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Så ska vården
bli mer rättvis
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Personcentrerad
vård ger vinster för
samhällsekonomin

”KAN JAG
HJÄLPA TILL
ATT RÄDDA
LIV ÄR DET
FANTASTISKT”
Därför berättar Christina Schollin
om sina besvär med förmaksflimmer

LEDARE

För att nå målet om jämlik vård krävs nationell samordning. Och så måste patienterna ges ett större inflytande.

Den övergripande
målsättningen är en
god och jämlik vård
i hela Sverige
hälso- och sjukvården strävar

efter att erbjuda god och jämlik vård till
alla. Det är en ambition som, vill jag påstå, delas av alla vårdens aktörer.
Och visst har vi sett förbättringar på området, men vi har ännu inte nått
dit vi vill.
Flera initiativ och projekt görs för att hantera utmaningarna. Bakom
de ansträngningarna finns många olika aktörer som var och en jobbar
med frenesi och goda intentioner. Tyvärr saknas ofta en god samordning.

”

ett högaktuellt projekt med syfte att
just samordna är ”Nationellt kliniskt
För att kunskap och
kunskapsstöd”. Projektet består av
regioner och landsting som gemenrekommendationer
samt tar fram rekommendationer för
ska bli till praktisk
utredning, behandling och uppföljning för alla vårdanställda. Visionen
och framgångsrik
är att varje vårdaktör i varje pativård behöver även
entmöte skall ha tillgång till bästa
möjliga kunskap. Den övergripande
patienten involveras.
målsättningen är en god och jämlik
vård i hela Sverige. Det är lättare sagt
än gjort men vi önskar projektet all framgång.

ska bli till praktisk och framgångsrik vård behöver även patienten involveras. Därför fokuserar det här
numret av tidningen Prio i vården på just patienten.
Med patientperspektivet, kopplat till hjärt- kärlsjukdom, belyser vi
hur det ser ut idag och förmedlar olika aktörers idéer för hur patientens
makt och rättigheter kan stärkas.
Trevlig läsning!

för att kunskap och rekommendationer
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Vill du läsa
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Besök www.boehringeringelheim.se

Tidningen Prio i vården är
miljövänlig enligt svanen.
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Fakta. Så ska alla få vård utifrån
individuella behov.
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Porträttet. Christina Schollins
personliga engagemang för kvinnors
rätt till bra vård har ökat sedan hon
själv fick förmaksflimmer.
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Personcentrerad vård. Både
individen och samhället gynnas när
patienten står i fokus.
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Prio frågar. På vilket sätt är
vården ojämlik – och vad ska göras
för att ändra på det?

16

4

JENS MAGNUSSON

Orättvisor. Äldre är en av
grupperna som missgynnas i vården.

THOMAS CARLGREN

JENS MAGNUSSON
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Patientlagen. Vad har hänt
sedan lagen trädde i kraft för snart
fyra år sedan.
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Patientens rätt. Professor
Karin Schenk Gustafsson förklara
hur kvinnor missgynnas i vården.
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FAKTA

MED FOKUS PÅ PATIENTEN
Genom frågor och svar, fakta och reportage belyser
det här numret av tidningen Prio vad som krävs för att
hälso- och sjukvården ska kunna ge bästa tänkbara
behandling och stöd utifrån en individuell bedömning
av patientens behov och önskemål. För även om det
kan låta som en självklarhet är det långt ifrån alltid

så vården ges idag. Och trots att lagen säger att alla
ska få lika gott bemötande vid sitt läkarbesök och få
tillgång till samma verksamma terapier så gynnas vissa
grupper framför andra. Prio belyser ojämlikheterna och
söker svaret på hur patienten kan få mer makt och ta
plats i vårdens mittpunkt.

Samma diagnos – men ska alla ha samma
Magnus, 52 år, Kristina, 64 år, och Margit, 82 år, har alla förmaksflimmer.
Alla ska få lika god vård och behandling ska ges utifrån nationella riktlinjer. Samtidigt ska valet av behandling göras med hänsyn till patienternas individuella behov och bakgrund. Inte en lätt fråga för hälso- och
sjukvårdspersonal.
illustrationer: jens magnusson

Namn: Magnus
Ålder: 52 år
Diagnos:
Förmaksflimmer
Magnus tränar en hel
del. Han springer, åker
skidor, cyklar och spelar
golf och tennis. Läkare bedömer
att Magnus flimmer ska
behandlas med ablation. Vid ingreppet
är man mån om att
han inte ska få en
stroke. Att ha möjlighet att
stoppa en eventuell blödning är en trygghet för
läkaren och patienten.
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Namn: Lena
Ålder: 64 år
Diagnos: Förmaks
flimmer
Lena arbetar och är aktiv.
Hon gillar att åka skidor,
gå på gym och promenera.
Lena har flimmer och lindrig
hypertoni. Hon har haft en stroke och har kranskärlssjukdom i släkten. Lena
vill ha en effektiv
behandling
som minskar
risken för
stroke.
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JULIANA WIKLUND

