidare.«
samla in data som genereras när vi
arbetar mer och mer digitalt, säger
Karolina Antonov,
och fortsätter:
– Det handlar dels om
att följa hur
patienterna
mår för att
kunna forska
och utveckla
ännu bättre
läkemedel. Men
också för att leva upp
till de krav som myndigheterna ställer på oss, när det gäller uppföljning,
till exempel.
Ett annat exempel där olika parter samarbetar är den Nationella
läkemedelslistan. Det är ett nytt
register som ska innehålla samma
uppgifter som ligger i receptregistret
och läkemedelsförteckningen i dag.
Tanken är att skapa en samlad bild
av patientens förskrivna läkemedel
så att farmaceuter, förskrivare och
patienter kan se samma information
om en patients läkemedel.
– Här kan läkemedelsbranschen
bidra med information om hur vi använder deras produkter på bästa sätt.
Listan är ett led i att alla patienter
ska få rätt behandling. Till exempel
för att undvika att en patient får två
läkemedel som är dåliga för varandra. Då känner sig patienten omhändertagen. Det är viktigt både för
de medicinska professionerna och
industrin, säger Malin Amnefelt.
Ytterligare ett område där läkemedelsindustrin har en viktig roll i
e-hälsoarbetet är vid utveckling av
appar som stöd för behandling. Där
måste man kunna samla in data
på ett säkert sätt, till exempel via
monitorering av patienter i hemmet,
förklarar Malin Amnefelt.
– Vi behöver komma överens om
hur vi ska hantera hälsodata och
hur den personliga integriteten kan
värnas.
Hanteringen av känslig medicinsk
8

data är en av de stora utmaningarna i
arbetet med e-hälsa.
– Det är en oerhört viktig fråga. Jag
tror att det finns för lite sammanställd kunskap om hur lagarna ser ut,
vilken information man får begära ut
och så vidare. Där borde man jobba
mer med kunskapshöjande aktiviteter, säger Karolina Antonov på LIF.
Det gäller även förståelsen för
forskningsprocesserna. Parterna skulle kunna bli bättre på att förklara
hur forskning går till i praktiken,
menar hon.
– Där finns ju inte något intresse
för enskilda personers uppgifter. Som
allmänhet kan man kanske tycka att
det känns obehagligt att dela med sig
av vad som står i journalen. Men det
betyder ju inte att någon sitter och
läser den. Utan att exempelvis mitt
blodtryck slås samman med uppgifter från 10 000 andra personer till ett
medelvärde som sedan jämförs med
en annan grupps medelvärde.
Regelverket kring hälsodata och skyddet för den personliga integriteten är
starkt i dag. Karolina Antonov på LIF
ser inte det som ett hinder i arbetet
med visionen. Däremot efterlyser
hon mer tydlighet.
– Jag tror inte att det nödvändigtvis behövs ny lagstiftning. Däremot
behöver det bli tydligare hur lagarna
ska tillämpas och samordningen
kring det, när många aktörer är
inblandade i e-hälsoarbetet.
På E-hälsomyndigheten har man
också mycket fokus på hanteringen
av hälsodata och hur regelverket
ser ut i dag – och hur det ska se ut i
framtiden.
– Trygg och säker informationshantering är ett av målen i strategin.
Tillsammans med alla aktörer har
vi funderat på hur juridiken och til�lämpningen av lagarna fungerar, när
det gäller skydd av den personliga
integriteten. Det behöver vi ha koll
på hela tiden. Vi ska inte lägga onödiga juridiska hinder, men samtidigt
säkra den personliga integriteten,
säger Malin Amnefelt. /P

Vision e-hälsa 2025
Regeringen har satt upp målet att
Sverige ska vara bäst i världen på
e-hälsa om fem år. Visionen lyder:
”År 2025 ska Sverige vara bäst i
världen på att använda digitaliseringens och e-hälsans möjligheter
i syfte att underlätta för människor att uppnå en god och jämlik
hälsa och välfärd samt utveckla
och stärka egna resurser för ökad
självständighet och delaktighet i
samhällslivet.”
Det betyder bland annat att
individen ska vara i centrum och
att vård och omsorg ska vara
jämlik, effektiv, tillgänglig och säker,
skriver E-hälsomyndigheten på sin
hemsida.

