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Avtalet har tecknats mellan
Stockholms läkarförening och
Förenade Care AB, och gäller
runt 13 specialister inom 3–4
enheter, bl a i palliativ vård
och geriatrik. Överenskom-
melsen innebär att bruten
dygnsvila under veckopassen
kompenseras minut för minut
i början eller slutet av näst-

kommande arbetspass. Stör-
ningar under helgberedska-
pen kompenseras under nästa
komplediga vecka. Därför
kompenseras läkarna med
extratid – översatt till en 40-
timmarsvecka går 36 timmar
på jourkompensation och fyra
timmar betalas av arbetsgiva-
ren. ■

Nytt avstegsavtal med privat aktör

Södersjukhuset i Stockholm
får kritik av Socialstyrelsen
för bristande vårdrutiner på
BB och brister i kommunika-
tionen mellan barnmorskor
och läkare. Detta med anled-
ning av att en kvinna förra
året avled på sjukhuset av
komplikationer efter ett pla-
nerat kejsarsnitt.

Socialstyrelsen, som efter Lex
Maria-anmälan har utrett fal-
let, konstaterar bland annat
otydliga inskrivningsrutiner,
brister i hantering av parallel-
la journalsystem och brist på
säker rutin för att läkare ska
besöka alla nyopererade. Lä-
karundersökningen utfördes
först efter 1,5 dygn efter att
sådant behov konstaterades
och först 2 dygn efter opera-
tionen.

Det fanns också en rad and-
ra omständigheter som för-

svårade vården av patienten,
enligt Socialstyrelsen. Bland
annat varierade patientens
tillstånd under vårdtiden och
symtom feltolkades på grund
av att magsjuka förekom på
avdelningen.

Operationen bedömdes
som komplicerad då det före-
kom mycket sammanväxning-
ar mellan bukväggen och liv-
modern, vilka enligt ett press-
meddelande från Södersjuk-
huset orsakats av att kvinnan
hade förlösts med kejsarsnitt
två gånger tidigare.

Senast den 30 april ska sjuk-
huset ha åtgärdat bristerna
och redogjort för detta till So-
cialstyrelsen.

Hälso- och sjukvårdens an-
svarsnämnd har ännu inte ta-
git ställning till personalens
ansvar. ■

SÖS får kritik efter kejsarsnitt
Socialminister Göran Hägglund
talade om avknoppningsstöd,
entreprenader och tillgänglig-
het på AT-stämman i Stock-
holm förra veckan. Efteråt ta-
lade Diana Faisal, AT-läkare på
Karolinska Universitetssjukhu-
set, med socialministern om
villkor för invandrade läkare att
kunna börja arbeta som läkare
här i form av språkkurser och
ekonomiska förutsättningar.
»Han svarade att de tänker på det och kämpar för att förbättra det,
men sedan de kom har allt blivit sämre«, sa hon till LT. Foto: Urban Orzolek

Hägglund besökte AT-stämman



Den kliniska forskningen ska
främjas, dels genom en ny de-
legation som ska arbeta på
kort sikt, dels genom att en
särskild utredare får i upp-
drag att föreslå åtgärder på
längre sikt. Det beslutade re-
geringen förra veckan.

Olle Stendahl, professor i me-
dicinsk mikrobiologi i Linkö-
ping, har fått uppdraget att
utreda den kliniska forsk-
ningens villkor och behov. Det
handlar om finansiering, re-
sursfördelning, kvalitet, de så
kallade ALF-avtalens effekter,
rekrytering till forskarutbild-
ning, organisatoriska struktu-
rer med mera. Uppdraget ska
vara slutfört sista mars 2009. 

Till att börja med ska Olle
Stendahl senast den 15 febru-
ari 2008 lämna ett åtgärdsför-
slag inför forskningsproposi-

tionen hösten 2008. Åtgär-
derna ska främja ökad veten-
skaplig kvalitet i forskningen,
sjukvårdens behov av verk-
samhetsnära utvecklingsar-
bete, lika villkor för män och
kvinnor att bedriva klinisk
forskning samt ökade möjlig-
heter att utföra internatio-
nellt konkurrenskraftiga kli-
niska prövningar i Sverige.

Samtidigt tillsätts en dele-
gation som ska förbättra sam-

verkan inom den kliniska
forskningen idag. Delegatio-
nen ska ha 11–12 ledamöter
från bland andra Sveriges
Kommuner och Landsting,
enskilda landsting, univer-
sitet, Vetenskapsrådet, Vin-
nova samt näringslivet.

Delegationen får ett tre-
årigt uppdrag och en budget
på 30 miljoner kronor.

Elisabet Ohlin
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Olle Stendahl utreder klinisk forskning
Den danska antagningen till
läkarutbildningen har favori-
serat svenska sökande, bl a
för att svenskarna har lättare
att nå toppbetyg på sin 4-gra-
diga betygsskala än danska
gymnasieelever har på sin 13-
gradiga. I höstas var 27 pro-
cent av dem som antogs på
den danska utbildningen
svenskar, se LT nr 36/2006.

Den danska regeringen har
nu beslutat se över hela an-
tagningssystemet; nya regler
ska träda i kraft 2010. Men re-
dan i höst kommer övergångs-
regler att bromsa svenskarna
genom högre krav vad gäller
bonuspoäng för höga betyg i
icke obligatoriska ämnen. Om
den ordningen hade gällt i
somras hade antalet antagna
svenskar blivit 124 i stället för
314, enligt det danska veten-
skapsministeriet. ■

Danmark ändrar
antagningsregler

»Det är en atti-
tydfråga att få
dem som be-
stämmer i
sjukvården att
förstå att
forskning är
viktigt«, sa
Olle Stendahl.
T v Lars Leijon-
borg.
Foto: Ida
Eklund/Scanpix


