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Under presentationen

Försök till neutralitet
Jag arbetar sedan 17 år i Sverige och det inte utan anledning! Jag vill inte införa det tyska systemet!

Presentation av det goda och det onda

Bara de viktigaste punkterna från en väldigt intensiv tid 

Några kommer att bli förbannade på mig eller påstå att jag inte förstår 
yrkesrollerna respektive svenska systemet/kulturen. ”Gå då tillbaka!”
Det måste jag acceptera och har jag hört rätt så ofta förut. Men det betyder inte att jag tänker vara tyst;           
vi måste börja tänka om och lyfta på alla stenar.   



Vem är jag?

Rainer Dörenberg, Dr. med., ÖL AnOpIVA Akademiska sjukhuset, Uppsala

född 25 juni 1960

läkare sedan 1986

specialist inom anestesi och intensivvård sedan 1991

överläkare sedan 1992

subspecialisering inom intensivvård 1996

disputation 1997

sedan 2000 Sverige, Akademiska sjukhuset Uppsala, överläkare där sedan 2001

2004 några veckor specialisttjänstgöring i Tromsö, Norge

MLL på C-op c:a 2003-2009; VC på C-op 2009-2015

därefter inom barnanestesi och –intensivvård

specialisttjänstgöring på Olgahospitalet okt 2015-mars 2016



Helt annat system

• Narkosläkare på sal – ett privilegium, mera effektivitet (väckning på prick)

• Narkos-ssk utanför salarna, bara c:a 40% VUB, inga usk

• Operatörerna i princip hela tiden på sal respektive op-avdelning

Negativa punkter: 

• Mer hierarki

• Privatpatienter

• Damoklessvärdet ”Anmälan för fel”

• I princip lägre lön (= grundlön, < jourersättning 90%, ssk högst 1/1) för alla 
under mycket större belastning (t ex inga fikaraster, inga team-rum med 
soffor och TV)

• Hög jourbelastning, bemanning på anestesi 1/7/c:a 18, varje månad 44 
kvällspass och 60 jourpass (104/18=5,78)   



Olgahospital och 
Kvinnokliniken







Statistik Klinikum Stuttgart

• 2200 vårdplatser

• 7000 medarbetare

• 50 kliniker på (efter ombyggnationer) 2 olika områden

• 90000 inneliggande patienter / 500000 polikliniska patienter

• 500 millioner euro budget

• Genomsnitts-tid (dygn) på sjukhuset: 5,3 (utan psykiatri)

• c:a 50000 operationer



Statistik Olgahospital / Kvinnokliniken
(grundades 1847 av prinsessa Olga, senare drottning från Württemberg, dotter till Zar Nikolaus) 

Centrum för barn-, ungdoms- och kvinnomedicin

• 375 vårdplatser

• 1300 medarbetare

• 20000 inneliggande patienter / 110000 polikliniska patienter

• Genomsnitts-tid (dygn) på sjukhuset: 4,7 barn / 3,6 gyn. / 4,1 förl.  

• 10500 operationer (barn/ungdomar/äldre patienter med t ex 
syndrom)

• 3100 förlossningar / 1200 snitt / c:a 3000 gynekologiska operationer

• = c:a 15000 operationer på c:a 9 + ”3” operations-salar + MRT 



Olgahospital

• Maximal försörjningssjukhus = level 1

• Utbildningssjukhus till Universitetet Tübingen

• Alla typer av behandlingar förutom transplantation hos barn

• Patienter från hela Tyskland och utomlands – kirurgi, ortopedi, ÖNH 

• Neuro-, ögon- och käkkirurgi inom andra områden inom Klinikum Stuttgart, 
förutom vid mycket små eller sjuka barn

• Hjärtkirurgi via privata Sana-Kliniken direkt vid Klinikum Stuttgart

• I princip all intensivvård för barn på Olgahospitalet 

• Intensivvård: 500 patienter / 5,2 dygn i genomsnitt, 13-16 av 22 säng-
platser, under pediatrisk/anestesiologisk ledning, brännskadeplats för barn   









Premedikation

• Premedikationsmottagning vid den dagkirurgiska avdelningen,           
3-4 kollegor varje vardag