E-hälsoindex
tempar företagen
LIF, Läkemedelsindustriföreningen,
är den forskande läkemedelsindustrins branschorganisation. Sedan
2018 tar LIF fram ett årligt e-hälsoindex för att kolla av branschens
digitaliseringsarbete. E-hälsoindex
2019 visade bland annat att:
• Intresset för e-hälsa växer inom
läkemedelsbranschen.
• 80 procent av företagen tror att
e-hälsa kan skapa nya affärsmöjligheter de kommande tio åren.
• 20 procent av företagen samarbetar med andra läkemedelsföretag inom e-hälsa.
• Fler företag har en uttalad
strategi och dedikerad personal,
men de flesta saknar budget, för
projekt inom e-hälsa.
• Företagen tycker att den största
utmaningen är möjligheterna till
dataintegration.
Källor: E-hälsomyndigheten,
Socialstyrelsen, LIF
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När vården i våras
fylldes av coronapatienter fick många
läkare frågan om att
rycka in och hjälpa till.

”Jag ville bidra hands on”
Att stå vid sidan när en pandemi härjar
är ingenting för Ola Vedin, internationell medicinsk rådgivare på Boehringer
Ingelheim. Han är hjärtläkare till professionen och tog i våras möjligheten
att göra en insats på en vårdavdelning
för covidpatienter på Uppsala Akademiska sjukhus. /TEXT ANNA HJORTH

Därför
– När detta började
blomma upp tog jag
valde medicinska
kontakt med min tidirådgivaren Ola
gare arbetsgivare och
Vedin
att hoppa in
talade om att jag var
på akuten när
beredd att hoppa in
om det skulle behövas.
pandemin
Och det gjorde det, så
kom
jag jobbade som överpatienter med misstänkt
läkare under påsken och
covid, som väntade på
ytterligare några helger efter
provsvar. Det gjorde att jag
det, berättar Ola Vedin.
fick användning av mina kunskaper
Arbetsplatsen var en av de nyinrätsom hjärtläkare. Så fort det slagits
tade covidavdelningarna för patienter fast att en patient inte hade covid så
som inte behövde intensivvård.
ville man ju ställa en diagnos, för att
– De var inte i behov av respirator.
kunna skicka vidare till rätt vård.
Men de behövde sjukhusvård och
Hade du erfarenhet av att jobba med så
var svårt sjuka. Dessutom fanns det
smittsamma patienter?
PRIO I VÅRDEN

– Nej, så den här graden av skyddsutrustning och försiktighetsåtgärder
var ny för mig. Alla patienter hade
isolering och det var fullt pådrag för
att inte sprida smitta. Visst är jag van
vid skyddsutrustning på operationer,
men det här var något annat.
Var du orolig för att vara ringrostig?
– Det var en farhåga jag hade innan. Allt från att jobba med det gamla
journalsystemet till de medicinska
funderingarna. Men sjukhuset hade
väldigt tydliga rekommendationer,
som en handbok, för hur vi skulle
behandla covidpatienterna. Det fanns
mycket bra rutiner.
Var det självklart för dig att gå in och
jobba kliniskt?
– Ja, det är ju en av drivkrafterna
som läkare. Att kunna bidra hands
on. Det hade känts konstigt att stå
utanför vården och bara diskutera.
Jag tycker att min arbetsgivare, Boehringer Ingelheim, hanterade det
proffsigt och var positiva till att jag
hoppade in och jobbade som läkare i
det här läget. /P
9

Covid-19 är sjukdomen som inte beter
sig som förväntat. Det som först såg ut att främst
drabba lungorna har visat sig också orsaka svåra besvär
på hjärta, njurar och det centrala nervsystemet.
Vården har fått anpassa sig till läget
allteftersom det har utvecklats.

