
2860  läkartidningen nr 46 2010 volym 107

läkemedelsfrågan
2900 Behandling med metylfenidat vid 
trötthetssyndrom hos cancerpatienter

patientsäkerhet
2902 Förundersökning nedlagd

Svårt att få till ordentlig uppföljning i 
semestertider

Ingen uppföljning av effekter och 
bieffekter av ECT

debatt och brev
2903 Det finns andra och bättre alter-
nativ än livmoderdonation Katarina Hal-
lén, Julie Johannesson, Nidia Hernandez 

2904 Varför ingen allmänmedicinare 
på diabetessymposiet? Anders Åkvist

Replik: Belysningen av ämnet av värde 
för alla läkare Jan Östergren, 
Claes-Göran Östenson

2905 Effektiv primärprevention kräver 
särskilda socialpolitiska satsningar!
Heidi Stensmyren, Ove Andersson
 
2906 Intressekonflikter och jäv som 
förtroendevald i Läkarförbundet? 
Theo Bodin

Replik: Förbundet samlar alla läkare, 
oavsett yrkesroll Heidi Stensmyren

2907 Tas kommuni-
kationsproblemen 
inom vården på till-
räckligt allvar? 
Kristoffer Gunnartz 

2908 Inre diskde-
struktion (IDD) 
– en okänd diagnos 
Jan Carlestam

kultur
2909 Glenn Gould – pianovirtuosen 
som flydde från sin publik Lars Sjöstrand

2913 lediga tjänster

2916 platsannonser

2928 meddelanden

2930 information från
läkarförbundet

endast på webben
Fler artiklar på Lakartidningen.se  

KULTUR Glenn Gould (i mitten) var en av 
1900-talets största pianovirtuoser. Han led 
också av en rad sjukdomar, både verkliga 
och inbillade. Sidan 2909

Ge tid för kunskapsöverföring

F lödesprocesser är på modet inom sjukvår-
den. Patienten i fokus och eliminering av 
alla tänkbara flaskhalsar. Väntetider på 

akutmottagningen får inte överstiga ett visst 
antal minuter. Självklart är detta bra, den som 
söker vård ska erbjudas detta så snabbt och så 
säkert som möjligt. 

Genom att identifiera svaga länkar i vård-
kedjan får vi en effektivare vård till en lägre 
kostnad. Kunnig personal som vet precis vad 
som ska göras ger omgående rätt vård på rätt 
nivå. Perfekt! 

Men det finns i dessa slimmade system 
en risk för att undervisning till blivan-
de och yngre kolleger inte riktigt får 

plats. Studenter på alla nivåer inom vården 
måste ges tillfälle att möta patienter och få 
göra egna bedömningar. 

Som patient in spe vill man gärna att den ny-
examinerade läkaren som tar emot på akuten 
har fått möjlighet att undersöka patienter un-

der handledning tidigare. Äldre specialister 
måste ha möjlighet att dela med sig av sin kun-
skap och sina erfarenheter till yngre kolleger, 
och detta tar tid. 

Det är viktigt att ta hänsyn till detta när 
sjukvård organiseras, och de som beställer 
vården måste också vara medvetna om att det 
faktiskt kostar att upprätthålla en hög kompe-
tens. En besparing som riskerar att försämra 
utbildningen av blivande specialister blir kost-
sam i framtiden. 

E tt stort ansvar för fortbildning ligger ock-
så hos oss specialister själva. Vi måste i 
större utsträckning dela på utrymmet vid 

operationsbordet och på mottagningarna. När 
erfarna kliniker pensioneras måste det finnas 
välutbildade tronföljare. Att handleda yngre 
kolleger och dela med sig av kunskap och fär-
digheter är nödvändigt och dessutom så himla 
kul! ■

»En besparing som 
riskerar att försämra 
utbildningen av 
blivande specialis-
ter blir kostsam i 
framtiden.«

Lena Marions 
medicinsk 
redaktör

lena.marions@lakartidningen.se

 Artiklar märkta med R-sigillet har genom-
gått referentbedömning. Varje manu skript 
granskas av minst en (ofta fler) av Läkar-

tidningens vetenskapliga experter. Gransk-
ningen av manuskript sker enligt internationella 
rekommendationer (www.icmje.org).

■ innehåll nr 46 november 2010 

reflexion

Förra veckans webbfråga 
SEDERING BÖR KUNNA GES TIDIGARE (Palliativ sedering bör kunna 
ges även när förväntad överlevnad är längre än två veckor, en-
ligt LT Debatt nr 45 apropå Läkaresällskapets nya etiska riktlin-
jer. Håller du med?)
Ja, jag håller med  65 % 
Nej, riktlinjernas tidsgräns är bra  20 %
Vet ej  14 %
222 hade svarat den 15 november kl 11.00.
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