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till yrkesverksamheten kan
komma att bli skäl för att
återkalla en legitimation.
–Dethandlar omsamhällets

förtroende i bredare bemär-
kelse, saPer-Anders Sunesson.
Vad utredningenmed stör-

sta sannolikhet inte kommer
att föreslå är sekretess kring
avvikelser i vården.
– Alla avråder från anony-

mitet, sa Per-Anders Sunes-
son.

Karin Bergqvist

ett förkortat läkemedelsnamn
mot tidigare de fullständiga
och ofta ganska komplicerade
läkemedelsnamnen.
–Men vi kan bli ännu bätt-

re. I exempelvis Danmark
har det tagits fram en ny de-
sign på sådana läkemedel
som tillverkas på sjukhus-
apoteken. Resultatet är att
farliga högpotenta läkemedel
har gula etiketter, läkemedel
som ska spädas randiga, och
det finns olika markeringar
för olika styrkor. Det är ett
exempel som också vi kan tit-
ta mer på, sade Eva Sjökvist
Saers.

Men också brukarna kan göra
en del för att förbättra säker-

heten, ansåg anestesiologen
AnneKierkegaard:
– I Stockholmhar vi tagit

fram enmall för attmäta kva-
liteten på förpackningen ut-
ifrån ett säkerhetstänkande,
och en dålig design innebär
färre poäng, vilket påverkar
vilka läkemedel vi väljer att
köpa in.Men vi skulle även
behöva bygga upp säkerhets-
spärrar och ta tekniken till
hjälp. Det finns exempel där
läkemedelsanvändningen
kontrollerasmed streckko-
der. Brukaren läser av läke-
medlet, och en dator uttalar
sedan läkemedelsnamnet för
den som ska använda det.

Peter Örn
frilansjournalist

vårdgivarna ett tydligare ansvar för patient-
deltagarna på konferensen fick ta del av.
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fakta Patientsäkerhets-
utredningen
Utredningen ser över hela re-
gelverket kring tillsyn och
ansvarssystem i hälso- och
sjukvården, HSANs och Soci-
alstyrelsens roller, liksom
patientnämndernas verk-
samhet.

På utredningens bord lig-
ger bland annat frågor om
ökade möjligheter att åter-
kalla legitimation; om apo-
tekspersonal ska bli skyldig
att anmäla läkare som ver-
kar överförskriva beroende-
framkallande läkemedel; om
krav på utdrag ur belast-
ningsregistret för att få an-
ställning i hälso- och sjuk-
vården; om Socialstyrelsen
ska utöva tillsyn även över
förtroendeläkare.

Enmansutredare är hov-
rättsrådet Lars Lundgren. En
expertgrupp är knuten till ut-
redningen. Där ingår bland
annat representanter för
fackliga organisationer, för
Läkarförbundet ordföranden
Eva Nilsson Bågenholm.

Utredningen tillsattes av
regeringen våren 2007 och
ska lämna sitt betänkande i
december.

misstag

Åke Björn, överläkare på Kata-
strofmedicinskt centrum i Lin-
köping, har fått utmärkelsen
International Doctor of the
Year. Han får priset för sina in-
satser som samordnare för ett
svenskt medicinskt program i
krigsdrabbade delar av värl-
den, främst på Balkan.

Det är den internationella
fredsbevarande organisatio-
nen International League of
Humanists somdelar ut pri-
set. På diplomet står det att
Åke Björn får priset för att
han främjat utvecklingen av
etik i vården och patientens
rättigheter.
– Jag kännermig stolt, men

vill dela utmärkelsenmed alla
kollegor runt om i Sverige
som varit delaktiga, kommen-
terar Åke Björn.

Swedish Medical Program,
SMP, är en del avKatastrof-
medicinskt centrum. Pro-
grammet startade 1995 under
kriget i Bosnien ochHercego-
vina i samarbetemedMigra-
tionsverket. Till en början var
det inriktat på att evakuera
svårt sjuka och skadademän-
niskor för att ge demmedi-
cinsk behandling och vård på
något av de svenska sjukhu-
sen. Under de 13 år program-
met pågått har 187 patienter
från Balkan vårdats i Sverige.
– För den enskilda indivi-

den har det handlat om liv el-
ler död. De som evakuerades
till Sverige befann sig i livsho-
tande tillstånd eller riskerade
livslånga handikapp.
–Efter fredenbörjade vi

ocksåmedatt byggaupp sven-
skamedicinska teamsomåkte
till Bosnien.Vi utfördeopera-
tioner och annanbehandling
påplats, totalt har 3 750pati-
enter behandlats under de elva
år vi varit där.Ochvi har arbe-
tat på alla sidor,med serber,
kroater,muslimer och albaner,
påpekarÅkeBjörn.
Läkare, sjuksköterskor och

medicintekniker från Linkö-
ping och andra sjukhus har

arbetat i Bosnienmellan en
och två veckor per gång.
Det viktigastemed det ar-

betet har varit utbildning för
attminska behovet av att eva-
kuera patienter utomlands,
poängterar Åke Björn.
– Sjukvården förstördes

helt under kriget. Hälften av
läkarna och sjuksköterskorna
försvann. De dog, skadades el-
ler flydde. Ochmycket utrust-
ning förstördes.
Läkare frånKosovo och

Bosnien har även varit i Sveri-
ge och utbildats.
Själv harÅkeBjörn somchef

för programmet va-
rit påBalkanmellan
femoch tio gånger
per år sedan starten,
i upp till tio dagar
varje gång.

– Jag har försökt åka när ett
nytt teamhar arbetat. Det har
varitmycket administration
där nere och teamen har be-
hövt stöttas.
Ett liknande arbetehar även

utförts i Palestina, 2000–
2002.Det skeddepå initiativ
avdåvarandeutrikesministern
AnnaLindh, somuppmärk-
sammat insatsernapåBalkan.
– I Palestina evakuerade vi

inga patienter, utan där hade
vi teampå plats.

En drivkraft för Åke Björn har
hela tiden varit att få delta i
uppbyggnaden av sjukvården
i ett krigsskadat samhälle.
– Det är oerhört tillfreds-

ställande att höra närmän-
niskor blivit botade i sitt hem-
land tack vare våra insatser.
Sedan i juli i år är dock pro-

grammet nedlagt efter ett be-
slut av Sida.
–Det beror inte på att Sida

har kritikmot det, utan på att
det enligt Sidas strategiplan
inte finns något utrymme för
utvecklingsarbete inomhäl-
sosektorn på Balkan.
Åke Björn hyser dock en li-

ten förhoppning omatt beslu-
tet ska omvärderas.

Eva Bergstedt
frilansjournalist

Åke Björn International
Doctor of the Year




