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Relationerna mellan 
landstingsanställda lä-
kare och läkemedelsin-

dustrin har reglerats i olika 
typer av avtal och överens-
kommelser mellan Läkeme-
delsindustriföreningen, LIF, 
och företrädare för lands-
tingen ända sedan 1969. Reg-
lernas livslängd har blivit allt 
kortare, och under de senaste 
sju åren har de reviderats tre 
gånger: 2005, 2007 och nu 
senast vid årsskiftet. Men 
trots att syftet med reglering-
en från början har varit att 
möjliggöra en etisk samver-
kan mellan läkare och läke-
medelsföretag så har reglerna 
nu blivit så krångliga att följa 
att de försvårar all typ av 
samverkan. Det menar i alla 
fall Läkarförbundet.

– Det enda vi ser är att man 
ytterligare har komplicerat 
regelverket och gjort det hart 
när omöjligt att ha någon som 
helst samverkan mellan läka-
re och läkemedelsindustri, 

säger Mikael Rolfs, ordföran-
de i Läkarförbundets råd för 
läkemedel, IT och medicin-
teknik, om den senaste revi-
sionen som började gälla den 
1 januari i år.

Han menar 
dock inte att 
problemet är 
att reglerna 
är för hårda.

– Nej, jag 
tycker att de 
är fyrkantigt 
formulerade. 
Man måste 
naturligtvis 
reglera bort sådant man inte 
vill ha, men sedan måste man 
ju också våga säga vad man 
vill ha. Det är ju väldigt lätt 
att förbjuda allt möjligt, och 
till slut har vi ju ingenting 
kvar, säger han.

Det stora problemet är egent-
ligen att landstingen för länge 
sedan lät läkemedelsbolagen 
bekosta läkarnas vidareut-

bildning, bland annat i form 
av besök på vetenskapliga 
kongresser. För att inte läkar-
na ska påverkas av det företag 
som sponsrar en sådan kon-

gressresa sä-
ger överens-
kommelsen 
mellan LIF 
och Sveriges 
Kommuner 
och lands-
ting, SKL, att 
företagen får 
bekosta en-
dast max 50 
procent av 

kostnaden för resa, kost och 
logi. Resten ska landstingen 
betala – något som inte sker 
särskilt ofta, enligt Mikael 
Rolfs.

– Sjukvårdshuvudmännen 
har inte tagit något ansvar för 
fort- och vidareutbildningen, 
trots att det står att man ska 
göra det i avtalen. Vi ser, när 
vi gör enkäter, att andelen 
fort- och vidareutbildning för 

läkare går ner hela tiden, sä-
ger han.

För att markera sitt miss-
nöje med utvecklingen har 
Läkarförbundet inte lagt upp 
den nya överenskommelsen 
på sin webbplats, där tidigare 
versioner har legat.

– Vi var ju inte ens inbjud-
na att delta i diskussionerna 
kring överenskommelsen, 
och då finns det inte någon 
anledning att ställa sig bak-
om den, säger Mikael Rolfs.

Han vill gärna att Läkar-
förbundet är med vid nästa 
revision av etikreglerna.

Redan i höst kommer SKL 
och LIF att inleda sådana dis-
kussioner, och de är överens 
om att ta ett större grepp om 
reglerna denna gång.

– Vi ska försöka höja blick-
en och börja mer med ett vitt 
papper. Vi skulle också vilja 
ha fram en tydlig avsiktsför-
klaring – varför har vi en 
överenskommelse, vad är det 

n aktuellt

etik. I höst börjar diskussionerna om att ta fram ett helt nytt etiskt regelverk för 
relationen mellan läkemedelsindustrin och personal i offentlig hälso- och sjukvård. 
Ambitionen är att det ska vara mindre detaljerat och i stället ange ramar för vad som 
är tillåtet och inte. Läkarförbundet kommer att bjudas in som en ny avtalspart.
text: fredrik hedlund      

Industriavtalet görs om    från grunden

Mikael Rolfs Anders Blanck

Foto: Alexander Farnsworth/ScanpixFoto: Colourbox
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Industriavtalet görs om    från grunden

n aktuellt

vi ska uppnå? säger Anders 
Blanck, ny vd för LIF.

Han håller med Mikael 
Rolfs om att dagens regelverk 
är alltför detaljerat och svår-
tolkat. Det har lappats och 
lagats lite för många gånger, 
menar han.

