Ledarskapsprogram ger effekt
n Intensivkurser och grupphandledning med coachning stärker chefer,
läkare och läkarstudenter i rollen som
ledare. Det visar överläkaren David
Bergman i sin doktorsavhandling där
han utvärderat och jämfört intensivkurser i ledarskap samt utvecklingsgrupper

Karolinska universitets-

under handledning av en coach, två
vanliga tillvägagångssätt för ledarskapsutveckling i den svenska hälso- och
sjukvården. Utvärderingarna visar att
deltagarna upplever att metoderna stärker olika aspekter av ledarskapet och att
de kompletterar varandra.

Överläkare
och doktorand David
Bergman.
Foto: PEDER
BJÖRLING

sjukhuset måste spara 450 miljoner
kronor och ska därför minska personalstyrkan med sex procent. Det innebär 900 färre anställda jämfört med
dagens cirka 15 800. Redan vid slutet
av 2009 ska det vara genomfört.

Studenter
kan testas
hårdare

Kaffe minskar risken för demens

n Kaffe- och tedrickande i medelåldern kan minska risken för demens/Alzheimers
sjukdom (AD) senare i livet. Det konstaterar en studie från Kuopios universitet i
Finland och Karolinska Institutet. Medelålders som drack kaffe hade lägre risk för
demens och AD senare i livet jämfört med dem som inte drack eller endast drack
lite kaffe. Den lägsta risken (65 procent minskning) påträffades bland måttliga
kaffedrickare (drack 3-5 koppar kaffe/dag). Tedrickande var relativt ovanligt och
iSTOCKPHOTO
förknippades inte med demens/AD.

I den nyligen presenterade
patientsäkerhetsutredningen
föreslås att Socialstyrelsen ska
få tillgång till belastningsregistret för att förhindra att
olämpliga personer får läkarlegitimation. Men det finns inget
motsvarande förslag på prövning för sökande till läkarutbildningen.
När Upsala Nya Tidning
strax före vårterminens start
skrev att en morddömd man
antagits till läkarprogrammet
vid Uppsala universitet blev
frågan aktuell igen. Högskoleminister Lars Leijonborg sa att
han nu vill tillsätta en utredning för att se över om det ska
bli tillåtet att få utdrag ur belastningsregistret när en person ska
antas till en utbildning.

Issue of convicted
student resurfaces

The medical
student who
had been convicted of
murder and consequently
barred from the medical
programme at KI has now
apparently been admitted
onto the medical programme at Uppsala University. Minister for Higher
Education Lars Lejonborg
wants to look into the
possibility of allowing universities to request extracts
from the police criminal
records database when
considering a person’s
application. The patient
safety report proposes
that the National Board of
Health and Welfare should
be given extracts from
the criminal records and
suspects databases when
processing medical registrations, but says nothing
about higher education
institutions.

Lars Leijonborg, högskoleFoto: SCANPIX
minister.
Varför tillsattes inte denna
utredning 2007 när samma
situation var aktuell vid
Karolinska Institutet?
– Sedan frågan var aktuell
förra gången har ytterligare ett
fall tillkommit och patientsäkerhetsutredningen har lagts
fram utan att den innehöll
några förslag som berörde
högskolan. Det är två skäl som
bidragit till att vi nu bestämt
oss för att utreda olika aspekter
på frågan om grovt kriminella
och högskolan, säger Lars Leijonborg till KI Bladet.
Den morddömde läkarstudenten stängdes av från KI
efter att Verket för högskoleservice, VHS, inte kunnat
verifiera hans gymnasiebetyg.

En läkarstudent vid Lunds universitet
dömdes för våldtäkt mot barn. Han
dömdes i hovrätten till skyddstillsyn
och behandling efter att ha överklagat
tingsrättens dom på två års fängelse.
Lunds universitet ville stänga av honom
från utbildningen bland annat för att det
vore olämpligt att han skulle gå en kurs
i barn- och ungdomspsykiatri där han
skulle möta unga och utsatta personer.
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Universitetet vände sig till Högskolans
avskiljandenämnd, som inte såg någon
risk för att brottet skulle upprepas och
beslutade därför att studenten skulle få
fortsätta sin utbildning. Det överklagades
till länsrätten som beslutade att mannen
måste sluta på läkarprogrammet.

Coachen Aleksander Marlevi
och professor Martin Schalling
är programansvariga.

En man dömd för våldtäkt av en kvinna
och grov misshandel av ett litet barn

Från vänster syns Svetlana Lagercrantz (MD, PhD), Vladana
Vukojevic (PhD), Petra Tollet-Egnell (docent) och Agneta
Nordenskjöld (professor), årets och förra årets kursdeltagare.
Foto: LISA KVIST WADMAN


CMM stärker vi-känslan
med ledarskapsprogram
För fyra år sedan identifierades ett behov av att öka
effektiviteten och vi-känslan på Centrum för molekylär medicin, CMM, där både
forskare från KI och läkare
från sjukhuset verkar.
Förhoppningen är att
interna samarbeten i kombination med individuella
satsningar ska ge bättre
forskning.

