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Endometrios: lång väg till



Sedan jag började jobba på Ka-
rolinska i våras har jag hunnit 
möta många människor och 
frågeställningar. Karolinska 
har ett stort vårduppdrag. 
Vi ger patienter den mest 

högspecialiserade vården som finns att få 
i landet. Patientnöjdhetsmätningar visar 
att nästan 90 procent av patienterna är 
nöjda med vården och vi ser överlag goda 
resultat på den vård vi ger. Förra året hade 
vi 1,35 miljoner patientbesök. 

Jag är ryggkirurg i botten och var för en 
tid sedan med på ett av alla dessa besök på 
Karolinska, en ryggoperation. Det är en 
ynnest att få vara med och se när professi-
onella vårdteam tar hand om patienterna 
och jag vill gärna nämna några av alla 
de fantastiska framsteg som görs inom 
vården på Karolinska:
l       Karolinska i Solna har lägst dödlighet 

vid hjärtkirurgi i Sverige.
l       På Karolinska tar det 18 dagar från ut-

redningsstart till diagnos när det gäl-
ler demens, jämfört med det nationella 
målet på 60 dagar. Det har förstås stor 
betydelse för patienten som snabbare 
kan få sin behandling. 

l       Vi gör fler än 200 organtransplanta-
tioner varje år inom lever, njure och 

pankreas. Efter att vi förbättrat rehabi-
literingsprogrammet har medianvård-
tiden minskat från 13 till 9 dagar.

Men, Karolinska har också gått igenom 
enorma förändringar de senaste åren, 
med nytt vårduppdrag, nya byggnader 
och ny teknik. Vi har också problem med 
ekonomin och gör därför nu många insat-
ser för att förbättra den och för att bättre 
kunna planera och styra vårdproduktion 
och ekonomi i framtiden. 

Om du vill följa mig i aktuella frågor läs 
gärna min blogg som jag skriver nästan 
varje vecka, den hittar du internt på Inuti 
liksom på karolinska.se och på twitter. ((())) 

FACEBOOK  
@Karolinska Universitetssjukhuset

TWITTER  
@KarolinskaUnsju

INSTAGRAM  
@karolinskaunivsjukh

LINKEDIN  
Karolinska Universitetssjukhuset
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Äntligen är Pedago-
giskt resurscentrum 
med lekterapin i 
Huddinge samlad 
på ett ställe. Det var 
Nellie som klippte 
det blågula bandet 
vid invigningen av de 
nya miljöerna. Hit är 
alla barn och tonår-
ingar på sjukhuset 
välkomna.

Hänt på
Karolinska

FOTO: CARIN TELLSTRÖM

KMAGASIN 1/20192



En tidning om och för oss på 
Karolinska Universitetssjuk-
huset. Du kan hitta tidningen 
på olika platser på sjukhuset. 
Det nya magasinet är inte helt 
nytt, utan vi har gjort om Ka-

rolinska Universitetssjukhusets perso-
naltidning, Karolina. Den vänder sig nu 
till en bredare målgrupp och har både 
medarbetare och patienter i åtanke. En 
viktig förklaring till förändringen är att 
vi sett att sjukhusets personaltidning 
även blir läst av patienter, närstående 
men också av andra besökare.

Vi som jobbar på Karolinska blir förstås 
nu inte utan ”egna” kommunikationska-
naler bara för att vi nu bjuder in fler till 
den här tidningen. Sedan tidigare får vi 
aktuell information som rör medarbe-
tarskapet och andra nyheter på intranä-
tet Inuti och i nyhetsbrev på tema- och 
funktionsnivå.

Det nya namnet är inte heller helt 
nytt, det finns redan på sjukhusets di-
gitala kmagasin.se, som sedan tidigare 
vänder sig till en bredare målgrupp. 
Därför kommer  också en hel del av 
innehållet i tryckta tidningen synas 
digitalt, på kmagasin.se och i sociala 
medier. Då kan, helt enkelt, fler ta del av 
allt intressant och livsviktigt som görs 
på sjukhuset. ((()))

Även i detta nummer
14. Digital smärtbehandling
17. AI – hjälp att hitta prostatacancer
22. I huvudet på en chefläkare
28. Sista ordet med Angelica Frithiof

”Hör gärna av dig till oss 
i redaktionen med tips, 
tankar och synpunker.”
SUSANNE BERGQVIST
REDAKTÖR

”
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08.Väntade 23 år 
på diagnos

Hallå där hjärtkirurg
Magnus Dalén
Vad är en minimalinvasiv 
hjärtoperation?

24.Så blir operations- 
instrumenten sterila
Vi tar en titt 
bakom kulisserna

18.

Välkommen  
till Kmagasin!
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”Nu ska en patient med hjärntumör 
få sin behandling. Hit kommer  
patienter med olika slags tumörer, 
både barn och vuxna.”
ANNA SUNDEMAN, OMVÅRDNADSCHEF

”

4
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En strålbehandling förbereds

Susan Kamareji, omvårdnadschef och Susanna 
Baltovic Tuomninen, specialistsjuksköterska på 
Strålbehandlingen applicerar en fixeringsmask 
för att inte patientens huvud ska röra på sig 
under strålbehandlingen av en hjärntumör. 
Laserstrålarna som syns på bilden används som 
stöd för inställningen.

Strålbehandlingen ger drygt 50 000 behand-
lingar per år. Till det används åtta så kallade 
linjäracceleratorer och det är en av dem som 
syns på bilden. Patienterna genomgår ofta flera 
behandlingar. Omkring 4 000 patienter får strål-
behandling här per år och varje behandlingsplan 
är unik. Som patient kan man ha behov av allt 
från 1 – 35 behandlingar.

Bilden ingår i ett pågående fotoprojekt mel-
lan Strålbehandlingen och fotografen Staffan 
Larsson.

Klockan 15.10, 9 September, 2019
Strålbehandlingen Karolinska
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När träffar du patienten? 
– Efter operationen, det gäller för pa-

tienterna att komma upp snabbt. Opereras 
de för aortabråck träffar jag dem även inn-
an, för att göra en spirometri, lungfunk-
tionsundersökning. Efter operationen 
kan de behöva övningar för gångträning, 
medan andra klarar sig själva. 

Vilket instrument använder du mest? 
– Gånghjälpmedel som rollator och 

gångbord. Även PEP-pipan är viktig för att 
få igång andningen och få patienten att ta 
djupare andetag, exempelvis om den inte 
kommer ur sängen. 

Vad är fördelarna med att jobba i team? 
– Det går inte att jobba annars, alla ser 

olika saker! 

När träffar du patienten?
– På mottagningen eller operation. 

När patienter kommer på remiss från 
öppenvården är det till exempel med 
aorta-aneurysm, upptäckt som bifynd vid 
röntgen. Patienten ges då information och 
plan för vårduppföljning. Jag träffar även 
patienter med nedsatt cirkulation i benen, 
där bedömning görs av livskvalitén. 
Utredning och behandling anpassas efter 
det. På operationsbordet är det vid öppen 
kirurgi där sjuka kärl rekonstrueras, eller 
endovaskulär kirurgi, där instrument förs 
in via kärl för ballongvidgning och för att 
sätta stent.

Vilket instrument använder du mest?
– Mitt kit med kirurgiska instrument 

för öppen kirurgi eller kateterburen tek-
nik. Jag tittar också på röntgenbilder, och 
planerar kirurgiska ingrepp med penna 
och skissblock.

Vad är fördelarna med att jobba i team? 
– Professionerna måste samarbeta 

för att ge bästa möjliga vård. Exempelvis 
på ronden, då alla är samlade, får vi en 
gemensam bild. Alla olika professioner 
hjälper patienten rätt i vårdförloppet.

När träffar du patienten? 
– Innan de går på läkarbesök, då jag mä-

ter blodtryck i ben och armar och bedömer 
sår.  Sedan har jag mottagning där jag följer 
upp patienter som exempelvis opererat 
benen. Många patienter återkommer, så jag 
känner dem bra. Det är väldigt roligt att se 
patienter på återbesök, de är ofta helt nya 
personer jämfört med när de var inlagda på 
avdelningen. 

Vilket instrument använder du mest?
– Dopplern! För att kunna lyssna på 

kärlen på fötterna och mäta ankeltryck och 
blodtryck i benen, det går inte med vanligt 
stetoskop. Dels mäter vi cirkulationen i 
benet, dels ser vi om kärlrekonstruktioner-
na fungerar bra.

