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hornhinnor
doneras varje år på
Norrlands universitetssjukhus. Varje hornhinna
räddar synen på två
personer.
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Hjälp för Zlatan och Anja
Gentest av familjen
avslöjade sjukdom
Barnen Nilsson hade en tendens
att svimma, och mamma sökte hjälp
på universitetssjukhuset i Umeå. Där
gentestade man familjen och upptäckte anlag för ett ovanligt syndrom.

Till Umeå kommer idrottsstjärnorna när de behöver specialisthjälp
för komplicerade skador. Här har till exempel Zlatan och Anja fått hjälp
med sina knän. ”Det känns tryggt att komma till Umeå”, säger Anja. SID 9
Telemedicin
minskar avstånden
I Västerbotten har människor
ofta mycket långt till sjukhusens
specialister. I Umeå använder man
därför telemedicin för logopedpatienter – med stor framgång.

SID 6–7

”Vi vill ge inflytande
de
nlig
gt
över vården till vanligt
folk, inte bara till
de välbeställda.”
Socialminister Göran Hägglund

SID 2

SID 11

Illustr.: Fanny Holländer

❥ En bilaga från Norrlands universitetssjukhus om framtidens vård
Distribueras med Svenska Dagbladet 2009.01.29. Frågor om innehållet besvaras av Malin Åberg, 090-785 72 23, 070-240 91 55.
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Visste du att ...

INLEDNING

... 80 procent av cirka 55 000 hjälpmedel som
varje år skrivs ut i Västerbotten återanvänds?
Förutom Umeå har också Skellefteå och
Lycksele hjälpmedelscentraler.
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885 000 – så många människor
ger Norrlands universitetssjukhus
service till. De är dessutom spridda
över halva Sveriges yta.

Profilering ökar
vårdkvaliteten

Med hjälp av
telemedicinsk
utrustning, som
i mångt och
mycket liknar
den för videokonferenser, kan
patienter på hälsocentraler och
sjukstugor koppla upp sig mot
logopederna på
universitetssjukhuset i Umeå.

Utmaningarna är stora. I ett läge
där ny teknik och effektivare läkemedel
kan bota allt fler, måste vi prioritera. För
att garantera regionsjukvård i toppklass
har landstinget högprioriterat sju områden vid Norrlands universitetssjukhus.
Inom profilområdena onkologi, funktionell neurokirurgi, hjärt-kärlsjukvård,
fetma och övervikt, neonatal intensivvård, infektionssjukvård och luftburna
transporter av intensivvårdskrävande
patienter ligger vi redan väl till,
nationellt och internationellt.
Vid Norrlands universitetssjukhus
redovisar vi bäst överlevnad för patienter med skallskador. Vi har en unik flygmedicinsk kompetens och vår intensivvård av tidigt födda står modell för hela
landet. Vi har halverat vårdtiden för
patienter med tarmcancer – och fått
snabbare rehabilitering. Våra gentester
och behandling av unga med ärftlig
hjärtsjukdom kan göra Umeå till
centrum för rikssjukvård.

Telemedicin
gör vården jämlik

Med kraftsamlingen vill vi garantera
vårdkvalitet, bemanning och forskning
för lång tid. Vi vill också i fortsättningen
ha potential att utvecklas och en tro
på framtiden.

God läsning!

Många västerbottningar har tiotals mil – eller mer – till närmaste
sjukhus. Med talträning på distans, telelogopedi, raderas
avstånden. Inte bara strokepatienter, utan också barn som
stammar, omfattas nu av satsningen.

Foto: Tommy Hvitfedlt

Förutsättningen är att vi arbetar
prestigelöst över klinikgränser och
inom regionen – och att vi stärker samarbetet mellan universitet och sjukvård.
Vi måste också arbeta i nätverk, inte
minst i förebyggande hälsoarbete, med
länets 36 hälsocentraler och sjukstugor samt med kommuner och andra.
Tillsammans kan vi få en fungerande,
sund livsmiljö för alla som
bor och verkar i länet och
regionen. Och en utveckling som ger oss en sjukvård i toppklass.

ANN - CHRISTIN SUNDBE RG
chef för specialiserad sjukhusvård
i Västerbottens läns landsting

re
Dagens utgiva
Norrlands universitetssjukhus
❥ Ansvarar för specialistsjukvården i norra
sjukvårdsregionen med 885 000 invånare.
I regionen ingår landstingen i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens
och Norrbottens län.
❥ Har 5 600 anställda och 600 slutenvårdsplatser.
❥ Ansvarar för den praktiska delen av sjukvårdsutbildningarna vid Umeå universitet.
❥ Är ett av landets åtta regionsjukhus.

40 mil tur och retur. Det är inget
ovanligt avstånd när västerbottningar
ska till sjukhuset. För äldre som drabbats av afasi efter en stroke är långa
resvägar ofta tröttsamt, vilket har lett
till att patienter avböjt eller avbrutit
sin rehabilitering. Därför tog logopederna vid Norrlands universitetssjukhus initiativ till att utveckla telemedicin så att den passade logopedin. Efter
ett EU-projekt 2005–2007 kan man i
dag få språk-, tal- eller röstträning vid
länets samtliga hälsocentraler. Videoteknikbolaget Tandberg har varit samarbetspartner under hela resan.
– Att återerövra talförmågan vid
afasi tar tid och kräver stor koncentration. Många patienter är lättade
över att slippa färdas 35–40 mil för att
träna rösten. Från hälsocentralen har
patienten via videotekniken direktkontakt med logopeden på sjukhuset.
Denne kan styra kameran, och zooma
ut eller in för att se en persons munrörelser, kroppsspråk och hållning. De
allra värst drabbade får utrustning installerad i hemmet, säger Käte Alrutz,

cheflogoped vid Norrlands universitetssjukhus.
Förutom att vården blivit mer jämlik, vinner man tid när personalen slipper långa resor. Distanslösningen har
alltså också miljömässiga fördelar.
Når nya patientgrupper

Journalister, artister, telefonister och
andra som använder rösten som redskap, blir ofta hesa och behöver lära
sig att lägga rösten rätt. Ofta räcker tio
lektioner på 40 minuter, men avstånden gör vården komplicerad. Många
kan inte ta ledigt tio dagar för att åka
till sjukhuset, och då är telelogopedi
en bra lösning. En annan patientgrupp
är barn som stammar.
– Förutom att vi masstestar alla barn
på 2-årskontrollen, erbjuds barn i 10–
12-årsåldern med talsvårigheter riktad
gruppterapi. De kopplas upp samtidigt
från sina hälsocentraler och för många
är det första gången de inte känner sig
ensamma med sitt handikapp. Vi har
varje år 300 besök och de som utnyttjar
talträning på distans är 3–90 år.

Hur upplevs då tekniken, saknar man
inte direktkontakt med logopeden?
– Före behandlingen träffar man
alltid logoped. En enkät visar att 94
procent är nöjda. Både patienter och
logopeder anpassar sig snabbt till
mediet. En äldre man klappade till
exempel logopeden på skärmen, och
ett barn frågade när logopeden skulle
komma ut ur tv:n så hon skulle kunna få sin teckning. Det visar hur smidig tekniken är, säger Käte Alrutz.
Västerbottens län är relativt ensamt
om att använda videokommunikation
för rehabilitering. Nu ska resultaten
utvärderas. Tre grupper jämförs: patienter som får intensivträning på
mottagning, patienter som får intensivträning via telemedicin och patienter som får traditionell talträning.
2007 tilldelades Logopedi på distans.
Vitalisstipendiet och 2008 Computerworlds Laureate-medalj för bästa
it-lösning inom vården.
TEXT: Elisabeth Tysk
ILLUSTRATION: Fanny Holländer

En tidning från
Norrlands universitetssjukhus
www.vll.se

Intelligent kommunikation sedan 1984.

