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Politik

Panelens slutsats efter
pandemin: Professionen
förtjänar större tillit
Publicerad: 21 april 2022, 06:00

För dig som prenumerant

Vårdanställdas insatser, bland annat inom intensivvården, fick brett erkännande av SNS panel på onsdagen.
Foto: Staffan Löwstedt/SvD/TT

Det behövs ökad nationell styrning och tillit till professionen inom svensk
sjukvård, enligt en paneldiskussion om vad vården kan lära av pandemin.

Ämnen i artikeln: Covid-19 Regeringen SKR Region Stockholm Toppnyheter

Sofia Rydgren Stale Göran Stiernstedt Astra Zeneca

Läkaren Göran Stiernstedt, som representerade hälso- och sjukvården i
Coronakommissionen, var en av fyra inbjudna talare när tankesmedjan SNS under
onsdagen höll seminarium om hur erfarenheter från pandemin kan komma till
nytta inom svensk sjukvård framöver. 

Övriga var Anders Ahlsson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Stockholm,
Andreas Haddidi, medicinsk chef för läkemedelsbolaget Astra Zeneca i Norden,
och Sofia Rydgren Stale, ordförande i Läkarförbundet.

Samtliga var överens om att det rått stor brist på nationell statlig styrning.

– Staten är en dålig kravställare på regionerna, sa Göran Stiernstedt bland annat
och menade att det behöver ske samhällsreformer när det kommer till svensk
hälso- och sjukvård.

– Det måste ske något drastiskt, sa han.

 Hans recept är ökad statlig styrning av vården i någon form. 

Att vårdens anställda ändå klarade att exempelvis skala upp antalet vårdplatser
berodde enligt Göran Stiernstedt på stor lojalitet bland personalen samt på att
professionen fick ökat inflytande när höga patientinflöden var ett faktum.

– Nyckeln till framgång är att professionen förtjänar tillit och jag tycker inte att
dagens styrsystem signalerar tillit, det signalerar brist på tillit, sa Göran
Stiernstedt.

Läs också:  Statsvetare: Regionerna för beroende av SKR:s
överenskommelser med regeringen 

Anders Ahlsson, i Region Stockholm, upplever att avståndet mellan de
sjukvårdsansvariga regionerna och staten till och med ökade under pandemin.

– Jag tror att det beror på att man (staten red anm) vanligtvis inte styr vården, så
man fattar inte hur den fungerar. 

Bland annat saknar statliga myndigheter ”grundläggande förståelse för hur vården
fungerar” menade han och exemplifierade med att medicinsk kompetens
nedmonterats inom Socialstyrelsen på senare år.

Sofia Rydgren Stale betonade att pandemin blottat vårdens svagheter.

Liksom övriga i panelen ansåg hon att avsaknaden av statlig styrning synliggjorts
liksom problemen med för få vårdplatser i sjukhusvården och att det under
coronakrisen saknats medicinsk kompetens och läkarmedverkan inom den
kommunala hälso- och sjukvården. 

Men det handlar inte om att ställa satsningar på primärvård mot satsningar på
sjukhusvården, förklarade hon.

– Man måste kunna driva två tankar i huvudet samtidigt, påpekade hon. Såväl
primärvård som slutenvård behöver byggas ut för att skapa en god vård framöver.

Astra Zenecas medicinska chef i Norden Andreas Haddidi pekade också på att den
nationella samordningen behöver bli bättre inte minst med tanke på den stora
mängden uppskjuten vård för individer som har kroniska sjukdomar. 

–Det finns en enorm vårdskuld och jag har också svårt att se hur det ska gå till att
hantera den, utan att man ändrar saker och ting, resonerade han.

Läs också: Coronakommissionen: Dagens inledning av 21 regioner
måste ses över  

 

MONICA KLEJA

Reporter
monica.kleja@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln: Covid-19 Regeringen SKR Region Stockholm Toppnyheter

Sofia Rydgren Stale Göran Stiernstedt Astra Zeneca

Dela artikeln:

Politik

Nu får Sverige sin första
nationella anhörigstrategi
Publicerad: 20 april 2022, 15:34

Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre uppdrag till Socialstyrelsen.
Foto: Getty Images

Regeringen har beslutat om Sveriges första nationella anhörigstrategi,
meddelar Socialdepartementet via ett pressmeddelande.

Ämnen i artikeln: Toppnyheter Kommunal Hälsa Toppnyheter

Strategins syfte är att stärka anhörigperspektivet inom vård och omsorg och göra
stödet till anhöriga mer jämlikt över landet.

