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Läkarförbundsnytt

15 procent har dock 20 eller fler timmar
per vecka avsatta för uppdraget.

Resultatet av enkäten kommer att dis-
kuteras vid den studierektorskonferens
som Läkarförbundet arrangerar i maj. 

Stefan Quas
Läkarförbundets utrednings-
avdelning
stefan.quas@slf.se

Arbetet fortsätter
med receptkoderna

Den 5 april beslutade riksdagen
om obligatoriska arbetsplatsko-
der på recept för att läkemedel
ska få ingå i förmånen. Beslutet
fattades trots Läkarförbundets
ihärdiga påpekanden om att infö-
randet av obligatoriska arbets-
platskoder leder till försämrad
tillgänglighet i vården. 

Direkt efter riksdagens beslut gick de
fyra stora landstingen/regionerna –
Stockholm, Skåne, Västra Götaland och
Östergötland – ut och lovade samtliga
läkare en kod, även dem utan arbets-
plats. 

Förbundets fortsatta arbete i frågan
inriktas nu på att påverka övriga lands-
ting att följa de stora regionernas exem-
pel. Detta kommer bl a ske genom de-
battartiklar och ett särskilt brev som
skickas till samtliga landstingspolitiker. 

Per Johansson
Läkarförbundets utrednings-
avdelning
per.johansson@slf.se

Rekryteringen av VD

Arbetet med att rekrytera ny VD till Lä-
karförbundet pågår. En första intervju-
omgång väntas vara genomförd i slutet
av april månad.

Rolf Kristensson
vice VD i Läkarförbundet
rolf.kristensson@slf.se
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Beställer härmed...................ex av Habilitering och rehabilitering

I samband med 1994 års handikappreform beslutade riksdagen att
stimulera utvecklingen av rehabilitering och habilitering med 1,4 miljoner
kronor, bidrag som Socialstyrelsen fördelade och följde upp. Ett axplock av
de medicinskt fokuserade projekt som bedömts vara av riksintresse har
presenterats som separata artiklar i Läkartidningen under 1996 och 1997
och i serieform under 1999–2001.

Denna serie har nu samlats i ett särtryck, som av Socialstyrelsens projekt-
grupp kompletterats med två rapporter som inte redovisats i tidningen.
Särtrycket täcker ett brett spektrum av rehabiliteringen och habilitering,
t ex vid slaganfall, demens och svåra hjärnskador, för barn med särskilda
behov och de många små grupperna med ovanliga funktionshinder.

Skriften har distribuerats av Socialstyrelsen. En mindre upplaga finns att
beställa från Läkartidningen. 

Priset är 85 kronor
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