TEMA: EFTER COVID-19

text anna hjorth

Covid-19 slår mot
mer än bara lungor
150
A
000

Anpassning och omställning.
Det är två av ledorden under
den tid som coronapandemin
har pågått i Sverige. Än är den
långt ifrån över, men läget är
nu lite annorlunda än i våras. Då
vårdades som mest, i slutet av april,
över 550 svårt covidsjuka patienter på landets
intensivvårdsavdelningar. Många av dem hade
kroniska hjärt- och lungsjukdomar. Men Magnus
Sköld, professor i lungmedicin på Karolinska Institutet och överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, hade befarat att läget skulle
varit ännu värre.

Undersökningsoch analysföretaget Novus har
i återkommande
intervjuer frågat
svenskarna om
sjukdomssymtom
som kan bero på
coronaviruset.
I höstas visade
undersökningen
att ungefär 150 000
personer hade
varit sjuka i över
tio veckor med
symtom som kan
associeras till
covid-19.
Källa: Novus.se

Magnus Sköld, professor i lungmedicin på Karolinska
Institutet och
överläkare på Karolinska universitetssjukhuset i Solna
10

– Det var förvånansvärt få patienter med
exempelvis KOL. Vi hade nog förväntat oss att fler
personer med underliggande lungsjukdom skulle
ha behövt intensivvård. Sannolikt berodde det
på att de flesta med sådana sjukdomar höll sig
hemma, isolerade sig och utsattes inte för smitta,
säger han.
Den snabba spridningen av viruset i våras gjorde att vården tvingades att ställa om och anpassa
sig efter nya omständigheter snabbt. På lungmottagningen, där Magnus Sköld arbetar, ställdes
alla besök in. Viktiga undersökningar för patienter med KOL och andra allvarliga lungsjukdomar
fick skjutas upp. Alla patienter informerades om
att de skulle följa rekommendationerna från
Folkhälsomyndigheten och vara extra försiktiga.
– Vi har tagit allt som gått på telefon eller
video. Men det är en omställning och det blir inte
samma kvalité. Vi kan ju inte undersöka, lyssna
på hjärta eller lungor eller mäta blodtrycket.
Däremot kan vi höra hur de mår, säger Magnus
Sköld.
När personer med allvarliga lungsjukdomar inte
får träffa sin läkare eller bli undersökta så finns
det en risk att de blir sämre, konstaterar Magnus
Sköld. Därför har man nu under hösten börjat ta
emot patienter igen.
– Nu, när patienterna kommer hit till mottagningen igen, så är det mycket strikt med
munskydd och visir samt plexiglas vid exempelvis lungfunktionsundersökningar. Vid fysiska
besök har vi en sköterska som står vid dörren och
screenar patienterna med frågor och tar tempen
till exempel. De som har en misstänkt infektion
får inte komma in. »
PRIO I VÅRDEN
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»Det var förvånansvärt få patienter med
exempelvis KOL. Vi
hade nog förväntat
oss att fler personer
med underliggande
lungsjukdom skulle ha
behövt intensivvård.«
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»Nu försöker vi förstå varför en del patienter har kvarstående
besvär. Den grupp som har tillkommit, och som vi inte kände
till i maj då vi startade mottagningen, är just de som inte har
vårdats på sjukhus.«
snabbt och effektivt som möjligt. Varje vecka har
man vårdkonferenser där exempelvis fysioterapeut, psykolog, kardiolog, neurolog, njurläkare,
och infektions och lungläkare medverkar. Det
sparar tid, både för de som jobbar i vården och
för patienterna.
–Vi skapade detta när behovet uppstod för att
klara en komplex och helt ny patientgrupp som
hade tillkommit, med existerande resurser. För
oss är det här det mest effektiva sättet att jobba
på, säger överläkaren Judith Bruchfeld som är
infektionsspecialist och en av de som startat mottagningen.