Informationschef Malin Åberg svarar på
frågor om innehållet, 090-785 72 23,
070-240 91 55, malin.aberg@vll.se

InPress, grundat av Conny Unéus, är ett tidningsföretag som producerar bilagor i rikspress.
Projektledare: Mikael Ring · Texter: Elisabeth Tysk · Grafisk form: Sofia Karlsson · Repro: InPress · Tryck: V-TAB
För information om InPress-bilagor i Svenska Dagbladet, kontakta Mikael Ring, 018-68 30 32.

2 Vård & Hälsa

”Med videokommunikation når vi
äldre med
afasi som
tidigare avstod från att
talträna.”
Käte Alrutz,
cheflogoped
vid Norrlands universitetssjukhus.

Stammande
barn – en ny
målgrupp
Det är viktigt att
inte känna att
man är ensam
med sitt handikapp. Nu kan
därför stammande
barn som bor i
inlandet träna i
grupp från sin
hälsocentral.

www.inpress.com
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Patienternas behov har stått
i centrum vid utformningen av
nya Byggnad 27 vid Norrlands
universitetssjukhus. Bland annat får
patientrummen pekskärm på väggen.

Samordning, hög grad av nyttjarinflytande, 3D-visualisering och etappvis
projektering är några vinnande grepp i bygget av en ny sjukhusbyggnad
i Umeå. Resultatet är en flexibel byggnad som möjliggör framtidens sjukhusvård och en energieffektivitet utöver det vanliga.

SAMVERKAN FÖR FRAMTIDENS SJUKHUSBYGGNAD
Enbart storleken och placeringen
av nya Byggnad 27 vid Norrlands
universitetssjukhus har varit en utmaning.
Tätt intill befintliga byggnader uppförs
här 35 000 kvm – en nästan lika stor yta
som för hela Lycksele lasarett.
Bygget har också komplicerats av att
höjden för detta sexvåningshus ligger
endast 40 cm under inflygningskorridoren för ambulanshelikoptrarna.
– Under byggtiden har entreprenören
haft kontakt med piloterna för att kunna
vrida undan byggkranen vid inflygning,
säger projekteringsledare Göran Isacson,
WSP.
Byggnaden ska inrymma kvinnokliniken, delar av barn- och ungdomskliniken,
onkologen, radiofysik och nukleärmedicin. Till den sistnämnda hör den cyklotron
som ska tillverka radioaktiva isotoper och
vars källarväggar och -dörr är två meter
tjocka.
Innergård på plan 2

Efter sommaren 2010 invigs denna vårdbyggnad, som ska kännetecknas av sam-

ordning mellan olika verksamheter och
”patienten i centrum”. Redan under projekteringen har samordningen varit en ledstjärna. Genom totalt ett 50-tal möten med
olika nyttjargrupper, har dessa i stor grad
varit med om att bestämma utformningen.
Det gäller exempelvis anslutningar på varje
plan till omkringliggande byggnader, samt
den innergård som placerats på plan 2.
– Målet att skapa en grönskande, attraktiv och funktionell gård för många
olika behov på en mycket liten yta och
med hänsyn till tekniska krav, har varit
en utmaning, säger Annica Forsberg, landskapsarkitekt vid Tyréns.

jekteringsarbetet, säger Thomas Gothnell,
VVS- och styransvarig vid Sweco.
Samarbetet mellan medverkande projektörer, som upphandlats separat, underlättades av tidigare gemensamma projekt.
En annan hjälp har varit den 3D-visualisering som gjorts av husets installationer
samt stomme.
– Det är inte så vanligt vid så stora projekt, men det har onekligen underlättat
samordningen och lyft kompetensen. En
del av entreprenörerna har på plats haft en
bärbar dator för att använda visualiseringen
för bland annat montageordning i trånga
passager, säger Göran Isacson.

3D ett kompetenslyft

Kan påbyggas

För att korta byggtiden med ungefär ett
halvår har projekteringen utförts etappvis
för att kunna göra tidiga upphandlingar.
Först upphandlades grunden, därefter den
prefabricerade stommen och till sist övriga
bygg- och installationsarbeten.
– Detta arbetssätt tillsammans med
utmaningar att hitta generella lösningar
har därför ställt mycket höga krav på pro-

Energimässigt är byggnaden i absolut
toppklass. Behovsstyrningar av luftflöden,
belysning, med mera, och energilagring
i berggrunden, har kapat förbrukningen
för både värme och kyla med mer än 50
procent jämfört med den ursprungliga,
simulerade konsumtionen.
En annan lösning är att byggnaden är
totalsprinklad. Förutom större säkerhet

Patientplatser med dator

I samråd med brukare och lokalplanerare
pågår nu projektering av lös inredning för
byggnaden. Den invändiga miljön skall
vara välkomnande och ge ett positivt intryck, utan att för den skull dölja den högteknologiska delen av vården. Höga krav
ställs på val av material i till exempel
möbler och textilier.
– Tillsammans med en medveten färgsättning och samordning med allt från
teknik till konstnärliga utsmyckningar, är
målet att skapa en miljö där patienten
sätts i centrum, säger Klara Brunnström,
inredningsarkitekt vid Link Arkitektur.
En flexibel lösning är att rummen (de
flesta för en person) förbereds för patientnära kommunikation.
– Varje patientplats kommer att förses med en pekdator på en väggarm.
Förutom att patienten kan titta på tv,
höra på radio, surfa, maila och ringa via
dataskärmen, kan datorn i framtiden användas för journalhantering och annan
patientservice, säger Per Johansson, Ekab
Elkonsult.

www. tyrens.se

www. ekab.ac.se

www. linkarkitektur.se

har detta möjliggjort en ökad flexibilitet
i planlösningen.
– Här kan tilläggas att både tekniska
lösningar och stomme dimensionerats
för påbyggnad med ytterligare ett plan,
säger Jan-Erik Edlund, byggnadskonstruktör vid WSP.

www. sweco.se

www. wspgroup.se
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... Norrlands universitetssjukhus har en
helikopterplatta för ambulanshelikoptrar
som kommer med sjuka eller skadade
patienter ungefär 600 gånger per år?

ANNONS

miljoner laboratorieanalyser
görs varje år i Västerbotten.
80 procent av dem utförs på
Norrlands universitetssjukhus.

Så fungerar DBS
Foto: Colourbox

Inte bara parkinsonpatienter kan få ett
nytt liv med Deep Brain Stimulation, DBS.
I år inleds en studie med fler grupper, bland
annat patienter med svår depression.

Att snabbt komma på benen gynnar faktiskt återhämtningen efter operationen.

