
Peter Andersson är specialutbildad sjukgymnast 
och jobbar på Karlskoga lasarett. Han var med 
Christer Lundgren och startade det nya arbetssättet på lasaretten i Karlskoga 
och Lindesberg.

Inga köer, nöjda patien-
ter och större arbets-
glädje. Det är resultatet 
av att sjukgymnaster 
och sjuksköterskor tagit 
över en del av läkarnas 
arbetsuppgifter på orto-
peden på lasaretten i Lin-
desberg och Karlskoga.

– Det låter för bra för att vara sant. 
Men verkligheten har visat att det 
faktiskt fungerar, säger Christer 
Lundgren, kirurg på ortopedkli-
niken i Lindesberg.

Han fick idén till det här arbets-
sättet när han jobbade på Karl-
skoga lasarett. När han började på 
Lindesbergs lasarett tog han med 
sig tankesättet dit. Det han såg var 
att cirka 60 procent av patienterna 
som fått remiss till ortopeden inte 
var fall för ortopedkirurgi. Han 
trodde att en ortopediskt vidareut-
bildad sjukgymnast skulle kunna 
ta över en del av läkarnas mot-
tagningsarbete. Många patienter 
stod i kö uppåt ett år eller mer 
bara för att träffa en läkare som 
sedan konstaterade att han inte 
kunde operera patienten.

Läkare kan operera

Till saken hör att Christer Lund-
gren är utbildad sjukgymnast 
också. En utbildning som han 
avslutade innan han bestämde sig 
för att utbilda sig till läkare. 

– Det var anledningen till att jag 
tänkte att många av patienterna 
skulle få bra hjälp av en orto-
pedisk sjukgymnast direkt. Det 
var väldigt jobbigt för dem att 
vänta så länge på ett läkarbesök 
och sedan bara bli skickade till 
sjukgymnast i alla fall. De för-
lorade mycket tid och dessutom 
så förlorade läkarna mycket tid. 
En ortoped är ju främst en kirurg 
och ska operera, säger Christer 
Lundgren.

Arbetet startade på Karlskoga 
lasarett efter att ha blivit godkänt 

av sjukhusledningen. Dåvarande 
sjukhusdirektör, Staffan Fors, hade 
dessutom engagerat sig för att 
ordna finansiering från Försäk-
ringskassan. Först valdes endast 
patienter med knäartros ut för att 
komma direkt till en specialiserad 
sjukgymnast. Patienternas nöjd-
het och resultat undersöktes och 
det visade sig att patienterna var 
mycket nöjda. Successivt har det 
utvecklats ännu mer och nu tar 
sjukgymnasten hand om axlar, 
ryggar och nackar. 

– Det är stor brist på ortope-
der. Hade vi inte våra invandrade 
ortopeder på lasaretten så skulle 
inte verksamheten fungera alls. 
Vi var tvungna att hitta andra sätt 
att jobba på och nu kan vi läkare 
koncentrera oss på att operera, 
säger Christer Lundgren.

Specialiserad sjukgymnast

Eric Dahlgren, som är speciali-
serad sjukgymnast på ortopeden 
på Lindesbergs lasarett, berättar 
att hanteringen av en betydande 
del av de ortopediska patienterna 
passar sjukgymnasternas utbild-
ningsprofil bäst. 

– De här patienterna har ofta 
ett stort behov av information och 
vi sjukgymnaster har den tiden, 
intresset och pedagogiska vinkeln 
som gör oss lämpade att jobba 
med det, säger han.

Köerna är borta

Efter hand har också sjuksköter-
skor börjat ta hand om återbesök 
vid höftledsoperationer och både 
sjuksköterskor och sjukgymnas-
ter har utbildats till att assistera 
vid operationer.

– Sjukgymnaster och sjukskö-
terskor tar numera hand om 1 500 
patienter som för ett par år sedan 
gick till läkare, säger Eric Dahl-
gren.

Innan de började jobba så här 
var det år av väntetid vid så kall-

lade oprioriterade fall på Lindes-
bergs lasarett men nu är det inga 
köer kvar. Detsamma gäller för 
Karlskoga lasarett. 

– Det har inneburit att vi kan ta 
emot patienter även från Univer-
sitetssjukhuset Örebro och avlasta 
även dem eftersom de är ett uni-
versitetssjukhus som får en del 
klurigare fall, berättar Christer 
Lundgren och Eric Dahlgren.

Har det påverkat trivseln på 
arbetet?

– Det är intressant och lärorik 
att jobba så här och blir ett bra 
samarbete mellan sjukgymnasten 
och ortopeden och det blir kor-
tare vägar för alla, framförallt för 
patienten, säger Eric Dahlgren.

– Det har varit otroligt positivt. 
Arbetsglädjen har ökat mycket. 
Tidigare blev mottagningen upp-

ringd av besvikna patienter sam-
tidigt som vi inte hade några tider 
att ge. Det gick som en lättnadens 
suck genom hela organisationen 
när vi fick bort köerna. För mig 
som ortoped är det otroligt myck-
et roligare att jobba när jag får 
koncentrera mig på det jag kan 
– att operera.
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På ortopedmottagningen 
på Karlskoga lasarett 
utförs sedan augusti 
2014 ett banbrytande 
arbete med ultraljudsun-
dersökningar.

Peter Andersson som är sjukgym-
nast på Karlskoga lasarett, star-
tade tillsammans med Christer 
Lundgren arbetet där sjukgym-
naster gör uppgifter som bara 
ortopeder gjort innan. Han var 
med i starten både på Karlskoga 
lasarett och Lindesbergs lasarett.

Arbetssättet har utvecklats och 
sedan augusti har han genom-
fört ultraljudsundersökningar på 

axlar för att avgöra om skador 
bör åtgärdas med operation eller 
sjukgymnastik.

– Tidigare fick alla patienter 
magnetkameraundersökning. 
Men en duktig ultraljudskliniker 
kan hitta problemet och avgöra 
om operation behövs, säger Peter 
Andersson.

Patienten vinnare

Patienterna vinner på detta efter-
som det är veckor till månaders 
väntetid för att komma på mag-
netkameraundersökning.

Till ultraljud kan de komma 
betydlig snabbare och därför 

snabbare få en operationstid om 
det behövs. 

Kortar väntetid

– Dessutom avlastas magnetka-
meran där långa väntetider är ett 
faktum. 

Peter Andersson berättar att 
ortopeden på Karlskoga lasa-
rett kontinuerligt jobbar med 
att utveckla samarbeten mellan 
yrkesgrupperna.

KrisTin LundsTröm
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effektivare och roligare arbete
med rätt kompetens på rätt plats

Sjukgymnasten 
Eric Dahlgren och 
ortopeden Chris-
ter Lundgren, på 
Lindesbergs lasa-
rett arbetar på 
ett sätt som gör 
att väntetiderna 
har försvunnit på 
ortopeden. Det 
är ett exempel på 
när rätt kompe-
tens gör rätt sak.

Patienter slipper vänta – ny undersökningsteknik på Karlskoga lasarett


