
PROGRAM 
10.00 Inledning
Mikael Sandlund ordförande, Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik
Elin Karlsson, ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.10 Kontinuitetsaspekter på EVV-projektet
Jonas Sjögreen, allmänläkare, Läkaresällskapets arbetsgrupp för EVV-projektet 

10.30 Projekt PAL
Elin Karlsson, ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.50 Paus

11.00 Är kontinuitet en politisk fråga? 
Anders W Jonsson, riksdagsledamot (C), ledamot Socialutskottet

11.30 Brist på kontinuitet – vad är läkarens ansvar?
Nina Rehnqvist, ordförande, SBU

12.00 Lunch

13.00 Bristande kontinuitet ur IVOs perspektiv
Linda Almqvist, t f chefsjurist, Inspektionen för vård och omsorg

13.30 Kontinuitet ur ett chefsperspektiv och e-journalens möjligheter
Jonas Ekström, verksamhetschef,  Västmanlands sjukhus, Sala 

14.00 Mindre eller mer kontinuitet – vad innebär det för patienten?
Tove Lindahl Greve, verksamhetschef, Ung Cancer

14.20 Youtubefilm kommenteras av Hans Rutberg & Mentimeterfrågor

14.45 Kaffe

15.00 Kontinuitet ur ett utifrånperspektiv – exempel från nederländsk  
primärvård
Maaike Giezeman, distriktsläkare, Töcksforspraktiken

15.20 – 16.15 Paneldiskussion 

Tid  Tisdagen den 25 oktober 2016
Plats  Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 
Moderatorer Helena Dreber, SLS och Thomas Lindén, SLF
Arrangörer Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
Info & Anmälan Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75 

Seminariet är kostnadsfritt, lunchsmörgås serveras. Välkommen!

Välkommen till årets Gemensamma Etikdag den 25 oktober 2016

Kontinuitet 

Kontinuitet i dagens vård – vad är problemet? Brist på kontinuitet 
– vad är läkarens ansvar? Är kontinuitet en politisk fråga? 

Kan relationen ibland vara till hinder? Hur förbättrar vi samverkan 
mellan primärvården och slutenvården? Fungerar kontinuitet i 

andra länder? Underlättar e-journaler kontinuiteten? 



Kort om de medverkande...
Linda Almqvist, t f chefsjurist på Inspektionen för vård och omsorg.

Helena Dreber, ST-läkare i allmänmedicin i Stockholm och doktorand 
vid Överviktscentrum, Karolinska universitetssjukhuset.

Jonas Ekström, överläkare och klinikchef för Västmanlands sjukhus i Sala. 
Tidigare delaktig i arbetet med en gemensam webbportal för Landstinget 
Västmanlands vårdsystem, nu ansvarig för ”E-journalen i Västmanland”.

Maaike Giezeman, specialist i allmänmedicin, distrikstläkare vid Töcksfors- 
praktiken i Årjäng. Flyttade från Nederländerna till Sverige 2007.

Anders W Jonsson, barnläkare, riksdagsledamot för Centerpartiet sedan 
2010 och numera vice partiledare. ”Sverige ska vara ett bra land även för den 
som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning.”

Elin Karlsson är andra vice ordförande i Sjukhusläkarna, ordförande i 
Läkarförbundets Etik och Ansvarsråd samt ledamot i Läkarförbundets 
Förbundsstyrelse. Hon är till vardags specialistläkare i kirurgi vid 
Mälarsjukhuset i Eskilstuna.

Tove Greve Lindahl, verksamhetschef för organisationen Ung Cancer, som 
arbetar med att förbättra villkoren för ”cancerberörda” personer mellan 16 
och 30 år, dvs. som själva har cancer eller har närstående som har cancer.

Thomas Lindén, docent och överläkare vid Neurosjukvården, Sahlgrenska 
universitetssjukhuset/Akademien, Göteborg samt regionchefläkare i Halland.

Nina Rehnqvist, kardiolog och docent i internmedicin. Tidigare över- 
direktör på Socialstyrelsen, nu ordförande för SBU, Statens 
beredning för medicinsk utvärdering.

Hans Rutberg, professor och överläkare vid Linköpings universitetssjukhus. 
Forskningen rör utvärdering av kvalitets- och patientsäkerhetsarbete i häl-
so-och sjukvård. Ordförande i Läkaresällskapets kommitté för säker vård.

Mikael Sandlund, överläkare och professor i psykiatri vid Umeå univer-
sitet, ordförande i Läkaresällskapets Etikdelegation sedan den 1 juli 2016. 
Forskar om hur det är att leva i samhället med psykisk sjukdom och om 
effekterna av samhällsbaserade insatser för förbättrad delaktighet.

Jonas Sjögreen, allmänläkare i Västerås sedan 1980. Mellan 2013-15 leda-
mot i arbetsgruppen för Läkaresällskapets projekt ”En värdefull vård”, om 
styrning, ledning och organisation i vården.

Kort om Läkaresällskapet...
Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende professionella och 
vetenskapliga organisation, en ideell, politiskt och fackligt obunden förening. 
Vi arbetar med frågor inom medicinsk vetenskap, utbildning, kvalitet och 
etik och verkar för en förbättrad hälso- och sjukvård. Det gör vi bland 
annat genom att initiera och driva viktiga samhällsfrågor och debatter. Inte-
gritet och oberoende är fundamentet för verksamheten och en 
förutsättning för SLS samhällsroll. 

Mer information www.sls.se

Kort om Läkarförbundet...
Sveriges Läkarförbund är läkarnas fackliga och professionella  
organisation. Tillsammans är vi starka och kan påverka framtidens hälso- 
och sjukvård.  Vi arbetar med såväl läkarnas fackliga frågor, löner, arbetsmiljö 
och anställningsvillkor, som professionsfrågor i form av utbildning, forskning, 
etik, sjukvårdspolitik, företagande och ledarskap. 

Mer information www.slf.se