• Extrem långa samtal (15-45 minuter) om anamnesen, men ffa 
information och dokumentation av riskerna

• Lite svårt att hämta in information pga blandad dokumentation på 
papper och i SAP (Cosmic är faktiskt inte så dåligt)



Anestesimetoder

• Inga föräldrar med vid sövning (undantag)

• Standardsövning: helst LMA med propofol och alfentanil eller 
sufentanil



Regionalanestesi

• Lokalanestesi i såret inte så populär ffa hos ortopederna

• Inga sårkatetrar

• Inte så ofta blockader som axillär eller ischiadicus, problemet är tiden 
(trots ultraljudsspecialist på kliniken)

• Inga SPA på barn; nästan inga EDA

• SPA på snitt men i princip inga andra gynekologiska patienter, 
genomsnittstid för ett snitt c:a 15-17 minuter



Uppvakningsavdelningen

• 8-9 platser (2-3 ssk) + 3 platser gyn (1 ssk)

• Inga föräldrar med på barnuppvaket

• Gyn bara öppet till kl 15:00, barn till kl 18:30, därefter övervakning på 
sal (eventuell parallellt) eller på BIVA 

• Patienter (de flesta) med LMA under spontanandning till 
uppvakningsavdelningen

• Väldigt stor omsättning







OP-program

• Inga op-planeringsmöten

• Ofta längre än 480 minuter på 480 minuter planerade

• Mellan 1 till 15 patienter per sal

• Morgonmöte anestesi kl 07:30-08:00

• Fr o m strax efter kl 08:00 alla personalkategorier på sal!

• Varannan tisdag utbildning för all personal till kl 08:30

• Strykning av op-salar bara om all personal i tjänst inklusive cheferna på sal!

• Övertid på många salar  



Tider – start, byten



















BIVA

• Under min tid 13-16 patienter av 22 möjliga

• Gemensam pediatrisk/anestesiologisk ledning, men dominerad av pediatrik 
(kardiologi)

• Alla typer av patienter med tydlig övervikt på hjärt-op-barn

• Dagtid 1 ansvarig ÖL pediatrik (och anestesi) + 3-4 mest specialister 

• Kväll och natt 2 mest specialister (då även ansvar för den kardiologiska avdelningen 
bredvid)

• c:a 9-10 kollegor delar på alla pass

• Ansvar för akut-/hjärtlarm, dagtid larmas även BIVA-ÖL anestesi, jourtid även jour 
barnanestesi

• 40-50% VUB-ssk, 2-3 patienter/ssk, ibland fler, inga usk

• Dagliga diskussioner om platserna trots regelverk för de opererande enheter; inga 
diskussioner runt akuta fall = överbeläggningar

• COBRA = Metavision  









Hygien

• Olgahospitalet påstås ha lågt antal infektioner med multiresistenta bakterier

• Annars i stort sett sämre hygien

• Långärmad rock, klockor, ringar, nedhängande långt hår

• Inga plastförkläden trots direktkontakt till barnen, (rätt så nya) op-kläder i tyg  

• Ingen bra tillgång till desinfektionsmedel och med detta mindre användande

• Mindre användande av handskar

• Men inga op-kläder utanför op, plastskor på op, alltid munskydd på sal

• LAF-tak (kanske därför frikostigare med att släppa in anestesin under 
uppdukningen)

• Bl a steril rock vid inläggande av alla (!) katetrar 



Avsked

• Lite svårt och känslosamt, då jag trivdes väldigt bra

• Fick mycket bra kontakt till kollegorna, ssk och operatörerna

• De skulle vilja ha mig kvar och erbjöd mig en ÖL-tjänst fr o m nov 2016 eller 
maj 2017.

• Jag var tillbaka i Stuttgart som föreläsare vid barnanestesi-kongress i 
november 2016

• Det var lättare att komma in i det tyska systemet igen efter över 15 år 

än tillbaka till Sverige efter 6 månader! 





Kanske provokativa tankar och funderingar om 
nödvändiga förändringar inom sjukvården i 
Sverige

Jag har inte svaren och lösningarna på alla de, men jag tycker att de bör 
diskuteras öppet!

Och jag påstår inte att vi inte jobbar och bara fikar! 