Vad är fördelarna med att jobba i team? 
– Det fungerar inte om man inte jobbar 

ihop. Alla har olika kunskaper och har tid 
för olika delar. Och patienten är en avgöran-
de del av teamet, deras kunskap och syn på 
sin sjukdom är jätteviktig! 

Maria Anderfjärd Ulrika Palmer Kazen Gun Ståhlberg
sjuksköterska läkare sjukgymnast

AKTUELLT

Operationsbyggnad på gång i Huddinge
För tre år sedan var det byggstart. Här finns plats för operation, 
diagnostisk röntgen och interventionsverksamhet, det vill säga olika 
typer av ingrepp med bild- och funktionsutrustning som stöd. I den 
toppmoderna byggnaden finns också en sterilenhet som steriliserar 
de instrument som vårdteamen använder.

Karolinska tar över ansvaret för huset 19 december och under 
första halvåret 2020 planeras verksamheten gå igång. På 29 000 
kvadratmeter finns bland annat 23 operationssalar, Bild och funk-
tion, hybridsalar, sterilenhet och personalutrymmen.

Kärlkirurgi steg för steg TEXT & FOTO: CARIN TELLSTRÖM

FOTO: CATARINA THEPPER

På plan 11, Hjärta och kärl i Solna, är 
perifera kärlsjukdomar i fokus. Som 
”fönstertittarsjukan” – nedsatt cirku-
lation i benen, och aorta-aneurysm. 
Kärl som opereras här finns  utanför 
hjärtat och hjärnan. 

KMAGASIN 1/20196
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Hårdträning för
katastrofläge
Det sprakar till i kommunikations-
radion Rakel på Intensivakuten i 
Solna. Regionen rapporterar om 
explosioner på Stockholms central. 
Minuter senare kommer de första 
patienterna till akuten. De första 
av många, allt inom ramen för 
övningen Surge Capacity, som hölls 
tidigare i år i Solna. Övningen gick ut 
på att hitta den maxnivå av patien-
ter som Karolinska kan ta emot vid 
en katastrof.

FOTO: CARIN TELLSTRÖM

Ny mottagning för 
multisjuka äldre

Äldre, multisjuka patienter som söker 
akutvård har nu en egen mottagning på 
Karolinska Huddinge. Här kan patienter 
som söker akut få tid om de är i fortsatt 
behov av vård men inte behöver bli 
inlagda. 

– Nu kan akuten skriva ut patienter-
na, samtidigt som ett besök bokas in 
hos oss dagen därpå. Det ger ett bättre 
omhändertagande, så att patienterna 
inte blir inneliggande, när det inte är det 
de behöver, säger Frida Peelen, omvård-
nadschef på mottagningen.

Genom att korta tiden på akuten för 
dessa patienter som ofta är multisjuka, 
minskar risken för trycksår och vårdre-
laterade infektioner. 

– På det här sättet så kan de 
som har behov av slutenvård få det, 
samtidigt som vi inte tappar de som 
är i behov av annan vård, säger Frida 
Peelen.

När patienterna kommer till sitt 
inbokade besök på mottagningen får 
de träffa läkare, sjuksköterskor och 
undersköterskor.

– Vi har ett multiprofessionellt 
team med exempelvis även dietister, 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter. 
Behandlingen styrs av patientens behov, 
förklarar Frida Peelen. 

På mottagningen bedöms patienten, 
får behandling och en plan för fortsatt 
vård, där bland annat vårdcentral kan 
kontaktas om det behövs. 

Krafttag mot livsfarligt tillstånd
Region Stockholm har tillsammans med sjuk-
husen tagit fram det första regionala vårdpro-
grammet för sepsis i Sverige. Programmet ska 
leda till likvärdig behandling, oavsett var 
i regionen patienter söker vård.

– Det behövs utbild-
ningsinsatser och 
rutiner som underlättar 
diagnosticering och 
hur vi kan bli bättre 
på att snabbt iden-
tifiera symtomen 
på sepsis under 
patientens vistelse 
i  vården, säger 
Kristoffer Strålin, 
huvudförfattare för 
vårdprogrammet och 
överläkare på Karolinska.

Flera studier har visat att 
tiden till antibiotikabehandling är 
mycket viktig för överlevnaden vid sepsis. 

Sveriges Kommuner och Landsting har valt 

ut 10 diagnosgrupper för så kallade nationella 
standardiserade vårdförlopp där sepsis är 
en av dem. Målet är att ta fram en nationell 

riktlinje för hur sepsis ska behandlas 
oavsett var i landet en patient 

söker sjukvård. Kristoffer 
Strålin leder även uppstar-

ten av denna.

Sepsis är en av våra 
vanligaste dödsor-
saker, vanligare än 
både hjärtinfarkt och 
de fyra vanligaste 
cancerformerna 

tillsammans. I Sverige 
insjuknar årligen 40 000 

personer varav mer än 
6 000 avlider. 70 procent 

insjuknar i hemmet medan 30 
procent får sepsis under en sjukhus-

vistelse. Globalt drabbas årligen omkring 40 
miljoner och 6 miljoner av dem dör.

”Det finns stora fördelar med njur- 
transplantationer med levande donatorer, 
det gör väntelistan med njurpatienter
betydligt kortare.”
Säger Lars Wennberg som leder njurbytesprogrammet STEP på Karolinska där flera 
donatorer och mottagare är inblandade. Nu kan fler personer än tidigare genomgå 
njurtransplantationer, tack vare en databas och en matchningsalgoritm.

”

FOTO: CARIN TELLSTRÖM
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– Jag tycker att man ofta bara 
pratar om endometrios som en 
smärtsam sjukdom. Hur det är 
att leva med endometriosens 
allvarligare sidor syns sällan, 
säger Annika Henrik-Klemens.

KMAGASIN 1/20198
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Kunskapen om endometrios har varit bristfällig trots  
att sjukdomen är vanlig och känd sedan länge. 

– De flesta tänker på menssmärtor och det anses  
ju inte vara så farligt. Men det finns fler och värre konse-
kvenser, säger Annika Henrik-Klemens, som har drabbats 
hårt efter att ha fått vänta 23 år på sin diagnos.

ta på allvar
TEXT CATARINA THEPPER
FOTO JENNIFER GLANS

En smärta att 
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 var först när utväxterna 
i levern upptäcktes som 
hennes symtom blev tagna 
på allvar. Var det cancer? 

På Karolinska i Huddinge 
började läkarnas misstankar ta en annan riktning 
när de såg i journalen att Annika sökt vård i många 
år för svåra smärtor vid menstruation. Då var det 
andra gången på ett halvår som hon kom till sjuk-
huset med akuta buksmärtor som tycktes sitta på 
ett annat ställe och kändes annorlunda än smär-
torna hon upplevt varje månad sedan 12-årsåldern.

– Det bestämdes att jag skulle göra en endome-
triosutredning. Äntligen, tänkte jag, för jag hade 
sedan länge misstänkt att jag hade sjukdomen. 

Det enda säkra sättet att få visshet om endo-
metrios är genom att göra en undersökning med 
titthålskirurgi, så kallad lapraskopi. Den som gjor-
des på Annika gav ett tydligt svar men beskedet 
kom ändå som en kalldusch. Hela hennes buk var 
insnärjd i endometrios.  

– Jag har en av de värre formerna av sjukdomen. 
Det var som ett segt nät, tuggummi, som lagt sig 
runt mina inre organ. Endometriosen fanns runt 
äggstockarna, runt blåsan, runt tarmarna och hade 
nått ända ned i ljumskarna på mig under alla år 
som den hade fått fritt spelrum. 

Endometrios innebär att livmoderlika celler fastnar 
och växer vidare på andra ställen i kroppen. Varför 
cellerna beter sig så och exakt hur det går till, vet 
man ännu ganska lite om. Vid varje ny menstrua-
tion blöder de förrymda cellerna på sina nya plat-
ser och sprider sig ännu mer. Där de slår sig ned 
kan det uppstå sår och när dessa läker kan det växa 
in tunna, känsliga, nervfibrer. Både blödningarna 
och ärrbildningarna gör ont. 

– Därför kan endometrios som inte behandlas 
bli värre. Om livmoderslemhinna vävs in i livmo-
dermuskeln kan det leda till en väldigt besvärlig 
kramp. Då blir smärtan ständig och inte begränsad 
till menstruation, förklarar Annica Rhodin, smärt-
läkare vid Endometrioscentrum Huddinge.

Så många som var tionde kvinna i Sverige tros 
vara drabbad av endometrios, men det är ovanli-
gare med svåra besvär och extremt ovanligt att 
sjukdomen sprider sig till ett organ som levern.