Pacemaker mot skakningar

Halverad
vårdtid ger
snabbare
återhämtning

och stelhet är vanligt vid Parkinsons
sjukdom. I Sverige har närmare
15 000 personer sjukdomen som
innebär att dopaminproducerande
nervceller i hjärnan bryts ned. Ännu
finns ingen bot. Det vanliga är behandling med L-dopa, ett ämne som
i hjärnan omvandlas till dopamin.
När medicinering inte hjälper
finns DBS, Deep Brain Stimulation, en operation som går ut på att
blockera störande nervsignaler i
hjärnan med hjälp av elektroder
och en pacemaker. Flest operationer görs i Umeå och Lund.
– Hittills har vi opererat drygt
300 personer med neurologiska sjukdomar, framför allt Parkinsons sjukdom eller ärftlig tremor som också
ger ofrivilliga skakningar. En tredje
växande grupp är personer med
muskelspasmer, dystoni, berättar
neurokirurg Patric Blomstedt vid
Neurocentrum i Umeå, som hör till
landets ledande kliniker på området.
Lite förenklat går det till så att en
en elektrod riktas mot det område
som ska stimuleras. Sedan aktiveras
området med hjälp av en pacemaker
som opererats in i bröstmuskeln.
För vissa patienter sker en förbättring
redan innan strömmen slagits på.
Döljer sitt handikapp

Enligt verksamhetschef Göran Algers
är resultaten så goda att man beslutat inleda en studie för att se om

Foto: Tommy Hvitfeldt

TEXT: Elisabeth Tysk

1. En ram i lättmetall, s.k.
stereotaktisk ram, fästes runt
huvudet för att instrumenten
ska kunna föras in så exakt
som möjligt.

Okontrollerade handskakningar

Vila och fasta är ett minne
blott efter operation. Att
snabbt komma på benen gynnar
återhämtningen. På Norrlands
universitetssjukhus har vårdtiden
vid tjocktarmscancer halverats,
med färre omoperationer och
ökad livskvalitet som följd.
Tjocktarmscancer är den
tredje vanligaste cancerformen i
Sverige. De senaste åren har mer
precis operationsteknik och effektivare efterbehandling bidragit till
bättre överlevnad. Men även
rehabilitering spelar stor roll.
Kortare vårdtider
Erfarenheter i Sverige och utomlands visar att kort vårdtid leder
till snabbare återhämtning.
– Numera uppmuntras patienterna att dricka näringslösning
och äta mat redan samma dag.
Vi vill också att de rör på sig så
snabbt det går efter operationen.
Det är sällan någon behöver
stanna längre än tre till fyra
dagar. För något år sedan var
vårdtiden cirka tio dagar, säger
kirurgchef Anders Sylvan.
Mycket, menar han, handlar
om attityder, att få patienterna
att känna att ”ganska lite” hänt,
trots att de genomgått en omfattande operation.
Arbetsmetoderna har tagits
fram av Memeologen, en utvecklingsenhet som verkar för att ny
kunskap snabbare ska bli praxis
i vården. Även hjärt- och gallstensopererade omfattas i dag av liknande syn på rehabilitering.

Behandlingen erbjuds framför allt parkinsonpatienter, men
även personer med ärftlig
tremor och dystoni.

”Hittills har vi
opererat drygt
300 personer
med neurologiska sjukdomar.”
Neurokirurg
Patric Blomstedt

2. Med millimeterprecision
för kirurgen elektroder till
målet i hjärnan via ett litet hål
i skallbenet. Syftet är att blockera störande nervsignaler.

Slut på skakningarna. Allt fler patienter med Parkinsons sjukdom, ärftlig tremor
eller dystoni blir hjälpta av DBS, Deep Brain Stimulation. Operationen går ut på
att blockera störande signaler i hjärnan.

även andra patientgrupper kan bli
hjälpta, exempelvis personer med
svår depression, tvångssyndrom och
Tourettes syndrom. I dessa fall behandlas en annan del av hjärnan.
Erfarenheter i Kanada visar att behandlingen både kan lindra symtom
och, vid svår depression, till och med
bota vissa patienter.
Drygt var tionde parkinsonpatient skulle, enligt Neurocentrum,
behöva opereras och betydligt fler
med ärftlig tremor, där bara hälften blir hjälpta av medicin.
– Många anpassar sin livsstil efter
sjukdomen. De undviker att träffa
folk. Därför känns det glädjande att
kunna bryta deras isolering, säger

3. När elektroden sitter rätt
sövs patienten och en pacemaker opereras in i en ficka
i bröstmuskeln. Sladden till
elektroden leds under huden
längs halsen, bakom örat upp
till borrhålet på hjässan.

Patric Blomstedt, och tillägger att
ingreppet inte skadar nervcellerna.
Om det behövs kan styrkan ändras
och elektroderna tas bort.
TEXT: Elisabeth Tysk
FOTON: Norrlands universitetssjukhus

Fakta
DEEP BRAIN STIMULATION
En så kallad stereotaktisk
operation som går ut på att
blockera störande signaler med
hjälp av elektriska impulser från
en pacemaker.

4. Strömmen slås på.
Elektriska impulser skickas via
sladden och elektroden till det
område som ska behandlas.
Om allt fungerar upphör de
ofrivilliga skakningarna.

5. Efter operationen justeras pacemakerns inställning
och den fortsatta medicineringen. Batteriet räcker
normalt i fyra till fem år.

Bus och lek skingrar oro
Ingen vanlig uteplats. Nästa
år kan sjuka barn på Norrlands
universitetssjukhus ”tanka” sina
cyklar och leka affär. En lekstuga
som ser ut som en bensinmack ska
stimulera lek och skingra tankarna
på sjukdom när barn- och ungdomskliniken flyttar till ett nytt hus. Även
onkologen och kvinnokliniken
ryms här.
4 Vård & Hälsa

– Det är viktigt att skratta när
man är sjuk. Lek frigör både ilska,
rädsla och glädje. Barnen ska kunna
tanka trehjulingar och cykla omkring
på banor som liknar vägar på lekgården. Om föräldrar och barn kan
leka och busa tillsammans skingras
oron för en stund, säger konstnären
Kent Andersson som gjort stugan.
Bensinmacken får flera funktio-

ner. På ena sidan fungerar den som
kiosk och på baksidan sitter en basketkorg. Där finns också en lekbänk
med radiostyrda bilar för rullstolsburna barn. Strategiskt placerade eluttag underlättar lek för unga som
har cancer och som får cellgiftsbehandling via dropp. Inuti den nya
sjukhusbyggnaden förstärks lekterapin med ett sinnenas rum, där

sjuka barn och deras föräldrar
drar kan
krypa ner i en musikbädd.. Man
kan själv välja musik och
färgsättning efter humör.
Tanken är, enligt Caroline
ine
Tellhammar, ansvarig för sjukhusets lekterapi, att alla
sinnen ska stimuleras
och att man ska känna
sig mer avslappnad.
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Och den kanske viktigaste lärdomen är att alltid utgå från människan
– både som patient och som anställd i vården.

White är Skandinaviens ledande arkitektföretag och ett av de tio
största i Europa. Ett av våra främsta kompetensområden är just
arkitektur för vård och medicin.
Genom åren har vi utfört en stor mängd kvalificerade uppdrag
både inom och utanför Sverige, bland annat Nya Karolinska Solna,
universitetssjukhusen i Umeå, Lund, Malmö, Uppsala och Göteborg. Vi har hjälpt till att rita, planera och modernisera sjukhus i
Lissabon, Saudiarabien, Belgien och på Island, samt utformat det
som idag är Europas största sjukhus, Mater Dei University Hospital
på Malta.
I dessa uppdrag har vi samarbetat med många olika beställare
och byggt upp ett unikt nätverk av specialistkompetens. Vi kan
därför genomföra projekt genom hela processen, från strategiska
utvecklingsplaner och tidiga skeden till projektering och gestaltning
av byggnader, landskap och inredning.

