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Program Stockholm den 17 november

9.30 Samling och kaffe

10.00 Introduktion
 av Tomas Flodin, ordförande i Sveriges läkarförbunds 

Etik- och ansvarsråd, och professor Niels Lynöe, ordförande 
i Svenska Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik 

10.10 Prioriteringsutredningens Etiska plattform
 Vilken är bakgrunden till och vad innebär Den etiska 

plattformen? 
 Göran Hermerén, professor em. i medicinsk etik, Lunds 

universitet, och Nils-Eric Sahlin, professor i medicinsk 
etik, Lunds universitet

10.40 Behöver Den etiska plattformen ändras?
 Varför behövs Prioriteringscentrum i Linköping och 

varför föreslås förändringar i Den etiska plattformen? 
 Professor Per Carlsson alt. professor Per-Erik Liss, Priorite-

ringscentrum, Linköping

11.10 Hur har Den etiska plattformen tillämpats i praktiken?
 Har den fungerat?
 Britt Nordlander, docent, sekreterare i Svenska Läkare-

sällskapet

11.40 Paneldiskussion 

12.30 Lättare lunch
 baguette, dryck, kaffe  

13.30 Hur prioriteras vården av de äldre?
 Prioriteras de annorlunda än andra grupper?
 Barbro Westerholm, professor

14.00 Vilket ansvar har massmedia?
 Hur påverkar massmedia prioriteringsfrågan? Styr media 

allmänhetens förväntningar på vården? Kan media styra 
prioriteringarna, t.ex. genom att belysa enskilda fall?

 Håkan Bengtsson, frilansskribent och ledamot i Svenska 
Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik

14.30 Prioriteringar och vårdval
 Leder vårdval till annorlunda prioriteringar? Är till-

gänglighet överordnat alla andra intressen i vården? Är 
många korta besök bättre än få och längre?

 Stig Nyman, landstingsråd, Stockholms läns landsting

15.00 Kaffe

15.30  Paneldiskussion 

16.30  Avslutning
Moderator: Jonas Hultkvist, chefredaktör, Läkartidningen.

Anmälan
Anmäl dig via mejl till Yvonne Krüger så snart som möjligt: 
yvonne.kruger@slf.se

 Ange namn på den/de personer som kommer. Observera 
att antalet platser är begränsat.

Det är svårt att välja 

– en etikdag om prioriteringar i vården
Under den senaste tiden har den gällande etiska plattformen för prioriteringar 
ifrågasatts. Därför vill vi diskutera om det är den etiska plattformen som bör ändras 
eller om vi i högre grad bör ta hänsyn till de gällande värderingarna. Läkarförbundet 
och Läkaresällskapet anordnar tillsammans en etikdag, där vi tar upp och diskuterar 
sådana aspekter av prioriteringsfrågan. 

Välkommen att delta!

Är du en proffstyckare?
I så fall passar du i Läkarförbundets medlemspanel. 
Här ber vi om din åsikt i olika frågor via mejl några 
gånger per år. Var med och påverka inriktningen på 
vårt arbete. Mejla ditt intresse att medverka till: 
linda.tidekrans@slf.se



Kontakta oss gärna
08-790 33 00   info@slf.se   www.lakarforbundet.se

Information från Sveriges läkarförbund 
publiceras var tredje vecka. Ansvarig 
för sidorna: Anders Bengtsson.
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Behöver du semester? 
Som medlem kan du hyra Läkarförbundets fritidshus.

Ta med dina nära och kära på en välförtjänt semester. Läkarförbundets fritidshus har 
nyligen genomgått omfattande renoveringar. De fräscha husen i trevliga områden ger 
dig skönt miljöombyte under semestern.

Blicka ut över Medelhavet. 
Eller ta ett dopp i poolen. 

Livet är enkelt på Rivieran.

Lata dagar på Gran Canaria
Läkarförbundet har lägenheter i Rocas Rojas, San Agustin 
som ligger på Gran Canarias sydkust, nära Playa del Inglés 
och en mil från flygplatsen. Samtliga kök är helt nya och två 
av husen har fått dubbla badrum. Området är vackert med 
gröna trädgårdar, flera pooler, tennisbana, utsikt över Atlan-
ten och nära till bad och service. På södra  delen av ön finns 
numera flera utmärkta golfbanor. 

Läkarförbundet är medlem i det välkända rehabcentret 
Svenska Re som ligger i direkt anslutning till våra hus. Här 
får du som medlem förtur  och rabatterat pris. 

Havsutsikt i Haut de Cagnes
Haut de Cagnes ligger en mil nordväst om flygplatsen i Nice. 
Här ligger Läkarförbundets tvåplanshus högt med en otroligt 
vacker utsikt över Medelhavet. Njut av utsikten från balkongen 
eller trädgården. 

Det finns två pooler i området. Den ena är reserverad för 
Läkarförbundets gäster. Till närmaste badstrand är det fyra 
km. Inom bekvämt bilavstånd finns många museer, utmärkta 
golfbanor och förstklassiga restauranger. 

Full fart utför i Duved
Sju kilometer väster om Åre ligger Duved. Läkarförbundets 
lägenheter ligger i Hamrebacken – högt över Duveds by på syd-

sluttningen av Mullfjället. Här har vi 22 lägenheter med 
6-8 bäddar. Alla fullt utrustade med bastu och öppen 
spis. Dessutom har de mindre husen fått nya kök.

På cykel i Skanör
Mitt i den gamla genuina delen av Skanör ligger 
Ankaregården. Här har Läkarförbundet lägenheter av 
varierande storlek. Till varje lägenhet ingår två cyklar.

För mer information
På www.lakarforbundet.se/fritidshus kan du läsa mer 
om fritidshusen och se vilka veckor som de är lediga.

Boka ditt boende
Telefon: 08-790 35 40
vardagar 09.00-12.00 och 13.00-15.00
E-post: bokning@slf.se

Alla lägenheter i Duved har öppen spis och bastu.


