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Att vara förste livmedikus, vad
innebär det?

– Man är kungafamiljens
läkare och ställer upp vid
sjukdomsfall i kungafamiljen
och är med i officiella
sammanhang där det finns
behov av medicinsk bered-
skap som en service, till ex-

empel vid statsbesök i Sveri-
ge.

Hur ofta blir det?
– Det är kanske två tre

statsbesök per år, men vi är
två förste livmedikus, jag och
Mårten Rosenqvist, och en
livmedikus, Peter Möller, så vi
är några som kan hjälpas åt.

För mig blir det väl ungefär
två middagar per år och ett
statsbesök. 

Har du fått rycka in vid så-
dana officiella tillfällen?

– Det har inte varit några
dramatiska incidenter. På
middagar kan folk få lågt
blodtryck om de druckit då-
ligt och det är varmt.

Kan man säga att du är
kungens husläkare?

– Ja, det kan man kalla det
för, och är det behov av speci-
alist förmedlar jag den kon-
takten.

Tillhör kungafamiljen något
särskilt sjukhus?

– Nej, vi avgör från fall till
fall om behov skulle uppstå.

Vilka personer omfattar
uppdraget?

– Mitt förordnande omfat-
tar kungliga familjen, alltså
fem personer, men i praktiken
omfattas även andra personer
vid hovet.

Du har varit förste livmedi-
kus i ett och ett halvt år. Hur

har det gått hittills?
– Det har gått bra.
Tar uppdraget mycket tid?
– Nej, det kan man väl inte

säga.
Får du någon ersättning?
– Nej, det är ett hedersupp-

drag, men man får gå gratis på
Dramaten och Operan.

Händer det att du blir upp-
ringd av skvallerpressen?

– Nej, aldrig. Och det skulle
inte löna sig för dem att ringa
heller.

Hur kom det sig att just du
fick uppdraget?

– Det är en tjänst man inte
söker. Det är på rekommen-
dation och efter intervju med
kungafamiljen. Det har varit
tradition att kardiologer varit
livmedikus så det var på re-
kommendation av tidigare
livmedikus Torbjörn Lund-
man. Jag har jobbat länge
med honom.

Elisabet Ohlin
elisabet.ohlin@lakartidningen.se

Hur är det att vara 
kungafamiljens läkare?
Jan Östergren är
överläkare på Karo-
linska Universitets-
sjukhuset, specialist
i internmedicin och
kardiologi och se-
dan många år en av
Läkartidningens
medicinska redak-
törer. Sedan augusti
2005 är han också
förste livmedikus.

några frågor till livmedikus jan östergren

Jan Östergren är Drottningholms slotts husläkare. 
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Heidi Stensmyren valdes till
ny ordförande för Sveriges
yngre läkares förening, Sylf,
under fullmäktigemötet den
23–24 mars. 

Det rådde full enighet inför
valberedningens förslag att
tillsätta den nya ordföranden
Heidi Stensmyren, som väljs
för 2007–2008. 

Hon ersätter Charlotta Säv-
blom. 

Under året vill Heidi Stens-
myren inrätta ledarskaps-ST-
tjänster på sjukhusen och se
till att fler unga läkare får fast
jobb.

– Jag vill påverka Sylfs poli-
tik. Läkarnas arbetsmarknad
måste få en ökad mångfald

med fler
vårdgi-
vare. Den
enskilda
läkaren
ska också
kunna få
en chans
att för-
verkliga
sina egna
idéer och
driva eget,
säger Stensmyren.

Heidi Stensmyren är leda-
mot i Sylfs styrelse sedan
2005 och arbetar som ST-lä-
kare inom anestesi vid Sahl-
grenska Universitetssjukhu-
set i Göteborg.

Agneta Borgström

En konsult hoppar in som
sjukvårdschef och landstings-
direktörens uppdrag krymper.
Det är politikernas lösning för
att klara ledningskrisen i
Landstinget Västmanland. 

Konsulten Rolf Forsström, ti-
digare militär och sjukhusdi-
rektör för Sundsvalls sjukhus,
övertar från den 1 maj makten
över de fyra största divisio-
nerna inom landstinget. Han
placeras direkt under lands-
tingsstyrelsen och får full be-
slutsrätt. Tillsammans med
landstingsdirektören Jan
Brithon ska han utreda hur
framtida sjukvårdsledning
ska se ut. 

Lars-Olof Svensson, divi-

sionschef för kirurgin på Cen-
trallasarettet i Västerås, var
nöjd efter att ha träffat sin
nye chef på fredagseftermid-
dagen.

– Jag är positiv till att vi får
en ledning över sjukvården.
Det blir större möjligheter att
jobba med t ex strategier. Det
är dock en kortsiktig lösning.
Men jag tror att det finns för-
utsättningar att komma vi-
dare och hitta en långsiktig
lösning, säger Svensson.

Han begärde entledigande
från sin tjänst i samband med
att tolv av hans klinikchefer
frånsade sig sina uppdrag som
en protest mot landstingsdi-
rektören, se LT nr 11/2007. 

Agneta Borgström

Konsult till Västmanland Ny ordförande för Sylf

Heidi Stensmyren


