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karförbun-
det är en bra 
adress så att 
säga.

Thomas Flo-
din reagerar 
mot att det 
tidigare ord-
förandeska-
pet i Läkar-
förbundet lyfts fram i mark-
nadsföringen.

– Vi har en skrivning mot 
renommésnyltning, och i det 
här fallet verkar det vara en 
ovidkommande uppgift som 
inte är relevant för tjänsten, 
säger Thomas Flodin, som 
påpekar att det inte bara är 
marknadsföringen som reser 
frågetecken.

– Det finns en hel del annat 
man kan fundera över i upp-
lägget som vi kommer att tit-
ta på, bland annat vad gäller 
kvaliteten på vården. Det 
framgår inte vem det är som 
bedömer labbsvaren. Och 
man får ingen direktkontakt 
med dessa skickliga doktorer 
där man får ställa frågor om 
sin hälsa.

Enligt Anders Milton kan 
man inte som kund välja vil-
ken läkare man vill få råd av.

Så om jag väljer den här 
tjänsten för att jag tror att 
det vore bra om jag kunde 
bli bedömd av Anders Mil-
ton, då kan ni inte garante-
ra det?

– Då har man fel inställ-
ning om man vill bli bedömd 
av mig, för jag har inte varit 
kliniskt verksam på ett antal 
år.

För närvarade tittar juris-
ter på Läkarförbundets kans-
li närmare på fallet, och en-
ligt Thomas Flodin kan det 
komma upp till diskussion 
vid etik- och ansvarsrådets 
möte i mars.

– Någon form av reaktion 
kommer det sannolikt att bli, 
det är min bedömning.

Michael Lövtrup

Thomas Flodin

» Vi har en skrivning 
mot renommésnylt-
ning.«

Thomas Flodin, ordförande  
i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

Lena Ekelius avgår 
som Sylf-ordförande
Lena Ekelius 
kommer att 
avgå vid Sylfs 
fullmäktige 
den 30–31 
mars, trots att 
hon egentligen 
har ett år kvar 
på sitt förord-
nande.

– Jag har va-
rit ordförande i 
tre år och har mindre än ett år 
kvar till dess jag är specialist. 
Tidigare ordföranden i Sylf har 
suttit 2–3 år och det känns som 
en lämplig tidpunkt, säger hon 
till Läkartidningen.

Lena Ekelius sitter även med i 
centralstyrelsen, där hennes 
mandat löper ut i år. Hon har inte 
bestämt hur hennes fackliga en-
gagemang ska se ut i framtiden, 
däremot säger hon att hon vill 
fortsätta fokusera på ledar-
skaps- och utvecklingsfrågor.

– Jag vill lära mig mer om häl-
so- och sjukvården som organi-
sation och hur man kan arbeta 
med ledarskap för att göra det 
bättre för medarbetare och pa-
tienter.                                        ML

JK-kritik mot för-
slag om särskilda 
utredningar vid 
självmord
När en person begår självmord 
inom sex månader efter en kon-
takt med vården eller social-
tjänsten ska detta enligt ett ut-
redningsförslag inte utredas 
inom lex Maria-systemet utan 
genom särskilda händelseanaly-
ser. Dessa ska göras så fort ett 
självmord inträffat, inte enbart 
om det finns en konkret miss-
tanke om att fel begåtts.

Justitiekanslern, JK, konstate-
rar att händelseanalyserna krä-
ver att mycket integritetskäns-
liga uppgifter samlas in, regi-
streras och sprids mellan olika 
användare i ett stort antal fall, 
många gånger i »onödan«. Sam-
tidigt har utredningen, enligt JK, 
inte visat att inträffade själv-
mord delvis kan förklaras med 
brister inom vården eller social-
tjänsten. Inte heller har man vi-
sat att självmorden skulle kunna 
minska om man fick möjlighet 
till att hantera känsliga uppgif-
ter enligt förslaget. Därmed går 
det inte heller att göra någon av-
vägning mellan förväntade posi-
tiva effekter av förslaget och det 
omfattande integritetsintrång 
som skulle uppstå.                   ML

Lena Ekelius




