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under mötesplatsen, fackligt forum,
ALG, bättre läkarliv. 

Ange gärna ålder, slutenvård/öppen-
vård, offentlig/privat anställning, men
du väljer själv om du vill svara anonymt
eller inte. Du kan även skicka in dina
synpunkter till Sveriges läkarförbund,
Ragnar Kristensson, Box 5610, 114 86
Stockholm.

Era synpunkter blir ett värdefullt un-
derlag när vi inom ALG ska formulera
ett nationellt handlingsprogram för en
uthållig arbetsmiljö för läkare. Pro-
grammet kommer under 2001 att pre-
senteras bla på www.ronden.se 

Välkommen att delta!
För Arbetslivsgruppen
Stephan Stenmark 
ordförande i ALG och ledamot i 
Läkarförbundets centralstyrelse
stephan.stenmark@telia.com

En sammanställning av arbetslivs-
enkäten finns att hämta på www.slf.se.

Ny skrift om
chefskap
»Chef i sjukvården – omöjligt

jobb eller bara svårt« heter en ny
debattskrift som nyligen gavs ut av
Läkarf örbundets chefsförening, rik-
tad speciellt till blivande chefer inom
sjukvården.

Debattskriften tecknar en bild av ett
antal organisationsturbulenta år och pe-
kar på den särart som sjukvårdsarbetet
innebär. 

I förordet framhåller chefsförenin-
gens ordförande Mora Kallner att skrif-
ten »borde kunna vara något för en chef
som blickar in i tjugonde århundradet
med viss bävan. Om den dessutom kan
följas av några handfasta vardagsråd
kan den bli en bestseller!«

Uppföljning på gång
I planerna ingår också att skriften ska

följas av en andra del som kommer att
bli mera praktiskt inriktad och ge chefer
en vägledning i vardagsbekymren.

»Chef i sjukvården« har utarbetats i
samarbete med Läkarförbundets förre
utredningschef Ulf Schöldström som
bistått med struktur och formuleringar.
Skriften kan för självkostnadspriset
100 kr beställas hos chefsföreningens
kansli – birgitta.burman@slf.se

Karin Rhenman
kanslichef vid Läkarförbundets

chefsförening
karin.rhenman@slf.se

Medicinskt råd 
vakar över 
Rondens etik
Etik och »nettikett« är viktigt på

medicinska webbplatser, och omfat-
tar både professionell, redaktionell
och kommersiell etik. Läkarnätets
styrelse har därför antagit etiska
riktlinjer som ligger till grund f ör
dess nyligen tillsatta medicinska råd.

Läkarnätet har också anslutit sig till
den oberoende stiftelsen Health on Net
(HON-code) och följer dess regelverk
för etik, samt till nätverket av redaktö-
rer för medicinska Internetsatsningar,
medwebmasters.

Bland de etiska reglerna för Läkar-
nätet kan nämnas att medicinsk infor-
mation i görligaste mån ska publiceras
med referenser till originalkällan för in-
formationen och om möjligt ha en länk
till denna. Datum för uppdatering av
uppgifter ska synas tydligt på sidor som
innehåller medicinsk information. 

Redaktionen, med biträde av medi-
cinska rådet, ansvarar för att den medi-
cinska informationen motsvarar nuva-
rande medicinska erfarenhet och veten-
skap. 

Kan fritt på verka
Det medicinska rådet har inflytande

över portalens medicinska innehåll.
Rådet har vetorätt över publicerat inne-
håll och kan fritt påverka det medicins-
ka innehållet på portalen. 

Det medicinska rådet leds av Läkar-
nätets medicinske chef Ulf Haglund. I
rådet ingår professor Carina Blom-
ström-Lundqvist, docent Leif Edman,
professor Lars Lidgren, professor Olle
Stendahl, docent Stefan Lindgren,
docent Annika Skott Romanus och
dr Jonas Sjögreen. 

I rådet ingår dessutom från Läkarnä-
tet med dr Tom af Klercker, medicinsk
redaktör och redaktionschef Kristina
Johnson.

Läkarförbundets 
informationsavdelning
Kontaktperson:
Informationschef
Elisabeth Frostell
tel 08-790 33 94 
elisabeth.frostell@slf.se
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Insändes till LÄKARTIDNINGEN
Box 5603 
114 86  Stockholm

Faxnummer: 08-20 74 35

www.lakartidningen.se 
under särtryck, böcker

Beställer härmed...................ex 
av ”Medicinens språk”

Särtryck

Läkartidningens språkspalt inne-
håller både stort och smått, både
dagsländor och ”eviga” sanningar
– om nu sådana över huvudtaget
finns i språket och medicinen.

Ett urval mer översiktliga artiklar
från fyra år har samlats i detta
32-sidiga särtryck, som togs fram
i anslutning till arbetet med ”För-
slag till skrivregler för medicinska
termer”.

Priset är 48 kr. 

Medicinens
språk


