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n aktuellt
De flesta vård resultat 
bättre i årets öppna 
jämförelser
För de flesta indikatorer har re-
sultaten blivit bättre, konstate-
rade Socialstyrelsen och Sveri-
ges Kommuner och landsting 
när de i veckan släppte årets 
öppna jämförelser av sjukvår-
dens kvalitet och effektivitet. I 
ett pressmeddelande lyfter de 
fram tre exempel:

Andelen äldre med tio eller 
fler läkemedel har minskat med 
fem procentenheter mellan 
2006 och 2009. Andelen som 
dör i hjärtinfarkt inom 28 dagar 
ligger nu på 13 procent, att jäm-
föra med 30 procent för 20 år 
sedan. Alla landsting har mins-
kat sin användning av antibio-
tika. Dock når inget landsting 
ner till Stramas mål på 250 re-
cept per 1 000 invånare. n

VR satsar 40 miljoner 
på klinisk forskning
Nu kan även kliniskt oriente-
rade forskare söka medel från 
Vetenskapsrådet, VR. Myndig-
heten  satsar 40 miljoner i en 
ny utlysning riktad mot klinisk 
forskning. Projekten ska ha en 

tydlig koppling till hälso- och 
sjukvården och syfta till att 
täcka identifierade kunskaps-
luckor. n

Läkarförbundet 
positivt till utredning 
om transsexualism
Läkarförbundet ställer sig bak-
om Socialstyrelsens förslag i 
en rapport om vård som er-
bjuds transsexuella. Rapporten 
föreslår bland annat att kravet 
på patienten att vara sterilise-
rad och ogift för att få könstill-
hörighet fastställd avskaffas.n

Rörelseorganens 
sjukdomar: 279 
rekommendationer
Ökad läkemedelsbehandling 
med TNF-hämmare och andra 
biologiska läkemedel rekom-
menderas vid reumatoid artrit, 
ankyloserande spondylit och 
psoriasisartrit, enligt Socialsty-
relsens preliminära nationella 
riktlinjer för rörelseorganens 
sjukdomar. Synpunkter på rikt-
linjerna, som innehåller 279 re-
kommendationer, kan lämnas 
till Socialstyrelsen fram till slu-
tet av februari 2011. n

för att det ska vara tydligt att 
man representerar alla läka
re. Att Marie Wedin suttit 
som ordförande för sjukhus
läkarna samtidigt som hon 
varit vice ordförande för Lä
karförbundet har inte varit 
okontroversiellt.

I princip anser Thomas 
Flodin att Läkarförbundets 
förste eller andre vice ordfö
rande bör kunna vara ordfö
rande i en delförening paral
lellt. Huruvida han själv skul
le sitta kvar som ordförande i 
Stockholms läkarförening är 
dock för tidigt att säga.

– Det beror på vad arbetet 
skulle innebära, och det kan 
jag inte riktigt överblicka i 
nuläget. Men principiellt stö
der jag den linje som Marie 
Wedin givit uttryck för, att 
förankring är oerhört viktigt 
i även presidiet.

Som nya ledamöter i central
styrelsen föreslås Karin Bå
telson, andre vice ordförande 
i Sjukhusläkarföreningen 
och överläkare vid Sahlgren
ska universitetssjukhuset i 
Göteborg, samt Rune Kaal
hus, allmänläkare, Prakti
kertjänst, i Västerås.

michael lövtrup

Övriga nomineringar från 
delföreningarna till central-
styrelsen inklusive presidiet 
(valbara kandidater):

Ordförande: Heidi Stensmy-
ren, f 1973, Stockholm

förste vice ordförande (vid 
eventuellt fyllnadsval)
Thomas Flodin, f 1957, Stock-
holm; Gunnar Welander, f 
1957, Hässleholm

Andre vice ordförande: Ove 
Andersson, f 1957, Uppsala;
Gunnar Welander, f 1957, Häss-
leholm; Johan Ljungberg, f  
1968, Umeå; Heidi Stensmy-
ren, f 1973, Stockholm

ledamot centralstyrelsen:
Christian Örn, f 1983, Göteborg

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




