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Aktuellt och reportage

Stockholmsprojektet för utländs-
ka läkare belönades förra veckan
med pris av Rådet för integration
i arbetslivet.

❙ ❙ Stockholms läkarförening, Stock-
holms läns landsting och Länsarbets-
nämnden, projektets tre huvudmän, fick
integrationsutmärkelsen med bland an-
nat följande motivering: »Vägen till en
svensk läkarlegitimation för läkare med
examen från länder utanför EU/EES är
oftast lång och svår. Stockholmsprojek-
tet har på ett förtjänstfullt sätt underlät-
tat för ett stort antal läkare att få svensk
läkarlegitimation.«

Stockholmsprojektet för utländska
läkare som påbörjades 1999 avslutades
vid årsskiftet och ska nu införlivas i or-
dinarie verksamhet. Projektet har erbju-
dit bland annat introduktionskurser om
hur sjukvården är organiserad, auskulta-
tioner, preparandkurser, språkutbild-
ning och information till sjukvården.
Projektet har omfattat totalt 335 läkare
varav hittills 115 har fått legitimation.
En annan effekt av projektet är läkarför-
eningen Ilis, Internationella läkare i Sve-
rige, se www.slf.se.

Enligt före detta projektledaren An-
ders Helldén är motståndet mot att väl-
komna läkare med utländsk bakgrund
oftast större bland kollegerna än bland
patienterna.

– Sjukvården är relativt reaktionär.
Attityderna har förändrats enormt, men
det är en mycket lång process, sa han.

Hoppas på förbundsbyte
LOs ordförande Wanja Lundby-Wedin
berättade att inom LO är andelen hög-
utbildade personer störst bland de in-
vandrade medlemmarna och hon sa till
Sacos ordförande Anna Ekström:

– Jag hoppas att en del av våra med-
lemmar blir era medlemmar.

Rådet för integration i arbetslivet be-
står av Svenskt näringsliv, LO, TCO,
Saco, Svenska Kommunförbundet,
Landstingsförbundet, Försäkringskas-
sornas förbund och Arbetsgivarverket.
Utmärkelsen ges varje år för goda exem-
pel på framsynt integrationsarbete i ar-
betslivet. 

Elisabet Ohlin

elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Integrationsprojekt 
för läkare fick pris

Thomas Flodin och Kenneth Olausson från Stockholms läkarförening, Ulrika
Gellerstedt, personalstrateg i Stockholms läns landsting, och Anders Helldén,
specialistläkare och före detta projektledare, fick tillsammans med länsarbetsnämnden
dela på utmärkelsen för framsynt integrationsarbete. Till vänster Wanja Lundby-
Wedin.

❙ ❙ – Att inte vilja ge vård till illegala in-
vandrare är ett brott mot läkarkårens
etiska regler.

Det säger två franska läkare. De har
anmält sjukvårdsministern Jean-Fran-
çois Mattei till L’Ordre de Médecins,
som kan sanktionera läkare som har bru-
tit mot yrkesetiken. Bakgrunden är att
det franska parlamentet nyligen har be-
slutat att inskränka illegala invandrares
rätt till gratis sjukvård.

– Som nyutbildade lovar vi att följa
de yrkesetiska reglerna på livstid och
förbinder oss vid att inte diskriminera
patienter. Vi ska vårda oavsett perso-
nens status eller ursprung, säger Jean
Doubovetzky. Tillsammans med en kol-
lega vill han nu att ministern, tillika lä-
kare, ska straffas för att han inte har för-
sökt att stoppa reformerna.

– Jag tvivlar på att vi får gehör för
kravet, men vi vill skapa debatt om de
nya lagarna, säger den franske allmänlä-
karen.

Läkarna får stöd av en rad frivillig-
hetsorganisationer. De anser att refor-
merna är en katastrof för omkring
170 000 invandrare och även på sikt har
en negativ inverkan på det allmänna häl-
soläget i landet.

Anna Trenning-Himmelsbach

frilansjournalist

Läkare protesterar
mot ickevård 
av invandrare
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Lagförslag om 
terapeutisk kloning
❙ ❙ Regeringen vill lagstifta om stam-
cellsforskningen, och då tillåta terapeu-
tisk kloning. Men en förutsättning är
bland annat att Transplantationslagen
ändras, så att förbudet mot handel med
biologiskt material även ska gälla celler
och cellinjer. Samtidigt vill regeringen
att den nya lagen tydligt förbjuder all typ
av mänsklig reproduktiv kloning. (LT)

Ny smittskyddslag
❙ ❙ Den 1 juli i år får Sverige en ny smitt-
skyddslag. Det är klart sedan Socialut-
skottet godkänt regeringens förslag om
ny smittskyddslagstiftning. Lagen ska
omfatta alla sjukdomar som kan över-
föras till eller mellan människor och som
inte är ett ringa hot mot hälsan. Smitt-
skyddsåtgärder som är integritetskrän-
kande ska begränsas till vissa allmänfar-
liga sjukdomar som räknas upp i en bila-
ga till lagen. (LT)