Utöver de ordinarie patienterna som väntar på
mottagningsbesök och undersökningar, så har
mottagningen fått nya patienter. Det är dels personer som har varit sjuka i covid-19 med lungsymtom och behöver kontrolleras efteråt. Men det är
också en del som inte vågat söka vård under den
aktuella tiden, trots att de haft besvär som de
normalt sett skulle ha gått till läkare med.
– Det är ett väldigt pusslande med scheman
för att personalen ska räcka till. Och det är ju
något att tänka på för framtiden – att ta höjd för
att vara flexibel i sin organisation. Som det var i
våras, löste sjukhuset på ett bra sätt den situation
som uppstod akut, trots att vi inte från början
hade all utrustning till exempel, säger Magnus
Sköld och fortsätter:
– Men patienterna försvinner inte bara för att
de skrivs ut från sjukhuset. Vi har ända sedan
pandemin kulminerade tidigare i år vetat att
patienterna kommer att behöva en kvalificerad
uppföljning. Det är också en lärdom, förutom en
beredskap att agera snabbt, behövs också planering på lite längre sikt.
För att ge covid-patienter med kvarstående problem bästa möjliga eftervård och rehabilitering
har en särskild multidisciplinär mottagning på
Karolinska universitetssjukhuset i Solna startats.
Där samarbetar specialister inom flera olika
områden, för att kunna hjälpa patienterna så

”Det som var påtagligt i början var
att sjukdomen har
en så stor påverkan
på lungorna. Men
snart såg vi att den
också kan påverka
andra organsystem, som hjärtat,
njurarna och det
centrala nervsystemet,” säger
Judith Bruchfeld,
överläkare och infektionsspecialist.
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Från början var fokus personer som vårdats på
sjukhus med svår covid-19. De flesta i respirator
på intensivvårdsavdelningar eller hade behövt få
annat andningsunderstöd.
Sedan en tid tar man också, i mån av resurser,
emot patienter som har fått en remiss från sin
vårdcentral. Det är personer som inte har vårdats
på sjukhus, men ändå är svårt sjuka lång tid efter
insjuknandet.
– Det som var påtagligt i början var att sjukdomen har en så stor påverkan på lungorna. Men
snart såg vi att den också kan påverka andra
organsystem, som hjärtat, njurarna och det centrala nervsystemet, säger Judith Bruchfeld.
Nu vet man att covid-19 är mer av en systemsjukdom. Det vill säga att den påverkar flera av
kroppens organ, förklarar Judith Bruchfeld, som
också leder ett forskningsprojekt som studerar
långtidseffekter av covid-19.
– Nu försöker vi förstå varför en del patienter
har kvarstående besvär. Den grupp som har
tillkommit, och som vi inte kände till i maj då vi
startade mottagningen, är just de som inte har
vårdats på sjukhus. Där finns en övervikt av unga
kvinnor mellan 25 och 40 år, som har varit sjuka
väldigt länge och som har kvarstående svåra
besvär.
Att följa upp och lära mer om covid-19 är nu en
viktig uppgift för vården och den medicinska
forskningen. Och pandemin är ännu inte över,
poängterar Judith Bruchfeld.
– Som jag upplever det är inte resursfrågan för
uppföljningen löst. I våras var allt akut och vården ställde om, men nu är vi inne i en tyst fas av
pandemin. Det är viktigt att uppmärksamma att
detta pågår fortfarande, att människor lider i det
tysta. Det går inte att blåsa faran över än. /P
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Hembesök är ett av flera
sätt att komma tillrätta
med vårdskulden som
drabbat sjukvården under
coronapandemin.