Att skapa rum, miljöer och hus för vård kräver djup, humanistisk
och existentiell kunskap om mänskliga behov och drömmar. Och
samtidigt hänsyn till de medicinska, ekonomiska och politiska mål
som finns.
Patienten i centrum har varit utgångspunkt för byggnad 27 på NUS.
Lokalerna har planerats så att personalsamverkan över avdelningsoch klinikgränser ska underlättas, med vård, forskning och utbildning i nära samverkan.
Byggnaden är flexibel och kan anpassas för framtida förändingar. På
NUS har vi förutom byggnad 27 bl. a. arbetat med lokalförsörjningsplan, fastighetsutvecklingsplan, labcentrum och olika ombyggnader.
Vi på White tror på betydelsen av arkitektur som en hälsofrämjande
effekt. Därför tror vi också på att i ett nära och personligt samarbete
med vår kund hitta nya infallsvinklar och samband mellan människa,
medicin och miljö.
Att vi tillsammans utvecklar en vårdande arkitektur.
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gentestas hela familjen
Att svimma är oftast helt normalt. Men när ungdomar plötsligt
säckar ihop under motionspass bör man vara observant.
Orsaken kan vara en ärftlig hjärtsjukdom. I Umeå gentestas hela
familjer. Målet är att sätta in förebyggande behandling.

F

ör Carola Nilsson var beslutet en-

kelt. När en av hennes pojkar hade
svimmat flera gånger började familjen utforska om det fanns någon
hjärtsjukdom i släkten. En kusin berättade att flera i hennes familj hade
den ärftliga hjärtåkomman långt
QT-syndrom. På egen hand sökte
Carola information om hjärtsjukdomar flera generationer tillbaka.
När sonens svimning skulle utredas fick hon kontakt med Centrum för kardiovaskulär genetik,
CKG, vid Norrlands universitetssjukhus. Det blev upptakten till en
genetisk kartläggning av hela familjen som visade att hon själv och
fem av hennes sju barn har anlag

för den ärftliga hjärtsjukdomen långt
QT-syndrom, som drabbar minst 1
på 2 000 individer.
Om en förälder har mutation på
en viss gen löper varje barn 50
procents risk att själv bli anlagsbärare. Utan upptäckt och behandling kan hjärtrytmrubbningen leda
till svimningsanfall och i värsta fall
akut hjärtstopp. För Carola fanns
aldrig någon tvekan till DNA-test.
– Att inte gentesta barnen hade
varit slarvigt. Det känns tryggt
och bra att veta vilka i familjen
som har sjukdomen, så att allt kan
göras för att de ska slippa dö i förtid, säger Carola Nilsson.
– Precis som jag inte gjorde, kän-

På CKG:s familjemottagning kontrolleras hjärtrytmen. Filip, 7 år, får Holter-EKG fastsatt på magen.
16-åriga Ninas hjärtfrekvens mäts med arbets-EKG. Till höger mamma Carola med några av barnen.

ner de flesta inte till att sjukdomen
finns. Man vill ju inget hellre än att
barnen ska må bra, resonerar hon.
I familjen upplever man inte de
många sjukhusbesöken som jobbiga
och personalens engagemang imponerar. De yngsta barnen ser till
och med fram emot återbesöken.
– Tidig information är a och o när
man fått diagnosen bekräftad. Det
minskar oron. På familjemottagningen fick alla i familjen träffa samtliga
experter och ställa frågor samtidigt,
det uppskattades verkligen.
Förebyggande
behandling livsviktig

Med facit i hand kan hon se att incidenter funnits. Sonen Filip svimmade ett par gånger på dagis i ettårsåldern. Miriam, i dag 14 år, har
varit nära att svimma några gånger, bland annat vid stress, men
klarat sig. Och 16-åriga Nina var
också nära att svimma när hon bar
tunga flyttkartonger häromåret.
Barnhjärtläkaren Annika Rydberg
berättar att alla barn med anlag för
sjukdomen får förebyggande behandling med betablockerare, sam-

ma sorts läkemedel som ges mot
högt blodtryck. Annars fortsätter livet som förut, bortsett från att de ska
undvika vissa läkemedel, fysiskt
krävande idrott och att simma på
egen hand. Båda aktiviteterna kan
utlösa ojämn hjärtrytm. För att dosen ska bli rätt kontrolleras barnen
”Risken för
varje halvår. Hjärtrytmen mäts unlivshotande
der ett cykeltest och med Holterhjärtstopp har
EKG, en bandspelare kopplad till
minskat från
elektroder som mäter pulsen under
10 till 3
ett dygn.
procent.”
– Eftersom många vuxna inte
Annika Rydberg,
känner några symtom, de kanske
barnhjärtläkare
har glömt att de ibland svimmade
som unga, är sjukdomen svår att
Så spåras
upptäcka. Mörkertalet är stort. I
ärftlig hjärtVästerbotten underlättas spårningen
sjukdom.
av låg in- och omflyttning under
1. Patient med
symtom remitteras flera sekler, säger Annika Rydberg.
Hon betonar samtidigt att betill CKG.
2. Sjukdomen ut- handlingsresultaten är goda. Risken
reds med hjälp av för livshotande hjärtstopp har minsEKG, ultraljud och kat från 10 till 3 procent för dem
röntgen.
som behandlats med betablockerare.
3. Gentest bekräftar diagnosen.
4. Patienten
sprider information till släktingar.
5. DNA-prover
analyseras i
Umeå.
6. Familjemedlemmarna kallas
till CKG:s mottagning för utredning
och behandling.

38 familjer utredda

Samarbetet inom CKG mellan Hjärtcentrum, klinisk genetik samt barnoch ungdomskliniken inleddes för
fyra år sedan. Hittills har 250 personer utretts och varit på familjemottagning. Hjärt- och kärlsjukvård
räknas i dag som ett av sju profilområden vid sjukhuset.
TEXT: Elisabeth Tysk
FOTO: Tommy Hvitfeldt

Umeå 2014 – en satsnin
tt av programområdena i Umeås kulturhuvudstadssatsning har rubriken Growth of Identities,
vilken handlar om att stärka livskvalitet och hälsa genom kultur, ge röst åt mångfalden samt skapa arenor
för medskapande och kreativitet.
Strategin är att kulturen ska vara en drivkraft för ett
hållbart samhälle, ett ökat internationellt engagemang
och mänsklig tillväxt. Kulturbegreppet är brett – det
innefattar även livsmiljö och livskvalitet.

E

Se mig, hör mig, rör mig, bekräfta mig

De fyra uppmaningarna beskriver de grundläggande
behoven vi människor har. Tyvärr är det allt för många

6 Vård
Vå d & Hälsa
Häl a

äldre som aldrig får uppleva gemenskap och delaktighet. Uppmaningarna har blivit ledord för
verksamheten Kultur för seniorer
– Kultur och hälsa, som startade år
2000 och är en av kultursatsningarna i Umeå kommun.
– Målet är att skapa förutsättningar för att förlänga den friska
delen av livet, säger verksamhetsledaren Eleanor Bodel. Enligt mitt
sätt att se, är ensamheten ett av de
största hoten mot folkhälsan.