För Annika Henrik-Klemens blev nästa steg 
kemiskt klimakterium. Hon fick ta ett läkemedel 
som skulle få hennes menstruationer att upphöra 
och kanske få utväxterna i levern att minska och 
försvinna. 

Det

Nationell satsning
Socialstyrelsen kom 2018 med nationella riktlinjer för 
vård av endometrios. Under 2018–2019 kom de också 
med en rapport som utvärderar vårdens insatser. Med-
vetenheten och kunskapen om sjukdomen behöver öka 
både inom elevhälsa, primärvård och specialistvård, an-
ser de, och efterlyser bättre rutiner för smärtlindring för 
endometriospatienter. De vill också se fler multiprofessi-
onella endometriosteam på fler kvinnokliniker i landet. 

Läs mer på www.socialstyrelsen.se/endometrios

KMAGASIN 1/201910
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”– Men när inget hade förändrats på två månader 
blev det skarpt läge.

Hon lades in på Huddinge för en operation då en 
bit av hennes lever togs bort. Ett stort ingrepp som 
kräver lång rehabilitering för att komma tillbaka 
till vardag och arbetsliv. Men för Annika tog det 
inte slut där. Nästa svåra besked kom under ett 
återbesök.

– Om du vill ha barn, så är det nu det måste ske, 
sa min läkare, och förklarade att mina menstru-
ationer måste upphöra. Endometriosen hade nu 
även spridit sig till njurarna. 

Annika var singel och hade alltid föreställt sig att 
glädjen och ansvaret i föräldraskap skulle delas 
med en partner. Att bli ensamförälder kändes inte 
som ett alternativ och därför tackade hon nej till en 
provrörsbefruktning. Ett halvår senare opererades 
hennes livmoder och äggstockar bort.

– Idag är mina menstruationer borta, vilket är 
fantastiskt! Det går nästan inte att beskriva lättna-
den att slippa ha så ont varje månad. Men det är en 

”Smärtan är 
som taggtråd 
som dras åt om 
dina inre organ.”
ANNIKA HENRIK-KLEMENS

stor sorg att inte kunnat få egna barn. Det är ett av 
de svåraste beslut jag tagit! 

Hon torkar bort fukten ur pannan med en servett 
och förklarar att det inte är på grund av nervositet, 
utan vallningar. Att hamna i klimakteriet vid 37 års 
ålder har konsekvenser som extrem trötthet och 
risk för benskörhet. Annika Henrik-Klemens har 
dessutom fortfarande besvärliga smärtor och lider 
av komplikationer från den senaste operationen och 
använder idag kateter för att kunna tömma blåsan 
ordentligt. Varje dag börjar med 12 olika läkemedel.

– Det är en kamp att orka upp ur sängen. Utan 
min tro och min familj hade jag aldrig klarat det. 
Men jag vill gärna berätta min historia för att 
andra; unga tjejer, äldre kvinnor, föräldrar, måste 
förstå att de ska stå på sig och kräva en riktig 
utredning om de har misstankar om endometrios. 
Ge inte upp!

Under alla år som hon sökt hjälp har hon aldrig 
fått höra något annat än att mensvärk är något 
normalt, att hon inte är sjuk. Trots att hon blött 
”som Niagarafallen” och haft så ont att hon behövt 
kramplösande. Ofta inte kunna gå till jobb och 
skolan, och legat hemma i sängen utan att kunna 
röra på sig. 

– Jag såg en bild en gång som beskriver väldigt 
bra hur det känns. Smärtan är som taggtråd som 
dras åt om dina inre organ. 

Trots allt tycker hon att det finns ljus i fram-
tiden. Drömmen just nu handlar om att klara av 
att jobba 75 procent på förskolan där hon har sitt 
arbete.

– Jag är glad för att jag äntligen får hjälp. Och 
livet går inte i repris – det är i direktsändning. Jag 
hoppas på en framtid där jag träffar en partner 
och kanske kan ta hand om barn som har det svårt 
genom att skapa ett familjehem. 

På Endometrioscentrum i Huddinge har man 
hört många berättelser som liknar Annikas. Om 
smärta och maktlöshet. Om patienter som gång på 
gång sökt vård utan att få hjälp eller ens förståelse. 
I snitt får en patient vänta åtta år på rätt diagnos, 
trots att kunskapen om sjukdomen inte är ny.

– Det har funnits en slags nonchalans, både i 
vården och samhället. En inställning som handlat 
om att mensvärk är helt naturligt och inget att bry 
sig om. Man har inte tagit symtomen och de här 
kvinnorna på allvar, säger Inger Broström Aurell, 
kontaktssjuksköterska på Endometrioscentrum i 
Huddinge.

– När vi träffar de här kvinnorna har många 

FOTO: CARIN TELLSTRÖM
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Hon är specialist på bäckenbotten, en muskel 
som det är ganska lite känt om. Kanske för att den 
är så inbäddad i våra kroppar där den bland annat 
har som uppgift att hålla organen på plats.  Behand-
lingen som Anna Skawonius ger liknar en vanlig 
gynekologisk undersökning men går ut på att på 
nytt lära sig hur man slappnar av i bäckenbotten.

– Ofta måste patienten och jag börja med att 
varsamt träna på att göra själva undersökningen, 
för den kan skapa obehag i sig.

Endometriosteamets arbete leder oftast till någon 
form av lindring för patienterna, även om alla inte 
blir helt smärtfria. 

Anna Skawonius berättar att många patienter 
börjar med att försöka övertyga teamet om att de 
verkligen har ont, helt i onödan. De har blivit miss-
trodda så länge att de inte förväntar sig att någon 
ska lyssna. 

– Oss behöver de ju inte övertyga. De här patien-
ternas historier kan göra mig ledsen. Ändå är det en 
härlig grupp att få arbeta med för de har så adekvata 
mål, som att få arbeta, att fungera i vardagen, att få 
ha sex, få barn. Det är fantastiskt de gånger vi kan 
hjälpa dem till en bättre livskvalitet.  ((()))

börjat tvivla på sig själva. De frågar sig; om den här 
smärtan är naturlig– varför klarar inte jag att gå 
till jobbet? 

Inger Broström påpekar att det finns många 
kunniga gynekologer som behandlar endometrios 
framgångsrikt i öppenvården, där majoriteten 
av den här patientgruppen får hjälp. Att få stopp 
på blödningarna, vilket görs genom hormonbe-
handling, tillsammans med rätt smärtbehandling, 
är tillräckligt för det stora flertalet om hjälpen 
kommer i tid.  

Endometrioscentrum finns i Huddinge, Stock-
holm, Uppsala, Falun och Malmö. Hit remitteras 
patienter som behöver utredas för att få diagnosen 
fastställd eller för alternativ då deras äkemedelsbe-
handling inte fungerar. Hit kommer också de rik-
tigt svåra och långt gångna fallen. Några patienter 
opereras. Fördelar och nackdelar med att ta bort 
endometrios kirurgiskt är något som diskuterats 
mycket i vården och i patientföreningar de senaste 
åren, men som vården om möjligt undviker efter-
som det är en komplicerad operation som i värsta 
fall kan påverka fertiliteten.

– Ärrbildningen kan också leda till smärta, 
så det är ingen enkel lösning, säger smärtläkare 
Annica Rhodin.

Endometrioscentrum i Huddinge har ungefär 
600 inskrivna patienter och får ungefär 300 nya 
remisser på ett år. I behandlingsteamet ingår 
gynekolog, kontaktsjuksköterska, två fysiotera-
peuter med olika specialiseringar, kurator, sexolog, 
psykiatriker, uroterapeut, smärtläkare och beroen-
deläkare. 

– För våra svåra fall behövs verkligen hela tea-
met. Varje kvinnas behov ser olika ut och det är inte 
ovanligt att de har det kämpigt på flera håll i livet. 
Ofta har de varit sjukskrivna och missat mycket i 
jobb eller studier, säger Inger Broström Aurell. 

Specialistsjukgymnast Anna Skawonius är en 
viktig del av teamet. Bakom den stora rehabsalens 
gymnastikgolv har hon ett litet mottagningsrum 
där hon hjälper patienter med livsfunktioner de 
flesta av oss tar för givna. Smärtor påverkar näm-
ligen kroppen negativt, inte bara här och nu, utan 
också på sikt.

– När det gör ont spänns muskler reflexmässigt 
kring området där det gör ont. De här patienterna 
kan få samlagssmärtor på grund av slidkramp. De 
kan också få bekymmer med att tömma blåsa och 
tarm. Det är inte ovanligt att de har en IBS-diag-
nos, säger Anna Skawonius.