Hembesök minskade
vårdskuld i Skogås
Tiotusentals inställda operationer,
hundratusentals uteblivna besök på
vårdcentralerna och mängder av uppskjutna undersökningar. Vårdskulden
till följd av pandemin är stor och nu
jobbar vården hårt för att beta av den.
/TEXT ANNA HJORTH

När coronapandemin
blev ett faktum i
Sverige ställde hälsooch sjukvården
över hela landet
om i högt tempo.
Ett exempel är att
det blev stopp för
spirometrier, det
vill säga undersökningar som mäter
funktionen på lungorna
hos bland andra KOL-patienter.
Distriktssköterskan Camilla
Törnfeldt arbetar på astma- och KOLmottagningen på Capio vårdcentral
i Skogås utanför Stockholm. Dit
kommer både patienter som redan
har en diagnostiserad sjukdom, och
PRIO I VÅRDEN

personer som har fått remisser för
utredning och spirometri.
– Först när corona kom avbokades
de flesta patienter. Men vi beslutade
att ändå hålla kontakt. Det var viktigt
att hålla koll på våra astma- och
KOL-patienter, för att följa hur
de mådde och att de tog
sina mediciner, säger
Camilla Törnfeldt.

»Eftersom jag och
ytterligare en sjuk
sköterska jobbar
fokuserat med de här
patienterna och att göra
spirometrier, så kommer
vi att hämta tillbaka
det här ganska snabbt.«

Mottagningen höll
kontakten med
patienterna på distans, med hjälp av
videomöten och telefon. Men det blev
svårt att nå alla,
eftersom vissa hade
svårt att klara tekniken
med ett videomöte eller
inte hade ett mobilt bank-ID.
– Jag såg till att besöka dem
hemma i stället, för att prata och
undersöka dem. Jag har ju ordentlig
skyddsutrustning på mig. Det var
viktigt att inte sluta med de årliga
kontrollerna.

Hembesöken och de digitala
kontrollerna gör att vårdskulden på
mottagningen inte blev så stor. Köerna
av väntande KOL- och astmapatienter
blev inte så långa som befarat. Och nu
har man börjat göra spirometrier igen.
– Eftersom jag och ytterligare
en sjuksköterska jobbar fokuserat
med de här patienterna och att göra
spirometrier, så kommer vi att hämta
tillbaka det här ganska snabbt. Vi har
inte så lång väntelista. Det är främst
de som har varit under utredning
som fått vänta och nu försöker vi
komma ikapp även med dem, säger
Camilla Törnfeldt./P
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För personer med sjukdomen systemisk skleros har tiden med
covid-19 varit tuff. Oro, rädsla och isolering tillsammans
med uppskjutna, livsviktiga, läkarundersökningar har
gjort tillvaron svårare än annars. Det berättar Monica Holmner
som är ordförande för Riksföreningen för systemisk skleros.
text anna hjorth / foto melker dahlstrand
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Oro för personer med
nedsatt lungfunktion
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SYSTEMISK
SKLEROS
Systemisk skleros
kallas även
sklerodermi.
Ovanlig autoimmun
sjukdom som bland
annat kännetecknas av försämrad
blodcirkulation och
ökad bindvävsproduktion med
fibrotisering på
både hud och inre
organ – exempelvis
lungor, hjärta och
mag-tarmkanal.
Det finns i dag
ingen botande
behandling av
sjukdomen.
Omkring 2000 personer i Sverige har
systemisk skleros.

