
Hej! 
 
Denna leriga vinter har bjudit på mycket skurande av golv, det blir nämligen en 
oundviklig konsekvens av att ha två schäfrar och en vinter utan minusgrader. Den 
enda charmen med golvskurning är att resultatet syns. 

 
Denna leriga vinter har också bjudit på trevande försök att få igång de nationella 
programområdena och i deras svans regionala programområden samt nationella och 
regionala arbetsgrupper. Även det en sörja som dock är svårare att skura bort. 
Centralt i denna centralstyrning av kunskap, med syftet att öka jämlikhet och 
evidensstyrning av varje enskild patientkontakt, är tanken på snabb återkoppling av 
vårderfarenheter som skall generera ny evidens och förbättrad vård. 
Registerdata är centralt. Toppstyrning är modellen. Har man forskat med registerdata 
vet man att det INTE går fort och att resultaten sällan är otvetydiga. 

 
Till sommaren byggs detta ut med standardiserade vårdförlopp för benigna tillstånd 
(personcentrerade och sammanhållna vårdförlopp) där de första sju förloppen är på 
väg att släppas på grönbete till sommaren. Efter att ha läst igenom dessa så infinner 
sig en känsla av hopplöshet... 
 
Enär regionerna  satsar på varianter av NPM styr den statliga förvaltningen med 
säker hand mot ökad förtroendestyrning enligt gammal svensk tjänstemannased, 
se https://www.regeringen.se/4ad5c9/contentassets/792a8511629447d8abf5aa2520
161631/med-tillit-foljer-battre-resultat--tillitsbaserad-styrning-och-ledning-i-staten-
sou-201943.pdf där utredningen kan läsas. Det är intressant läsning. Tänk om 
styrningen av sjukvården också kunde vara förtroendebaserad, ett förtroende för 
kompetensen i den stora skara av proffs som varje dag försöker göra sitt bästa, och 
det med faktiskt väldigt goda internationella resultat. Tänk vidare att resurser för 
fortbildning går till dem som utför patientarbetet istället för grupperingar av äldre, 
säkert kloka, kollegor som spinner ihop kokboksrecept som ändå aldrig går att 
applicera fullt ut eftersom patientskaran är så inhomogen. 
 
Nog om det, glöm inte att fylla i SFÖAK-enkäten om du inte gjort det än 
(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScfuG30t9UND_YuUXb04TqedKj7cbY2
AR1nP2_4kT07W7B9aA/viewform) och glöm för all del inte bort att anmäla dig till 
SFÖAK-dagen fredagen den 24 april på Norra Latin i Stockholm, en dag med 
diskussion om diverse olika benigna och maligna tumörer som radiologerna 
överraskande hittar i sina fina skivningsmaskiner. 
 
Och skicka in din forskning som abstract till Kirurgveckan. 
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