VÅRDEN SOM ETT LOTTERI

”

Hur kan man motivera att relativ femårsöverlevnad för kvinnor med vissa
former av cancer varierar mellan cirka 40 och drygt 70 procent beroende på
i vilket landsting vården ges? Eller att diabetesvårdens kvalitet, och därmed
risken för framtida komplikationer, trots nationella riktlinjer, fortfarande skiljer
sig väsentligt mellan olika delar av landet? Skillnaderna kan med visst fog
liknas vid ett lotteri: om du har turen att höra till ”rätt” vårdcentral eller hamna
på rätt specialistmottagning kan det innebära bättre behandlingsresultat”.
Johan Assarsson, utredare för Patientmaktsmaktsutredningen, i ett debattinlägg efter att han fått uppdraget att
ta fram förslag till en ny patientlag år 2013. Vad har hänt sedan dess? På sidan 11 tas ett svar på frågan upp.

behandling?
Namn: Margit
Ålder: 82 år
Diagnos: Förmaksflimmer
Margit har magrat med åldern och lever
ett stilla pensionärsliv. Hon har flimmer,
högt blodtryck, lindrig
hjärtsjukdom och
något nedsatt
njurfunktion.
Margit har
även haft en
höftfraktur.

Vägen till ett ökat patientinflytande – steg för steg
Målet är att patienter ska få mer att säga till om kring sin
vård. Från landets högsta instans har det genom åren tagits
krafttag för att lyckas med det. Bland annat detta har hänt:

2011

Regeringen beslutar i mars 2011 att tillsätta en särskild
utredare med uppgift att ge förslag på hur patientens ställning inom och inflytande över hälso- och sjukvården skulle
kunna stärkas. Utredningen får namnet Patientmaktsutredningen.

2013

I januari 2013 överlämnar Patientmaktsutredningen sitt
delbetänkande om en patientlag till Socialdepartementet.
I slutet av juni 2013 lämnar Patientmaktsutredningen sitt
slutbetänkande till socialministern med ytterligare förslag
på hur patientens ställning och makt i hälso- och sjukvården
kan stärkas och förslag till en förnyad lagstiftning.

2015

En ny patientlag börjar gälla från och med 1 januari 2015.
Den innebär bland annat att invånare får möjlighet att välja
utförare av offentligt finansierad primärvård och öppen specialiserad vård i hela Sverige och att patienter får utvidgad
möjlighet till en ny medicinsk bedömning i valfritt landsting.
Den nya lagen ökar också patientens rätt till information
om sitt hälsotillstånd och ger patienten bättre inblick och
inflytande kring läkarens val av behandling.

2018 och framåt
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HUR TÄNKER DU?
På vilket sätt kan behandlingen till Magnus, Lena och
Margit skilja sig åt för att möta
deras olika behov, trots att de
alla har förmaksflimmer?

Vad som har hänt sedan nya lagen trädde i kraft blir belyst
på olika sätt i det här numret av tidningen Prio. Tidningen
sätter även fingret på de utmaningar som kvarstår och
ställer frågan om hur vården ska kunna ges med patienten i
fokus och därmed bli mer jämlik.
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Christina Schollin fick veta att hon har
förmaksflimmer lite av en slump. Nu drar
hon nytta av sitt kändisskap för att sprida
kunskap till andra om riskerna med dolda
hjärtfel och vikten av att få bra behandling.
text anna-karin andersson | foto karin törnblom/tt

CHRISTINAS
ENGAGEMANG
FÖR KVINNORS
RÄTT TILL BRA
HJÄRTVÅRD
FORTSÄTTNING PÅ NÄSTA UPPSLAG
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PERSONPORTRÄTT

”Jag är väldigt
glad för att mitt
förmaksflimmer
blivit upptäckt –
tack vare det har
jag fått komma till
en hjärtspecialist.”

