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n aktuellt Barn och gravida  
bör vaccineras 
Gravida kvinnor löper ökad 
risk för komplikationer vid in-
fluensa, och Läkemedelsver-
ket rekommenderar därför att 
alla gravida vaccineras mot 
den nya influensan.

Riskerna för fostret är inte 
fullständigt kända, men data 
och teoretiska resonemang 
pekar inte på någon förhöjd 
risk. Samtidigt kan nyfödda 
få ett visst skydd genom att 
antikroppar överförs via mo-
derkakan.

Man rekommenderar även 
att alla barn över tre år vacci-
neras. För yngre barn skulle 
nyttan kunna vara ännu större, 
men här saknas ännu data gäl-
lande effekt och säkerhet. I 
åldern sex månader till tre år 
bör därför bara barn i riskgrup-
per vaccineras. För ännu yngre 
barn rekommenderas för när-
varande inte vaccination. 

Carina J Hansson, tidigare 
bland annat informationsan-
svarig på Praktikertjänst AB 
och Astra Sverige, blir ny 
kommunikationschef för Lä-
karförbundet. 

år antog fem uttalanden. Här 
föreslås att staten tar initiativ 
till att tillsammans med sjuk-
vårdshuvudmännen utveckla 
ett handlingsprogram – Tid 
för vård – för att systematiskt 
minska den tid vårdpersona-
len måste ägna åt administra-
tiva arbetsuppgifter och annat 
som inte är till direkt nytta för 
patienterna och vårdarbetet. 
Målet är att inom en femårs-
period ska minst hälften av 
vårdpersonalens tid ägnas åt 
patientarbete.

I dag uppskattar Socialde-
mokraterna att vårdpersonal 
arbetar endast 35 procent av 
sin tid i direkt patientarbete. 
Förändringen beräknas frigö-
ra tid motsvarande minst 
20 000 nya läkare och sjuk-
sköterskor i vården. 

Marie Närlid

Mindre kontorsplikt kan kurera   läkarbrist

»Vad som behövs är fler medarbetare som avlastar vårdpersonalen 
så att läkare och sjuksköterskor kan ägna sig åt patienterna«, sä
ger Eva Nilsson Bågenholm. Här är det en distriktsläkare i  Eskils
tuna som tar sig tid med en liten patient. 
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Ny kommunikations- 
chef på Läkarförbundet




