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Jenny Larsson Fridén ny ordförande för MSF

Brister i vården väckte intresset

❙❙ Jenny Larsson Fridén är 30 år och går
fjärde terminen på läkarutbildningen i
Göteborg. När hon nu blir ordförande för
MSF hoppas hon kunna följa i sin företrädare Jonas Anderssons spår och fortsätta arbetet med bland annat förbättrad
klinisk handledning och generellt förbättrade villkor för studenter.
Redan andra terminen på utbildningen blev Jenny Larsson Fridén invald i
MSFs styrelse som ansvarig för studiesociala frågor. Under det senaste året har
MSF fokuserat mycket på studiesociala
frågor eftersom ett nytt studiestödssystem infördes i somras. Det innebär att
det i princip blir omöjligt att få dispens
för studiemedel i mer än tolv terminer.
Viktig handledningsenkät

Jenny Larsson Fridén har pluggat på
universitetet tidigare och kan således
personligen beröras av de nya hårdare
reglerna.
– När jag såg att de höll på att ändra
reglerna började jag själv ta kontakt med
politiker. Som ledamot av MSFs förbundsstyrelse fick jag möjlighet att påverka på en mer nationell nivå.
Vad kommer då MSF att inrikta sin
verksamhet på under ledning av Jenny
Larsson Fridén?
– Nu när jag börjar närma mig den
kliniska delen ser jag hur viktigt det är
med handledning och vilket fantastiskt

Pris till bästa
handledaren
❙❙ I helgen beslutade MSFs fullmäktige att
på försök inrätta ett pris för »Årets kliniska handledare« under 2002. Samtliga läkarstudenter i Sverige ska ha rätt att nominera en läkare som handleder på den
kliniska delen av utbildningen. Förutom
äran kommer vinnaren av priset att få
2 000 kronor. MSF har de senaste åren arbetat aktivt för bra klinisk handledning,
och genom att på detta sätt premiera uppskattade handledare hoppas förbundsstyrelsen att kvaliteten på utbildningens kliniska delar ska öka ytterligare. •
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I helgen fick medicine studerandes förbund (MSF) en ny ordförande. Jenny Larsson Fridén från
Göteborg valdes på MSFs fullmäktige att efterträda Jonas Andersson som innehaft posten i
tre år.

Om det är meningen att de ska ha hand
om studenter så måste de också orka
med det.
Redan tidigt bestämde sig Jenny
Larsson Fridén för att bli läkare. Hon har
alltid varit intresserad av kroppen och
ville jobba med människor.
– Men jag hade inte betyg nog att
komma in direkt efter gymnasiet, så jag
läste till sjuksköterska och har jobbat
som det i ett antal år.
Men det kändes inte riktigt rätt och
hon valde därför att gå tillbaka till sin ursprungsplan.
Bra med olika bakgrund

Jenny Larsson Fridén från Göteborg
valdes i helgen till ny ordförande i MSF.

instrument MSFs handledningsenkät är.
Jenny Larsson Fridén ser MSFs
handledningsenkät (se LT nr 42) som en
service till både studenterna och utbildningarna, eftersom den typen av jämförande utvärderingar saknas vid många
universitet.
– Jag vet att vi har fått respons från utbildningsorterna och att de använder den
informationen vi tar in. Vi har även gjort
en jämförelse med tidigare år och på de
flesta håll kan man se en förbättring.
– Till exempel Lund, som tidigare
fått mycket kritik på de kliniska momenten, har utifrån resultaten på vår enkät
förbättrat sig.
Men det är också viktigt att upprätthålla god kvalitet på den kliniska handledningen. I synnerhet som läkarstudenterna bli fler och fler.
– Sjukvården är så pass belastad nu
och läkarna har redan mycket arbete.

Jenny Larsson Fridén tycker det är bra att
man har möjlighet att studera till läkare
direkt efter gymnasiet, men också att man
som hon själv tar vägen via andra studier
eller arbete. Det gagnar läkarkåren om läkarna har olika bakgrund. Hon tror att fördelen med hennes egen erfarenhet från
just ett vårdyrke är att hon inte gör sig
några illusioner om sjukvården.
– Jag vet att det finns ganska mycket
brister i vården. Det är bland annat därför jag engagerar mig fackligt; eftersom
jag är medveten om vissa problem men
ser möjligheten att redan nu förändra
dem eller i alla fall föra fram min åsikt.
Jenny Larsson Fridén har tidigare varit medlem i facket, och det kändes som
en självklarhet för henne att gå med i
MSF när hon började på läkarutbildningen.
– Är man med i ett fack så har man
möjlighet att påverka både utbildningen
och sin framtida yrkessituation, säger
Jenny Larsson Fridén.
Sara Hedbäck

Allt fler överlever cancer
❙❙ Allt fler drabbas av cancer i Sverige,
men allt fler överlever också sjukdomen. Det visar statistik i en ny utgåva av
»Cancer i siffror«, Socialstyrelsens och
Cancerfondens gemensamma populärvetenskapliga redovisning av cancerepidemiologin.
Varje år diagnostiseras ungefär
45 000 fall av cancer. Det är mer än dubbelt så många som i början av sextiotalet. Prostatacancer och bröstcancer är
vanligast och står nu för vardera cirka en
tredjedel av alla diagnostiserade cancerformer i Sverige. Beräkningar visar att
var tredje svensk kommer att drabbas av

någon form av cancer under sin livstid.
Ökning beror delvis på att befolkning
blir äldre, men det finns också andra inte
helt klarlagda faktorer.
Den relativa femårsöverlevnaden,
det vill säga överlevnad fem år efter diagnos, ligger idag i snitt på 63,9 procent
för kvinnor och 56,5 procent för män.
Motsvarande siffror för de som fick sin
cancerdiagnos för trettio år sedan var
47,2 respektive 32,2. Den relativa femårsöverlevnaden för bröstcancer är numera uppe i 84 procent. Detta tyder enligt Socialstyrelsen på att såväl diagnostik som behandling förbättrats. •
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