
riktlinjer bör tas fram på ett
enhetligt sätt och att de ska ha
en fast regional förankring.
Därmed får de också bäst
genomslag i den kliniska var-
dagen. 

Att arbetet utförs obero-
ende av läkemedelsindustrin
är av central betydelse, men
innebär också att vårdens
huvudman måste ta sitt an-
svar och stå för kostnaderna
för diagnosgruppernas och
specialistföreningens kvali-
tetsarbete. På sikt skulle
hälsoekonomiska analyser av
förändrade riktlinjer kunna
vara av värde, men i dag räck-
er våra begränsade resurser
inte till detta.

SFHs årsmöte den 4 oktober
2007 beslutade att formellt ge
diagnosgrupperna i uppdrag
att driva kvalitetsfrågor, dvs

att utarbeta nationella rikt-
linjer och förvalta nationella
kvalitetsregister i samarbete
med landets onkologiska cent-
ra. Arbetet med kvalitets-
frågor ska ske under standar-
diserade former. SFH strävar
också efter att stödja och stär-
ka diagnosgrupperna på ett
sådant sätt att deras arbete
dels får ett starkt genomslag i
landets alla regioner, dels kan
utvärderas av klinik, län och
region och jämföras med siff-
ror på nationsnivå. 

Vi tror att detta arbete är i lin-
je med Socialstyrelsens inten-
tioner. Vi hoppas också få
stöd och hjälp i våra ansträng-
ningar att säkra en högklassig
blodcancervård.

■ Potentiella bindningar eller
jävsförhållanden: Inga uppgivna.

■ Kollegorna Lagerfelt och
Berggren vill dra en lans för
våra f d kollegor som frikän-
des från mord i da Costa-fallet
(LT 3/2008, sidorna 139-40).
Jag tror att man ska vara för-
siktig med detta, eftersom de
frikändes i brist på bevis och
inte för att misstankarna kun-
de avskrivas.

Det är alltså ett fall där de
kan vara skyldiga till mord,
och jag tror att läkarkåren bör
avstå från aktioner till deras
förmån.

Roger Malmqvist
företagsläkare, 

Göteborg
roger.malmqvist@feelgood.se

Läkarkåren bör avstå
från aktioner
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Inlägget från Johan Lagerfelt och Lars Berggren samt repliken från
Läkarförbundets ordförande Eva Nilsson Bågenholm och t f VD Rolf
Kristensson publicerades i LT 3/2008.
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