Endometriosteamet på 
Karolinska med gynekolog, 
kontaktsjuksköterska, två 
fysioterapeuter med olika 
specialiseringar, kurator, sex-
olog, psykiatriker, uroterapeut, 
smärtläkare och beroendelä-
kare. 
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Anna Skawonius ingår i endometriosteamet. 
Hon ger behandling för att minska smärta och 

spänningar i bäckenbotten.

”För våra svåra fall behövs 
verkligen hela teamet. Varje 
kvinnas behov ser olika ut 
och det är inte ovanligt att 
det har det kämpigt på flera 
håll i livet.”
ANNICA RHODIN, SMÄRTLÄKARE

”

Tecken på endometrios
l  Du får mycket ont när du har mens.
l  Du har smärtor långt in i slidan och i magen när du har 

slidsamlag.
l  Du har symtom som liknar urinvägsinfektion. Du kan 

till exempel känna dig kissnödig ofta eller ha svårt att 
komma igång och kissa.

l  Du har symtom som liknar IBS, som till exempel diarré 
eller förstoppning.

l  Det gör ont när du kissar eller bajsar.
l  Du har blod i kisset eller bajset i samband med mens.
l  Du känner dig allmänt sjuk, trött, illamående och har 

feber.
l  Det är svårt att bli gravid.
l  Du har längre och rikligare mens.
  Källa: 1177 Vårdgiuden
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Terapi i mobilen för att lära         sig leva med smärtan 
Tänk dig ett liv med ständig smärta, en smär-
ta som inga piller hjälper mot. Begränsningar-
na kan vara både fysiska och psykiska. Men 
det finns metoder för att nå fram till en bättre 
vardag.

Jenny Rickardsson och Charlotte 
Gentili arbetar sedan flera år med att 
ge KBT-behandling till smärtpatienter 
enligt en metod som tagits fram av 
psykologen Rikard Wicksell på Karo-
linska. Det är en variant av kognitiv 

beteendeterapi som kallas ACT, Acceptance and 
Commitment Therapy.  För patienterna handlar 
det inte om att bli av med smärtan, vilket många 
förstås hoppas på inledningsvis, utan att acceptera 
den och utmana sig till att kunna göra sådant man 
saknat i livet.

– Ofta lägger de här patienterna enormt mycket 
kraft på att göra smärtan så liten som möjligt, 
vilket dränerar dem på energi. Man blir trött av 

Patienterna får ett avsnitt  
med kort information, några 

frågor och en uppgift att 
arbeta med varje dag.

att försöka hålla något stången dygnet runt, säger 
Charlotte Gentili.

Långvarig och funktionshindrande smärta, 
smärta som det inte är möjligt att medicinera eller 
operera sig fri från, kan ha många orsaker. Den 
kan bero på kroniska sjukdomar som till exempel 
MS. Men det kan också ligga en skada i botten.

– Skadan kanske är utläkt för länge sedan, men 
smärtan finns kvar eftersom smärtsystemet har 
börjat fungera annorlunda. Det är ganska vanligt 
vid till exempel diskbråck, säger Jenny Rickardsson.

En stor andel av de här patienterna är också depri-
merade. 

– Det tror vi är en följd av att man har minskat 
sina aktiviteter. Men vi vet att det också kan gå 
åt andra hållet. Depression är en riskfaktor för att 
utveckla kronisk smärta, säger Charlotte Gentili.

Under ACT tränas patienterna i att lägga märke 
till sina känslor och tankar när det gör ont och 
sedan flytta tillbaka fokus till det som de verkligen 
vill ägna sin tid åt. Målet är att klara av sådant som 
är viktigt i livet, men som de inte orkar med efter-
som det gör för ont. För någon kan det handla om 

TEXT CATARINA THEPPER
FOTO CATARINA THEPPER, 
UNSPLASH

AKTUELLT
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Terapi i mobilen för att lära         sig leva med smärtan 

Målet är att klara av sådant 
som är viktigt i livet men som 
man inte orkar med längre 
eftersom det gör för ont.

att åka till stallet och rida igen.  Någon annan kan 
längta efter något så enkelt som att kunna sitta på 
golvet och leka med sin treåring.  

– I början kan det kännas avigt att hålla smär-
tan nära, men faktum är att man orkar mycket mer 
och behåller fokus. Frustrationen, sorgen, ilskan 
och rädslan som lätt väcks när man har ont får 
också finnas där, men behöver inte störa, förklarar 
Charlotte Gentili.

Många KBT-behandlingar har visat sig fungera 
bra i digital version. Charlotte Gentili och Jenny 
Rickardsson driver var sitt forskningsprojekt för 
att se om ACT också kan fungera via datorn (iACT) 
och mobilen (ACTsmart).

Patienterna som deltar får ett avsnitt med kort 
information, några frågor och en uppgift att arbeta 
med via sin dator eller mobiltelefon varje dag.

– Att göra lite varje dag tror vi är mycket bättre 
än att ägna många timmar åt tung läsning vid ett 
enda tillfälle, säger Jenny Rickardsson.

Trots att de inte träffar patienterna ansikte 
mot ansikte under behandlingstiden, har de haft 
mycket kontakt genom återkoppling på hemupp-

gifterna, stöttning inför speciella utmaningar eller 
svar på frågor. 

Digital terapi är effektiv. Här finns en möjlighet 
att nå ut till många. Men det kan också finnas 
andra fördelar jämfört med en konventionell sam-
talsterapi.

– Jag är närvarande i patientens vardag på ett 
helt annat sätt. När de stöter på problem och står 
och stampar behöver vi inte vänta en vecka tills vi 
träffas nästa gång, säger Jenny Rickardsson.

Med hjälp av deltagarnas synpunkter på den digita-
la behandlingen och user experience-experter från 
Karolinska Institutets universitetsbibliotek, har 
de försökt göra e-tjänsten eller appen så användar-
vänlig som möjligt, både tekniskt och innehålls-
mässigt. De har gjort tre vetenskapliga utvärde-
ringar så här långt.  Resultatet visar att många av 
deltagarna har fått en förbättrad funktionsförmåga 
och är mindre påverkade av sin smärta i vardagen. 

– Även om smärtan skriker ”nej låt bli”, har de 
klarat att ta steg mot att göra något som de själva 
vill. Ettårsuppföljningarna visar också att resulta-
tet håller i sig, säger Charlotte Gentili. ((())) 

”Jag är närvarande i 
patientens vardag på 
ett helt annat sätt.”
JENNY RICKARDSSON

”I början kan det 
kännas avigt att hålla 
smärtan nära.”
CHARLOTTE GENTILI

”

”

Se filmen 
där Jenny 
Rickards-
son och  
Charlotte 
Gentili berättar mer om 
digital smärtbehandling 
på www.kmagasin.se 
eller scanna QR-koden.
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Lättare att 
andas för de 
allra minsta
rPAP är ett andningshjälpmedel 
för mycket för tidigt födda barn. 
Utvecklingsarbetet har pågått i 
många år och är ett samarbete 
mellan Snorri Donaldsson och 
Baldvin Jonsson från Karolinska 
och Thomas Drevhammar och 
Kjell Nilsson från Östersunds 
sjukhus. Under 2019 fick de ett 
innovationspris från bransch- 
organisationen Medtech4Health.

rPAP kan i många fall ersätta 
respiratorvård till för tidigt födda 
som har omogna lungor, känsliga 
för skador från tryck och syrgas. 
Den här tekniken hjälper barnet 
att få igång sin egen andning.

Två slangar med luft: En 
slang förser CPAP-generatorn 
med luft. Den andra slangen 
används då man behöver ge 
ett manuellt andetag.

Nasala prongs – via 
dessa går luft in i näsan 
utan läckage. Nyfödda 
har lättare att andas ge-
nom näsan. Näsandning 
är en förutsättning för att 
amma effektivt.

Övertrycksventilering. Om 
barnet inte andas kan det få 
ett extra andetag manuellt ge-
nom att läkaren under en kort 
stund sätter ett finger mot den 
här öppningen. Då ökar luft-
flödet/trycket i andetaget. 

CPAP-generator. 
Här smalnas luftflödet av till 
en jetstråle, vilket skapar det 
tryck som håller lungan öppen 
(CPAP-trycket). Jetstrålen har 
en specifik vinkel (30 grader) 
vilket gör att den drar med sig 
extra luft och kan förstärka 
både in- och utandning. 

Driver. Styr gasflödet i 
systemet. Mätaren visar 
det inställda CPAP-trycket 
(Continuous Airway  
Pressure) i cm/vatten.

