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UTMARKELSE. I mandags tick Nina Rehnqvist hederspris av stiftelsen Forska Sverige for sin livslanga garning for medicinsk forskning och for halso- och sjukvarden.

Livet som patient gav
veteranen nya insikter
Nina Rehnqvist prisas for sin livslanga gar -,sverige
ning i svensk sjukvard. Men som patient har ar ett for
hon sett manga forbattringsmojligheter.
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en fore detta myndighetschefen
och lakaren Nina Rehnqvist drivs
av viljan att gora varden battre.
Och som patient surnade hon till
ordentligt. Nar hon efter en allvar
lig cykelolycka forra hosten upp
levde att hon som patient slussades runt mellan
olika enheter och traffade nya lakare gang pa gang
gjorde hon som en modern patient. Skrev ett argt
inlagg pa Facebook.
- Det var manga som kande igen sig i min bild
och jag fick star respons och klappar pa axeln. Det
finns en forhoppning om att jag med min bakgrund
ska kunna paverka, sager hon.
Aret som patient beskriver hon som larorikt och
hennes slutsats ar att det ar en hel del som inte
fungerar som det ska i varden.
- Jag fick kommentarer som att "du vill val inte
bli sarbehandlad for att du ar den du ar?". Svaret
ar nej, men jag vill att alla ska bli bemotta pa ett
bra satt, och enligt lagen. Det blev sa tydligt att
olika delar av kroppen tas om hand av olika lakare,
backenet pa ett, benet pa ett, sager hon.
Det ar nastan ironisk att det ar forst nu Nina

Rehnqvist fatt verklig insikt om bur det ar att vara
patient. Hon bar i sin karriar upplevt den svenska
sjukvarden bade inifran och ovanifran. Forst som
kardiolog och forskare pa Danderyds sjukhus,
sedan som chef pa Socialstyrelsen och SBU, myn
digheten som utvarderar sjukvardens metoder.
Nyligen ansvarade hon for delegationen for klinisk
forskning och hon syns ofta i debatten.
Stolt over arbetet med kvalitetsregister
I mandags fick hon ett hedersutnamnande av stif
telsen Forska Sverige for sitt livslanga och stora
engagemang for medicinsk forskning och halso
och sjukvard. I motiveringen star att hon spelat
en avgorande roll i utvecklingen av dagens alltmer
kunskapsbaserade sjukvard. Hon sager att hon ar
tacksam och odmjuk for utmarkelsen.
- Arbetet med kvalitetsregister ar nagot av det
jag ar mest stolt over i mitt yrkesliv. Jag kan inte ta
at mig aran av att ha kommit pa dem men jag bar
haft mojlighet att driva utvecklingen och anvand
ning av dem. Mogna register, som till exempel hjart
registret Swedeheart och de nationella ortoped
registren, kan anvandas direkt i klinisk forskning.

for att
vi ska
fajtas.

Registren ar enligt henne bra exempel pa bur val
fungerande arbetsmetoder kan spridas over landet
och utveckla varden pa ett kunskapsbaserat satt.
Men vi skulle kunna bli mycket battre menar hon.
- Jag upplever att vi ofta skyller pa varandra
i stallet for att ta hjalp och Iara oss. Det bar gar
igen pa alla nivaer, fran narings- och socialdeparte
mentet till vardcentraler och sjukhusavdelningar.
Sverige ar ett for litet land for att vi ska fajtas.
lnte latt att trappa ner
Att komma tillratta med informationsoverforingen
och underlatta digitalisering inom halso- och
sjukvarden ar nagra springande punkter for den
fore detta myndighetsdirektoren. En annan ar hur
landstingen tar hand om sin personal.
- Det gor man inte i dag. Vi maste se till att kom
petenta personer vill stanna kvar och att det blir
mer lockande att stanna pa en tjanst och ta ansvar
for en helhet an att jobba som hyrlakare eller tim
vikarie.
Det ar inte resurser som fattas utan bra ledar
skap menar hon, vikten av detta har inte tagits pa
tillrackligt start allvar inom landstingen.
I somras avgick Nina Rehnqvist fran sitt uppdrag
som ordforande for SBU:s namnd for medicinsk
och social utvardering. En av anledningarna var att
hon som 73-aring vill trappa ner. Det gar okej, sager
hon, aven om hon dagen efter vart samtal ska prata
pa Karolinska universitetssjukhuset om hur varden
kan utvecklas och dar tanker hon ta upp sina nya
erfarenheter som patient. Och kanske blir det en
bok framover, eller forskning, funderar hon. •