”Vården och omsorgen behöver bli bättre på att både se och inkludera anhöriga i
sitt arbete. Den omsorg som många anhöriga i dag väljer att ge är av stor betydelse
både för den närstående och för välfärden. Samtidigt vet vi att många anhöriga
ibland får dra ett alldeles för tungt lass alldeles för länge. Inom ramen för den nya
nationella strategin ska nu fler insatser och resurser riktas mot anhöriga”, säger
socialminister Lena Hallengren i pressmeddelandet.

Läs också: Oklart om insatser funkar mot ensamhet 

Inom ramen för strategin ger regeringen bland annat tre uppdrag till
Socialstyrelsen. Det handlar delvis om att redovisa hur en kontinuerlig uppföljning
av anhörigperspektivet inom hälso- och sjukvård och omsorg kan skapas. Men
också hur en kontinuerlig uppföljning av det stöd som kommuner och regioner
erbjuder anhöriga kan se ut. 

Socialstyrelsen ska också ta fram stöd till arbetsgivare, beslutsfattare och chefer
inom hälso- och sjukvård och omsorg. Stödet ska ge vägledning för ledning,
styrning, kunskap, kompetens, samverkan och samordning för att stärka
anhörigperspektivet. 

I samband med den nya anhörigstrategin beslutar regeringen att permanent höja
statsbidraget som stödjer de som vårdar och hjälper någon närstående med 4
miljoner kronor, från 11 miljoner till 15 miljoner. 

 

BIANCA SPORRONG

Webbredaktör
bianca.sporrong@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln: Toppnyheter Kommunal Hälsa Toppnyheter

Dela artikeln:

Politik

Sverige ska öka beredskapen
för ny covidvåg
Publicerad: 13 april 2022, 14:53

Socialminister Lena Hallengren ger FHM i uppdrag att ta fram en beredskapsplan för en ny våg i pandemin. Arkivbild.
Foto: Lars Schröder/TT

Folkhälsomyndigheten får i uppdrag att snabbt ta fram en beredskapsplan
för om covidsmittan ökar igen i Sverige.

Ämnen i artikeln: Covid-19 Lena Hallengren Toppnyheter

– Så att vi har en beredskap för kommande smittspridning. Att pandemin pågår är
rätt uppenbart och vi har avvecklat våra restriktioner, så vi behöver skaffa oss en
beredskap för att situationen kan förändras, säger socialminister Lena Hallengren
till TT.

Den 1 april avskaffades pandemilagen och med den de sista restriktionerna.

Folkhälsomyndigheten ska nu i samråd med berörda myndigheter senast den 29
april ta fram en beredskapsplan för införande av råd, rekommendationer och
andra eventuella smittskyddsåtgärder i händelse av ökad smittspridning och vid
vilka situationer och i vilken ordning de ska införas.

Exakt vilka råd och rekommendationer det kan bli är svårt att gå in på, enligt
Hallengren.

– De behöver helt enkelt beskriva i vilka lägen och situationer som vi kan behöva
ge olika råd och eventuella restriktioner.

– Även om pandemin inte är över, så skulle vi inte ha avvecklat pandemilagen och
alla restriktioner om vi trodde att vi snart skulle införa dem igen. Däremot vet vi ju
inte hur omvärlden utvecklas, så de behöver bedöma vilka situationer vi kan
behöva ta höjd för, säger Hallengren.

TT: Vad betyder det att pandemilagen är avskaffad om vi skulle få en
allvarlig våg igen?
– Det betyder att vi inte kan reglera på det sätt som pandemilagen gav oss
möjlighet, den skiljer ju ut olika verksamheter och att vi inte behandlar alla
offentliga verksamheter på samma sätt. Den precisionen och det mandatet att
bemyndiga myndigheterna att vidta inskränkningar för företag och privatpersoner
har vi inte.

TT: Men finns inte risken att samma problem uppstår igen, vilket var
skälet till att pandemilagen infördes?
– Jo, i så fall gör det det, men vi ser inte det som det mest troliga. Nu har vi
kunskap om pandemin, vi vet alla hur vi ska bete oss och vi kan mycket mer om
viruset, så det handlar mer om att råd och rekommendationer kommer in i rätt
läge, säger Lena Hallengren.

Regeringen slår fast att råd, rekommendationer och smittskyddsåtgärder ska vara
proportionerliga och inte gå utöver vad som är absolut nödvändigt med hänsyn till
ändamålet.

Grundläggande fri- och rättigheter, såsom mötes-, demonstrations- och
religionsfriheten ska värnas.