– Vår ambition är att försö-
ka ta steget därifrån till något 
mera ramverksliknande som 
faktiskt blir enklare och smi-
digare samtidigt som man be-
håller en tydlighet i vad man 
vill åstadkomma, säger An-
ders Blanck.

Mikael Rolfs önskan att 
medverka i diskussionerna 
verkar också kunna bli verk-
lighet eftersom både SKL och 
LIF är överens om att bjuda 
in Läkarförbundet till för-
handlingsbordet, enligt An-
ders Blanck.

Vem som ska betala för vida-
reutbildningen kommer utan 
tvekan att fortsätta vara en 
het fråga. Inte minst sedan 

läkemedels-
företaget 
AstraZeneca 
nyligen med-
delade att 
man efter 
den 1 juli i år 
inte tänker 
betala några 
kongressre-
sor till läkare 
någonstans i 
världen.

– Det är ett intressant teck-
en i tiden. Långsiktigt tycker 
jag att det mest rimliga är att 
landstingen står för all vida-
reutbildning av läkare, säger 
Göran Stiernstedt, chef för 
avdelningen för vård och om-
sorg vid SKL.

Det håller Mikael Rolfs 

Göran  
Stiernstedt

»Givetvis kan jag 
förstå om läkarkåren 
kan känna en viss oro.«

Göran Stiernstedt,SKL

De senaste årens många upp-
märksammade skandaler 
inom läkemedelsindustrin har 
sänkt förtroendet för den till 
bottennivåer. Något som före-
tagen nu försöker göra något 
åt genom att förändra bilden 
av sig själva. Och i den proces-
sen är det inte relationen med 
läkarna som är den viktigaste.

AstraZenecas beslut att från 
och med 1 juli i år sluta betala 
kongressresor för läkare i 
hela världen är ytterligare ett 
steg i läkemedelsföretagens 
förändrade relation med lä-
karna för att återfå ett visst 
förtroende. Det är ett led i en 
process som har pågått ett 
tag. 

Industrin försöker 
återskapa förtroendet

principiellt med om, men han 
är skeptisk till att det kom-
mer att bli verklighet. Lands-
tingen ser fort- och vidareut-
bildning som onödiga kostna-
der, menar han.

– Det viktigaste för mig 
som läkare är att jag får fort- 
och vidareutbildning som jag 
har nytta av i mitt kliniska 
arbete. Vem som betalar den 
tycker jag är helt ointressant. 

Det jag beklagar med Astra-
Zenecas beslut är att det san-
nolikt kommer att följas av 
andra företag, och då kom-
mer det leda till att det blir 
ännu mindre pengar till fort- 
och vidareutbildning, säger 
Mikael Rolfs.

– Givetvis kan jag förstå 
om läkarkåren kan känna en 
viss oro, säger Göran Stiern-
stedt. n

Bilder från vänster: 2012 går en 
konferens om behandling av 
opiatberoende av stapeln i Las 
Vegas. Löpande band hos Astra-
Zeneca. Operation och läkare på 
konferens.

Foto: Vincent Hazat/Colourbox
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Redan 2007 beslutade brit-
tiska GlaxoSmithKline, GSK, 
att upphöra med alla typer av 
företagsgåvor till läkare. Och 
året efter deklarerade ameri-
kanska företag som Lilly och 
Merck att de frivilligt skulle 
börja offentliggöra sina betal-
ningar till läkare – visserli-
gen med lagförslaget »The 
Physician Payments Sun-
shine Act« hängande över hu-
vudet. Deras frivilliga aktion 
stoppade inte förslaget, som 
nu har blivit lag, och alla lä-
kemedelstillverkare i USA är 
nu skyldiga att offentliggöra 
alla ekonomiska relationer 
med läkare som överstiger tio 
dollar (cirka 65 kronor), oav-
sett om det rör sig om pengar 
eller företagsgåvor. Att inte 
följa lagen kan ge företagen 
böter på upp till en miljon 
dollar.

Lagändringen i USA visar att 
det finns extremt lite förtro-
ende för läkemedelsbolagens 
agerande. Det är det man för-
söker förändra nu.

