Aktuellt och reportage

Jävsfrågor ses över

Prestigefyllt pris
till KS-professor

Läkarförbundets läkemedelsråd
ska införa jävsdeklarationer. Och
riktlinjerna för läkares relationer
till läkemedelsindustrin ska ses
över.

❙❙ Sten Lindahl, professor vid Karolinska institutet och chef för forskning, utbildning och utveckling på Karolinska
sjukhuset får priset »Lifetime achievment award« från American society of
critical care anesthesiologists (ASCCA).
Sten Lindahl får priset för ett långt och
framgångsrikt arbete inom sitt forskningsområde. De senaste åren har han
framför allt arbetat med buklägesbehandling för patienter med svår akut
lungsjukdom. (LT)

❙❙ Det berättar Eva Nilsson Bågenholm,
ordförande i läkemedelsrådet och förste
vice ordförande i förbundet.
Under hösten ska rådet ta fram förslag till nya riktlinjer samt förslag på hur
en jävsdeklaration kan se ut. Förslagen
ska sedan ut på bred remiss för att få
igång diskussionen.
De idag gällande riktlinjerna antogs
1985 och heter Läkares uppdrag för läkemedelsindustrin. Tanken är att de nya
riktlinjerna ska gälla alla läkare och inte
vara begränsade till läkare med särskilda
uppdrag för industrin. Också den vanliga doktorn som till exempel träffar läkemedelskonsulenter eller funderar på att
åka på industrifinansierade utbildningar
ska få något att hålla sig till.
Idag finns rutiner med jävsdeklara-

tioner hos bland andra läkemedelskommittéer, medicinska tidskrifter, Statens
beredning för medicinsk utvärdering
och Svenska cardiologföreningen. Förbundets läkemedelsråd har för egen del
redan beslutat att införa jävsdeklaration
för sina medlemmar. I vilka andra förbundssammanhang jävsdeklarationer
ska förekomma blir också föremål för
diskussion.
– Men jag tycker personligen att även
centralstyrelsen och övriga råd och delegationer i förbundet ska ha jävsdeklarationer, säger Eva Nilsson Bågenholm.
Andra regler gällande förhållandet
till industrin finns i förbundets etiska
regler och i en överenskommelse med
Läkemedelsindustriföreningen om läkemedelsföretags medverkan vid olika
slag av sammankomster.
Dessa och andra etiska regler kan läsas på www.slf.se.
Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Drastiska förändringar
av Stockholmssjukvården
Sammanslagning av Stockholms
universitetssjukhus. Och Södertälje och Norrtälje förlorar sina
akutsjukhus. Det är några av förslagen.
❙❙ Mycket tyder på att tjänstemannaförslaget som i sin helhet presenteras efter
denna tidnings pressläggning innehåller
stora förändringar av sjukvården men
även höjningar av skatter och avgifter.
Kostnaderna för landstinget ska
minskas med 3,2 miljarder kronor.
De två universitetssjukhusen Karolinska, KS, och Huddinge slås samman
och får gemensam ledning och styrelse.
Många kliniker kommer att beröras.

Bland annat flyttar toraxkliniken på KS
till Huddinge. Och på sikt ska akuten på
KS koncentreras till ambulansfall.
Akutsjukhusen i Södertälje och Norrtälje föreslås bli närsjukhus, vilket redan
lett till starka protester samt till alternativt förslag från läkare verksamma vid
Norrtälje sjukhus. Bland övriga förslag
finns ökat remisstvång, minskad öppenvård och minskad vårdgaranti.
Det har spekulerats i att 3 000
sjukvårdstjänster kan beröras.
Läs Läkartidningen på nätet,
www.lakartidningen.se, och nästa veckas nummer för fylligare rapportering.
Elisabet Ohlin

Lektionstid farligare än rast
❙❙ Barn i åldrarna 10–15 år skadar sig oftare på fritiden än under skoltid. Det visar en studie av över 600 barn som intervjuats på Astrid Lindgrens barnsjukhus.
De vanligaste skadorna inträffade under
ridning, fotboll och andra lag- och kontaktsporter.
Under skoltid förefaller lektionstid
farligare än rast, främst stod idrottslektionerna bakom skolskadorna. Många av
3290

de intervjuade barnen hade emellertid
även skadats av trakasserier och minst
24 av de intervjuade barnen hade skadats
av våldsamma handlingar som direkt var
avsedda att skada.
Studien ingår i en rapport från regeringens barnsäkerhetsdelegation och
finns att läsa på www.sou.gov.se/
barnsakerhet. (LT)

Kulturmöten för
halländska AT-läkare
❙❙ Grupputveckling,
kommunikation
och möten med andra kulturer är några
exempel på nya ämnen i läkares AT-utbildning i landstinget i Halland. Den
kompletterande utbildningen är obligatorisk och omfattar tio dagar. Även STläkare kan få ta del av utbildningen om
de vill. Utbildningen genomförs inom
kort för första gången, berättar landstinget i Halland på sin webbplats.
I AT-rankningen som Sveriges yngre
läkares förening gjorde nyligen kom
Sjukhuset i Varberg på 68e plats av 70.
Länssjukhuset i Halmstad kom på plats
13. (LT)

Nytt pris till Eksjö
❙❙ Medicinkliniken på Höglandssjukhuset i Eksjö, med verksamhetschefen
Mats Bojestig, har fått Götapriset för
bästa förnyelse- och kvalitetsprojekt
inom offentlig sektor. I motiveringen
sägs bland annat att kliniken är ett bra föredöme för systematisk och uthållig utveckling av offentliga verksamheter. I
Läkartidningen nr 46/2001 och nr
21/2002 beskrivs klinikens arbete. (LT)

Samarbetsområden
i Mälardalen klara
❙❙ Det är nu klart inom vilka områden
som landstingen i Sörmland och Västmanland ska samarbeta. De är hudsjukvård, kärlkirurgi, hjärtsjukvård, onkologi, specialiserad ortopedi, specialiserad kirurgi, öron-, näs och halssjukdomar, käkkirurgi, infektionssjukvård, klinisk fysiologi samt reumatologi, enligt
uppgifter på Landstinget i Sörmlands
webbplats. Projektledningen analyserar
nu vilka som ska vara med från starten i
den nya samverkan.(LT)
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