Läs också: JO ger E-hälsomyndigheten bakläxa om vaccinbevis 

Owe Nilsson/TT

 

TT

redaktionen@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln: Covid-19 Lena Hallengren Toppnyheter

Dela artikeln:

Arbetsvillkor

”Politisk instabilitet” får
sjukvårdsdirektör att lämna
Publicerad: 13 april 2022, 14:26

För dig som prenumerant

Kurt Pettersson, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Västernorrland, avslutar sitt uppdrag i förtid. Enligt honom beror det på den politiska turbulensen i
regionen.
Foto: Pressbild, Region Västernorrland

Region Västernorrlands hälso- och sjukvårdsdirektör Kurt Pettersson
avslutar sitt uppdrag i förtid och arbetar sin sista dag i dag, onsdag.

Ämnen i artikeln: Region Västernorrland Toppnyheter Toppnyheter Arbetsliv

– Den politiska instabiliteten just nu gör det omöjligt att genomföra de
förändringar som jag är tillsatt att göra, det är grunden till att jag väljer att sluta,
säger Kurt Pettersson som arbetar sin sista dag i dag, onsdag. 

– Det kom plötsligt, jag bestämde mig i måndags, säger han vidare.  

Den politiska instabilitet han syftar på är bland annat den styrande majoritetens –
som består av Socialdemokraterna, Moderaterna och Liberalerna – oenighet kring
hur regionen ska lösa den rådande vårdkrisen. 

Läs också: Sollefteå sjukhus i förstärkningsläge 

– I tisdags tog regionstyrelsen beslut om 50 miljoner kronor som en extra
lönerevision för de yrkesgrupper som fack och arbetsgivare kommer fram till. Men
den majoriteten som vi sitter i var inte överens, förslaget fick inte majoritet genom
Moderaterna som inte röstade för förslaget, säger Elina Backlund Arab (S), tf och
vice ordförande för hälso- och sjukvårdsnämnden i Region Västernorrland. 

I slutet på april tas beslut om de 50 miljoner kronorna i regionfullmäktige.

Läs också: Höjd lön ska locka till arbete i dygnetruntvård 

I slutet på mars kom beskedet att dåvarande ordförande för hälso- och
sjukvårdsnämnden Lena Asplund (M) hoppade av sina politiska uppdrag. Enligt
SVT Västernorrland är det Moderaternas valförslag om att lägga ner Sollefteå
sjukhus som har lett till oenighet både inom partiet och i den styrande
majoriteten. 

– Det har tidigare fungerat förvånansvärt bra, fram till början på mars skulle jag
säga. Vi var väldigt tydligt överens om att vi behöver få ordning och reda, och vi la
det här med skattehöjningar och privatiseringar åt sidan - vi la bort de stora
ideologiska skillnaderna åt sidan för att lösa situationen i vården, säger hon. 

Enligt Kurt Pettersson är hans avgång också en direkt följd av att Lena Asplund
avgått. 

– Jo, men självklart. Hon var ju min närmaste chef och det gör ju att stabiliteten i
majoriteten har rubbats. 

Enligt Elina Backlund Arab har regiondirektören påbörjat arbetet med att
rekrytera en ny hälso- och sjukvårdsdirektör. 

– Viktigast nu är att först få tag på en tillförordnad hälso- och sjukvårdsdirektör så
att nämndens viktiga arbete kan fortsätta på det klokaste sättet, säger hon. 

 

MALIN WERNSTRÖM

Reporter
malin.wernstrom@dagensmedicin.se

Ämnen i artikeln: Region Västernorrland Toppnyheter Toppnyheter Arbetsliv
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Global profil och
samhällsansvar lockar fler till
Röda Korsets Högskola
Världens och vårdens behov av kvalificerade
medarbetare fortsätter att växa. Det gör också behovet
av att bidra och allt fler vill studera till sjuksköterska.
Gärna vid en utbildning med global inriktning och tydligt
samhällsansvar. Intresset för kurser och program vid
Röda Korsets Högskola är stort och nu söker högskolan
nya medarbetare.

Publicerad: 11 april 2022, 11:53

Pandemi, krig och flyktingar. Världens och vårdens behov av kvalificerade och
engagerade medarbetare växer. Att det också finns många som vill ta ett
samhällsansvar och jobba med sjukvård speglas av intresset för
sjuksköterskeprogrammet som just nu en av de mest populära svenska
högskoleutbildningarna. Det visar statistik som Universitets- och
högskolerådet, UHR, gjorde inför vårterminen 2022.

Ett exempel på detta är ökningen av förstahandssökande till Röda Korsets
Högskola. Vårterminen 2021 hade högskolan en toppnotering i antalet
förstahandssökande, som då ökade med 38 procent.

– Under pandemin har vi sett en stor tillströmning av antalet sökande till våra
utbildningsprogram och det är vi glada över eftersom samhällets behov av
sjuksköterskor är fortsatt stort. Vi erbjuder en utbildning av hög kvalitet och
som sjuksköterska kan studenterna se fram emot ett spännande och
varierande yrkesliv, säger Susanne Georgsson, rektor vid Röda Korsets
Högskola.

