
Läkartidningen  ❙ Nr 3  ❙ 2002  ❙ Volym 99 141

❙ ❙ Alla landsting, utom Gävleborg, läm-
nade sina lokala handlingsplaner till So-
cialstyrelsen vid årsskiftet. Gävleborg
har fått uppskov till i början av februari.
Den handlingsplanen har tagits fram i ett
nära samarbete med kommunerna och
planen har inte hunnit godkännas i kom-
munfullmäktige.

I de lokala handlingsplanerna ska
landstingen tala om hur de tänker för-
verkliga målen i den nationella hand-
lingsplanen för utvecklingen av hälso-
och sjukvården som riksdagen beslutade
om i november 2000. Handlingsplanens
huvudområden är primärvård, vård och
omsorg av äldre, psykiatri samt tillgäng-
lighet och mångfald.

Syftet är lösa de problem som upp-
stått i skarven mellan olika vårdgivare
och förbättra samverkan mellan sjukhus

och primärvård. Bland annat ska läkar-
tätheten i primärvården öka från dagens
omkring 4 300 läkare till 6 000 år 2008.
Hur landstingen ska uppnå det målet är
ett ämne som bör finnas beskrivet i de lo-
kala planerna.

En analys av handlingsplanerna ska
finnas i Socialstyrelsens första uppfölj-
ningsrapport till regeringen sista juni i
år. I april i år bildas det Familjemedi-
cinska institutet för forskning och vida-
reutbildning som också är en del i hand-
lingsplanen. 

De lokala handlingsplanerna kom-
mer att finnas tillgängliga på Lands-
tingsförbundets hemsida i slutet av janu-
ari: www.lf.se.

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Alla landsting har gjort
handlingsplaner för sjukvården

Anders Milton
kan bli ny chef 
för Röda korset
❙ ❙ Läkarförbundets VD Anders Milton
föreslås av en enig valberedning bli ny
ordförande i Svenska röda korset när
nuvarande ordföranden Christina Mag-
nusson avgår vid Riksstämman i juni.

– Jag är glad och hedrad över nomi-
neringen, kommenterar Anders Milton.

Han ser Röda korset som ledande när
det gäller humanitär verksamhet i Sveri-
ge och pekar på att organisationen har
många väldigt engagerade medlemmar
och stödpersoner. 

Han framhåller det mycket fram-
gångsrika arbete som Röda korset under
nuvarande ledning gör då det gäller bl a
sjuka, flyktingar, HIV-/aidssmittade och
även internationellt när det gäller kata-
strofhjälp och att förebygga katastrofer.

– Om jag blir vald ska jag ska försö-
ka bidra till att det här framgångsrika ar-
betet fortsätter, säger han.

Valet till ordförande sker vid Riks-
stämman i juni. Att Anders Milton nu är
ett starkt namn till ordförandeposten i
Röda korset motiverar valberedningens
ordförande Staffan Fors så här:

– Han delar Röda korsets värdering-
ar, har ett etablerat internationellt kon-
taktnät, är väl förtrogen med hur en folk-
rörelse fungerar. Han är dessutom en
analytisk problemlösare som visat sig
vara duktig på att driva fram frågor i
samhällsdebatten.

Ordförandeskapet motsvarar ungefär
en halvtidstjänst. Vad Anders Milton
ska göra på resterande tid när han avgår
från VD-posten på Läkarförbundet vid
årsskiftet vet han inte än.

Läkarförbundet har nyligen gått ut
med annons där man söker ny VD. Gär-
na en läkare, tycker Anders Milton.

– Det är lättare att företräda läkarkå-
ren och att kunna diskutera hälso- och
sjukvårdens problem om man har egna
erfarenheter av dem, menar han.

Tom Ahlgren

tom.ahlgren@lakartidningen

Anders Milton
lämnar sin post

som
verkställande

direktör för
Sveriges

läkarförbund.

Kvinnliga läkarkandidater upple-
ver att de blir nedlåtande bemöt-
ta under sina praktikperioder.
Det framgår av en enkätunder-
sökning från läkarutbildningen i
Uppsala.

❙ ❙ Tjugo läkarstudenter, lika många
kvinnor som män, deltog i en enkätun-
dersökning som Karin Grave, läkarstu-
dent i Uppsala, gjort inom ramen för en
fempoängskurs i Kvinnomedicin. Ut-
gångspunkten har varit Karin Graves
egna erfarenheter under sina första kli-
niska terminer. »Det här är min kandi-
dat, hon heter Karin, och vi får hoppas att
hon är som en perfekt op-syrra; har fem
händer och ingen mun«, var en presenta-
tion av en handledare.

– Jag tycker att man måste tänka vi-
dare på vad de här små »skämten« bety-
der, säger hon.

Genom enkätundersökningen ville
Karin Grave undersöka skillnader i be-
mötandet av kvinnliga och manliga lä-
karkandidater. Även om underlaget var
litet, visade resultaten att bland dem som
deltog fanns tydliga könsskillnader.
Främst gäller det bemötandet från övrig
vårdpersonal som 9 av 10 av kvinnorna
och 3 av 8 män tyckte skiljde sig bero-
ende på kandidaternas kön. Männen
kommenterade det med bland annat »jag
tycker att vårdpersonalen verkar snälla-
re mot killar«. En kvinna kommenterade

sitt svar med att kvinnliga kandidater
måste vara extra trevliga och tacksamma
för att stå på god fot med sjuksköterskor
och undersköterskor.

Karin Grave är inte överraskad över
resultaten i sin undersökning och tror
heller inte att särbehandling med anled-
ning av kön är specifikt för Uppsalas lä-
karutbildning.

– Problemet är hela samhällets. Det
här är ju en princip som finns överallt.
Men man hoppas att det ska ske en för-
ändring med en ny generation och att
folk ska bli mer medvetna.

Förändra attityder på arbetsplatser
Medicine studerandes förbund (MSF)
planerar att fördjupa sig i jämställd-
hetsfrågor under året. Ordförande Jenny
Larsson Fridén säger att undersökningar
av det slaget som Karin Grave har gjort
är värdefulla för att belysa situationen.

– Säger vi inte ifrån när det gäller stu-
denter så blir det svårigheter senare i ar-
betslivet också, säger Jenny Larsson
Fridén.

Karin Grave ska nu tillsammans med
en annan läkarstudent göra en mer om-
fattande undersökning på samma tema,
till samtliga studenter vid läkarutbild-
ningen i Uppsala.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Kvinnliga läkarkandidater
möter nedlåtande attityder