– Nyckelordet är förtroen-
de. Det har ju varit en mång-
årig diskussion om att det 
funnits ett bristande förtro-
ende för branschen – att vi 
indirekt påverkar läkare ge-
nom att finansiera deras re-
sor. Och vi vill inte ha den dis-
kussionen, 
utan vi vill 
ha en diskus-
sion om våra 
läkemedel, 
säger Ann-
Leena Miki-
ver, press-
chef på Ast-
raZeneca, 
om beslutet.

Samtidigt som företagen för-
söker förändra bilden av sig 
själva och återskapa en del 
förtroendekapital genom att 
begränsa sina ifrågasatta re-
lationer med läkarna menar 
Göran Stiernstedt att det 
också kan ses som en strate-
gisk omprioritering av resur-
serna.

– Hela den långsiktiga tren-
den är ju att industrin siktar 
in sig mindre och mindre på 
läkare. Företagens uppgift är 

ju att maximera sin försälj-
ning, och det är klart att de 
inser att läkarna spelar 
mind re roll i dag än vad de 
gjorde för tio år sedan, säger 
han.

Olika styrsystem och ersätt-
ningssystem som är uppbygg-
da utifrån att läkarna ska föl-
ja riktlinjer har minskat de-
ras makt över förskrivning-
en. I stället fattas de avgörande 
besluten högre upp i den poli-
tiska sfären. Då söker sig ock-
så läkemedelsföretagen dit.

– De satsar mer på samver-
kan på högre nivå. Samver-
kan kring nationell läkeme-
delsstrategi, samverkan 
kring introduktion av nya lä-
kemedel, säger Göran Stiern-
stedt.

Anders Blanck håller med.
– Absolut, det nya politiska 

landskapet ser annorlunda ut 
i dag. Du behöver ha kontak-
ter med politiska tjänstemän 
och politiker på olika sätt, sä-
ger han.

Anders Blanck själv är ett le-
vande exempel på denna fo-
kussvängning inom läkeme-
delsindustrin. Där tidigare 
vd:n för LIF, Richard Berg-
ström, var apotekare med er-
farenhet från flera europeiska 
läkemedelsföretag är Anders 
Blanck ekonom med tidigare 

erfarenhet som departe-
mentsråd och chef för Social-
departementets avdelning för 
hälso- och sjukvård. Och det 
är där, i hans gamla korrido-
rer, som förtroendekapitalet 
är viktigast nu.

– De som vi dagligdags in-
teragerar med måste ha ett 
förtroende för oss. Om upp-
fattningen hos eliten av be-
slutsfattare har förflyttat sig 
från för 20 år sedan till i dag 
så måste vi på något sätt åter-
upprätta deras förtroende, 
säger han.

Det är ett långt och mödo-
samt arbete i uppförsbacke 
just nu. Och Anders Blanck är 
fullt medveten om att det ald-
rig kan bli som förr.

– Jag tror aldrig att vi kom-
mer tillbaka till Nobelpris-
eran för 20 år sedan när all-
ting som hade med medicinsk 
forskning att göra hade en 
enorm status. Men däremot 
tror jag att vi kan ha ett slags 
förtroendefullt samarbete 
om det som är strategiskt vik-
tigt. Och det är forskning och 
utveckling av nya läkemedel, 
att snabbt introducera dem 
och se till att alla läkemedels-
terapier utvärderas. Har man 
den gemensamma ambitio-
nen så har industrin en mer 
naturlig roll, säger han. 

Fredrik Hedlund

n aktuellt
etik

Ann-Leena 
Mikiver

Ingen JO-kritik 
mot Region  
Halland
JO-anmälan av Region Halland 
för uppgörelsen med Thomas 
Zilling föranledde ingen kritik.

Ärendet avskrevs utan ut-
redningsåtgärd den 11 juli. 
Beslutet saknar motivering.

Det var i slutet av juni som 
en privatperson i Kisa i en an-
mälan till Justitieombudsman-
nen (JO) hävdade att uppgö-
relsen med Thomas Zilling var 
olaglig och begärde att JO 
skulle pröva saken. Om JO 
inte skulle anse uppgörelsen 
lagstridig ville han veta vilka 
lagrum som medger överfö-
ringen av 2,2 miljoner kronor i 
skattemedel till enskild.