N

yligen fick Christina Schollin
ett sms från sin son Niclas
Wahlgren om en utmaning
som han antagit. Det handlade om
att inte att klaga under 28 dagar, att
fokusera på det positiva och undvika
att sprida neggiga grejer som påverkar oss själva och omgivningen till
det sämre.
Niclas Wahlgren såg det som en
tuff utmaning. För Christina är det en
självklar inställning som genomsyrat
henne genom hela livet. I sitt sms-svar
skrev hon: ”Käre son! Bra där! Det
är mina takter! Du väljer själv dina
tankar. Om du väljer att tycka om
istället för att tycka illa om, så mår
du så mycket bättre! Lycka till med
utmaningen! Hoppas du får många
med dig. Jag är på!!!”
Att hon menar det hon säger märks
när hon glatt och engagerat pratar
om sina problem med hjärtat. För ett
drygt år sedan fick Christina Schollin reda på att hon har förmaksflimmer. Det är en kronisk sjukdom som
innebär att hjärtat slår snabbt och
oregelbundet. Utan behandling ökar
förmaksflimmer risken att drabbas
av hjärtsvikt, blodproppar och stroke.
Vissa hade kunnat se med oro och
förtvivlan på att få en sådan diagnos.
Christina Schollin väljer att se sig
som lyckligt lottad.
– Jag är väldigt glad för att mitt
förmaksflimmer blivit upptäckt.
Tack vare det har jag fått komma
till en hjärtspecialist. Nu tar jag den
blodförtunnande medicin som jag
blivit rekommenderad av doktorn och
känner mig trygg.
har aldrig haft några större besvär av sitt flimrande hjärta. Visst har hon vid enstaka tillfällen
kunnat känna av lite hjärtklappning,

christina schollin
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Christina Schollin har
länge varit ambassadör
för kvinnohälsoorganisation 1,6miljonerklubben.

men de symtomen har hon negligerat, tänkt att det bara berott på stress
och så har hon försökt dra ner på
tempot. Det fanns heller inga livsstilsfaktorer som rökning, övervikt eller
stillasittande som pekade på att hon
kunde vara i riskzonen för hjärtåkommor. Tvärtom. Efter avslutad skådespelarkarriär har Christina Schollin
ägnat yrkeslivet åt entreprenörskap
inom hälsobranschen och hon lever
som hon lär.
– Jag äter medelhavskost, simmar, vattengympar och grupptränar
regelbundet. Dessutom mediterar och
yogar jag för att hitta den inre balansen. För mig är har det alltid varit en
självklarhet att leva hälsosamt och
må bra och jag ser mig som fullt frisk.

Det var i samband med att Christina Schollin valde att delta i en studie
av kvinnor med hjärtklappning som
hennes rytmrubbning överraskande
uppdagades. Studien genomförs av
Karolinska Institutet i samarbete med
organisationen 1,6-miljonerklubben.
Kvinnorna som deltar i studien får
låna en liten hjärtmonitor för att på
egen hand ta sitt EKG och resultatet
visas i en app i mobilen. På Christina
Schollins mobilskärm blev det tydligt
att hennes hjärta slog i otakt och att
pulsen stundtals var på tok för hög.
upptäckten ledde till att Christina
Schollin fick komma till en specialistläkare som genom kompletterande
undersökningar kunde fastställa diag-
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Namn: Christina Schollin.
Ålder: Fyller 81 år den 26 december.
Bor: I villa vid Norra Lagnö utanför
Stockholm och i Nerja i Spanien
tillsammans med maken Hans
Wahlgren.

Testa: Har du
förmaksflimmer
utan att veta om det?
Symtomen vid förmaksflimmer varierar från person till person men
smärta i bröstkorgen, trötthet, andfåddhet vid små ansträngningar och yrsel
är vanliga tecken. Många känner inte av det alls.
4 Testa själv! Genom att känna din puls kan du ta reda på om du kan ha
förmaksflimmer.

trots att christina schollin har passerat 80 har hon en välfylld kalender
och inte heller hjärtsjukdomen stoppar henne från att driva sitt företag
i samarbete med måbra-företaget
Nu Skin Enterprises eller delta i den
populära teveserien Wahlgrens värld.
Nyligen fick hon dessutom ta emot
ett ärofyllt pris i spanska Nerja, där
hon och maken Hans Wahlgren bor
under vinterhalvåret, för att hon
bidragit till en ökad turism till orten.
Utmärkelsen delades ut under högtidlig pompa och ståt.
– Visst händer det mycket runt mig
men jag väljer mitt eget tempo. Jag
försöker lära andra, och påminner
inte minst min dotter Pernilla, att
inte stressa sig genom livet. Jag har
själv blivit bra på att lyssna på kroppens signaler. Jag kan nog leva tills
jag blir 100. l
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Gör såhär:
l Ta pekfingret och långfingret och tryck lätt med båda fingertopparna på
den andra handens handled, rakt nedanför tummen.
l Räkna pulsslagen under 30 sekunder.
l Ta pulsen på samma sätt två gånger om dagen i två veckor.
En gång på morgonen och en gång på kvällen.
Anteckna pulsslagen.
l Varierar antalet pulsslag mellan de olika
mätningarna tyder det på en oregelbundenhet som kan vara tecken på förmaksflimmer. Kontakta då din vårdcentral.
KÄLLA: RIKSFÖRBUNDET HJÄRTLUNG

SHUTTERSTOCK

nosen förmaksflimmer och ordinera
lämplig förebyggande behandling
mot stroke.
– Jag har läst på om sjukdomen och
känner till riskerna. Det skrämmer
mig att jag kan ha gått länge med det
här utan att veta om det. Jag tänker
på att många runt om i hela världen
kan leva i den ovissheten och riskerar
att få stroke.
Christina Schollin har länge varit
ambassadör för kvinnohälsoorganisation 1,6-miljonerklubben. Hennes
personliga engagemang har ökat
ytterligare tack vare studien och flimmerupptäckten. Hon använder gärna
sig själv och sina erfarenheter för att
uppmärksamma allmänheten, och
särskilt kvinnor, om dolda hjärtfel
och betydelsen av att få adekvat behandling utifrån sina behov.
– Kan jag med min berättelse hjälpa till att rädda liv är det fantastiskt.

