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Aktuellt och reportage

Förra tisdagen deltog Läkarför-
bundet i en hearing i riksdagen
om sjukskrivningarna. Eva Nils-
son Bågenholm tyckte att hon
fick gehör för att orsakerna till
den höga sjukfrånvaron är
många och att till exempel inte
läkarna kan skyllas för den upp-
komna situationen. Hon tror att
en stor del av lösningen ligger i
ökad samverkan mellan de in-
blandade parterna.

❙ ❙ – Vi kommer att göra allt för att av-
stämningsmöte blir något som används i
den dagliga vården.

Det sa Läkarförbundets andre vice
ordförande Eva Nilsson Bågenholm när
hon i förra veckan deltog i socialförsäk-
ringsutskottets offentliga utfrågning
med anledning av den ökade sjukfrånva-
ron. Om några veckor ska utskottet ju-
stera sitt betänkande angående regering-
ens proposition »Förändringar inom
sjukförsäkringen för ökad hälsa i arbets-
livet« och inför detta önskade utskottets
ledamöter orientera sig ytterligare i frå-
gan.

Eva Nilsson Bågenholm är positiv till
regeringens proposition i allmänhet och
till dess förslag om avstämningsmötet i
synnerhet, även om hon och Läkarför-
bundet hade önskat att avstämningsmö-
ten hade blivit obligatoriska.

– Men det finns en poäng i att inte ha
dem obligatoriska, säger Eva Nilsson
Bågenholm.

– I och med att det ser så olika ut över
landet med kontakterna mellan till ex-
empel läkare och försäkringskassa, ger
detta en möjlighet att utforma dem efter
de lokala förhållandena.

»Mötena kan spara tid«
Kenneth Lantz (kd) var
emellertid tveksam till vad
läkarna egentligen tycker
om avstämningsmöten. 

– I Skåne har vi försökt
kommunicera med läkarna
om det här med avstäm-
ningsmöte, men inte precis
nåtts av något jubel, hur
ska vi nå läkarkåren? sa
han i en fråga direkt riktad
till Eva Nilsson Bågen-
holm. 

Hon svarade att den
bristsituation som finns
bland allmänläkarna – de

läkare som främst berörs av avstäm-
ningsmöten – gör dem pressade.

– Men det finns ingen annan väg att
gå. 

– Man måste över en puckel först,
men med gemensamma möten blir det i
slutändan bättre, framför allt för patien-
terna. Men jag tror också att man till och
med sparar tid när man kommer igång
med mötena.

»Alla pratar för sin sak«
Moderaten Anna Lilliehöök från social-
försäkringsutskottet frågade om de
lagstiftande kunde göra något för att
stödja läkarna, till exempel med tydliga-
re regler beträffande sjukdomsbegrep-
pet. Men det ansåg inte Eva Nilsson Bå-
genholm.

– Vi måste förutsätta att en patient
som söker läkare faktiskt mår dåligt. Vi
kan inte låta oss begränsas av om symto-
men motsvarar en sjukdom i enlighet
med lagen.

Företagsläkarnas ordförande, Johnny
Johnsson, deltog också i hearingen. I
pausen lät han Läkartidningen veta att
han var kritisk till att man så sällan frå-
gar alla dessa sjukskrivna människor om
hur de har det och vad de skulle behöva.

– I stället använder man en massa re-
gister.

Dessutom anser han att en sådan här
debatt sällan når sitt mål – en gemensam
strategi för att lösa problemet med de
höga sjukskrivningstalen.

– Alla pratar för sin sak men man
möts egentligen inte.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se

Redaktionssekreterare Anna Filipsson, tel: 08-790 34 88, e-post: anna.filipsson@lakartidningen.se

Läkarförbundet gav
röst i riksdagen

»Det har skett en normförskjutning i samhället som
också omfattar läkare.« Det var Eva Nilsson
Bågenholms svar på sin egen fråga varför läkare skriver
så många fler sjukintyg idag än för fem år sedan.

FO
TO

: H
AN

S
PE

TT
ER

SS
ON

F O
TO

: L
AR

S-
OL

OF
N

IH
LÉ

N

Stort förtroende att
utveckla förbundet

❙ ❙ – Jag tror inte det blir
något lätt arbete, men
det är ett stort förtroende
om jag får vara med om
att vidareutveckla det
100-åriga förbundet.

Det säger Karin
Malmqvist, distriktslä-
kare i Skoghall och ord-
förande i Värmlands lä-
karförening. Valberedningen har föresla-
git henne till ny ledamot av Läkarförbun-
dets centralstyrelse.

Om valberedningens förslag går ige-
nom på fullmäktigemötet blir också
Christina Berntsson, Anders Dahlqvist,
Thomas Flodin och Gunnar Welander
nya ledamöter i CS. Eva Nilsson Bågen-
holm är föreslagen som förste vice ord-
förande efter Göran Edbom som avgår.
Marie Wedin föreslås som andre vice
ordförande. (LT)

❙ ❙ Professor Anders 
Håkansson, chef för av-
delningen för allmän-
medicin vid samhälls-
medicinska institutio-
nen i Malmö och redak-
tör i Läkartidningens
medicinska redaktion,
har av Magda och
Svend Aage Friederichs
minnesfond tilldelats årets Nordiska pris
på 100 000 danska kronor. 

Anders Håkansson är därmed den
andre svensk som får priset, vilket dela-
des ut första gången 1983. Tidigare
svensk pristagare är distriktsläkaren
Carl Edvard Rudebeck i Västervik. Pri-
set tilldelas den som gjort en betydande
insats inom allmänmedicinsk forskning.  

En bidragande orsak till att Anders
Håkansson tilldelades årets Nordiska
pris är, tror han själv, de kurser i forsk-
ningsmetodik som han sedan 1989 varit
engagerad i. 

– Kurserna vänder sig till allmänlä-
kare, samt sjukhusläkare utanför univer-
sitetsorterna. De ska ge en basal forskar-
träning samt öka intresse för att bedriva
egen forskning, säger Anders Håkans-
son.  

Utöver medicinsk redaktör i Läkar-
tidningen är Anders Håkansson dess-
utom redaktör för Scandinavian Journal
of Primary Health Care. 

Peter Örn 

LT-redaktör
får danskt pris
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Karin
Malmqvist.

Anders
Håkansson.