Vi träffas på ett ganska nyöppnat
fik mitt i ett regnigt Katrineholm.
Lunchrusningen är över och
Monica Holmner har valt en plats
längst ner i den luftiga och glest
befolkade lokalen. Hon håller tydlig
distans och hälsar glatt med armbågen.
– Jag försöker hålla mig undan så mycket jag
kan och träffar helst folk utomhus. Familjen
träffar jag, men håller avstånd och kramar
barnbarnen på distans eller med rumpan. Ibland
säger jag ifrån om någon kommer för nära. Vi
måste lära oss att leva med det här, säger Monica
Holmner.
Hon är ordförande i Riksföreningen för systemisk skleros, en sjukdom som är okänd för
de flesta. Även för många läkare, vilket många
gånger gör det svårt att få en diagnos. Symtomen är skiftande och olika för alla. Sjukdomen
ger bland annat ärrbildningar på både hud och
inre organ, som exempelvis hjärta och lungor.
Många får problem med mage och tarm och lider
av reflux, vilket i sin tur kan ge återkommande
kemiska lunginflammationer. Medicinering för
olika symtom är nödvändig men det finns inget
botemedel mot själva sjukdomen.
När coronaviruset började härja blev många av
medlemmarna i patientföreningen oroliga, berättar Monica.
– Ja, de blev väldigt rädda. I början visste man
ju inte så mycket om covid-19, men det stod ju
klart att den drabbar lungorna. Många med systemisk skleros har redan problem med lungorna
och det skapade förstås mycket oro. Det är vanligt
att behöva syrgas eller att, som jag, inte kunna
prata och gå samtidigt utan att bli för andfådd.
Redan på ett tidigt stadium försökte föreningen att få Socialstyrelsen att klassa personer med
systemisk skleros som en riskgrupp. Det skulle ha
gett en möjlighet att vara hemma från jobbet och
få ersättning. Men så blev det inte.

– Diagnosen som sådan räcker inte, det krävs
att man har andra symptom också. Så det har
gjort att många av våra medlemmar inte har
vågat gå till jobbet av rädsla för att bli smittade,
men ändå inte fått ersättning för det. Om du
har en nedsatt lungfunktion med 50 procent så
behöver du oftast syrgas. Tanken på att då också
drabbas av covid-19 är en fasa, säger Monica.
Rädslan för att bli smittad har också fått andra
konsekvenser för många med systemisk skleros.
De har inte vågat eller kunnat komma till vården
för olika nödvändiga undersökningar under
pandemin. I många fall ställdes besöken in för att
resurserna behövdes för covidpatienter.
– Det handlar om inställda spirometrier,
hjärtundersökningar och lungröntgen som behöver göras regelbundet. Jag själv har till exempel
inte fått göra min årskontroll, den är försenad
med över sex månader.
De uteblivna eller uppskjutna undersökningarna har också fått andra konsekvenser, säger
Monica.
– Många upplever en minskad livskvalité. Den
som inte fått sin undersökning i tid kan ju hinna
bli sjukare utan att det upptäcks. Kanske har
lungfibrosen blivit sämre och då krävs det dyrare
medicin eller mer sjukhusvård, och det blir ju en
ökad kostnad även för samhället.
Men allt är inte nattsvart. När Monica Holmner
blickar framåt ser hon att tiden med covid-19
ändå kan ha lärt oss något.
– Det sker ju mycket forskning nu, som har
med lungorna att göra. Kanske lär man sig mer
om till exempel lungfibros, och det är bra för
personer med systemisk skleros också. Sedan ska
vi inte glömma att vi har tagit stora steg när det
gäller tillgång till vården digitalt. Man kanske
inte alltid måste träffa läkare eller sjukgymnast
i ett fysiskt möte framöver och det skapar nya
möjligheter. /P
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Monica Holmner
Ålder: 62 år. Yrke: Speciallärare.
Bor: Utanför Katrineholm.
Familj: Man, tre vuxna barn, fem barnbarn.
Uppdrag: Ordförande i Riksföreningen för
systemisk skleros. Nominerades till Årets
patientföreträdare 2019 och kom på andra plats.
Intressen: Startade Riksföreningen för fyra år
sedan, lägger mycket tid på den, skog, mark och
trädgård.

»Många upplever en
minskad livskvalité.
Den som inte fått sin
undersökning i tid kan
ju hinna bli sjukare
utan att det upptäcks.«
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veterinärmedicin
Boehringer Ingelheim utvecklar
läkemedel inom en rad olika områden.
Veterinärmedicin är ett av dem.
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Boehringer Ingelheim är ett av världens största
företag när det gäller att ta fram läkemedel för
djur som blivit sjuka. Främst ligger fokus på
behandlingar till boskapsdjur som nötkreatur och
fåglar. Boehringer Ingelheims veterinärmedicinska
verksamhet i Sverige bedrivs ifrån Danmark.
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