Så ställs diagnosen förmaksflimmer
För att ta reda på om en patient har förmaksflimmer gör läkaren en EKGundersökning där hjärtmuskelns elektriska impulser mäts. Ytterligare undersökningar och prover kan behövas för att utesluta att det inte rör sig om
andra sjukdomar. Ibland kan även större utredningar krävas, över längre
tid, för att säkerställa att det är förmaksflimmer.
BEHANDLING VID FÖRMAKSFLIMMER:
Det finns flera olika typer av behandlingar som syftar till att minska flimmerattacker och dämpa obehaget som de kan innebära. Den mest betydelsefulla behandlingen är emellertid blodförtunnande läkemedel som inte
har någon effekt för själva flimret utan verkar förebyggande. Med blodförtunnande läkemedel minskar risken för stroke med upp till 70 procent.
Att tänka på: Det kan vara bra att känna till att det finns tillfällen då den
blodförtunnande effekten snabbt behöver stoppas, till exempel vid en akut
operation för en höftfraktur i samband med en olycka eller vid okontrollerad blödning. För vissa blodförtunnande läkemedel finns medel som
upphäver deras effekt. När det behövs kan sådana behandlingar upphäva
den blodförtunnande effekten.
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Okunskap gör att
kvinnor får sämre
vård än män
Karin Schenck Gustafsson är hjärtläkare, professor och grundare
och ansvarig för Centrum för genusmedicin vid Karolinska
Institutet och leder den studie som Christina Schollin deltagit i.
Sedan 90-talet har Karin Schenck Gustafsson arbetat för att göra
vården mer jämställd och stärka kvinnors hälsa. Tidningen Prio
bad henne kommentera den aktuella studien och förklara på
vilket sätt kvinnor kan missgynnas i vården.
text anna-karin andersson

Christina Schollin hade förmaksflimmer utan att känna till det. Hur
vanligt är det?

– En sak vi vill undersöka i den
pågående studien, som Christina
Schollin deltagit i, är just korrelationen mellan upplevda besvär och
allvarsgraden i en eventuell rytmrubbning. Tyvärr verkar sambandet
vara svagt, vilket gör det svårare.
Hjärtklappningar kan för vissa upplevas obehagliga och ändå vara helt
ofarliga eller så kan de som i Christina Schollins fall inte märkas alls
men ändå visa sig vara förmaksflimmer vilket kan vara farligt eftersom
det ökar risken att drabbas av bland
annat stroke. Man räknar med att ungefär tre till fem procent av Sveriges
befolkning kan ha förmaksflimmer
men det finns ett mörkertal. Riskerna
ökar med stigande ålder. I de äldre
åldersgrupperna är förmaksflimmer
lika vanligt eller lite vanligare bland
kvinnor än hos män.
Hur ska man tänka när man får höra
om det, att man kan vara drabbad av
förmaksflimmer utan att få varnande
symtom?

– Att man bör vara observant på
att risken finns. Särskilt om man är
äldre, har sköldkörtelrubbningar,
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vissa klaffel, högt blodtryck, diabetes,
hjärtbesvär i släkten, har problem
med sköldkörteln, dricker för mycket
eller är känslig för alkohol eller av
annan anledning misstänker att det
kan röra sig om rytmrubbningar. Då
ska du låta undersöka dig eftersom
det kan vara farligt att ha förmaksflimmer utan att få blodförtunnande
behandling för att förebygga stroke.
På vilket sätt skiljer sig hjärtvården
till män jämfört med till kvinnor?

Professor Karin Schenk Gustafsson har i
decennier kämpat för en mer jämställd vård.

”Riktlinjer
och rekommendationer tar
inte tillräcklig
hänsyn till
könsskillnader”

– Det finns flera svar på den frågan.
Vi vet exempelvis att hjärtinfarkter
kan yttra sig på skilda sätt och vara av
olika sort beroende på om en kvinna
eller man drabbas. Behandlingen
är ändå anpassad efter mäns hjärtinfarkter eftersom den medicinska
forskningen baseras mest på män.
Det gäller även andra hjärt- och
kärlsjukdomar, kvinnor kan behöva
annan medicin på grund av olika
biverkningar eller annan dosering än
män men får samma som männen
eftersom riktlinjer och rekommendationer inte tar tillräcklig hänsyn till
könsskillnader.
– Senaste genomgången av det
svenska hjärtregistret visade att
speciellt äldre kvinnor inte erhöll den
rekommenderade behandlingen vid
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hjärtinfarkt både vad gäller medicinering och kirurgiska ingrepp.
Vad kan beslutsfattare och tjänstemän inom svensk hälso- och
sjukvård göra för att vården ska bli
jämlik mellan män och kvinnor?