Verksamhetsledare Eleanor
Bodel berättar om
Umeåmodellen,
”Det ska vara kul
att vara senior”.
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Nya hornhinno
räddar synen
550 operationer per år gör hornhinnor
till den vävnad som är vanligast att
transplantera. För flertalet patienter är
operation enda chansen att rädda synen
och ingreppet lyckas i 90 procent av fallen.
Hur kommer det sig, Anders
Behndig, docent vid ögonkliniken på
Norrlands universitetssjukhus?
– Jämfört med andra transplantationer
är avstötningsrisken låg och kan oftast
hävas med läkemedel. I nio fall av tio
lyckas ingreppet, men rehabiliteringen
kan ta upp till ett år eller mer.
Ni transplanterar ett 30-tal hornhinnor varje år. Finns det tillräckligt
med vävnader?
– Nej, bristen på donatorer är ett stort
bekymmer. Av de drygt 700 personer i
Sverige som varje år köar för operation,
kan landets fem vävnadsbanker hjälpa
omkring 550. Därför arbetar vi för en
egen bank i Umeå. En donerad hornhinna kan förvaras upp till några veckor.
Varför behöver hornhinnor bytas ut?
– En vanlig orsak är en delvis ärftlig
sjukdom, keratokonus, som bryter ut i
tonåren och leder till att hinnan blir toppig och förtunnad. Det ojämna ytskiktet
ger brytningsfel. Men de flesta vi opererar är äldre som har fått en svullnad i
hornhinnan efter gråstarroperation och
annan ögonkirurgi som försämrat synskärpan.
Stämmer det att en donerad hornhinna räcker till två mottagare?
– Ja, eftersom oftast bara en del av
hornhinnan är sjuk kan den ”klyvas” i två.
Ni har sedan ett år framgångsrikt behandlat unga förebyggande. Berätta!
– Unga med keratokonus behandlas
förebyggande med ultraviolett ljus som
stärker hornhinnan. Resultaten hittills är
mycket goda och förhoppningen är att
man ska slippa transplantation i vissa fall.

Fakta
ÄRFTLIGA HJÄRTSJUKDOMAR
♥ Hypertrofisk kardiomyopati: Förtjockning av vänster kammarvägg

♥ Registrera dig på www.livsviktigt.se

som kan leda till akuta rytmrubbningar och plötslig hjärtdöd.

♥ Hyperkolesterolemi: En ärftlig blodfettsrubbning som drabbar

Foto: Colourbox

1 av 500 och innebär kraftigt förhöjd risk för hjärtinfarkt,
stroke och för tidig död i unga år.
♥ Thorakala aortaaneurysm: Vanligen bråck i stora kroppspulsådern inom bröstkorgen. Tidig upptäckt är avgörande
eftersom möjligheterna till behandling är begränsade.
♥ Läs mer om CKG på www.vll.se/hjartkarl
Älskar snö. Johanna och Filip, 9 och 7 år (i mitten), hade tänkt börja med fotbollsträning, men avstod när familjen fick vetskap om hjärtåkomman. Fem av
sju barn i familjen Nilsson har den ärftliga hjärtsjukdomen långt QT-syndrom som kan ge ojämn hjärtrytm. Alla äter betablockerare i förebyggande syfte.

ng på livskvalitet för alla
Kultur för seniorer – Kultur och hälsa innebär ett
nytt sätt att samarbeta. Verksamheten strävar efter
en helhetssyn på samhällets aktörer. Ett nätverk har
skapats, där studieförbund, kyrkor, volontärer, kulturinstitutioner, skolor, pensionärsorganisationer med
flera är engagerade.
En explosionsartad utveckling

I Umeå har utbudet av kulturella evenemang, speciellt riktade till seniorer, ökat explosionsartat. I dag
ligger nätverkets arrangemangantal på cirka 7 500 per
år, vilket är en ökning med 1 000 aktiviteter per år.
De positiva erfarenheterna är på god väg att sprida

sig till andra kommuner i Norden. Intresset är stort
och Eleanor Bodel får ofta inbjudningar för att berätta om Umeåmodellen.
Läs mer på:
■ www.umea2014.se
■ www.umea.se/nordisksamverkan
■ www.umea.se/senior eller i boken ”Kultur för
seniorer – Kultur & hälsa, Umeåmodellen”

Välkommen till konferensen
Kultur för livet!
Konferensen ”Kultur
för livet” är en stor
nordisk manifestation
kring kultur och
hälsa. Syftet är att
förmedla kunskap
och erfarenheter, samt
visa på goda exempel
från forskning och
praxis i Norden.
Konferensen genomförs den 23–24
september 2009.

KULTUR FÖR LIVET

Konferens i Umeå
23-24 september 2009
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BARNSJUKVÅRD
Dramatisk
inbromsning
av barnfetma
Andelen tioåringar med fetma
har halverats i Umeå mellan
år 2003 och 2006. Det visar en
studie från Folkhälsoinstitutet som
bygger på statistik från skolhälsovården. Liknande värden har uppmätts i Karlstad, Västerås och Ystad.
Exakt varför vet inte forskarna.
Förebyggande insatser och ökat
medialt intresse för kostfrågor tros
spela in. Men professor Olle Hernell,
barnläkare vid Norrlands universitetssjukhus, anser att det är för
tidigt att ”blåsa faran över”.
– Var femte 10-åring är fortfarande överviktig med ett BMI
över 25. En studie i Umeå visar att
man redan vid fyra års ålder kan
se ett samband mellan högre BMI
och högre värden av det onda
kolesterolet, blodsocker och blodtryck också hos lätt överviktiga
barn. Det är riskfaktorer som på
sikt kan leda till typ 2-diabetes
och hjärt-kärlsjukdom.

Foto: Colourbox

Visste du att ...
... Västerbotten år 2020 ska ha världens bästa hälsa och
världens friskaste befolkning? Den ambitiösa visionen
har landstinget för länets invånare. Att länet har färre
dagligrökare än andra län är ett gott utgångsläge.

ANNONS
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5 600 personer arbetar på
Norrlands universitetssjukhus i
Umeå. Av dem är ungefär 600
läkare och 2 000 sjuksköterskor.

Vid Norrlands universitetssjukhus i Umeå finns både samlade resurser
och framstående forskning kring för tidigt födda barn. Dessutom
personal som alltid ställer upp för brådskande transporter med ambulansflyg. Överlevnaden för barnen ligger också på en hög nivå.

Några barn får
en flygande start

Tidigare har
man ansett
att barnfetma
inte är så farligt och att
det växer
bort. Kanske
är det dags
att revidera
den synen.
Foto: iStockphoto

TEXT: Elisabeth Tysk

Fakta
BODY MASS INDEX, BMI
Måttet används för att se om en
person är överviktig eller har
fetma. BMI = vikten i kg dividerad med längden i kvadrat.
Ett BMI på 25–30 räknas som
övervikt, över 30 som fetma. Vid
fetma är hälsoriskerna betydligt
större än vid övervikt.
8 Vård & Hälsa

Mamma Charlotte Sehlstedt, här med sonen Isaac,
född vid knappt 25 graviditetsveckor, behövde inte
flyga till Nus eftersom familjen bor i Umeå. Charlotte
är glad för att personalen på Barn 4 uppmuntrar
föräldrar till delaktighet.

Barn 4 vid Norrland universitets-

sjukhus, Nus, har det regionala ansvaret för specialiserad vård, alltså vård
av för tidigt födda barn. Ambitionen
är att förlossningarna så långt det är
möjligt ska ske på plats.
– 90 procent av dem som borde
förlösas här gör också det, säger
Stellan Håkansson, medicinsk chef
för intensivvård av nyfödda vid Nus.
I de övriga fallen har förlossningen
kommit så långt att transport inte är
tillrådligt.
Barn 4 kan som universitetsklinik
erbjuda de bästa resurserna. Här finns
åtta läkare plus narkospersonal, och
möjligheter att till exempel optimera
tidpunkten för förlossningen, göra
kejsarsnitt om fostrets syresättning är
hotad och återuppliva alla barn som
visar minsta livstecken.
Viktig forskning

Verksamheten är inte helt okontroversiell. Argument om att en aktiv neonatalvård leder till att fler barn får allvarliga funktionshinder har avdelningen kunnat vederlägga med fakta
om motsatsen.

