
»För ett aktivt ledarskap präglat
av humanism, engagemang och
målmedvetenhet, som bidragit
till medarbetarnas utveckling och
en välfungerande verksamhet.«

Med den motiveringen ger Lä-
karförbundet i år Framtidens lä-
kares pris till Angela Sellin, över-
läkare och verksamhetschef vid
barn- och ungdomspsykiatriska
kliniken i Eskilstuna.

❙ ❙ – En oerhörd uppmuntran och bekräf-
telse på att jag är på rätt väg, men det är
också ett ansvar att leva upp till, säger
Angela Sellin.

Angela Sellin har egentligen varit
chef ända sedan hon blev färdig specia-
list i barn- och ungdomspsykiatri i bör-
jan på nittiotalet. Till att börja med var
hon klinikchef i Boden, men det säger
hon berodde på att det var så ont om lä-
kare, och sedan biträdande verksamhets-
chef på barnpsyk i Västmanland. Men
det var först när hon i augusti 2001 till-
trädde som verksamhetschef för barn-
och ungdomspsykiatriska kliniken som
hon verkligen själv valde att bli chef.

– Inför det valet började jag tänka på
vad jag vill med mitt ledarskap. Jag vil-
le verkligen pröva mitt ledarskap på all-
var och gick in för det på ett helt annat
sätt än tidigare.

– Jag ville använda mitt inflytande
väldigt mycket för patienterna förstås,
men också för att ta vara på alla medar-
betares kunskaper.

Pratade med alla på arbetsplatsen
För att få en bild av kliniken började
Angela Sellin med att bjuda in alla med-
arbetare – från städare till överläkare –
till samtal. Hon säger att när man kom-
mer utifrån har man ju inte en susning
om kulturen på arbetsplatsen. En del av
de anställda hade jobbat i verksamheten
i 30 år utan att någonsin ha talat direkt
med sin chef. 

– Det var väldigt starka möten. Inte
minst alla dessa förväntningar som man
har på en ny chef.

– I och med att jag pratade med alla
fick jag en palett av hela historiken, det
kändes väldigt viktigt.

Angela Sellin har också infört psyko-
sociala ronder på kliniken.

– Som chef har man ju arbetsmiljöan-
svar och det kan man dels ta genom att
inventera lokaler och luft och liknande,
och det hade de gjort väldigt mycket i
Eskilstuna.

– Men jag tyckte att det var viktigt att
också inventera hur arbetsklimatet är
och hur teamen fungerar.

Utvecklingsprojekt på kliniken
Utifrån vad som kom upp under en psy-
kosocial rond har Angela Sellin dragit
igång ett utvecklingsprojekt på kliniken
där målet är att alla ska utveckla sitt eget
ledarskap och inflytande. Hon säger att
ingen vet något om resultatet ännu, men
det var viktigt att visa sina medarbetare
att det man säger får konsekvenser. 

– Om jag som chef har arbetsmiljö-
ansvaret, då kan jag ju inte sitta och höra
att folk mår jättedåligt och inte göra nå-
got åt det. Då gör jag ju inte mitt jobb!
Men det finns säkert flera andra vägar.

Som kuriositet kan nämnas att Ange-
la Sellin är kurskamrat med Lena Hjelte
som fick priset för två år sedan. Angela
Sellin tycker att Framtidens läkares pris
är en bra uppmuntran.

– Det finns många som arbetar hårt
för att skapa en fungerande sjukvård, det
här är ett sätt att upprätthålla det engage-
manget.

Priset delas ut i samband med Läkar-
förbundets fullmäktigemöte idag den 22
maj. Förutom äran får Angela Sellin
25 000 kronor.

– Jag vet ännu inte vad jag ska göra
med pengarna, jag kommer väl att an-
vända dem för att förkovra mig vidare.

Sara Hedbäck

sara.hedback@lakartidningen.se
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Aktuellt och reportage

Starka möten sporrade
prisad Eskilstunaläkare

Riksdagen behandlar
forskningsetikförslag

❙ ❙ Regeringens förslag om lag om etik-
prövning som avser människor och biolo-
giskt material från människor läggs fram
för beslut i riksdagen den 3 juni. Utbild-
ningsutskottet tar i allt väsentligt inne-
hållet i regeringsförslaget, visar det för-
slag som utskottet justerade den 15 maj.

Det innebär att all forskning som in-
nebär ett fysiskt ingrepp, eller utförs en-
ligt en metod som syftar till att påverka
en människa fysiskt eller psykiskt, mås-
te etikgodkännas från och med den 1 ja-
nuari 2004. Kravet gäller även ingrepp
på avliden människa, liksom biologiskt
material som tagits från levande eller av-
liden människa om materialet kan härle-
das till individen i fråga. (LT)

»Det är viktigt att ta ledarskapet på allvar,
att ibland våga släppa det operativa som
hela tiden kommer över en och i stället
skapa möten som blir meningsfulla och
ger energi«, säger Angela Sellin, som fått
Framtidens läkares pris 2003.
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Misstänkta SARS-fall
får inte ge blod

❙ ❙ SARS-virus kan enligt nya uppgifter
från WHO finnas i blod från personer
som insjuknat i SARS. På uppmaning av
WHO införde Socialstyrelsen med ome-
delbar verkan den 16 maj förbud att ac-
ceptera två grupper av personer som
blodgivare. Personer som misstänks ha
genomgått SARS får inte lämna blod
förrän tre månader efter tillfrisknandet.
Den som rest i områden med pågående
SARS-spridning får inte lämna blod 
förrän tre veckor efter vistelsen i områ-
det. Inkubationstiden är tio dagar.

Det nya förbudet kommer att införas
i Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd, SOSFS 2001:2, som kan lä-
sas på www.sos.se. (LT)

Utskott stöder
tre veckors sjuklön

❙ ❙ Regeringens förslag att utöka sjuklö-
nen från två till tre veckor har fått stöd av
riksdagens socialförsäkringsutskott.
Detta trots att Lagrådet haft synpunkter
på förslaget. Lagrådets invändningar
gällde att man inte vet om förslagets
högkostnadsskydd för företag med
mindre än 25 anställda rimmar med EUs
regler om statligt stöd till företag.

Socialförsäkringsutskottet anser inte
att Lagrådets kritik är så omfattande att
förslaget bör stoppas. Den tredje sjuklö-
neveckan föreslås gälla från den 1 juli
och beräknas ge en besparing på över en
miljard i budgeten.

Om inte finansutskottet, som inte ytt-
rat sig när detta skrevs, tar avstånd från
förslaget tas beslutet i riksdagen den 11
juni. (LT)


