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Det visar att man fortfarande tror på Sverige.
anna nilsson vindefjärd, generalsekreterare för stiftelsen Forska Sverige, kommenterar nyheten om att
Astra Zeneca väljer Södertälje för placeringen av en ny anläggning som tillverkar biologiska läkemedel.
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cancervård

Döende äldre riskerar
att få sämre vård

psykiatri

Landsting får kritik
för olagliga elchocker
Trots att det strider mot lagen
utförde Norra Stockholms psykiatri
elchocksbehandlingar, ECT, vid
en privat enhet. Nu riktar både
justitieombudsmannen, JO, och
Socialstyrelsen allvarlig kritik mot
Stockholms läns landsting, skriver
Svenska Dagbladet.
ECT utfördes under flera år på
privata Capio S:t Görans sjukhus.
Anledningen var att Norra Stock
holms psykiatri saknar narkos
personal, något som krävs då
patienten sövs vid ECTbehandling.
Men enligt lagen om psykiatrisk
tvångsvård får sådan vård bara
bedrivas på vårdinrättningar som
drivs av landstingen.
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operation

Lättare att besluta
om höftprotes
En ny metod ska göra det lättare
för läkare och patienter att besluta
om det är lämpligt med höftprotes
operation eller inte.
Forskare vid Sahlgrenska akade
min i Göteborg har tagit fram en
modell för stöd för beslutet. Den
baseras på bedömningar som orto
peder på ett sjukhus i Boston gjort
av 300 patienter med höftbesvär.
– Våra tester visar att besluts
stödet med hög säkerhet kan förut
säga om en patient kommer att re
kommenderas höftprotesoperation
eller inte, säger forskaren Meredith
Greene i ett pressmeddelande. TT

Företag ska erbjuda sina anställda
företagshälsovård. Men vad det
egentligen innebär är det ingen som
vet. Nu ställs krav på tydliga regler
och mer förebyggande arbete.
Kan företagshälsovård innebära att
erbjuda de anställda en hälsoundersökning i julklapp? Eller att ha en
sjuksköterska anställd på 25 procent
som ansvarar för företagshälsan för
alla anställda i en hel kommun?
Det är två exempel från verkligheten som Anita Pettersson-Strömbäck, studierektor för yrkesmedicin
vid Umeå universitet, tar upp i ett
brev till socialförsäkringsminister
Annika Strandhäll (S).
Brevet är ett resultat av en diskussion på Arbets- och miljömedicinska
vårmötet i Stockholm i april.
– Lagstiftaren har en naiv tro på
att arbetsgivaren kommer att köpa
den kompetens som behövs, säger
Anita Pettersson-Strömbäck.
Hon skulle vilja att lagen inte bara
slår fast att företagshälsovård måste
finnas utan vad det är som måste
finnas. I brevet till ministern föreslår hon att regeringen tar fram ett
lagförslag där det framgår vad företagshälsovård innebär.
– Arbetsgivaren ska kunna erbjuda en företagshälsovård med
alla kompetenser som är relevanta
för att kunna möta fysiska, psykiska och sociala problem, säger Anita
Pettersson-Strömbäck.

Frågan uppe till diskussion
Kanske är ett sådant förslag redan
på väg. Frågan diskuteras på Arbetsmiljöverket där det finns ett missnöje med hur företagshälsan fungerar i dag.
– De avtal som finns med företagshälsovården i dag är väldigt reaktiva. Man väntar tills en person får
problem innan man gör något, säger
Magnus Svartengren, medicinskt
ansvarig på Arbetsmiljöverket.
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Äldre personer med cancer löper
en förhöjd risk att inte få fullgod
vård under sina sista dagar i livet,
enligt en ny svensk studie med
27 000 cancerpatienter, skriver
Upsala Nya Tidning.
Magnus Lindskog, cancerläkare
och forskare vid Akademiska sjuk
huset i Uppsala, tror inte att det rör
sig om en medveten åldersdiskrimi
nering men hoppas att studien blir
en väckarklocka.
TT

Krav på tydligare regler
för företagshälsovård

otydligt.
Arbetsmiljö
verket tror att
det finns mycket
att vinna om
företagshälsan
får en mer före
byggande roll.

Myndigheten tror att det finns
mycket att vinna om företagshälsan
får en tydligare förebyggande roll.
– Jag är övertygad om att en företagshälsovård som arbetar förebyggande skulle ha en väldigt stor
effekt när det gäller att minska
sjukskrivningarna. I dag kommer
arbetsmiljöåtgärderna in för sent,
säger Magnus Svartengren.

diskuterar en reglering
Men han är försiktig kring vad som
behöver göras.
– Helst skulle vi vilja att det gick att
lösa på frivillig väg så att företagen
såg vinsten i att arbeta förebyggande
med företagshälsovården. Vi undersöker och diskuterar vad som skulle
behövas för att åstadkomma detta.
Möjligheten till reglering är något
som vi för en diskussion kring, säger
Magnus Svartengren.
Branschorganisationen Sveriges
företagshälsor kan tänka sig ett
lagskydd av begreppet företagshälsa

för att förhindra oseriösa aktörer.
Men organisationen är skeptisk till
en alltför omfattande lagstiftning.
– Jag tror inte i första hand att det
handlar om lagstiftning utan om att
vi behöver komma överens om vilket
stöd företagen behöver. Det behövs
nya typer av incitament för att företagen ska vilja jobba med systematiskt arbetsmiljöarbete, säger Peter
Munck af Rosenschöld, vd för Sveriges företagshälsor.
Han konstaterar att den nuvarande lagen redan kräver att företagen ska ägna sig åt systematiskt
arbetsmiljöarbete men att företagen
är dåliga på att vända sig till företagshälsovården för att få hjälp med
detta.
– Frågan om förebyggande
arbetsmiljöarbete ligger inte högst
upp på styrelsernas och ledningsgruppernas agenda, säger Peter
Munck af Rosenschöld.

Lagstiftaren har en
naiv tro på
att arbetsgivaren
kommer att
köpa den
kompetens
som behövs.
anita pettersson-strömbäck,
studierektor för
yrkesmedicin vid
Umeå univer
sitet.
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Nu har det blivit enklare att beställa
våra vacciner
Nu har vi samlat vår egen kundservice under namnet Vaccinservice SPMSD.
Du beställer enkelt våra vacciner på vaccinservice.se eller på
Välkomna!

VaccinService SPMSD
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telefon 031- 88 70 80.

