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Att som läkare söka professionell
hjälp när man är sjuk kan vara
komplicerat. Både patienten och
doktorn kan ha svårt att finna sina
roller i den ovana situationen.

❙ ❙ – Det är ofta en fråga om att integrite-
ten kan kännas hotad.

Det säger Benny Ståhlberg, Läkar-
förbundets arbetslivsgrupp (Alg). Grup-
pen arbetar nu med ett förslag som går ut
på att en lista över läkare som är bered-
da att ta emot och behandla kolleger ska
finnas på Läkarförbundets hemsida. 

Solveig Klingberg Larsson, psykiater
i Karlstad, har lång erfarenhet av läkare
som patienter. Hon tycker att det är en
god idé med en lista över läkare som är
beredda att ta emot kolleger. Läkare har
enligt Solveig Klingberg Larsson ofta
svårt att erkänna för sig själva att de är
sjuka, det gäller såväl somatiska som
psykiska åkommor.

– Har man väl kommit dithän och sö-
ker hjälp kan man vara rädd att mötas av
ett avvisande, att inte riktigt bli tagen på
allvar.

Hon tror det beror på att det länge
funnits en bild inom läkarkåren av sig
själva som starka och att den som klagar
inte platsar i gänget.

– Då är det avgörande att det finns nå-
gon som är beredd att ta emot läkare som

patienter, någon som man kan känna för-
troende för och lita på, säger Solveig
Klingberg Larsson. 

Det är enligt henne också viktigt att
läkaren som söker hjälp vågar släppa be-
handlingsansvaret, till exempel inte er-
bjuda sig att själv skriva ut sina egna lä-
kemedel. Den behandlande läkaren å sin
sida måste vara trygg i sin yrkesroll och
tydlig med att definiera situationen »Jag
är doktor och du är patient«.

– Min erfarenhet är att de flesta sjuka
läkare då är tacksamma, och ibland häp-
na, över att få tillåtelse att vara patienter. 

För snart tre år sedan motionerade
Distriktsläkarföreningen till Läkarför-
bundets fullmäktige om medicinskt be-
handlingsstöd till kolleger. Motionen bi-
fölls och resultatet blev så småningom
listan »Läkare för läkare« på portalen
Ronden. Listan hann emellertid inte
komma igång förrän Ronden lades ner.
Nu vill alltså Alg göra ett nytt försök.
Benny Ståhlberg ska presentera grup-
pens förslag på lokalföreningarnas nästa
representantskapsmöte och hoppas på
gehör. Lokalföreningarna behövs också
i rekryteringen av villiga kolleger.

– I bästa fall kan det dra igång redan
till hösten, säger Benny Ståhlberg
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Många läkare känner motstånd inför att söka vård för såväl somatiska och psykiska
besvär. Läkarförbundets arbetslivsgrupp hoppas att en lista med läkare som kan ta
emot kolleger ska underlätta. Bilden är arrangerad.
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7 av 10 läkare 
vill ha e-recept
❙ ❙ Mer än sju av tio läkare i Stockholms
län kan tänka sig att börja använda
elektroniska recept inom ett år. Tidsbe-
sparing och ökad säkerhet är de främsta
fördelarna, anser de. Det framgår av en
ny undersökning. 

Just nu pågår pilotdrifter med e-recept
vid neurokliniken på Karolinska sjukhu-
set, Bro Hälsocentral samt vid medicin-
och akutkliniken vid Södersjukhuset.
(LT)

Förslag från Läkarförbundets arbetslivsgrupp

Läkare ska ges stöd 
att vara patient

»Lyft sjukförsäkringen
ur statens budget«
❙ ❙ – Sjukförsäkringen bör lyftas ur sta-
tens budget, säger Sacos ordförande
Anna Ekström i sin kommentar till vår-
budgeten, som regeringen lämnade i
mitten av april.

– Antingen kan arbetsmarknadens
parter ta över ansvaret för försäkringen
eller också får ett nytt fristående organ
ansvaret. Det viktiga är att försäkringen
ges stabilitet och trovärdighet, anser Sa-
cos ordförande. (LT)

Nytt nationellt 
läkemedelsregister
❙ ❙ Nu planeras för ett nationellt läkeme-
delsregister som ska innehålla uppgifter
om alla recept som skrivs ut i landet,
samt till vem recepten förskrivs. Regist-
ret ska göra det lättare att kartlägga om
rätt personer får rätt mediciner. Dessut-
om underlättar ett stort nationellt regis-
ter studier av läkemedelsbivekningar. 

I maj ska ett förslag till det nya re-
gistret finnas klart, och tidigast 2004 kan
det tas i bruk. (LT)

SARS klassas
som samhällsfarlig
❙ ❙ Den akuta lungsjukdomen, SAL, bör i
stället benämnas SARS, severe acute 
respiratory syndrome, eller på svenska
svår akut respiratorisk sjukdom. Det re-
kommenderar Socialstyrelsen och
Smittskyddsinstitutet, SMI. 

Regeringen beslutade förra veckan
att föra in sjukdomen i Smittskyddsla-
gen. Sverige har haft totalt 16 misstänk-
ta och fem sannolika fall av sjukdomen.

SMI konstaterar att landets sjukhus
hanterar misstänkta fall av SARS olika.
SMI rekommenderar därför att omhän-
dertagande och uppföljning bör ske en-
ligt de råd som finns på WHOs hemsida,
www.who.int/csr/sars/guidelines/en/ (LT)