Ratt för att ställa in det 
kontinuerliga trycket, 
CPAP-trycket, i lungan. 
CPAP-trycket håller lungan 
öppen. Det motsvarar ett 
basalt grundtryck som alltid 
måste finnas för att lungor 
inte ska falla ihop.

Ratt för att 
ställa in tryck-
et om man 
behöver ge 
extra andetag 
till patienten.

TEXT CATARINA THEPPER
FOTO DANISH SAROEE 
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vida överträffa en erfaren specialist inom radiologi, 
med flera års erfarenhet av att tolka magnetkame-
raundersökningar för prostatacancer. Om vi lyckas, 
ska denna AI bidra till en säkrare och snabbare 
handläggning av en stor patientgrupp där tidsspa-
rande är av absolut yttersta vikt. 

Ett första blodprov ger en bild av vilka män som är 
i riskzonen för prostatacancer. Visar de biokemiska 
och genetiska markörerna i blodprovet en ökad risk 
för prostatacancer görs en magnetkameraunder-
sökning av prostatan. På magnetkamerans bilder 
ritas därefter både prostatan och tumörmisstänkta 
områden in. Dessa områden matchas sedan med 
ultraljudsbilder av prostatan. På det sättet skapas en 
bättre bild av prostatacancern, och provtagningsnå-
len kan sättas mer exakt än dagens metod där läkar-
na på måfå tar biopsier med provtagningsnålen. 

Här behövs AI för att stötta radiologerna. Med 
hjälp av stora mängder bilder från magnetkame-
raundersökningar utvecklas en algoritm som 
kan läsa bilderna bättre, snabbare och säkrare än 
människan. 

– Algoritmen kan hitta bildinformation som vi 
inte kan tolka, och har fördelen av att inte bli störd 
eller göra misstag som en radiolog skulle kunna göra 
i en stressig vardag, säger Fredrik Jäderling, Institu-
tionen för Molekylär Medicin och Kirurgi på KI.  ((()))

Metoden för att hitta prostatacancer 
idag går ut på att systematiskt sticka 
i prostatan utan att veta var tumören 
sitter, och chansa på att träffa can-
cern med provtagningsnålen. 

De diagnostiska metoder som an-
vänds i dag för att hitta prostatacancer är långt ifrån 
tillräckliga för att Socialstyrelsen ska godkänna 
dem för ett nationellt screeningprogram. 

Men med hjälp av kombinationen magnetka-
meraundersökningar och artificiell intelligens, AI, 
hoppas ett forskarlag på Karolinska kunna hitta en 
viktig pusselbit för att kunna starta ett fungerande 
screeningprogram. Projektet startade hösten 2019.

Patrick Masaba, ST-läkare inom radiologi på Karo-
linska Universitetssjukhuset, och doktorand inom 
medicinsk AI vid KI, förklarar: 

– Vi vill skapa ett verktyg, en artificiell intelli-
gens, med oöverträffad diagnostikförmåga. Den ska 

AI – vägen mot att hitta  
prostatacancer via screening 
Ett screeningprogram för prostatacancer, på 
samma sätt som för bröst- och livmoderhals- 
cancer skulle rädda tusentals liv. Men mer  
kunskap krävs, och hjälp av artificiell intelligens.
TEXT & FOTO CARIN TELLSTRÖM 

Prostatacancer- 
studien

l  Studien är ett samarbete mellan 
Karolinska Universitetssjukhuset, 
Karolinska institutet, SECTRA AB 
samt Centre for Medical Image 
Science and Visualization (CMIV), 
Analytic Imaging Diagnostic Are-
na(AIDA) samt Medtech4health. 

l  Finansiärerna bakom Patrick 
Masabas doktorandprojekt, där 
studien ingår, är: Innovationsfon-
den-KI, Prostatacancerförbundet 
samt Medtech4Health.

”Vi vill skapa  
ett verktyg, en  
artificiell intelligens, 
med oöverträffad  
diagnostikförmåga.”

PATRICK MASABA

”

Ett forskningsprojekt på Karolinska vill öka kun- 
skapen om prostatacancer, inför framtida screening. 

Från vänster Fredrik Jäderling, Patrick Masaba.
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Så blir operations- 
instrumenten sterila
Dygnet runt, året runt förser "sterilen" i Solna 
hela sjukhusets operationsverksamhet med 
instrument. Kmagasin tog en titt bakom  
kulisserna – på en omständlig process.
13 000 operationsgaller och särpackade instru-
ment passerar varje månad genom sterilflödet på 
Karolinska i Solna. Sedan den nya sjukhusbygg-
naden stod klar 2016 finns här en av Sveriges 
modernaste sterilanläggningar. 

Sterilflödet går ut på att husera sterilenheten 
på en enda plats i sjukhuset. Tidigare, i den gamla 
sjukhusbyggnaden i Solna, fanns separata sterilen-
heter på avdelningarna, liksom en större enhet för 
centraloperations behov. 

Sterilflödescykeln börjar med att robotvagnar 
förser sterilenheten med använda instrument från 
operationer runtom på sjukhuset. Väl på sterilan-
läggningen tvättas och sterilbehandlas instrumen-

ten. Processen är noggrann, med början i försköl-
jen, via ultraljudsbadet och diskdesinfektorn som 
gör godset höggradigt rent. Sedan till manuell 
granskning av två par ögon, och packning av hela 
operationsgaller, och slutligen sterilisering i auto-
klaven. Genom hela processen finns spårbarhet på 
samtliga instrument, allt för att kunna se exakt var 
i processen instrumenten befinner sig. 

Flödet innebär också att opererande verksamhe-
ter beställer det de behöver till operationerna, och 
får instrumenten framkörda till sin operationssal 
från det centrala förrådet. Det vill säga just-in-ti-
me-principen, JIT, som är en del av sterilflödet. 

För närvarande pågår ett omfattande förbättrings-
arbete för att nå målsättningarna kring kvalitet 
och leveranssäkerhet under 2019. Bland annat har 
sterilförrådets yta liksom maskinparken utökats, 
och insatser görs för att cyklerna i sterilprocessen 
ska kunna kortas.

Tanken är att sterilprocessen ska avlasta de ope-
rerande verksamheterna, som tidigare gjorde delar 
av den sterila processen själva.((()))

TEXT & FOTO  
CARIN TELLSTRÖM 

Efter att instru-
menten kommit 
från operation 
sorteras de i galler, 
tvättas i en förskölj, 
för att därefter 
dyka ner i ett ultra-
ljudsbad. 
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Filmtips: Steriltekni-
ken – så funkar det!
https://www.youtube.
com/watch?v=79uD-
ucz-LYA

Efter att ha körts i en 
diskdesinfektor kont-
rolleras instrumenten. 
Dels renheten, dels att 
operationsgallren är 
kompletta. 

Dubbelkontrollen sker 
med två par ögon. 
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”13 000 operationsgaller och  
särpackade instrument passerar varje 
månad genom sterilflödet på  
Karolinska i Solna.” 

”

Sterilprocessen 
1) Förskölj som tar bort synlig smuts från 
instrumenten. 
2) Ultraljudsbad som skakar loss små partiklar 
med hjälp av ultraljudsvågor, det vill säga små 
mikroskopiska bubblor som slår emot instru-
menten och gör att smuts försvinner. 
3) Diskdesinfektor som gör instrumenten 
höggradigt rena. 
4) Instrumenten genomgår sedan en dub-
belkontroll, av två par ögon, för att se att 
instrumenten är rena och att operationsgallren 
kompletta, innan de läggs i emballage för att 
sedan sterileras. 
5) De emballerade operationsgallren, liksom 
extrainstrument, körs genom autoklaven, där 
ånga kommer åt instrumenten överallt och ger 
dem en ytsterilisering. 
6) Därefter går de emballerade gallren till 
förrådet. När ett operationslag har en ny 
operation på gång, akut eller planerad, läggs 
en beställning, varefter en AGV-robot kommer 
och hämtar rätt operationsgaller och kör det till 
operationslaget på avdelningen. 
7) Ett operationsgaller är ett set med typiska 
instrument som operationspersonalen behöver 
för en bestämd typ av operation. Det finns 
väldigt många olika typer av galler beroende på 
vilka ingrepp som ska utföras. 

De sista stegen i processen är att 
packa instrumenten och sedan köra de 

emballerade gallren i autoklaven, 
där de får en ytsterilisering. 

