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Aktuellt

Läkarförbundets rekrytering av
ny verkställande direktör har nu
påbörjats. Till skillnad från vid
förra VD-rekryteringen har för-
bundsledningen denna gång valt
att tydligt markera att det är en
läkare som efterfrågas. 

❙ ❙ Det framgår inte minst i den annons
som publiceras i denna veckas nummer
av Läkartidningen. 

– Förra gången ville vi vara mer öpp-
na för att hitta rätt person som passar
som chef för Läkarförbundets kansli, sä-
ger förbundets ordförande Eva Nilsson
Bågenholm. 

– Men det var främst läkare som sök-
te tjänsten, och vi såg dessutom då vi
gick igenom kravprofilen för tjänsten att
det var en läkare som vi behövde. Det
handlar ju både om att leda kansliet och
om att vara en i förbundsledningen som
är väl medveten om läkaryrkets förut-
sättningar. 

Eva Nilsson Bågenholm blev, då hon
valdes till förbundsordförande i våras,
den första kvinnan på posten.

Är det dags att även VD-posten för

första gången tilldelas en kvinna? 

– Det vill jag inte ha några synpunk-

ter på idag, säger Eva Nilsson Bågen-
holm. 

Knappt om tid
Som VD för Läkarförbundet ingår ett
uppdrag att i vissa fall även företräda
förbundet utåt, en uppgift som annars
främst vilar på förbundsordföranden.
Det skulle kunna innebära en prekär ba-
lansgång. 

– Det finns en klar åtskillnad mellan
VDs roll och min, eftersom VDn inte ska
uttala sig i några politiska frågor. Men
beroende på vem som tillsätts som VD
kan det ju finnas vissa frågor som han el-
ler hon är speciellt duktig på, och då det
bara är naturligt att VDn uttalar sig. Men
jag vill inte nu säga vilka specifika frå-
gor det skulle kunna gälla, säger Eva
Nilsson Bågenholm. 

Målsättningen är att en ny VD ska
finnas på plats den första januari 2005.
Men det är ganska knappt om tid och ris-
ken är relativt stor att det drar ut på tiden
till efter det datumet, tror Eva Nilsson
Bågenholm. 

Peter Örn

peter.orn@lakartidningen.se

Läkarförbundet rekryterar ny VD

Landstinget Värmland måste
kvalitetssäkra sitt personaladmi-
nistrativa arbete. Det anser Soci-
alstyrelsen som granskat lands-
tingets rutiner med anledning av
obehöriga läkare vid sjukhuset i
Torsby.

❙ ❙ I våras uppdagades att auskulterande
läkarstudenter vid sjukhuset i Torsby
självständigt handlagt patienter, utan
dispens från Socialstyrelsen. Nu har So-
cialstyrelsens regionala enhet i Örebro
granskat landstingets personaladminist-
rativa rutiner och funnit att landstings-
ledningen inte tagit tillräckligt ansvar
för kvaliteten.

– Vi har kunnat se att mycket av de
brister i kontrollen av tillsättningsförfa-
randet är konsekvenser av att landsting-
et dragit in personaladministrativa resur-
ser från Torsby och lagt dem på verk-
samhetschefen. Läkaren som varit verk-
samhetschef har inte haft den kompetens
eller de stödfunktioner som behövts och
som man tidigare hade i Torsby, säger

Socialstyrelsens enhetschef Dan An-
dersson.

Riktlinjer behövs
I sitt beslut betonar Socialstyrelsen vik-
ten av uppföljning och kvalitetssäkring
och av att konsekvensanalyser görs inför
organisatoriska förändringar.

– Socialstyrelsen ställer samma kva-
litetssäkringskrav på personaladminist-
rativ verksamhet som på medicin och
kirurgi. Vad de behöver göra i Karlstad
är att upprätta riktlinjer för hur man ska
kvalitetssäkra det personaladministrati-
va arbetet. En del av det har redan skett,
och man har flyttat tillbaka folk till Tors-
by, säger Dan Andersson.

Landstinget Värmland har svarat So-
cialstyrelsen att ett styr- och uppfölj-
ningsverktyg, Balanced score card, och
att arbetet med personalfrågor ska ut-
vecklas. Socialstyrelsen ska följa upp
landstingets vidare arbete under första
kvartalet nästa år. 

Elisabet Ohlin

Bristande ansvar
bakom Torsbyskandal

I luren:

Margareta Hammarström

Hur firar ni ert 
100-års jubileum?

❙ ❙ Svensk förening för obstetrik och gy-
nekologi, SFOG, firar i dagarna 100-års-
jubileum. 

Margareta Hammarström, ordfö-

rande, hur ska ni fira detta?

– Vi firar med en vetenskaplig sam-
mankomst som kom-
mer att pågå i tre da-
gar. Det blir före-
drag, symposier och
debatter och sedan en
jubileumskväll på
stadshuset i Stock-
holm. Inbjudna är
föreningens med-
lemmar.

Vad kommer ni

att diskutera under

den vetenskapliga

delen?

– Bland annat har
vi ett symposium
med titeln »Förloss-
ningskonst under 100 år, igår, idag,
imorgon«. Det kommer också att handla
om forskning och framsteg inom gyne-
kologi och kvinnohälsa, preventivme-
del, abort, hormonbehandling men även
om fackliga frågor.

Vilka frågor är viktiga för SFOG?

– Utbildningsfrågor är alltid viktiga,
och innehåll, organisation, prioritering-
ar och kvalitetsuppföljning inom kvin-
nosjukvården. Över huvud taget hur
kvinnosjukvården ska se ut framöver.

Vad har förändrats inom förening-

en under 100 år?

– Samhället har förändrats och med
det kvinnornas villkor. Det har skett en
enorm utveckling i vår del av världen där
kvinnor har fått rösträtt, rätt till lika lön.
Vi har sett en sexuell frigörelse med rätt
till preventivmedel och rätt till fri abort.
En utbyggd mödra- och förloss-
ningsvård, tillgång till ultraljud och
smärtlindring under förlossningen är
andra viktiga förändringar.

Varför är det viktigt att fira jubile-

um?

– Jag tror det är viktigt att träffas i ett
sammanhang där man kan se sin historia
och också känna att något faktiskt har
hänt. Ibland kan det kanske kännas som
om det inte händer någonting.

Sara Zetterlund-Holfve

sara.zetterlund-holfve@lakartidningen.se

Fotnot: Svensk förening för obstetrik och gy-
nekologi har idag drygt 1 600 medlemmar.

Margareta
Hammarström,
ordförande för
Svensk förening
för obstetrik och
gynekologi.