– Snedfördelningen i vårdresurser
är inget som sker avsiktligt, ingen
tänker att de ska ge kvinnor sämre
vård än män. Det här beror på okunskap. Jag har länge strävat efter att
öka medvetenheten om genusmedicin. Jag anser att det måste satsas på
att alla vårdprofessioner och olika
medicinska områden ska arbeta för
att säkerställa att kvinnor liksom
män får adekvat behandling anpassad
efter sina behov.
Kan patienterna göra läkare uppmärksamma på att de ska få behandling med hänsyn till att de är
kvinnor?

– Absolut. Fråga gärna om hur den
utskrivna medicinen verkar för kvinnor. Det är ett bra sätt att lyfta frågan.
Äldre och sköra patienter rekommenderar jag att ha med sig en medföljare som kan hjälpa till att föra ens
talan, lite som en advokat. Att vara
påläst som patient och våga vara en
kravställare ger ofta utdelning. l
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I januari 2015 började den nya patientlagen att gälla. Lagen stärker
patienternas möjligheter att vara
delaktiga i sin vård och få inflytande över valet av behandling. Det
har gått nästan fyra år sedan lagen
trädde i kraft. Vad har egentligen
hänt under den här tiden? Prio ställer frågan till Hans Karlsson, chef
för avdelningen Vård och Omsorg
på Sveriges Kommuner och Landsting, SKL.
– Vi är inne i en sorts kulturell omställning av vårt synsätt inom vården.
Förr förväntade vi oss att patienterna
snällt skulle ta emot den vård som den
medicinska expertisen ansåg vara den
bästa på den ort där patienten bodde
och betalade skatt. Nya patientlagen,
som trädde i kraft 2015, vände på det
begreppet och innebär att vården istället ska utgå från patienten, att vårdsystemet ska hitta lösningar för hur patienten kan få vård utifrån sina behov
oavsett var i landet den vården kan ges. En patient har möjlighet att välja
öppen vård, primärvård, öppen specialiserad vård och öppen högspecialiserad vård, i andra landsting. Det tar tid att göra en sådan förändring. Men
visst har saker redan hänt. Medvetenheten i frågan har ökat.
– Konkreta förändringar är exempelvis utvecklingen av digitala lösningar
som ökar närheten och tillgängligheten till vården. En sådan enkel sak som
att patienter numer i högre utsträckning på egen hand kan webb-boka tider
som passar för ett vårdbesök är ett steg mot att anpassa sig efter vad som
är smidigast för vårdtagarna. De pilotprojekt som gjorts med så kallade
patientkontrakt har också fallit väl ut och kommer att öka. Det innebär att
vården upprättar en plan tillsammans med patienten för hur vårdbehovet
ser ut, vilken behandling som är aktuell, hur och när resultatet ska följas
upp och vad som förväntas av vården respektive patienten för att det ska
fungera.

THOMAS CARLGREN

JENS MAGNUSSON

HAR PATIENTERNAS
MAKT ÖKAT SEDAN
NYA LAGEN?

Vad kan SKL göra för att patientlagen ska efterlevas i ännu högre
utsträckning?
– SKL bidrar med kunskap. Vi kan hjälpa till att hitta verktygen som krävs
för att varje enskilt vård möte ska utgå från den enskilda individens bästa.
SKL fungerar också som en mötesplats där våra medlemmar kan inspireras
av andras framgångar och lära av misstag. Gemensamt måste vi ta fram
fungerande organisatoriska lösningar så att vården kan säkerställa att alla
människor får den vård de behöver. Det minskar ojämlikheterna i vården.
Genom att upprätta exempelvis patient kontrakt skulle svaga patientgruppers inflytande öka, det skulle bli tydligt vad som krävs för att vårdplanen
ska hålla och gör tydligt hur och varför en medicinsk bedömning har gjorts.
Att vi på SKL arbetar aktivt för att öka alla patienters inflytande ger en
markering till våra medlemmar om vikten av den här frågan. l
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PERSONCENTRERAD VÅRD

Patienterna ska inte behöva tråckla sig igenom vårdens komplexa organisation för att
få rätt hjälp. De ska stå i mittpunkten. Det menar förespråkare för personcentrerad
vård. Forskning visar att en sådan kursändring skulle gynna såväl patienter som
sjukvårdspersonal och dessutom vara lönsamt för samhället.
text anna-karin andersson