– Samtidigt finns en gråzon mellan abort och att rädda liv. Det finns
en emotionell konflikt som vi lever
med, säger Stellan Håkansson.
Av forskningen vid Nus är det
främst landvinningar inom epidemiologi som bidrar till den goda
neonatalvården. Dessutom är bland
andra Stellan Håkansson mycket engagerad i det register med samarbete
på europeisk nivå som omfattar alla
barn som tas in för neonatal vård.
– Med hjälp av de data vi har kan vi
se en absolut vinst i antal barn som räddats till livet under de senaste tio åren.
Alla ställer upp

Vissa av dem kommer till sjukhuset
med ambulansflygplan eller helikopter. Här finns ett av landets tre team
för intensivvårdstransporter och två
plan med rullande IV-enheter står
ständigt redo. Många av sjuksköterskorna har flygmedicinsk utbildning.
– Någon formell jour för teamet
finns inte. Jag sätter ihop det hela utifrån de dagar som man säger sig
kunna ställa upp och det fungerar bra,
säger Johannes van den Berg, sjuk-

sköterska och transportledare för kuvöstransporterna.
Av de akuta fallen rör sig en stor
del om antingen hjärtbarn eller behov av bukkirurgi. Oavsett orsak, är
målet för resorna att personalen ska
kunna ”rulla tummarna”, vilket egentligen betyder övervaka.
– Om förberedelserna är rätt utförda, uppstår det sällan dramatik,
säger Johannes van den Berg.
Eftersom för tidigt födda barn
kan förlora mycket vätska genom
huden, är hög fuktighet en viktig
faktor. Den enkla lösningen som
ofta används står i klar kontrast till
den högteknologiska utrustningen.
– Vi lägger barnet i en plastpåse.
Det går bra med en vanlig fryspåse
från matbutiken, så vi pratar verkligen
om en budgetlösning, säger Johannes
van den Berg.
Framöver väntar bland annat en
nationell upphandling för nya, flyggodkända kuvöser.
TEXT: Claes Björnberg
FOTO: Claes Björnberg (Charlotte/Isaac)
FOTO: Johannes van den Berg
(ambulanshelikopter)

Foto: Privat

Farlig fetma bland barn
I studien har man följt cirka 300
barn från fem månaders ålder tills
de fyllt tio år. Kanske, resonerar
Hernell, är det dags att satsa ännu
mer på att fånga in överviktiga
barn tidigt. Erfarenheterna är
mycket goda på barnavårds- och
hälsocentraler i Umeå, där dietister
stöttar och ger kostråd till berörda
familjer.
Undersökningar gjorda på cirka
1 000 fyraåringar i Västerbotten
2002 och 2007 visar att fetma
bland flickor minskat från 6 till
cirka 2,5 procent, medan minskningen bland pojkar är betydligt
mindre. Ett annat intressant rön
gäller kosten. Fyraåringar som åt
proteinrik kost hade högre BMI
än övriga, för vuxna brukar det vara
tvärtom. Överviktiga barn hade
också oftare överviktiga pappor.

”Vi kan se en
absolut vinst
i antal barn
som räddats
till livet.”
Stellan Håkansson,
medicinsk chef
för intensivvård
av nyfödda vid
Nus.

Till Nus kommer årligen
cirka 30 barn
födda vid 28 graviditetsveckor eller
tidigare, 1/3 är
från Västerbotten.
• Nio av tio barn
som föds vid 27
graviditetsveckor
överlever.
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Våren 2008 behandlades Zlatan för sitt ”hopparknä” i Umeå. Tung belastningsträning och injektioner med ämnet polidokanol
räddade sannolikt hans karriär.

... befolkningen i Västerbottens län blir allt friskare? I slutet av
1960-talet toppade länet statistiken över dödsfall i hjärtinfarkt. Numera minskar dödligheten i hjärt-kärlsjukdom mer
i Norr- och Västerbotten än någon annanstans i landet.

2006 höll knäproblem på att sätta punkt för Anja Pärsons slalomkarriär. Efter operationen i USA kontrolleras
hon av experter knutna till Norrlands universitetssjukhus.
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Zlatan och Anja
I våras kunde Zlatans
knäskada ha kostat
honom karriären. Allt fler
elitidrottare får sina knän eller
hälsenor ”lagade” i Umeå.

Senskador i hälar och knän kan
vara mycket smärtsamma och svårbehandlade. Både inaktiva, motionärer och elitidrottare drabbas, och orsaken har i åratal gäckat ortopeder
världen över. Tidigare tvingades man
ofta operera bort en del av senan och
gipsa patienten med lång, kostsam
rehabilitering som följd, ibland upp
till ett år. Många elitidrottare avbröt

tävlandet, eftersom det blev för kämpigt att komma tillbaka.
I mitten av 1990-talet utvecklade
en forskargrupp inom idrottsmedicin, knuten till Norrlands universitetssjukhus, nya behandlingsmetoder som blivit internationellt uppmärksammade. Den framgångsrika metoden är snabb, billig och
skonsam.
Håkan Alfredson, professor i
idrottsmedicin, berättar att man
oftast börjar med tuff daglig belastningsträning under tre månader.
– Därefter prövas injektioner
med polidokanol, samma medel
som används mot åderbråck. Som
sista steg finns minikirurgi, att
man skrapar det skadade området
under lokalbedövning.

– Den korta rehabiliteringstiden,
två till sex veckor, gör att man
snabbt kan börja träna och tävla
igen. De flesta blir av med sensmärtan med någon av dessa metoder.
Det var när forskarna, i samarbete
med experter i anatomi och röntgendiagnostik, började analysera vävnadsprover från senor med ultraljud
och dopplerteknik, som man lyckades lokalisera varifrån smärtan kom.
Resultatet blev mer träffsäker behandling. Tidigare trodde man att
inflammation var orsaken till kronisk sensmärta, men idrottsmedicinarna i Umeå har visat att så inte är
fallet. Inte heller skornas utformning verkar ha någon avgörande
betydelse för smärtan.

Foton: Norrlands univ. sjukhus

Vanliga hopparknän
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Visste du att ...
miljoner km. Så långt kör ambulanserna
i Västerbottens län varje år. Ambulanserna utför drygt 25 000 uppdrag per år.

Foto: iStockphoto
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1. Excentrisk träning. Den skadade häl- eller knäskålssenan utsätts dagligen för tung, ofta smärtsam belastning
under tre månader. Patienten tränar i en trappa eller med foten vinklad mot ett specialutformat stöd. 2. Vägledd
av ultraljud och doppler injicerar ortopeden polidokanol i blodkärlen utanför senan så att de smärtande nerverna
dör. Inom en vecka får patienten börja med lättare träning, senare mer intensiv. 3. Under lokalbedövning
gör ortopedkirurgen ett litet hål och skrapar med kniv i det utsatta området.

