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Jönköping
nästa för
»Ystad-dagarna«
Årets nationella konferens om häl-

so- och sjukvård blir i Jönköping. Den
har sin motsvarighet i de möten som ti-
digare har ägt rum i Ystad respektive
Umeå. Konferensens tema kommer
denna gång att vara vårdens ledarskap
och behov av verksamhetsutveckling.

Konferensen ordnas gemensamt av
Kommunförbundet, Landstingsförbun-
det, Läkarförbundet, Vårdförbundet,
Kommunalarbetarförbundet och Pri-
vatvårdens arbetsgivareförbund.

Drygt 200 deltagare från dessa orga-
nisationer kommer att bjudas in för att
tillsammans diskutera vad som kan gö-
ras för att höja kvaliteten i ledarskap
och verksamhet.

Kåre Jansson
utredningschef
kare.jansson@slf.se

Läkarförbundsnytt

Forskningsprojekt krävs om 
anestesiologers arbetsmiljö
Sveriges läkarförbund och Svensk

förening för anestesi och intensivvård
(SFAI) har nyligen i en gemensam skri-
velse till generaldirektör Inger Ohlsson
vid Arbetslivsinstitutet framhållit beho-
vet av forskningsprojekt om anestesio-
logernas arbetsvillkor. 

Bakgrunden är docent Torsten
Gordhs och professor Kurt Svärdsudds
uppmärksammade studie om läkares
medeldödsålder under perioden
1991–1999. Medan svenska läkares
medelålder för död låg på 73 år – även

det en låg siffra – var den för anestesio-
logerna endast 64 år.

»Läkarförbundet och SFAI ser all-
varligt på uppgifterna om läkarkårens
och anestesiologernas låga medeldöds-
ålder och önskar ett sammanträffande
för att klarlägga Arbetslivsinstitutets
möjlighet att medverka till forsknings-
insatser för att belysa anestesiologers
arbetsvillkor«, heter det i skrivelsen.

Ragnar Kristensson
ombudsman
ragnar.kristensson@slf.se
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Boken ”Mannen bakom syndro-
met” har fått en efterföljare:
”Kvinnorna och männen bakom
syndromen” med 70 artiklar som
publicerats i Läkartidningen under
1990–1996. Den tar upp namn
som Asperger, Bichat, Fanconi och
Waldenström. Här finns också
män ”bakom metoden”, exempel-
vis Doppler och Röntgen.
Denna nya bok omfattar 248 sidor

och är rikt illustrerad, även med
färgbilder. Därtill finns en samman-
ställning (i förminskat utförande)
av de uppskattade tidningsomslag
som hör till serien.
Priset är 190
kronor + porto
(60 kronor).
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