De steriliserade, emballerade instrumenten läggs sedan i förrådet, 
där de kan beställas fram av opererande verksamheter. 
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Karolinska.se 
mer tillgänglig
Tillgängligheten på www.karolinska.
se är ännu bättre. Det finns numera 
möjlighet att få innehållet på webben 
uppläst. Gå in på www.karolinska.se så 
hittar du ett öra på sidorna. Klicka på 
örat, då startar uppläsningen. Denna 
tillgänglighetsanpassning följer de 
direktiv som finns för webbar.

Även en nyintroducerad karttjänst 
på sajten ökar tillgängligheten till 
sjukhuset.

Visste du att....
...det finns en extrasäng 
i patientrummen i nya 
sjukhusbyggnaden i Solna. 
Här har en närstående 
möjlighet att stanna över 
natten.

Vill du se  
din journal?
Om du vill få kopia på din journal 
eller läsa den och undrar hur det går 
till, så är ett sätt att beställa den via 
1177 vårdguidens E-tjänster. Men du 
kan också vända dig till behandlande 
läkare, mottagningen du besökt eller 
till sjukhusets journalservice. Kontakt-
uppgifter till Karolinskas journalservice 
hittar du på Karolinska.se eller via 
telefonväxeln. 

Av sekretesskäl går det inte att 
beställa journalkopior via e-post.

Röda Korsvärdar 
på sjukhuset

En stunds stillhet

Både på Karolinska Hud-
dinge och Karolinska Solna 
finns Röda Korsvärdar. De 
kan till exempel hjälpa till 
om du har svårt att hitta 
i lokalerna eller funderar 
över något. Värdarna jobbar 
ideellt och syns vanligtvis 
i entréerna på dagtid, när 
flest personer rör sig på 
sjukhuset. Ta gärna kontakt 
med dem.

Kom till Sjukhuskyrkan om du vill få en 
stunds stillhet eller kanske prata med 
någon. Det är en plats öppen för alla – 
för dig som patient eller närstående och 
medarbetare, oavsett kultur, tro eller inte 
tro. Du kan träffa präst, pastor, diakon 
och få kontakt med andra trossamfund. 
Sjukhuskyrkan finns i huvudentrén i 
Huddinge och i Solna, båda ligger en bit 
in i entréerna. 

FOTO: XXXXXX

FOTO: CARIN TELLSTRÖM

Rökfritt sjukhusområde
Karolinska Universitetssjukhusets sjukhusområden 
är helt rökfria, med hänsyn till patienter, besökare och 
medarbetare. Rökförbudet är en naturlig del i att arbeta 
hälsostrategiskt och förebygga sjukdom. Det gäller såväl 
medarbetare som patienter och besökare.

besökare har www.karolinska.se haft  
senaste året. Här hittar du information om 
sjukhusets mottagningar, nyttig patientinfo, 
jobbsidor och en hel del annat.

4,2
miljoner
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Det är viktigt att 
chefer och ledare 
tillsammans med 
medarbetarna berät-
tar om avvikelser och 
ventilerar misstag, 
för att lära sig, menar 
chefläkare Filippa 
Nyberg.

chefläkare
I huvudet på en
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Vi är väl riggade för kris- och katastrof-
händelser, här finns en organisation, 
och händelserna inträffar sällan. Sam-
tidigt görs varje dag ansträngningar 
för att hitta sängplatser och säkerställa 
god vård för alla patienter. Frågor där 

varje medarbetares insatser spelar jättestor roll för 
kvalitet och patientsäkerhet." 

Det säger chefläkare Filippa Nyberg och lägger 
ifrån sig sin telefon på bordet, medan hon kollar 
ljudet så hon inte missar eventuella joursamtal. 

Tillsammans med sjukhusets övriga två cheflä-
kare går hon på ett rullande jourschema där hon 
kan bli uppringd i ärenden kring allt från telefoni-
trassel, IT-störningar och större avvikelser i vården 
till vårdhygien- och smittskyddsfrågor eller händel-
ser i samhället där sjukhusets resurser behövs. 

Men det är för de betydligt mindre rubrikknipan-
de frågorna hennes engagemang är störst: 

– Det är i det dagliga arbetet vi verkligen kan göra 
skillnad för patienterna. Genom att våga ta upp pro-
blem, identifiera risker, lära av misslyckanden, hålla 
på hygienregler och andra riktlinjer kan vi spara 
lidande, vårddygn, sängplatser och pengar. 

I grunden handlar chefläkaruppdraget om att stå för 
den medicinska kompetensen bakom övergripande 
beslut och processer på sjukhuset. 

– Kärnverksamheten är sjukvård, då går det inte 
att styra enbart efter ekonomi, utan kunskap om 
vårdens innehåll och syfte måste vara med när man 
leder ett sjukhus. Vi möter frågeställningar inom 
vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. 

Betydelsen av god patientsäkerhetskultur beto-
nas. Att alla måste våga berätta om fel som inträffat, 
likaså om när det var nära ögat och ändå blev rätt: 

– Människor i sjukvården är ofta duktiga på att 
göra rätt, trots att det finns risker i organisation 
och teknik. Trots allt så gör vi rätt större delen av 
gångerna, säger hon. 

Landningen av ett trafikjetplan på Hudsonfloden 
tas som exempel: 

– Den piloten följde inte sina riktlinjer, utan 

landade flygplanet på floden, mot direktiven. Men 
alla överlevde, så landningen var helt rätt sak att 
göra. Frågan vi ska ställa oss är hur folk tänkte när 
de räddade en svår situation, säger Filippa Nyberg. 

Det är viktigt, menar hon, att chefer och ledare 
tillsammans med sina medarbetare berättar om 
avvikelser, ventilerar misstag, för att lära sig. 

– En miljö där man vågar ta upp problem och 
risker för patienterna är en del av en god patientsä-
kerhetskultur, och är bland det viktigaste att bygga.

Just vårdskador på sjukhus är ofta läkemedels-
relaterade, men här finns även fallskador och 
trycksår. En stor grupp vårdskador kommer av vård-
relaterade infektioner: 

– De kostar både i lidande för patienter och i 
pengar. Cirka tio procent av våra patienter får en 
vårdrelaterad infektion, och även om vi inte kan 
förebygga alla, då det gäller mycket känsliga och 
svårt sjuka patienter, så är varje infektion vi kan 
förebygga en vinst. Det är en pedagogisk utmaning 
att förstå att det är i det dagliga arbetet som det görs. 

Det regionala målet för vårdrelaterade infektioner är 
sju procent. En nollvision däremot, skulle medföra 
andra problem för ett högspecialiserat sjukhus som 
Karolinska, där bland annat antibiotikaresistens är 
en riskfaktor. 

– Vi har höga siffror, vilket delvis beror på att 
våra patienter är så sjuka att de lättare drar på sig 
infektioner på grund av nedsatt immunförsvar. 
Men vi kan absolut närma oss det regionala målet 
om vi fokuserar på att göra det. 

Hur hålls hygienreglerna efter bäst? 
– Det är viktigt att var och en tar ansvar. Jag har 

svårt att acceptera att vi inte ser förbättring över tid. 
Visst, här finns stress och störande moment, men så 
är det på sjukhus. Vi måste hjälpas åt att hålla säkra 
rutiner som basala hygien- och klädregler. En väg 
är att ta patienterna till hjälp. Får patienterna veta 
vad vi förväntas göra så kan de påminna oss om vi 
glömmer någon gång. 

När blir ditt jobb riktigt svårt? 
– Vid allvarliga patientskador när något har gått 

fel, när man ska träffa familjen och medarbetare 
som också har farit illa. Det engagerar mest känslo-
mässigt. 

När är det riktigt härligt? 
– När man ser och kan bidra till utveckling och 

lärande, allt som går framåt och den arbetsglädje 
som finns ute i verksamheterna. Då är det roligt! ((()))

Chefläkarnas 
roll

l  En av dem är i kris- och 
katastrofberedskap, 
dygnet runt.

l  Rapporterar direkt till 
sjukhusdirektören.

l  Blir sjukhuschef under 
ett stabsläge.

l  Är sjukhusets tales-
person i regionala 
frågor, exempelvis vid 
samarbete med andra 
sjukhus.

l  Gör gemensamma 
teamutredningar och 
bedömningar vid all-
varliga vårdskador eller 
patientklagomål.

l  Svarar på frågor från 
verksamheten och 
utbildar i patientsäker-
hetsfrågor.

l  Är i allvarliga fall av 
vårdskador anmälnings-
ansvariga enligt lex Ma-
ria till IVO (Inspektionen 
för vård och omsorg). 