Enligt byråchef Åsa Wid-
mark, som inte själv handlagt 
ärendet, skrivs de flesta JO-
anmälningar av, med eller 
utan föregående utrednings-
åtgärder, och de flesta av 
dessa avskrivningsbeslut är 
väldigt kortfattade och saknar 
motivering, berättar hon. n

»Det är alldeles 
för mycket  
att göra«

Ortopeden 
Arvin Yarol-
lahi, 29 år 
(bilden), 
grundare 
till rörelsen 
»Nej till 
nedskär-
ningar i vår-
den«, har 

sagt upp sig från sin tjänst vid 
Sahlgrenska universitetssjuk-
huset i Göteborg.

Som frontfigur i rörelsen 
som startade i våras har han 
emellanåt fått kritik för att på 
sin arbetsplats tala öppet om 
förhållanden i vården. Men 
detta ska inte ha varit avgö-
rande för beslutet att säga 
upp sig.

– Att jag säger upp mig är 
av samma skäl som varför jag 
startade »Nej till nedskär-
ningar i vården«: För att det är 
alldeles för mycket att göra, vi 
är alldeles för få och arbetar 
14 timmar nattjour på en stor 
akutmottagning med mycket 
folk. Jag kände hur min em-
pati och mitt förhållningssätt 
till patienterna påverkades av 
sjukhusets ständiga jakt på 
att spara pengar. 

Nu planerar Arvin Yarollahi 
för en manifestation den 17 
september.

Marie Närlid

Förtroendet för läkemedelsindustrin är i botten efter flera upp-
märksammade skandaler. Nu vill företagen förändra bilden av sig 
själva – AstraZenecas beslut att inte betala kongressresor för lä-
kare är ett steg för att återfå läkarnas förtroende.           Foto: Colourbox
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n aktuellt

Försäkringskassan prövar i 
höst en ny modell för att be-
döma arbetsförmåga. – Fo-
kus ligger på dem som varit 
sjukskrivna i ett halvår, säger 
Jan Larsson, projektledare på 
Försäkringskassan.

Det har tagit några år, men 
inom kort prövas en första 
modell av det verktyg för be-
dömning av arbetsförmåga 
som regeringens förra utre-
dare Anna Hedborg efterlyste 
i den stora utredningen om 
arbetsförmåga 2008.

– Ja, ursprungsidén kom-
mer därifrån, säger Jan Lars-
son, som på tisdagen den 16 
augusti lanserade projektet 
tillsammans med socialför-
säkringsminister Ulf Kris-
tersson på Svenska Dagbla-
dets »Brännpunkt«.

I ett första skede ska model-
len testas på en begränsad 
grupp personer som varit 
sjukskrivna under ett halvt år.

– En första pilot handlar 
om 100 ärenden över hela 
landet. Mer fullskaligt hop-
pas vi kunna sjösätta model-
len någon gång i början av 
2013, säger Jan Larsson.

Modellen bygger på att pa-
tienten själv fyller i ett for-
mulär som därefter skickas 
till bedömningsläkare. Den-
na ska därefter ha god tid på 
sig att läsa in materialet till-
sammans med det medicins-
ka underlag som finns i det 
aktuella ärendet på Försäk-
ringskassan. 

Vilka läkare blir det frå-
gan om?

– Det ska vara erfarna läka-
re som också har försäkrings-
medicinsk kompetens, och 
som utbildat sig i det här 
verktyget. Det är de läkare 
som i dag gör SLU och TMU 
[särskilt läkarutlåtande och 
teamutredningar, red anm], 
det vill säga fördjupade medi-
cinska undersökningar.

Inspiration har hämtats 
från Storbritannien och Hol-
land.

– Den svenska modellen 
bygger inte på dessa länders 
verktyg, utan är bättre anpas-
sad för vår sjukförsäkrings-
modell. Men vi har en fördel 
av att komma lite senare. Vi 
vet vilka delar som före-
gångsländerna har haft be-
kymmer med.

Storbritannien använder 
ett poängsystem: vid en viss 
poängnivå saknar de sjukför-
säkrade arbetsförmåga. Men 
att sätta poäng inbegriper en 
hög grad av godtycklighet vad 
poängen står för, poängterar 
Jan Larsson. I praktiken blir 
det den som poängsätter som 
också fattar beslut.

– I Sverige vill man att det 
ska finnas en bedömande och 
en beslutande part, säger Jan 
Larsson.

I Holland bedöms den sjuk-
försäkrade i relation till ar-
betsmarknaden. 8 500 arbe-
ten har kategoriserats, vilka 
den sjukförsäkrade kan rela-
tera direkt till. Sjukförsäkra-
de ersätts med förlorad ar-
betsinkomst om hon eller han 
får ett annat jobb än vad hon 
eller han tidigare haft.

