
PROGRAM 
10.00 Inledning
Mikael Sandlund ordförande, Läkaresällskapets Delegation för medicinsk etik
Thomas Lindén ordförande, Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.10 Det personliga mötet – när behövs det?
Valdemar Erling, Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus

10.35 Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral?
Susanne Barenius, allmänläkare, Sjöstadsdoktorn, Stockholm

11.00 Paus

11.10 Vilken funktion fyller en digital vårdcentral?
Johan Flodin, medicinskt ansvarig, Kry

11.35 e-Hälsa i framtiden 
Anders Henriksson, vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)

12.00 Lunch

13.00 IVO:s tillsyn av e-hälsa
Anders Bergmark, Inspektionen för vård och omsorg (IVO)

13.25 Marknadsföring, etik och ansvar
Elin Karlsson, Slf

13.50 Mentimeterfrågor med diskussion

14.10 Patientperspektivet – för och emot
Eva Helmersson, Neuroförbundet 

14.30 Kaffe

15.00-16.00 Paneldiskussion 
Moderator Carl Johan Sundberg, Klinisk fysiologi, KI 

Tid  Fredagen den 29 september 2017
Plats  Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 
Moderatorer Thomas Lindén och Mikael Sandlund
Arrangörer Svenska Läkaresällskapet och Sveriges läkarförbund
Info & Anmälan Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75 

Seminariet är kostnadsfritt, lunch serveras. Välkommen!

Välkommen till årets Gemensamma Etikdag 29 september 2017

Mottagning 
på nätet 

Vad gör en vårdcentral till en vårdcentral? Behövs det personliga 
mötet för att ställa en diagnos? När krävs ett personligt möte? 

Ökar de digitala tjänsterna sjukvårdskostnaderna? 



Kort om de medverkande...
Susanne Barenius, allmänläkare, Sjöstadsdoktorn, Stockholm. Specialist i 
allmänmedicin sedan 2005 och arbetar på Sjöstadsdoktorn sedan 2008 (verk-
samhetschef och delägare).

Anders Bergmark, Inspektör, Inspektionen för vård och omsorg, och IVO:s 
nationelle ämnessamordnare för e-hälsa. 

Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, har upp-
märksammats med bland annat Läkaresällskapets etikpris 2015 för sitt arbete 
att modernisera sjukhusronden för ett effektivare möte med integritet och 
patientsäkerhet i fokus. 

Johan Flodin, är sedan hösten 2015 medicinskt ansvarig läkare för den digitala 
vårdtjänsten KRY. Läkare utspridda över landet möter patienter via video och 
arbetar parallellt på fysiska vårdenheter.  Appen KRY kan användas från mobil 
eller surfplatta.

Eva Helmersson, föreläsare och levnadskonsult samt på deltid stödperson på 
Neuroförbundet. Hon är intresserad av personlig utveckling, stresshantering, 
beteendeförändring och kreativitet samt har skrivit boken ’Stå Upp, Sitt Ner, Gå 
Vidare!’, om hur man känner sig frisk trots att man är sjuk.

Anders Henriksson, är vice ordförande i Sveriges Kommuner och Landsting, 
ordförande landstingsstyrelsen i Kalmar län, ordförande i Inera samt ledamot i 
regeringens expertråd för life science.

Elin Karlsson är ordförande i Läkarförbundets Läkemedels- och IT-råd, andra 
vice ordförande i Sjukhusläkarna samt ledamot i Läkarförbundets 
Förbundsstyrelse. Till vardags specialistläkare i kirurgi vid Mälarsjukhuset  
i Eskilstuna.

Thomas Lindén är ordförande i Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd samt 
docent och överläkare vid Neurosjukvården, Sahlgrenska universitetssjukhuset/
Akademien, Göteborg samt regionchefläkare i Halland.

Mikael Sandlund, överläkare och professor i psykiatri vid Umeå universitet, 
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.

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