Chefläkarna på Karolinska är alltid i kris- och 
katastrofberedskap. Men det är i det dagliga 
arbetet som det viktigaste jobbet görs. 
Vi träffade en av de tre chefläkarna, Filippa 
Nyberg, för att höra vad hon gör på jobbet.

”
TEXT & FOTO  
CARIN TELLSTRÖM 
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Hallå där hjärtkirurg 
Magnus Dalén
När inte hjärtkirurgen Magnus Dalén opererar be-
driver han forskning och föreläser om nya metoder 
inom hjärtkirurgin. Fokus är att vidareutveckla så 
kallade minimalinvasiva metoder. 

Vad är en minimalinvasiv hjärtoperation?
– Det innebär att operationen görs med minsta 
möjliga trauma för patienten, till exempel små snitt 
vid operation av hjärtklaffar istället för att öppna 
hela bröstbenet. Minimalinvasiva metoder har 
många potentiella fördelar. Vår forskning visar att 
vårdtiderna minskar med 50 procent och risk för 
stora blödningarna går ner med till en tredjedel.

Hur bra är hjärtkirurgin idag jämfört med för tio 
år sedan? 
– Det är faktiskt tio år sedan jag för första gången 
kom till hjärtkirurgen. Den stora skillnaden mot 
då är att vi nu vet mer om vilka patienter som har 
förutsättningar att genomgå olika typer av ingrepp 
och vi kan därför selektera bättre. En del patienter 
ska överhuvudtaget inte opereras eftersom det för 
dem skulle innebära för hög risk och för lite vinster.

– Tack vare bättre utredningar, operationsteknik 
och effektivare eftervård har vi minskat dödlighe-
ten vid öppen hjärtkirurgi. Andelen patienter som 
dör inom 30 dagar är 0,6 procent, det inkluderar alla 
som kommer till operation, planerade och akuta.

Vad kan ytterligare förbättra resultaten? 
– Vi får allt bättre metoder som gör att man inte 
behöver öppna bröstkorgen, till exempel går det att 
ersätta sjuka hjärtklaffar med hjärtklaffproteser 
som förs in i ljumsken och når hjärtat via de stora 
blodkärlen. Patienter med hög risk för öppen hjärt-
kirurgi kan istället få en mer skonsam behandling.

Varför är du lockad av forskningen?
– Jag har alltid varit lockad av problemlösning, det 
får jag utlopp för både inom kirurgin och forskning-
en. Här på Karolinska är även förutsättningarna 
mycket bra för att bedriva klinisk forskning, led-
ningen ger oss goda möjligheter och patienterna är 
generellt sett positiva till att delta i studier.  

Magnus Dalén fick 
i år Karolinapriset: 
"Föredömlig klinisk 
forskningsinsats”. 
Under de senaste 
fem åren har han 
föreläst mer än 250 
föreläsningstimmar 
och publicerat över 
60 vetenskapliga ar-
tiklar. Karolinapriset 
är sjukhusets årliga 
pris som delas ut till 
medarbetare i ett 
antal kategorier.
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FILM! Livmoderhalscancer är den 1:a cancersjukdom där 
WHO satt målet global utrotning. I filmen berättar med- 
arbetare på #Karolinska Universitetslaboratoriet hur  
cancerformen kan utrotas genom HPV-screening och 
vaccination och hur viruset upptäcks. bit.ly/2FtU8Lc
24/06 2019 #08pol

På alla bebisar som föds i Sverige tas ett PKU-prov. Men vad händer sedan? Följ med 
till PKU-laboratoriet på Karolinska som tar hand om alla proverna. De har precis startat 
med en ny analys i jakt på en ovanlig immunbristsjukdom. Rolf Zetterström, chef på 
PKU-laboratoriet, berättar. 22/08 2019

Häng med in bakom kulisserna på operation och ser hur livet ter sig 
bakom skalpellen. Ulrik Sartipy, professor och överläkare på Tema 
Hjärt och Kärl, skuggas under några av dygnets alla timmar!  
30/09 2019

Tjuvkika i vårt  
digitala blodomlopp
Papperstidningar i all ära, men #Karolinska finns  
i många fler kanaler. Spana in inlägg i sociala  
medier som har engagerat våra följare!
FACEBOOK @Karolinska Universitetssjukhuset

TWITTER @KarolinskaUnsju
INSTAGRAM @karolinskaunivsjukh

LINKEDIN Karolinska Universitetssjukhuset

Scanna koden  
och se filmen

Här finns bildspelet

karolinskaunivsjukh  En cancerbehandling 
för barn och ungdomar innebär oftast en 
både lång och tuff behandling. Som en dag-
bok använder vi supersnöret där barnen får 
en pärla för varje moment de går igenom. 
Snöret börjar alltid med hoppets pärla följt 
av barnets namn. 
FOTO: LISA BERGSTRÖM 
 #sjukhusetshjärta #karolinskauniversi-
tetssjukhuset #karolinska #barnonkolo-
gen #barnplan12

20/08 2019

I FLÖDET

Förberedelse för operation pågår på ki-
rurgsektionen. Här genomför vi bland annat 
pancreas-, lever-, ventrikel och esofagusre-
sektioner. FOTO: ANNICA WALL
#operation #spännandejobb #karolinska 
#kirurg #kirurgi #pancreas #lever

04/04 2019

Scanna koden och se filmen!

KMAGASIN 1/2019 25

/



Unik 1-årsjubilar
Vårdforum, som startade för ett år 
sedan, är unik i Sverige. Förutom 
att ta emot patienter som tittar in, 
ordnas här även temadagar med 
drop-in.

Dessa arrangeras med vård-
verksamheter på sjukhuset, 
patientföreträdare och can-
cerrådgivningen med flera. 

– Antalet besökare ökar 
hela tiden. En del patienter 
som stannar till har synpunkter 
på vården, andra vill bara prata. 
Jag lyssnar och ibland hänvisar jag 
patienterna vidare. Det här en plats 
för möten. Det ska kännas varmt 
och medmänskligt, även om det 
många gånger handlar om allvarliga 
saker, säger Sanna Öhman på 
Vårdforum.

Vårdforum finns i entrén Karolin-
ska Solna.

FOTO: SHUTTERSTOCK

FOTO: SHUTTERSTOCK

Sjukhusdirektör Björn Zoëga skriver regel-
bundet till medarbetarna på intranätet och 
även till alla intresserade utanför sjukhuset på 
sjukhusets hemsida. Det går att läsa ”sjukhus-
direktörens blogg” via startsidan på Karolinska.
se och om du är medarbetare via intranätet.

” ”Det är en mycket speciell bok. Här beskriver specialister 
hur patienter ska träna vid olika osteoporosfrakturer som 
höft, handled och kotkompression. Det har jag inte sett 
någonstans, inte heller internationellt. Rätt fysisk träning 
hjälper vid osteoporos”
Ingrid Bergström, överläkare, om boken Osteoporos, frakturer och träning, där hon är redaktör.
13 läkare och fysioterapeuter, delar med sig av resultat. Den vänder sig främst till 
vårdpersonal men också till andra intresserade.

Sjukhusets ekonomi
Sjukhuset ekonomiska läge är svårt 
och allvarligt. Resultatet för de första 
nio månaderna är minus 1,36 miljarder 
kronor och resultatprognosen för hela 
2019 är preliminärt minus 1,6 miljarder 
kronor.

Nu pågår ett omfattande arbete för 
att förbättra situationen. Under våren 
sattes ett antal snabba åtgärder in 
med exempelvis ett anställningsstopp. 
Under våren lades också ett varsel på 
550 administrativa tjänster. Processen 
med varslet pågår under hösten.   

Andra åtgärder handlar om att 
anpassa bemanningen till Karolinskas 
nya högspecialiserade vårduppdrag, att 
flytta ihop i nya lokalerna och lämna 
gamla lokaler samt striktare riktlinjer 
för inköp, IT och materialförbrukning 
med mera. 

– Man vänder inte ett sjukhus av 
Karolinskas storlek på några månader. 
Vi har mycket jobb kvar att göra och 
vi jobbar målmedvetet för att ta tag i 
grundorsakerna, säger sjukhusdirektör 
Björn Zoëga.

Fysisk aktivitet 
minskar risken 
för demens
WHO har för första gången gett ut 
riktlinjer för att minska risken för kognitiv 
svikt och demens.

Miia Kivipelto, professor och FoU-chef 
Tema Åldrande, Karolinska, och hennes 
forskargrupp har bidragit till att utveckla rikt-
linjerna gällande riskfaktorer och skyddande 
faktorer för demens och Alzheimers sjukdom.