Behöver vi göra någonting?
Trots väntetiderna har vi:

Upplevd hälsa i EU-länderna 2015:

1: Irland 82,6%, 2: Cypern 80,3%, 3: Sverige 79,6%, ….. 21: Tyskland 64,6% 
Källa: Eurostat 

Kvalitetsindex ”Internationell jämförelse 2015”:

1: Sverige 0,14, ….. 10: Tyskland -0,03
Källa: OECD, WHO och EU

Eugen Roth
Was bringt den Doktor um sein Brot? a) die Gesundheit, b) der Tod.
Drum hält der Arzt, auf daß er lebe, uns zwischen beiden in der Schwebe.



Siffror som inbjuder till funderingar 1
(kanske svårt att jämföra, men ändå)

• Klinikum Stuttgart: 

2200 vårdplatser, 7000 medarbetare

c:a 50000 operationer,

genomsnitts-tid (dygn) på sjukhuset:  5,3 (utan psykiatri) / 4,7 barn / 3,6 gyn. / 4,1 förl.

c:a 500 millioner euro budget

• Akademiska sjukhuset: 

1000 vårdplatser, 8200 medarbetare

c:a 31000 operationer

genomsnitts-tid (dygn) på sjukhuset:  5,0 (utan psykiatri) / 4,8 barn / 2,6 gyn. / 2,5 förl.

c:a 8 miljarder svenska kronor budget



Siffror som inbjuder till funderingar 2

Länders sjukvårdsutgifter i andel av BNP Procent ”Internationell jämförelse 2015”:

Finland 8,95; Sverige 9,49; Norge 9,28; Danmark 10,87; Tyskland 11,25; USA 17,02
Källa: OECD Health Statistics

Antal vårdplatser i Europa per 1000 invånare 2013:

EU-genomsnittet: 5,3; i topp Tyskland: 8,3; i botten Sverige: 2,7
Källa: OECD

Tyskland har nästan inga väntetider till husläkare eller sjukhus.

Det finns dessutom 3 akutläkarsystem.

Många olika aktörer finns på sjukvårdsmarknaden.



Siffror som inbjuder till funderingar 3

I Sverige finns (2014) 11,1 sjuksköterskor per 1000 invånare;
en ökning med 15% mellan 1995 och 2010;
genomsnittet i OECD är 8,7.

I Sverige finns (2014) 3,9 läkare per 1000 invånare;
genomsnittet i OECD är 3,2.
Källa: OECD, SKL

Var är alla de?

Har vi verkligen läkar- och sjuksköterskebrist eller bör vi tittar på, vad de verkligen gör?

En ortoped i Tyskland opererar 3 x så mycket som en ortoped i Sverige. Husläkarna har 
många fler patienter.

Svenska läkare träffar (2013) knappt 900 patienter per år;                                  
genomsnittet i OECD är 2400.
Källa: OECD 



Sverige är antagligen 
landet med de flesta 
möten.

De mötas om allt möjligt 
med alla olika personal-
kategorier involverade.
Rätt så moderna är risk-
och konsekvensanalyser 
om vilken förändring 
som helst.

Även som chef hade jag 
bara marginella möjlig-
heter att ändra på det.

a



I oktober 2016 hade vi de längste operations-
köar någonsin.

Var har kö miljarderna hamnat?
Eventuellt bara in i kö miljardernas hantering och förvaltning?

Är det vettig att ge ännu mera pengar till sjukvården, som några partier nu lovar?

Eller bör vi titta på systemfel först?

Det är våra allas skattepengar, som riskerar att gå åt skogen igen! 

Vill vi inom sjukvården verkligen lösa kö situationen eller har en sådan situation även 
sina fördelar för oss?



Arbetsfördelningen läkare / ssk / usk

• Det förekommer för mycket dubbelarbete som t ex dokumentation.             
Renodla arbetsuppgifterna!

• Behöver vi verkligen specialist-ssk för allt fler uppgifter?                                          
Ska vi ha en operations-ssk vid alla även enklare ingrepp som t ex gastro-/ 
koloskopi? Kan inte vanliga ssk eller usk ta över det?

Kan inte vanliga ssk ta över en hel del arbetsuppgifter på IVA?

De vanliga ssk kan då bedömas under tiden och sedan skickas till betald VUB.  