Zlatan hade ett så kallat ”hopparknä”, en skada i knäskålsenan som är
vanlig bland hoppidrottare. Han blev
smärtfri med en kombination av tung
belastningsträning och injektioner
med polidokanol. Och behandlingen har, enligt Håkan Alfredson,
fungerat bra.
Även slalomesset Anja Pärson
har haft regelbunden kontakt med
kliniken sedan tonåren. I samband
med knäskadan 2006, då lösa

”Tack vare
kort rehab
kan man börja träna igen
efter två till
sex veckor. ”
Håkan Alfredson,
professor i
idrottsmedicin

broskdelar opererades i USA, undersöktes hon av Håkan Alfredson
och har sedan dess kontrollerats i
Umeå.
– Det känns tryggt med kontinuitet, att ha kompetensen på nära
håll eftersom jag ofta har vägarna
förbi. Jag uppskattar forskarnas
genuina intresse för alpin idrott.
De har studerat oss före, under och
efter tävling. Jag har fått många
goda råd om hur man fystränar rätt
och undviker skador.
En vanlig skada som alla kan
drabbas av är kronisk smärta i
akilleshälen, akillestendinos, då
blodkärl och nerver växt in i hälsenan.
– De allra flesta vi behandlar har
överbelastat sina hälsenor vid promenader eller annan träning. Det
är bara 5 procent av våra patienter
som är elitidrottare, säger Håkan
Alfredson.
På idrottsmedicinska enheten är
det patientens allmäntillstånd och
aktivitetsnivå som avgör om skadan kan behandlas, inte åldern i
sig. I somras skrapades till exempel hälsenan på en 87-årig man
som i dag kan gå timslånga promenader igen.
– Vi avgör behandlingsstrategi
när vi ser patienten på mottagningen, inte vid skrivbordet, poängterar
Håkan Alfredson.

Framgångsrik
3-stegsmetod
Överbelastning av
hälsenorna är den
vanligaste senskadan som behandlas i Umeå.
Om inte tung
belastningsträning
räcker, ges polidokanolinjektioner.
Sista steget är
mikrokirurgi/
skrapning av det
utsatta området i
TEXT: Elisabeth Tysk
häl eller knä.
FOTO: Marc Femenia/Scanpix (Zlatan)
FOTO: Bildbyrån (Anja)
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HALLÅDÄR!
Lars Ove Koskinen, överläkare på Neurocentrum,
Norrlands universitetssjukhus i Umeå! Där tar man emot
patienter med svåra skador i hjärnan från hela norra Sverige.

Hur har ni lyckats få
bäst överlevnad i landet?
– Vi har infört en ny operationsmetod,
kallad Lundamodellen, där fokus
sätts på att snabbt få ett normalt blodtryck inne i hjärnvävnaden genom
att förbättra cirkulationen. Det är
en kontroversiell metod, stick i stäv
med den gängse, att först höja blodtrycket. Hos oss överlever cirka 88
procent jämfört med 50–60 procent
internationellt. De flesta som överlever får ett gott, självständigt liv.
Vilken är fördelen
med er metod?

Den operationsmetod som Neurocentrum använder förhindrar
svullnad i hjärnan och innebär att fler patienter överlever.

– Framför allt att man förhindrar
svullnad utan att behöva använda
syrgas och vätskedrivande läkemedel som riskerar att ytterligare förvärra hjärnskadorna. Vi strävar också
efter att snabbt få en normal kroppstemperatur och normala blodvärden,
till exempel av järn, blodsocker och

proteinet albumin, salter, syre och
koldioxid. Det har man slarvat med
internationellt.

kan medföra att vävnad dör. Men vi
har lyckats undvika detta. En förklaring är att medvetslösa som vårdas i respirator inte väcks dagligen.
Att sänka sövningsmedlet stressar
patienten och kan provocera fram
krampanfall.

Ni har ju halva Sverige som
upptagningsområde. Vad
betyder kompetensen inom
katastrof- och flygmedicin?

– Oerhört mycket. Tack vare helikopter och flygambulans kan patienterna opereras inom sex timmar
efter olyckan. 70 procent av det trettiotal patienter vi opererar årligen
har varit med om svåra trafikolyckor.
Även sport- och dykolyckor är vanliga. Män i 30-årsåldern är klart
överrepresenterade.
En utmaning lär
vara krampanfall. Berätta!

– Det vanliga är att var femte svårt
skallskadad patient får kramp som

”Hos oss
överlever
cirka 88 procent jämfört
med 50–60
procent internationellt.”
Lars Ove
Koskinen,
överläkare
Neurocentrum.

TEXT: Elisabeth Tysk

Fakta
NEUROCENTRUM
Tar emot patienter från norra
Sverige med svåra skador i
hjärnan. Personalen har spetskompetens inom neurologi,
neurokirurgi och klinisk neurofysiologi. Totalt utreds och vårdas
cirka 2 000 patienter/år i sluten
vård. I öppen vård har man cirka
6 200 patientbesök/år.

Högtryck året runt.
Det är väl inte möjligt?
Jo, faktiskt. Klimatet för bioteknikbranschen i Umeå är utmärkt – året
runt. Här ﬁnns offensiv forskning, förmågan att omvandla vetenskapliga
rön till affärer och en omgivning som uppskattar nya idéer. Resultatet är
stora framgångar. Bara de senaste två åren har antalet bioteknikföretag i
Umeå vuxit med 60 procent. Det innebär många nya arbetstillfällen.
Och en viktig roll i hela regionens storsatsning på att fortsätta växa.
Fakta: Forskning och företag inom bioteknik i Umeå
• 52 företag • 2 000 anställda • 2 miljarder kronor i omsättning
• Antalet företag har vuxit med 60 procent på 2 år
www.biotechumea.se

10 Vård & Hälsa

ANNONS

Hela denna bilaga är en annons från Norrlands universitetssjukhus

ANNONS

KRÖNIKA

Vårdval – om patienten själv får välja
Med detta sagt kan jag ändå inte undvika att förvånas i vissa lägen. En
fråga som det låter som att det finns olika uppfattningar om fast det inte
borde, är vårdval. Jag kan inte begripa varför delar av oppositionen låter
som att de är negativa till vårdval. Mellan skål och vägg är det ju många
som erkänner fördelarna med systemet.
I stället för att betala ut stora anslag till sjukhus och andra större vårdenheter, har det visat sig bättre att införa ett så kallat pengsystem där
pengarna bokstavligen talat följer patienten och de val patienten gör.
Detta borde vara en politik som varje modern socialdemokrat skulle kunna
skriva under på. Utifrån principer som vård efter behov och solidarisk
finansiering ger vi inflytande till vanligt folk, inte bara till de välbeställda.
Den svenska skolan är ett skolboksexempel på hur ett pengsystem fungerar. Skolan är finansierad via skatten, alla elever har samma rätt till utbildning. Eleven (eller elevens föräldrar) är fri att välja skola själv och
skolpengen (de avsatta skattepengarna) följer med till den skola eleven
väljer att gå till. Systemen är lika för alla, vilket är mycket viktigt i ett rikt
välfärdsland som Sverige, men det öppnar för mångfald och nytänkande,
och det skapar kvalitetskonkurrens. Undersökningar har nämligen visat

att i kommuner med många friskolor förbättras kvaliteten även i de
kommunala skolorna. Konkurrensen skapar kvalitet och nytänkande.
På ett liknande sätt reformerar vi nu hälso- och sjukvården. Senast den
1 januari 2010 kommer vårdval att vara infört inom primärvården i
Sverige (det vill säga vårdcentraler, husläkarmottagningar och liknande).
n i ccentrum.
entrum. Så länge
Detta innebär att vi har en sjukvård med patienten
patienterna trivs och går till en vårdcentral (enskilt driven eller
landstingsdriven) får den pengar och kan vara kvar.
r. Men om
patienterna inte är nöjda och i stället väljer att gå tillll en
annan vårdcentral så blir det mindre pengar.
Jag återkommer ofta till människovärdet, till varje människas
okränkbara människovärde. I detta system utgår vi ifrån varje
människas lika värde när vi ger varje patient egen makt.
a
En missnöjd patient som går någon annanstans ska
kännas i plånboken för den vårdgivare som inte
levererat vård så att patienten blivit nöjd. Vårdval
innebär nämligen att patienten själv får välja.