– Det är ett makalöst häst-
jobb som kostar mycket ener-
gi att hålla uppdaterat. Och 
eftersom vårt sjukförsäk-
ringssystem inte är så kon-
struerat att det kompenserar 
på det viset finns ingen an-
ledning att gå den vägen, 
kommenterar Jan Larsson. 

I det svenska verktyget 
kommer krav och beskriv-
ningar att referera till vidare 
områden, inte till enskilda 
yrken. 

Jan Larsson hoppas att det 
nya verktyget för att bedöma 
arbetsförmåga ska vara för-
delaktigt för såväl den sjuk-
försäkrade som försäkrings-
myndigheten.

– Vi vill stärka den försäk-
rades delaktighet i processen 
och skapa en begriplighet i 
hur Försäkringskassan fattar 
beslut, tillägger Jan Larsson.

Marie Närlid

Ny modell för att bedöma 
arbetsförmåga prövas

läs mer om verktyget på 
‹www.forsakringskassan.se› i 
rapporten: »Metoder för bedöm-
ning av arbetsförmåga inom 
sjukförsäkringen – delrapport II«.
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Yrkeskort och varningssystem 
är två av EU-kommissionens 
förslag till ändrat yrkeskvalifi-
kationsdirektiv. Läkarförbun-
det har svarat på förslagen.

Yrkeskvalifikationsdirekti-
vet, som antogs 2005, ses nu 
över av EU-kommissionen 
som i en grönbok har lämnat 
en rad förslag, främst i syfte 
att öka yrkesrörligheten inom 
EU genom att underlätta god-
kännande av yrkeskvalifika-
tioner i annat EU-land. Läkar-
förbundet har nyligen svarat 
på grönboken i ett remissvar. I 
december väntas EU-kom-
missionens lagförslag. 

Ett av förslagen är att införa 
ett europeiskt yrkeskort. Det 
skulle efter ansökan utfärdas 
av behörig myndighet i hem-
landet, för läkarna Socialsty-
relsen, för att kunna uppvisas 
för motsvarande myndighet i 
det mottagande EU-landet. 
Det skulle underlätta admi-
nistrationen i samband med 
att få ut exempelvis legitima-
tion i annat land, menar kom-
missionen. Läkarförbundet 
har inget emot ett yrkeskort 
men påpekar att det är viktigt 
att det ger färsk information, 

till exempel att kortet kopp-
las till en webbaserad data-
bas, så att till exempel delegi-
timering som inträffat efter 
att kortet utfärdats syns.

Ett annat förslag är ett var-
ningssystem för sjukvårds-
personal som förlorat sin rätt 
att utöva yrket, något som 
inte finns i dag. Antingen blir 
det så att den medlemsstat 
som utfärdar varningen be-
stämmer vilka stater som ska 
varnas, eller så ska varningen 
spridas till alla medlemssta-
ter. Läkarförbundet förordar 
det senare. 

– Vårt förslag är 
att man inrättar 
en varningsmeka-
nism i IMI-syste-
met, det informa-
tionsnätverk inom 
EU som Socialsty-
relsen använder i 
dag vid ansökan 

om svensk legitimation, säger 
Joel Hellstrand, internatio-
nell samordnare på Läkarför-
bundets kansli.

Omkring 4 700 yrken regle-
ras i direktivet. Läkare är ett 
av de sju yrken där yrkeskva-
lifikationer ska erkännas au-
tomatiskt i ett annat med-

lemsland. Läkarlegitimation 
eller specialistbevis från an-
nat EU/EES-land ska auto-
matiskt erkännas i Sverige. 
Nu vill EU-kommissionen ha 
en enklare procedur för att 
kunna ändra på de minimiut-
bildningskrav som gäller för 
dessa yrken enligt direktivet. 
Läkarförbundet har inget 
emot detta men passar på att 
upprepa kravet på ökad ut-
bildningslängd. 

I dag är direktivets mini-
miutbildningskrav endast tre 
år för allmänpraktiserande 
läkare och även för flera and-
ra specialiteter (bland andra 
anestesi, hematologi, ögon 
och öron-, näs- och halssjuk-
domar). Höj till minst fyra år, 
men helst till fem år, och be-
trakta allmänmedicin som en 
specialitet, säger Läkarför-
bundet. Det skulle minska 
skillnaderna i kompetens-
krav mellan medlemsstater-
na och höja kompetensen i 
den viktiga primärvården, 
menar förbundet.