• Kan inte läkare axlar fler uppgifter som att tvätta rent på operation eller sitta på 
op-sal som narkosläkare med stöd av en vanlig ssk eller usk?

• Varför vill vi läkare inte vara chefer längre? 



Har ssk-utbildningen blivit för akademiserad? 1

• I Tyskland är ssk-utbildningen en yrkesutbildning på 3 år.                                Vill man 
vidareutbilda sig, så ska man har jobbat minst 2 år – helst 6 månad inom det valda 
området - och sedan går man utbildningen yrkesparallellt på halvfart under 2 år.

• Det finns även möjlighet till:

Hochschulstudium
Hast du neben deinem Ausbildungsabschluss auch (Fach-)Hochschulreife, kannst du 

ein weiterführendes Studium anhängen – beispielsweise in den Studiengängen 
Pflegewissenschaften, Pflegemanagement, Pflegepädagogik oder 

Gesundheitsmanagement.

Die Medizinische Fakultät der Universität zu Köln startet gemeinsam mit der 
Krankenpflegeschule ab dem Wintersemester 2017/2018 den dualen Studiengang 

Klinische Pflege. Damit erwirbst du nach drei Jahren deinen Abschluss als Gesundheits-
und Krankenpfleger und machst im vierten Jahr noch den Bachelor.



Har ssk-utbildningen blivit för akademiserad? 2

• Jag upplever tilltagande problem med de praktiska kunskaper bland ssk efter 
utbildningen.

• Att tvätta rent på operationen har - enlig min uppfattning - blivit som ”en helig 
handling”. Så är det inte, när de mera erfarna, äldre op-ssk står vid bordet. De fram 
för allt yngre op-ssk vill under tvättningen helst inte ha operatören på plats.

• Vem läser alla uppsatser? Varför en till under en VUB, som bara sträcker sig över c:a 
10 månader?

• Och så snabbt jag vågar ta upp de frågorna, så påstås att jag efter alla år inte förstår 
de olika professionerna! Men en specialist-ssk med kanske 1-2 år erfarenhet kan det 
bättre.



Allt ska ta sin tid!

Enligt min erfarenhet finns det i Sverige ingen koppling mellan kvalitet 
och tidsåtgången.

Den oerfarna kan ta sig den tid han tycker behöva utan att kalla in hjälp i 
tid.

Och hen behöver inte lära sig att utföra ett visst arbetsmoment inom en 
rimlig tid.

Detta gäller alla yrkeskategorier.

Så är det inte i Tyskland.



På operationssalen väntar hela tiden alla på 
alla fram för allt operatören.

Här försvinner timmar varje dag på varje operationssal.

Men det finns tillräckligt med bra exempel även i Sverige!



Ska vi inte vara nöjda någon gång? 

• Vi har individuell lönesättning och inte tariff-lön – med all för- och nackdelar som t ex möjlighet att 
konkurrera ut olika enheter mot varann.

Vad är det som premieras vid lönesättningen? Hur kan man få högre lön?

Många berättar att det inte är patientarbetet, 

det är administrativa extrauppgifter, projekt, akademiska meriter eller chefsfunktioner, som 

genererar bättre lön!

• Vi läkare har en förmånlig jourersättningsmodell med höga ersättningsregler och mycket extra 
ledighet.

Sjuksköterskorna har ofta liknande Arbetstids-modeller. 

Låt oss vara nöjda och glada för de och inte kräva ännu mera! 

• Jag håller fullständigt med om att sjuksköterskorna är för dåligt betalda (inte bara i Sverige),

men de satsningar på löneutvecklingen angående ingångslönen respektive specialist-ssk löner har 

i alla fall i på Akademiska sjukhuset - enligt min bedömning - inte förbättrat personalsituationen.     



Slutsats?

Jag har under mina 17 år i Sverige jobbat med optimeringsfrågorna i alla 
möjliga sammanhang, grupper och funktioner

och tyvärr - måste jag inse – har misslyckats!

Kanske ska jag / vi bara ge upp?

Kulturen kan antagligen inte förändras.

Men då bör vi alla inte klaga över väntetiderna till bland annat cancervård, 
husläkaren eller psykiatrin! 


