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Hej!

Hoppas du haft en fin sommar och orkat med värmen. För mig var det i 
varmaste laget och det gick ut över arbetskapaciteten. Men nu är det svalare 
och jag orkar ta tag i olika frågor.

Vecka 27 var det som vanligt Almedalsveckan på Gotland

Carola Bengtsson och jag var där och gick på några olika seminarier samt 
lyssnade på partiledarna.

Jag inleder ett ”Tema Almedalen” med några reflexioner, senare kommer jag 
skriva mer från de olika seminarierna.

Reflektion Almedalen 2018

Oavsett sjukdom har alla kroniska patienter och föreningar gemensamma 
erfarenheter, tyvärr är min uppräkning nedan negativ. I kommande texter kan 
jag visa att det hänt en del men mycket återstår att göra!

• misstro

• brist på respekt

• kunskapsbrist i primärvården

• stuprörstänk – dvs liten kommunikation mellan specialister och primärvård

• kroniker bollas ofta mellan olika läkare och olika instanser

Det måste vara ett systemfel!

Bland det viktigaste är att ha en vårdkontakt för kroniskt sjuka. Behöver inte 
vara en läkare går ofta lika bra med en specialistsköterska

Nationella riktlinjer måste föras ut till dem som har den första kontakten 
med patienten. Oftast primärvård och skolsköterskor.

Det behövs checklistor, speciellt på akutmottagningar

Det behövs IT-stöd – här påpekar läkare att stödet måste sökas på vad som 
är fel – inte på diagnosen. Känner man inte till endometrios eller psoriasis 
artrit – hur ska man då kunna söka råd? Sökbegreppen måste vara- 
buksmärta, ryggont mfl liknande tillstånd.

I senare informationsbrev kommer jag berätta om vad som sades på 
seminarierna

Smärtpatienten och vården

Jakten på en diagnos

Vem kan hjälpa den komplexa patienten

Den dolda folksjukdomen som driver bort kvinnor från arbetsmarknaden

Som du ser var det en fokusering på patienten i centrum, något vi är mycket 
positiva till.

Nu gäller det att man följer upp diskussioner och genomför goda idéer.

Vänliga hälsningar

Christina Liffner, ordförande