–I

bland hävdas det att de
många besöken och långa
väntetiderna på sjukhusens akutmottagningar beror på att
människor söker vård på fel sätt. Men
jag menar att ingen patient gör fel.
Förklaringen är att de går dit där det
är öppet, där det finns en ingång och
någon som tar emot dem, säger Sineva Ribeiro, ordförande för sjuksköterskornas fackförening Vårdförbundet.
att det är ett
problem att vårdtagare ska behöva
anpassa sig efter hur svensk hälsooch sjukvård är organiserad. Det är
många gånger svårt och krångligt att
hitta rätt hjälp för den som är sjuk.
Primärvården har begränsad kapacitet och saknar ibland tillräckliga
befogenheter och för att få komma
till specialisterna krävs remisser. För
den stora gruppen äldre, som ofta har

PETER KNUTSON

sineva ribeiro menar

Sineva Ribeiro, ordförande för sjuksköterskornas fackförening Vårdförbundet.
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flera sjukdomar, riskerar det att bli en
djungel som det är lätt att gå vilse i.
Vårdförbundet har under flera år
propagerat för att vården istället ska
vara personcentrerad. Det innebär
att patienten har huvudrollen och de
olika vårdprofessionerna samspelar
runt patienten för att tillgodose dennes behov.
– Det skulle gynna patienterna. Studier visar att det även bidrar till att
sjuksköterskejobbet känns roligare
och mer meningsfullt. Tack vare att
man når bättre resultat med mindre
resurser genom personcentrerad vård
är det dessutom lönsamt för samhället, säger Sineva Ribeiro.

ANDERS NORDERMAN

BÄTTRE VÅRD NÄR
PATIENTEN FÅR
HUVUDROLLEN
Inger Ros, ordförande för Riksförbundet
HjärtLung.

och att man upprättar en hälsoplan,
säger Inger Ros, ordförande för Riksförbundet HjärtLung.
på frågan om hur
vården ska förändras för att bli personcentrerad finns ännu inte. Sineva
Ribeiro lyfter fram ett projekt med
mobila vårdcentraler i Göteborgsförorten Angered som ett gott exempel
på att vården går i rätt riktning mot
att nå ut, finnas nära och anpassa sig
efter dem den är till för. Även utvecklingen av digitaliserade tjänster ökar
tillgängligheten och möter patienternas efterfrågan.
– Jag har stor tilltro till regeringens
utredare, Anna Nergårdh, som ska
ge förslag på lösningar för hur det
svenska hälso- och sjukvårdssystemet
ska omstruktureras för att göra den
bättre för patienterna, säger Sineva
Ribeiro. l

det exakta svaret

om till att bli
personcentrerad är en fråga som även
patientorganisationen Riksförbundet
HjärtLung driver. De menar att det
är ett synsätt och ett arbetssätt som
skulle främja många med hjärt- och
lungsjukdom och även andra som har
obotliga sjukdomstillstånd eller är
multisjuka.
– För människor med kroniska sjukdomar är det viktigt att vården kan se
till deras helhet och att de behandlas
med respekt. De ska ha tillgång till en
fast vårdkontakt och slippa vara budbärare i vården och återupprepa sin
berättelse flera gånger. Utöver mediciner och läkarbesök är det också
viktigt att de får stöd för sin egenvård

att vården ska ställa
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Vid personcentrarad vård är
patienten i fokus och de olika
vårdprofessionerna samspelar för att tillgodose behoven.

DET VISAR FORSKNINGEN
Vid Centrum för personcentrerad vård, GPCC, vid Göteborgs universitet bedrivs
forskning som bland annat visar att ett personcentrerat arbetssätt kan ge:
Kortade vårdtider och
minskade kostnader
Vid personcentrerad vård
för personer med försämrad kronisk hjärtsvikt
förkortades tiden på
sjukhus med 30 procent,
vilket innebar signifikant
minskade kostnader för
slutenvård.
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Högre livskvalitet
Personcentrerad vård vid
behandling för cancersjukdom och vid palliativ vård
visade sig ge högre livskvalitet och symtomlindring
jämfört med kontroll
gruppen.

Färre vårddagar
Personcentrerad vård får
för patienter med höftfrakturer visade sig reducera
antalet vårddagar med
50 procent, ledde till en
signifikant minskning av
trycksår och minskade de
totala vårdkostnaderna
med 40 procent.