Globalt lever närmare 50 miljoner människor 
med demens och fler förväntas drabbas. Fö-
rebyggande åtgärder är viktiga för att bromsa  
ökningen av Alzheimers och övrig demens. 
Uppskattningsvis 30 procent av Alzheimers är 
relaterade till livsstils- och andra riskfaktorer, 
som kost, fysisk aktivitet, högt blodtryck, och 
psykosociala faktorer.

Sjukhus- 
direktörens blogg
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Hitta ordet och skicka in ditt svar
Du som som jobbar på Karolinska kan tävla 
om en tårta till dig och dina kollegor.

Lös sudokun och skicka in det ord som 
bildas i den rosafärgade raden till redak-
tionen.karolinska@sll.se senast den 29 
november 2019. Skriv ”sudoku” i ämnesraden. 
Glöm inte att tala om var du arbetar, intern-
postadress och telefonnummer.

Alla andra som har löst sudokun, skicka in 
det ord som bildas i den rosafärgade raden 
tillsammans med dina kontaktuppgifter senast 
den 29 november 2019 till redaktionen.karo-
linska@sll.se eller posta svaret till Karolinska 
Universitetssjukhuset, Stab Kommunikation, 
Redaktionen, 171 76 Stockholm. Ett överrask-
ningspris väntar vinnaren.

Lös rebusen 
och skicka in 
ditt svar
Alla barn skickar in 
svaret på rebusen 
till redaktionen.
karolinska@sll.se 
eller posta svaret 
till Karolinska Uni-
versitetssjukhuset, 
Stab Kommunikation, 
Redaktionen, 17176 
Stockholm. Kom ihåg 
adressuppgifter, skriv 
gärna ålder. Ett över-
raskningspris väntar 
vinnaren.

Redaktionen drar 
vinnaren, ur varje 
grupp, bland de rätta 
svaren.

Laserbehandling  
av hjärntumör
En laserbehandling av en patient med en 
hjärntumör har genomförts av ett team 
på Karolinska.  Patienten genomgick 
ingreppet utan besvär och kunde åka hem 
dagen efter med endast ett stygn över 
insticksstället. Det var första gången som 
ingreppet gjordes i Norden.

Den nya minimalinvasiva operations-
tekniken gör att det går att behandla 
tumörer som är otillgängliga för öppen 
kirurgi på grund av djup eller känslig 
lokalisation, säger biträdande överläkare 
Margret Jensdottir och ST-läkare Jiri 
Bartek, båda inom neurokirurgi.

Istället för en öppen operation görs 
ett 3,2 mm borrhål i skallbenet där man 
placerar en millimeter tjock ljusledare i 
en utvald målpunkt. Genom att värma 
upp området med hjälp av lasern förstörs 
tumörvävnaden. Patienten övervakas i 
en MR-kamera och på så säkerställs att 
tumörvävnaden förstörs utan att påverka 
känslig omkringliggande hjärnvävnad.

Placering av laserkateter görs i opera-
tionssal och behandlingen i MR-kamera.

Sista pusselbiten i Solna
Under senhösten i år flyttar flera verksam-
heter in i en nyrenoverad byggnad på Gäv-
legatan 55. Här finns både slutenvård och 
mottagningsverksamhet för vuxna. De som 
flyttar in är bland annat Bröstcentrum med 
mottagning, slutenvård för plastikkirurgi 
och hälsoprofessioner samt tandvård. 

Det är före detta thoraxbyggnaden i 
korsningen Gävlegatan/Framstegsgatan 
som byggts om och sammankopplats med 

nya sjukhusbyggnaden med skyways.
Byggnaden blir en integrerad del av vår-

den, forskningen och utbildningen på Karolin-
ska Solna och är en av de sista pusselbitarna 
i förändringarna på sjukhusområdet. 

Här finns cirka 80 slutenvårdsplatser och 
över 70 mottagningsrum. En sedan tidigare 
befintlig operationsavdelning i byggnaden 
på plan 4 byggs också om och driftssätts 
senare.

FOTO: CARIN TELLSTRÖM
FOTO: SHUTTERSTOCK
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Angelica 
Frithiof
l  Arbetar med bemö-

tandeutbildning och 
vårdutveckling.

l  Bor i Stockholm, men 
är så ofta hon kan på 
Österlen.

l  Ständigt nyfiken på 
nya kunskapsområ-
den. Utbildar sig just 
nu till officiant.

””Det skulle vara  
fantastiskt om  
Karolinska kunde 
gå i bräschen för
 att samverka med 
och runt patienter 
med komplex 
problematik.”

Vi som är engagerade i Strategiska patient- och 
närståenderådet på Karolinska, har flera gånger 
diskuterat vikten av att följa hur Karolinska arbetar 
för de patienter som är multisjuka – dessa patienter 
som så ofta faller mellan stolarna och som ensam-

ma eller tillsammans med närstående tvingas 
bli sina egna guider i sjukvårdskaru-

sellen.

Jag tycker det är hög tid att 
vi tillsammans ser till att 

skapa möjligheter för 
riktig samverkan över 
gränserna där jag som 
patient, vid behov, kan 
få tillgång till ett team 
som består av specialis-

ter från olika verksam-
heter och discipliner. Ett 

team som samtalar med 
mig och varandra i samma 

rum (fysiskt eller digitalt) 
samtidigt och som kan bistå i att 

bena ut en vettig samlad behand-
lingsstrategi utifrån mina preferenser 

och livsförhållanden. Dessa team sätts ihop med 
hänsyn till patientens symptom och diagnoser. De 
bör vara löst sammansatta och bygga på flexibilitet. 
Byråkratiska hinder såsom ersättningar, kostnads-
ansvar, verksamhetsgränser och administration 
bör monteras ner liksom prestigefullhet och en 
begränsande kultur.

Det skulle vara fantastiskt, tycker jag, om Karo-
linska kunde gå i bräschen för detta – ett högspecia-
liserat sjukhus som klarar av att samverka med och 
runt patienter med komplex problematik.

I framtiden kan vi kanske med datorns hjälp 
mata in alla våra olika sjukdomsparametrar, läke-
medel, behandlingsförslag och önskad livskvalitet 
för att sedan få ut rekommendationer med vidhäng-
ande riskanalyser.  Men till dess – låt oss mötas och 
prata ihop oss. Till gagn för både oss patienter och 
vårdens utveckling. ((()))

Det är inte för inte som det har blivit ett 
allmänt talesätt att ”Den som är sjuk 
måste vara frisk!”. Otaliga är vi pa-
tienter som kan vittna om hur mycket 
energi, tankemöda, fysisk och psykisk 
ansträngning samt detektivarbe-

te vi behöver lägga ned för att ha en 
rimlig chans till bra vård. Med bra 
vård menar jag inte enbart be-
handlingskvalitet i en given 
stund utan också allt som 
omger själva behandling-
arna – tillgänglighet, 
korrekt och adekvat 
information, tillgång 
till jämförelsedata, 
hantering av eventuella 
biverkningar, parallella 
diagnoser, olika behand-
lare, motstridiga råd, 
rehabilitering och mycket, 
mycket mer.

Förutom att vi patienter och 
närstående många gånger tvingas 
in i roller såsom samordnare och projekt-
ledare så händer det också att vi blir riskanalytiker. 
Detta fick jag nyligen uppleva på ett väldigt tydligt 
sätt. Jag har i hela mitt liv levt med en reumatisk di-
agnos och därmed också blivit min egen vårdkoor-
dinator. Nu med stigande ålder drar jag på mig flera 
fysiska problem, nya symptom och ökad känslighet 
för läkemedelsbiverkningar. Plötsligt fann jag mig i 
en situation där jag hade parallell kontakt med min 
reumatolog, min husläkare och en öron-näsa-hals-
specialist för olika problem. 

Förutom att dessa tre specialister hade skilda idéer 
runt behandlingar, läkemedel och doseringar så fick 
jag också råd från min sjukgymnast samt från en 
farmaceut på apotek. Sammantaget så hade dessa 
fem personer helt motstridiga budskap och behand-
lingsråd att ge mig. ”Hur ska jag få ihop det här?” 
blev frågan. På vilket sätt ska jag själv klara av att 
göra en riskanalys där jag hittar en rimlig balans i 
mina olika behandlingar? En balans som tar hänsyn 
till just min önskan om livskvalitet och till det som 
är speciellt viktigt i just mitt liv. 

/ SISTA ORDET

”I rollen som riskanalytiker"

ANGELICA FRITHIOF
ORDFÖRANDE I STRATEGISKA 

PATIENT- OCH NÄRSTÅENDERÅDET