Uttalad global profil

Vid Röda Korsets Högskola i Stockholm påbörjar varje år cirka 200
sjuksköterskor och 50 specialistsjuksköterskor inom intensivvård,
infektionssjukvård och psykiatrisk vård sin utbildning. Dessutom finns ett
utbud av fristående kurser vilket gör att högskolan varje termin utbildar i
genomsnitt cirka 850 studenter.

– Jag tror att en del av vår dragningskraft ligger i vår uttalade globala profil
och att vi har ett uttalat samhällsansvar i allt vi gör inom utbildning, forskning
och samverkan med olika internationella aktörer, säger Susanne Georgsson.

Det internationella engagemanget har funnits med från starten. Röda Korsets
Högskola grundades 1867 och var då den första icke-religiösa utbildningen
för sjuksköterskor i Sverige.

– Våra studenter är och har alltid varit eftertraktade. Röda Korsets Högskola
står för kvalitet och stolthet. Vi har också en internationell prägel med profilen
”omvårdnad och hälsa i ett globalt perspektiv”, säger Susanne Georgsson.

Hon framhåller att högskolan har en tydlig koppling till Svenska Röda Korset
och ambitionen är att samhällsansvaret ska genomsyra hela verksamheten
både inom utbildning, forskning och annan samverkan. Att den ambitionen har
lyckats märks vid samtal med några av högskolans cirka 70 medarbetare.

– Det känns meningsfullt att få bidra till kunskapsutveckling hos studenterna.
Men också till samhället genom dem. Jag tycker att det bästa med att jobba
för Röda Korsets Högskola är den globala profilen och att vi är en del av Röda
Korset som ju är ett av världens mest kända varumärken. Det följer en viss
stolthet med det, säger Catarina Nahlén Bose, högskolelektor vid Röda
Korsets Högskola. Efter sjuksköterskeexamen ägnade hon sig i många år åt
kliniskt arbete inom hjärtsjukvården.

Innehåll från Röda Korsets Högskola ANNONS

Måndag 2 maj Kontakt Annonsera E-tidning

Gunnar
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Texten är en annons från Röda Korsets Högskola
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ST-läkare till Ortopedin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset Västra
Götalandsregionen

Göteborg/Mölndal

Senior medicinsk rådgivare till Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket, TLV

Tandvårds- och
läkemedelsförmånsverket,
TLV

Stockholm

Överläkare/specialistläkare inom klinisk patologi till
Laboratoriemedicin Västmanland, Västerås Region Västmanland Västerås

Verksamhetschef Medicinkliniken Falun, Region Dalarna Region Dalarna Falun

Professor i rättspsykiatri förenad med anställning som
specialistläkare vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och
Rättsmedicinalverket

Göteborgs universitet Göteborg

Se alla lediga jobb

Andra läser också

Tidsfönster för ätande floppar vid fetma
Allmänmedicin Det är inte särskilt effektivt att bara äta mellan två klockslag för
att gå ner i vikt, enligt nya resultat från en randomiserad studie.

För dig som prenumerant

Stor studie bekräftar
vaccinbiverkningar
Infektion En stor studie bekräftar ökad
förekomst av hjärtmuskelinflammation hos
främst unga män som vaccinerats med Pfizer-
Biontechs coronavaccin – och ännu högre för dem som fått...

Nationella riktlinjer för vård av
fetma på plats
Allmänmedicin Nu släpps en första version av
riktlinjerna för vård av fetma, obesitas, hos barn
och vuxna. Delen om läkemedel hamnar direkt i
hetluften.

För dig som prenumerant

”Ineffektiv behandling bidrar
till ett onödigt lidande”
Debatt Primärvårdsläkaren har alltför ofta
lämnats nästan helt ensam att ta hand om
patienten, när man konstaterat diagnosen migrän, skriver styrelsen i Svenska
huvudvärkssällskapet.

Dagens Medicins nyhetsbrev
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Tydlig värdegrund

Även hennes kollega Miguel Diaz understryker att det var arbetsplatsens
värdegrund som var en av orsakerna till att han sökte sig till Röda Korsets
Högskola.

– Jag uppskattar både högskolans värdegrund och roll i vårdsystemet. Med
mitt intresse för pedagogik och min roll som forskare blev det en fullträff,
säger Miguel Diaz, huvudlektor i anatomi och fysiologi vid Röda Korsets
Högskola. Miguel Diaz föreläser också om missbruk och forskar om stress och
fysiologiska mekanismer som sätts igång av negativa känslor.

Vi kan vara din nya arbetsplats!

Just nu söker vi:
• Professor
• Lektorer
• Adjunkter

Läs mer på rkh.se/jobb

Röda Korsets Högskola
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