Bättre resultat
Patienter som drabbats av
akut kranskärlssjukdom
har nästan 2,7 gånger
större chans att förbättras
om de får vård utifrån ett
personcentrerat synsätt,
jämfört med traditionell
vård.
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Hur märker ni att
vården är orättvis?
Varför får inte alla vård utifrån sina individuella behov? Och vad krävs
för att ändra på det? Prio frågar en läkare, en sjukvårdsdebattör och en
politiker om deras syn på den ojämlika vården och deras tankar om
hur varje patient ska få behandling utifrån sina behov.
text anna-karin andersson

den. De med högre utbildningsnivå
får exempelvis i högre utsträckning
kardiologiska ingrepp och bättre
och nyare medicinska behandlingar
än de med lägre utbildning. Det är
oacceptabelt. Lagen säger att alla
ska få vård på lika villkor.

vilka möjligheter som finns. För att
nå dit behöver vårdens verksamheter också etablera sig i områden
där många med låg socioekonomisk
bakgrund bor.

2

Vad får den ojämlika hjärtsjukvården för konsekvenser, för
individen respektive samhället?

Anders Englund, läkare
vid Arytmicenter i Stockholm.

1

På vilket sätt är svensk hjärtsjukvård ojämlik?

– Hjärtsjukvården i Sverige är ojämlik på flera sätt. Vården varierar
exempelvis beroende på var i landet
du bor. Varje landsting gör sina
bedömningar av vilka behandlingar
det ska satsas på. Det resulterar i
att väntetiden för en vårdinsats
och kvaliteten på den kan variera
kraftigt i olika delar av landet. Jag
tar ofta emot samtal från besvikna
och villrådiga patienter som bor i
regioner där man inte prioriterat så
kallade ablationer, en metod som
hjälper vid förmaksflimmer, och
som vi utför vid kliniken Arytmi
Center i Stockholm. Vissa känner
sig uppgivna efter att ha tvingats
vänta i över ett år på att få göra en
ablation, andra är desperata. Även
människors socioekonomiska bakgrund påverkar ojämlikheten i vår-

14

– Att vissa far illa. Patienter med
förmaksflimmer som saknar blodförtunnande läkemedel riskerar
exempelvis att drabbas av stroke så
det kan få allvarliga konsekvenser.
För samhället kan ojämlikheten
orsaka ett missnöje och ett minskat
förtroende för hälso- och sjukvården och därmed påverka människors vilja att betala skatt för att
finansiera vården. En ökad ohälsa
kostar också pengar. Att inte låta
alla, på lika villkor, få behandlingar
av god kvalitet kan ibland spara
pengar på kort sikt men belastar
samhällsekonomin i slutänden
eftersom konsekvenserna leder
till ett ökat behov av sjukhusvård
längre fram.

3

Vad krävs för att alla ska få
vård på lika villkor?

– Jag menar att vi måste fördela
resurserna på ett jämnare sätt i
landet, en lösning skulle kunna
vara statligt styrda sjukhus. Men
jag tror även att vi behöver satsa på
att utbilda patienterna, medvetandegöra vilka krav de kan ställa och

Stig Nyman, hälso- och sjukvårds
politisk debattör. Tidigare landstingsråd i Stockholm.

1

Vården ska utgå ifrån patientens individuella behov. Varför
kan det vara svårt att leva upp till
det?

– För att läkarnas självständighet är
begränsad. De kan inte alltid fatta
beslut om den mest lämpade behandlingen eller tillgodose behovet
av specialistvård eftersom de måste
förhålla sig budgetar och andra
beslut som fattats av lokala landstingspolitiker. En annan aspekt är
bristen på fortbildning för läkare
när det gäller nya behandlingsmetoder. Sedan det blev förbjudet för
läkemedelsföretagen att utbilda
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orättvisa skillnader. Två personer
med samma diagnos och besvär
kan få helt olika bemötande och
olika bra behandling beroende på
vilken bakgrund eller kön de har.
Det stör mig och jag ifrågasätter
varför det inte samtalas mer om de
här problemen. Det finns lösningar
om man vågar se bristerna och tar
tag i det.

2

Vad kan du och andra förtroendevalda göra för att alla ska
få vård utifrån sina behov oavsett
bakgrund?

läkare om hur nya preparat och
terapier verkar har det uppstått ett
tomrum. Varken enskilda sjukhus
eller landsting fortbildar i den
utsträckning som behövs. Patienter
kan gå miste om den behandling
som passar bäst utifrån sina behov
på grund av att läkarna saknar
kompetens om vilka nya mediciner
som finns och hur de fungerar.

täta mellanrum. Många av dem har
flera sjukdomar. För dem är det viktigt att ha en fast läkarkontakt som
de har förtroende för och att de får
tillgång till de specialister inom
vården de kan behöva. Det ser inte
alltid ut så tyvärr men fler goda
exempel borde lyftas fram som ett
sätt för att visa hur det kan fungera
på ett bra sätt.

2

Hur kan patienter själva se till
att de får bra stöd och behandling, vilka krav kan de ställa?

