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Norrlandsläkare kritiska till    vårdvalsvillkor
kortare avtalstid än 30 må-
nader. Det är inte rimligt att 
landstinget ska binda upp sig 
i långa avtal i premiärom-
gången av en helt ny vårdmo-
dell, säger Kent Ögren, soci-
aldemokratiskt landstings-
råd i Norrbotten.

I Västerbotten är det en-
dast i vissa detaljer som poli-
tikerna varit oense, uppger 
landstingsrådet Gunilla Jo-
hansson (S).

Hon kopplar ihop kraven 
på heltäckande vårdcentraler 

med landstingets vision om 
en friskare befolkning och 
ett stärkt förebyggande folk-
hälsoarbete.

– Vi tydliggör primärvår-
dens uppdrag och skapar 
trygghet för patienterna med 
ett brett basuppdrag. Men jag 
kan hålla med om att det kan 
bli svårt att klara det uppdra-
get överallt i ett glesbefolkat 
län som Västerbotten, säger 
Gunilla Johansson.

Fredrik Mårtensson
frilansjournalist

Distriktsläkaren Alette Brorstad:

»Utmaningen gick  
inte att motstå«
– Utmaningen gick inte att 
motstå. Men jag vet att den 
korta avtalstiden gjorde att 
Praktikertjänst funderade en 
extra gång innan de ställde 
sig bakom vår ansökan, säger 
distriktsläkaren Alette Bror
stad, som ansökt om att star
ta en privat vårdcentral i 
hemkommunen Piteå i Norr
botten tillsammans med tre 
kollegor.

Samma dag i januari som hon 
talar med Läkartidningen 
har ansökan om godkännan-
de skickats in till Norrbot-
tens läns landsting.

– Vi har blivit lovade be-
sked inom tre månader, och 
ambitionen är att komma i 
gång med verksamheten den 
1 augusti. Det känns otroligt 
lockande att kunna starta nå-
gonting nytt med lite andra 
arbetsformer tillsammans 
med kollegor som man har 
stort förtroende för.

Hur ser du på kravet på hel
täckande vårdcentraler?

– Det kan nog skrämma en 
del att behöva täcka in det 
mesta: arbetsterapi, sjuk-
gymnastik, mödravård med 
mera. Men vi har sett det som 

en möjlighet 
och har tagit 
fram ett eget 
vårdkoncept 
där vi försö-
ker komma 
ifrån traditio-
nellt slutna 
mottagnings-
rum, för att i 
stället jobba i 
öppna miljöer så långt det är 
möjligt.

Alf Wiklund, regionchef vid 
Praktikertjänst, är mycket 
kritisk till regelverket för 
fritt vårdval i Norrbotten.

– Vi tycker att ansökan i Pi-
teå är så bra att vi ställt oss 
bakom den, men vi kommer 
att vara mer försiktiga med 
etableringsprojekt i Norrbot-
ten. Det är inte rimligt med en 
så kort avtalstid som två och 
ett halvt år när andra lands-
ting har fyra eller fem år.

– Det är inte heller rimligt 
att de patienter som inte lis-
tar sig automatiskt går till 
närmaste landstingsdrivna 
vårdcentral. En sådan be-
stämmelse är långtifrån kon-
kurrensneutral, säger Alf 
Wiklund.

Fredrik Mårtensson

Alette Brorstad
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från lakartidningen.se Längre  versioner av nedanstående 
notiser finns att läsa på vår webbplats.

Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA har för första 
gången gjort ett positivt uttalande om »compassionate use«. I det 
aktuella fallet gäller det att ett läkemedel används i en ny formule-
ring, när det finns särskilda skäl för det, och trots att det ännu inte 
är godkänt.

Det aktuella uttalandet kommer med anledning av en förfrågan 
från Finland och gäller användningen av Tamiflu intravenöst för 
influensasjuka patienter som inte kan inta den godkända formen 
av läkemedlet, tabletter för oralt intag. EMA anser att detta bör 
kunna godtas för patienter i potentiellt livshotande tillstånd, trots 
att kliniska data är väldigt begränsade. 

För »compassionate use« av ett läkemedel krävs tillstånd från 
de nationella läkemedelsmyndigheterna, i Sveriges fall Läkeme-
delsverket. För läkemedel som inte är godkända för expediering i 
Sverige kan Läkemedelsverket bevilja undantag enligt det så kall-
lade licenssystemet. 

Normalt rör licenserna enskilda fall, namngivna patienter. Ansö-
kan görs av det apotek som vill expediera läkemedlet. 

Michael Lövtrup, Elisabet Ohlin

EMA positivt till intravenöst oseltamivir

Randning bör betraktas som tjänsteresa
När en STläkare randar sig hos annan arbetsgivare bör denna 
utbildning ses som ett led i anställningen hos den ordinarie ar-
betsgivaren och behandlas som tjänsteresa. Det är det mest för-
delaktiga, anser Läkarförbundet.

Lön, jourkompensation, traktamente och reseersättning bör 
utgå från den ordinarie arbetsgivaren. Det slås fast i Läkarför-
bundets policy för de ekonomiska villkoren vid sidoutbildning 
under specialiseringstjänstgöring, som centralstyrelsen antog 
vid sitt möte den 26–28 januari.

– Vi har upplevt att många ST-läkare kommit lite i kläm. Det 
gäller framför allt de som inte kan bli specialistkompetenta en-
bart genom att tjänstgöra inom sitt eget landsting eller region. 
Många har nog inte varit uppmärksamma på att arbetsgivaren 
inte alltid stått för de ökade kostnaderna. Det här dokumentet 
kan bli ett stöd för den enskilde läkaren och lokalföreningarna 
när man skriver anställningskontrakt, säger Sylfs ordförande 
Lena Ekelius.

Policyn kommer att spridas på olika sätt inom förbundet.
Michael Lövtrup, Elisabet Ohlin

Vite hotar Karolinska i Huddinge
300 000 kronor blir notan varje gång Karolinska universitetssjuk-
huset i Huddinge placerar sjukhussängar närmare varandra än 
minimiavståndet 80 centimeter. Det beslutade Arbetsmiljöverket 
den 20 januari. n

Filippa Reinfeldt talesperson i sjukvårdsfrågor
Moderaternas partistyrelse har utsett Filippa Reinfeldt (M), sjuk-
vårdslandstingsråd i Stockholm, till talesperson i sjukvårdspoli-
tiska frågor. n

De får mest av sjukskrivningsmiljarden
Värmland, Jämtland och Gotland är de landsting vars sjukpen-
ningdagar minskade mest förra året, med en dryg fjärdedel. De 
får därmed störst ersättning ur den så kallade sjukskrivningsmil-
jarden.

Värmland får 43 miljoner kronor, Jämtland 25 miljoner och Got-
land 8 miljoner kronor. 

Mindre bra var utfallet i Stockholm, Kronoberg och Jönköping, 
som å andra sidan har utgått från låga sjukskrivningsnivåer. n

Louis Riddez från Haiti:
Skottskador hör till vardagen
Skottskador hör till vardagen på Choscal-sjukhuset i Cité du Soleil, 
Port-au-Prince. Läget börjar annars långsamt stabiliseras på sjuk-
huset. 

– Men vi fortsätter att operera dygnet runt. Många kräver uppre-
pade operationer innan alla sår eller amputationsstumpar är läkta, 
uppgav den svenske kirurgen Louis Riddez den 23 januari. n 
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