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Mikael Hasselgren ny medicinsk redaktör

Vårdens 
undantag 
i förvaltnings-
lagen kan slopas
I ett betänkande från förvalt-
ningslagsutredningen före-
slås att nuvarande undantag 
när det gäller hälso- och sjuk-
vården slopas. I dag finns en 
begränsning i förvaltningsla-
gen av möjligheterna till över-
klagande när det handlar om 
»ärenden i första instans som 
avser hälso- och sjukvård«. 
Skälet är svårigheten att skil-
ja mellan det som är ärende-
handläggning och det som är 
så kallat faktiskt handlande.

Utredningen menar att 
dessa svårigheter är överdriv-
na. Läkarförbundet påpekar 
dock i ett remissvar att den 
föreslagna förändringen inte 
får leda till att beslut om att 
exempelvis neka en patient 
viss behandling underkastas 
en onödigt formell och tids-
krävande handläggningsord-
ning, bara för att uppfylla 
krav på kommunikation och 
överklagandeförfarande. n

Oklart om 
samband mellan 
vaccin och 
narkolepsi
Efter att ha gått igenom till-
gänglig information konstate-
rar den europeiska läkeme-
delsmyndigheten EMA att det 
inte går att dra några slutsat-
ser om eventuella orsakssam-
band mellan influensavacci-
net Pandemrix och narkolep-
si, och att ytterligare studier 
därför behövs.

I EU har hittills 81 fall av 
narkolepsi efter vaccination 
med Pandemrix rapporterats 
från sjukvården, varav mer-
parten, 64 stycken, i Finland 
och Sverige. n

Mikael Hasselgren, FoU-chef 
för primärvården i Landsting-
et i Värmland, är ny medi-
cinsk redaktör på Läkartid-
ningen med ansvar för 
allmänmedicinområdet.

Mikael Hasselgren är 46 år, 
specialist i allmänmedicin, 
»stockholmare i grunden« 
men sedan 18 år bosatt i 
Värmland. När han fick frå
gan om han ville bli ny redak
tör för allmänmedicin blev 
han väldigt glad, säger han.

– Läkartidningen är den 
viktigaste kommunikations
kanalen inom den svenska 
läkarkåren. För min egen del 
är Läkartidningen mitt sätt 
att hänga med, nu när jag inte 
har lika mycket tid att gå på 
utbildningar som när jag var 
yngre.

2005 disputerade Mikael 
Hasselgren på en avhandling 
om astma ur ett epidemiolo
giskt perspektiv. I dag kon
centreras den egna forsk
ningen i huvudsak till den så 
kallade Selmastudien, en 
kohortstudie där tanken är 
att följa barn från födelsen 
och framåt för att studera 
sambandet mellan miljöfak
torer och utvecklingen av 
astma och allergi.

Uppdraget som FoU-chef för 
primärvården i Värmland, 
som är på halvtid, kombine
rar Mikael Hasselgren med 
att arbeta som distriktsläka
re i Munkfors. Vårdcentralen 
har inte haft en ordinarie lä
kare på fyra år. Nu försöker 

man vända trenden genom 
att göra enheten till utbild
ningsvårdcentral för EUlä
kare enligt ett koncept från 
Skäggetorps vårdcentral i 
Linköping. 

Att ge terapi åt vårdcentra
ler i kris har blivit något av 
Mikael Hasselgrens speciali
tet. Innan han kom till 
Munkfors arbetade han un
der närmare tio år vid vård
centralen i Kronoparken – 
»Karlstads Rinkeby«. När 
han kom dit avlöste stafettlä
karna varandra. Sedan fem 
år är bemanningen stabil.

– Det finns ingen »quick 
fix« för att vända utveckling
en, som att bara höja lönerna, 
utan det handlar om flera 
små saker som att hitta bra 
chefer, satsa på ST och AT
läkare och att skapa arbets
glädje.

Som allmänläkare är det 
med belåtenhet som Mikael 
Hasselgren konstaterar att 
det politiska intresset för pri
märvården ökat, inte minst 
genom vårdvalsreformen.

Han ser gärna att Läkar
tidningen hakar på den ut
vecklingen och bidrar med 
studier som jämför exempel
vis regelverk och ersätt
ningsmodeller.

– Vad gör man runtom i 
landet? Vad fungerar bäst? 
Hur ska vi få betalt? Ska vi ha 
en nationell modell eller oli
ka i olika landsting?

Vetenskapliga tidskrifter har 
Mikael Hasselgren hittills 
kommit i kontakt med endast 
som skribent. Han ser fram 
emot att nu få vara med i pro
cessen med att följa vad som 
kommer in och välja ut vad 
som ska pub liceras.

Medievana i generell me
ning finns det däremot gott 
om i familjen  – hustrun Gu
nilla medverkar sedan sju år i 
SVT:s »Fråga doktorn«. Att 
programmet har stort ge
nomslag märker han som lä
kare på att patienter ofta 
ställer frågor utifrån pro
grammet.

Överhuvud är det tydligt 
att patienter är mer informe
rade i dag, menar Mikael 
Hasselgren, inte minst tack 
vare webben.

– Det är en bra utveckling. 
Vi läkare kan inte vila på vår 
auktoritet utan måste argu
mentera. 

Michael Lövtrup

Mikael Hasselgren, specialist i 
allmänmedicin, är ny medicinsk 
redaktör på Läkartidningen.

Läkemedel med rosiglitazon 
dras in tillfälligt i hela EU.  
Det meddelade den europe-
iska läkemedelsmyndighe-
ten EMA i slutet av förra 
veckan.

Anledningen till beslutet är 
att rosiglitazon kan öka ris
ken för hjärt–kärlsjukdom. 
Läkemedelsverket uppskat

tar att omkring 5 000 patien
ter i Sverige för tillfället be
handlas med rosiglitazon och 
rekommenderar ansvariga 
läkare att ta reda på vilka och 
erbjuda dem annan behand
ling.

Enligt Läkemedelsverket 
kommer försäljningen av Av
andia och Avandamet, de två 
rosiglitazonpreparat som 

säljs i Sverige, att upphöra 
under de närmaste månader
na. n

Läkemedel med rosiglitazon dras in i hela EU

 
läs mer Se även debattartikel 
sidan 2300. n

Läkemedel med rosiglitazon dras in i hela EU

Kan öka risken för 
hjärt–kärlsjukdom.
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