Foto: T. Busch-Christensen

Ibland får jag höra att vi politiker bara käbblar. Jag som gillar den politiska
debatten och åsiktsbrytningen, och ser det som en omistlig del av demokratin, håller inte riktigt med. Vi käbblar inte bara. Åsikter, idéer och tankar
ska brytas mot varandra. Argument ska stå mot argument.

– Enkelhet att ta
del av patientinformation och hög
sekretess är två
fördelar med
SYSteam Cross,
säger doktor Göran
Algers, Norrlands
universitetssjukhus.

Foto: Colourbox

Foto: iStockphoto

Foto: Colourbox

GÖR AN HÄGG LUND, socialminister & ordförande för Kristdemokraterna

Västerbotten var i slutet av 90-talet ett av de första landstingen
att införa SYSteam Cross som it-lösning. Nu tas nästa steg genom
införandet av SYSteam Cross version 5/NCS-X.

TIDIG SATSNING PÅ SYSteam CROSS
–Vi går in i ett spännande skede i
landstingets it-utveckling och ser
version 5/NCS-X som nästa generations
journalsystem. Det är en journal som
stödjer vårdprocessen på ett mer påtagligt sätt än tidigare, säger doktor Göran
Algers, som fram till våren 2009 är verksamhetschef för Neurocentrum vid Norrlands universitetssjukhus, men som numera huvudsakligen jobbar med informatikfrågor.
När han tänker tillbaka på tiden före
SYSteam Cross ler han lite och blir
smått nostalgisk – trots att det faktiskt
inte är mer än tio år sedan. I Västerbotten
rörde det sig om en genomgripande förändring att gå från pappersjournaler till
ett elektroniskt system.
– ”Crossens” stora fördel har varit
enkelheten att kunna ta del av patientin-

formation. Det kan röra sig om röntgenbilder, EKG-undersökningar, neurofysiologiska undersökningar … ja, egentligen all slags information i vårdprocessen. Den förbättringen har skett med
betydligt bättre säkerhet än de gamla
pappersjournalerna och SYSteam Cross
har också tjänat oss med hög driftsäkerhet, summerar Göran Algers.
– Möjligen upplevdes systemet som
krångligt av en del medarbetare i början. Men då ska man komma ihåg svårigheterna som alltid uppstår när man
introducerar ett helt nytt sätt att arbeta.
Framtiden ter sig spännande på itområdet för Västerbottens läns landsting,
som är i färd att skapa en gemensam databas för länet och undersöker en del andra
innovativa lösningar.
– Vi har bland annat studerat hur man

i Danmark jobbar med röststyrd diktering och vi följer utvecklingen med stort
intresse, säger Göran Algers.
Fristående moduler är framtiden

Helena Rydberg ingår i SYSteams kundteam och jobbar operativt mot Västerbottens läns landsting. Kundteamet jobbar för att kontinuerligt anpassa SYSteam
Cross för att passa användarna ute i professionen.
– Jag tycker att vi tillsammans med alla
vårdenheter i Västerbotten lyckats bra,
vilket även landstingets egen utvärdering
visat. Västerbotten är ett av de landsting i
Sverige som nått längst på det här området.
Bland övriga landsting som använder
SYSteam Cross finns Västernorrland,
Sörmland, Blekinge, Halland, Örebro
och Stockholm.

– Vår läkemedelsmodul har ett särskilt
högt renommé hos Örebro läns landsting,
trots att man där egentligen har ett annat
datajournalsystem. Läkemedelsmodulen
gör det möjligt att ta del av en patients hela
läkemedelshistoria på ett överskådligt sätt.
– Just att arbeta med fristående moduler som länkas samman genom till exempel
en portal ger kunden stor valfrihet och
flexibilitet och är framtidens it-lösning
för vården, vilket version 5/NCS-X bygger på, avrundar Helena Rydberg.

www.systeam.se
Växel: 036-14 91 00
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En sak vi lärt oss efter
drygt 400 års verksamhet:
Det här med
läkemedel är svårt.
Apotek har hanterat läkemedel i Sverige sedan 1600-talet. Lång erfarenhet ger en gedigen
kunskap om läkemedel – detta utgör basen i vår verksamhet.
Idag sköter vi läkemedelsförsörjningen på landets sjukhus. Våra erfarna farmaceuter
bereder också en del av läkemedlen själva, bland annat individanpassade beredningar för
behandling av cancer. Men vi gör mycket mer än så. Vi utbildar vårdpersonal, bistår vid kliniska
prövningar och genomför läkemedelsgenomgångar. Under 2008 gjordes 60 000 läkemedelsgenomgångar.
Tjänsten ApoDos gör det lättare för människor som har många läkemedel att medicinera
rätt. Läkemedlen packas i dospåsar, där varje påse innehåller de läkemedel som ska tas vid
ett och samma tillfälle. För tillfället får över 170 000 patienter sina läkemedel via ApoDos.

Apoteket Farmaci AB, ett dotterbolag till Apoteket AB,
erbjuder läkemedelsförsörjning och farmaceutiska
kunskapstjänster till landsting, kommuner och företag.
Vi verkar för en kostnadseffektiv och säker läkemedelsförsörjning i hela vårdkedjan samt en bättre
läkemedelsanvändning.

Vra medarbetare behver semester. Drfr sker vi sjukvrdspersonal till lnets regionsjukhus, lnsdelssjukhus, hlsocentraler
och sjukstugor Ð frn fjll till kust.

Vi behver dig!
Vsterbottens lns landsting sker vikarier
inom bl.a. yrkena sjukskterskor, vidareutbildade sjukskterskor, rntgensjukskterskor, psykologer, biomedicinska analytiker,
distriktslkare, radiologer, internmedicinare,
gynekologer, underskterskor och lkarsekreterare.
Norrlands universitetssjukhus r strsta
sjukhuset i lnet och i norra Sverige. Det
har en srstllning som regionsjukhus med
hgspecialiserad vrd, ansvar fr lkarutbildning och forskning.
Skellefte lasarett r ett lnsdelssjukhus

Lycksele lasarett r ett litet, vlutrustat

akutsjukhus.
Vsterbottens ln har 36 hlsocentraler
och sju sjukstugor. En sjukstuga fungerar
som ett minisjukhus med dygnetruntverksamhet, akut-/lkarmottagning, tillgng till
akutplatser, digital rntgen, telemedicinsk
utrustning, integrerad ambulansverksamhet
och lab.
Observera att vi tar emot anskningar

infr sommaren endast via e-rekrytering.
Mer information hittar du p www.vll.se/
ledigajobb

och kan erbjuda mnga specialiteter.

Vill du ha mer information? Besk www.vll.se eller ring personalspecialist p respektive ort:
Thomas Bodn, Norrlands universitetssjukhus och hlsocentraler, 090-785 24 41
Sven Schampi, Skellefte lasarett och hlsocentrale, 0910-77 18 65
Susann Lidstrm, Lycksele och inlandets sjukstugor/hlsocentraler, 0950-391 54

Sommarjobba i Vsterbotten
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