Elisabet Ohlin

n aktuellt

Yrkeskort och varningssystem 
kan väntas på EU-nivå Högsta förvalt-

ningsdomstolen 
prövar homeopati
Har en läkare som rutinmäs-
sigt ordinerat homeopatisk 
behandling vid sidan av den 
skolmedicinska behandlingen 
utfört sitt arbete i överens-
stämmelse med vetenskap 
och beprövad erfarenhet? 

Det har Högsta förvaltnings-
domstolen (tidigare Regerings-
rätten) gått med på att pröva. 
Ärendet började för flera år 
sedan med att HSAN, efter be-
gäran från Socialstyrelsen, 
beslutade om treårig prövotid 
framför allt med anledning av 
läkarens systematiska an-
vändning av homeopati (LT 
20/2009, sidan 1401). 

Socialstyrelsen granskade 
journalerna för 26 slumpvis 
valda patienter som gått hos 
läkaren och fann att homeo-
pati varit den mest frekvent 
vidtagna åtgärden. Homeopa-
tisk behandling hade ordine-
rats vid bland annat eksem, 
stressreaktion, håravfall, ång-
est, elöverkänslighet och 
foglossning.

Läkaren har överklagat ärendet 
i omgångar. Kammarrätten slog 
i fjol fast att det funnits fog för 
prövotiden. Kammarrätten 
skrev i sin dom att homeopati 
för svenskt vidkommande allt-
jämt är att betrakta som en al-
ternativ behandlingsform som 
inte står i överensstämmelse 
med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Kammarrätten an-
såg emellertid att läkare, jäm-
fört med andra legitimerade 
yrkesutövare, bör ha ett något 
större utrymme att på humani-
tära grunder, »sista halmstråets 
princip«, behandla patienter 
med ofarliga alternativmedicin-
ska metoder, om särskilda om-
ständigheter föreligger. Men det 
är fortfarande enligt kammar-
rätten inte godtagbart med ru-
tinmässig användning av alter-
nativmedicinska metoder. Nu 
har alltså Högsta förvaltnings-
domstolen meddelat prövnings-
tillstånd av ärendet.                SG

patientsäkerhet
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Sara Gunnarsdotter 08-790 34 10
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Hälso- och sjukvårdsperso-
nal och vårdinrättningar ut-
sätts allt oftare för våld i 
samband med väpnade kon-
flikter, påtalar internationella 
Röda Korset som varnar för 
personalflykt. 

Mellan 2004 och 2009 döda-
des eller skadades 57 volontä-
rer i tjänst för internationella 
Röda Korset/Röda Halvmå-
nen, enligt Internationella 
Rödakorskommittén, ICRC, i 
en rapport som släpptes i för-
ra veckan.

»Health care in danger: 
Making the case« bygger på 
rapporter från 16 länder där 

federationen va-
rit verksam. I 
rapporten skiljs 
mellan avsiktliga 
och oavsiktliga 
överträdelser 
mot Genèvekon-
ventionen, »kri-
gets lagar«.

Ett stort pro-
blem vid medi-
cinskt bistånd 
är att mediciner 
och medicinsk utrustning 
stjäls. Ett än större problem 
som drabbar civilbefolkning-
en hårt är personalflykt. 
18 000 av Iraks 34 000 läkare 
ska enligt ICRC ha lämnat 

landet mellan 2003 
och 2006.

Rödakorskommittén 
belyser också Libyen, 
där sjukhusen under 
2011 tömts på personal, 
inte minst gästarbetan-
de sjuksköterskor. Sjuk-
husen i Benghazi och 
Misrata har sedan oro-
ligheterna började i feb-
ruari varit kraftigt un-

derbemannade.
Marie Närlid

Hälso- och sjukvård mål vid väpnade konflikter

Joel Hell-
strand

 
läs mer Länkar till »grön-
boken« och remissvar finns på 
Lakartidningen.se

 
läs mer En längre version 
och länkar finns på 
Lakartidningen.se
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belyser också Libyen, 
där sjukhusen under 
2011 tömts på personal, 
inte minst gästarbetan-
de sjuksköterskor. Sjuk-
husen i Benghazi och 
Misrata har sedan oro-
ligheterna började i feb-
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