– Att vara kravställare inom vården
är inte helt enkelt, särskilt inte om
patienten är gammal och kroniskt
sjuk. Det är såklart bra att få information om vårdgaranti och att
det gäller fritt vårdval i hela landet
men min erfarenhet säger mig att
patientinflytandet ofta är på en
mer basal nivå. Det handlar om att
känna till vilken vårdcentral man
ska vända sig till och hur man kan
få hjälp av specialister vid behov. I
den här frågan är pensionärs- och
patientföreningar till stor hjälp
eftersom de lyfter fram hur vården
fungerar och kan vägleda sina medlemmar till god vård.

3

Vilka patientgrupper riskerar
att komma i kläm när vården
inte lever upp till att ge vård som
är anpassade efter var och ens
behov?

– Äldre och kroniskt sjuka. De är
flest till antalet, har störst vårdbehov och uppsöker sjukvården med
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– Politiker kan se till att kunskapen
om ojämlikheter höjs hos vårdpersonalen genom olika satsningar
på området. Vi kan lyfta frågan
och öka medvetenheten. I Västra
Götalandsregionen tillsattes medel
för att starta Kunskapscentrum för
jämlik vård för ett antal år sedan
till exempel. På centrumet bedrivs
forskning om ojämlikheter, de bjuder in till föreläsningar och förser
både oss politiker och vårdprofessionen med värdefull statistik. Den
belyser var, hur och när ojämlikheterna uppstår. Centrum för
jämlik vård arrangerar även projekt
tillsammans med den kliniska
verksamheten och bidrar till att
förändra i praktiken.

3
Jonas Andersson, regionråd (L) i
Västra Götalandsregionen.

1

Vad reagerar du personligen
på när det gäller ojämlikheter
inom vården?

– Att de socioekonomiska faktorerna styr vilken vårdkvalitet du får
bekymrar mig framför allt. Skillnaderna kan inte bara förklaras av
den ojämlika hälsan, det vill säga
att personer med exempelvis låg
utbildning eller utländsk härkomst
är mer sjuka och mindre benägna
att uppsöka vården. Även i mötet med vården finns tydliga och

Vad krävs för att vården ska bli
jämlik?

– Jag efterfrågar en större etisk
diskussion inom svensk hälso- och
sjukvård. Den borde få ta mycket
större plats på dagordningen med
tanke på den ojämlikhet vi ser.
Runt 00-talet fanns ett fokus på etik
i samband med debatten om vilka
värderingar som skulle ligga till
grund för prioriteringarna inom
hälso- och sjukvården. Nu skulle
jag gärna se en ny nationell debatt
om ojämlikheterna i vården och
hur vi ska nå fram till förändringar.
Jag tror även att det kommer att
krävas nya syn- och arbetssätt inom
vården. Att ställa om till personcentrerad vård tror jag har potential
för att bättre kunna se och möta
behoven hos varje enskild människa. l
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Lagen säger att alla
ska få samma vård –
sanningen är en annan
Trots att det i svensk lagtext står inskrivet att hälso- och sjukvården ska ges på
lika villkor är det många gånger svårt för svensk sjukvård att leva upp till det.
Så här kan orättvisorna yttra sig.
text anna-karin andersson

Ju äldre vi blir desto sjukare blir vi. Ändå har
vi dålig kunskap om hur gamla ska behandlas på bästa sätt eftersom vi utgår ifrån
forskning på yngre. Äldre patienter får
heller alltid den tid som de skulle behöva
och ersättningssystem kan bidra till att
snabba och enkla rutinbesök tar läkarnas
tid från de äldre och kronisk sjuka.

Lågutbildade får
sämre behandling
Flera studier styrker att de med kort utbildning och
låg socioekonomisk status blir annorlunda diagnostiserade och får annan behandling än de som har lång
utbildning. Statistik visar också att överlevnaden
skiljer sig, de med lång utbildning lever i snitt fler år
längre än de som bara studerat en kortare tid.

Medicinsk
forskning
har utgått
ifrån män

Språksvårigheter
kan påverka
läkemedelsförskrivningen

De flesta studier om
behandlingsmetoder har
utgått från män vilket gör
att kvinnor med exempelvis hjärtinfarkt behandlas
på samma sätt som männen, trots att det visat sig
att kvinnor hade andra
symtom och kräver en
annan typ av behandling
än männen.

Studier inom exempelvis hjärtsjukvården har visat att patienter
med utländsk bakgrund är en
missgynnad grupp. Personer
födda utanför EU får oftare mindre effektiva behandlingar eftersom språksvårigheter försämrar
läkarnas möjlighet att förklara
hur de nyare och mer effektivare
behandlingarna ska tas och följas
på rätt sätt.
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Dålig kunskap om äldre

Bostadsorten styr hur dyr medicin du får
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Flera kvalitetsregister styrker det faktum att olika landsting
och regioner erbjuder olika dyra terapier. Att de alla har självstyre och egna politiska idéer om vilka behandlingar som ska
prioriteras och hur mycket läkemedel får kosta har gjort att
vården och väntetiden på behandlingar skiljer sig beroende på
var du bor i landet.