I PATIENTSÄKERHETSutredningen
som lades fram i december föreslås bland annat att Socialstyrelsen ska få tillgång till utdrag
ur belastnings- och misstankeregistren vid legitimationsärenden. Det föreslås också att
arbetsgivare inom hälso- och
sjukvård måste kräva att den
som anställs lämnar ett utdrag
ur belastningsregistret.
amina manzoor
amina.manzoor@ki.se

STARTADE 2006
arbetar sedan 2005 som läkare inom
primärvården i Älvsborg. Mannen hade
avtjänat straffet och arbetsgivaren kände
till domen då han anställdes. Mannen
bedömdes som psykiskt sjuk då han
begick brottet och bedöms nu vara frisk.
Socialstyrelsen utreder nu om läkaren ska
få behålla sin legitimation.

3-5
koppar
är ok.
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Enligt UNT finns det den här
gången inga problem med
hans ansökningshandlingar,
han ska ha kompletterat sina
betyg. Men Socialstyrelsen har
redan stängt dörren.
– I ett fall där det handlar
om ett så grovt brott som mord
vill jag skicka en tydlig signal
till både studenten och universitetet. Det finns inte några
som helst förutsättningar för
att Socialstyrelsen skulle medge att vederbörande i framtiden skulle kunna vara verksam
inom hälso- och sjukvården,
säger Johan Carlson, chef för
Socialstyrelsens tillsynsavdelning, i ett pressmeddelande.

ANDRA FALL DÄR PATIENTSÄKERHETEN IFRÅGASATTS

n Föräldrarnas utbildningsnivå påverkar fortfarande vilka som börjar på högskolan. Bara
20 procent av barnen till föräldrar som saknar
gymnasieutbildning väljer högskolestudier. En
annan skillnad är mellan könen. Oavsett föräldrarnas utbildningsnivå börjar fler kvinnor än män
på högskolan.

– Jag tror på en ledare
som kan få alla att växa
och trivas, säger Kerstin
Lagerström, ledarskapskonsult och dagens talare
vid CMMs ledarskapsutbildning.

n Nu vill Leijonborg utreda granskning vid antagning

Den morddömde läkarstudent som för ett år sedan
stängdes av från läkarprogrammet vid KI ska nu ha
antagits till läkarprogrammet vid Uppsala universitet. Därmed har frågan
åter väckts om brottsdömda personer ska kunna
utbildas till läkare.

Skolarv påverkar unga

n Det specialdesignade ledarskapsprogram på Centrum för molekylär medicin
startade 2006 och leds av professorerna
Martin Schalling och Gunnar Norstedt samt
Aleksander Marlevi, ledarcoach på Next
Peak. Deltagarna förväntas ägna omkring
100 timmar åt det nio månader långa programmet.

En av lösningarna paketerades i
ett nio månader långt ledarskapsprogram för tio till tolv deltagare.
I september förra året gick starten för fjärde gången.
– Bland de sökande väljer vi
ut forskare från olika våningsplan, olika inriktningar och
på olika stadier i karriären för
att skapa fusion och translation inom CMM, säger Martin
Schalling, professor i medicinsk
genetik och en av tre programansvariga.
för drygt drygt tio år sedan
gick han själv en ledarskapsutbildning på KI, ”Framtidens
ledare”, som leddes av Kerstin
Lagerström, ledarskapskonsult
och dagens talare. Hon liknar
en ledare vid en trädgårdsmästare.
– Trädgården behöver olika
slags växter men beroende på
väder och säsong kräver vissa

vatten och näring varje dag
medan andra klarar sig bäst på
egen hand. Jag tror på en ledare
som kan få alla att växa och trivas, säger hon.
månadsträffarna
med inbjudna föreläsare innehåller CMMs ledarskapsprogram studiebesök, diskussionsseminarier,
gruppuppgifter,
individuella träningsträffar med
en ledarcoach och egenstudier.
Gruppuppgifterna ägnas åt
centrumets utveckling medan
den individuella coachningen
fokuserar på individens forskningsmål.
– Programmet har mognat
med tiden och vi kompletterar
det årligen i takt med CMMs

förutom

Leadership programme
boosts sense of unity

Four years ago, it
was felt that the
Centre for Molecular Medicine (CMM) needed to improve its efficiency and create a
stronger sense of unity, and
it was hoped that internal
collaboration combined with
individual effort would result
in better research. One of
the solutions was packaged
in a nine-month leadership
programme for groups of ten
to twelve.

behov, säger coachen Aleksander
Marlevi, och understryker att en
ledarskapsutbildning bör anpassas efter behov och pågå under en
relativt lång tid.
Deltagaren Maria Bradley,
hudläkare och docent på KI, uppskattar att programmet sträcker
sig över en förhållandevis lång
period – så att kunskaperna kan
tas till vara efter hand – och att
det skapar kontakter med andra
forskare inom centrumet.
– Programmet har gjort mig
mer intresserad av CMMs framtid, säger hon, och tillägger att det
även har bidragit till både privat
och yrkesmässig utveckling.
Martin Schalling tror att också andra enheter på KI skulle
kunna stärkas av ett ledarskapsprogram, framför allt där man
vill föra ihop människor med
skilda forskningsinriktningar.
av ledarskapsprogrammet har redan använts inom KI men har inte varit lika omfattande som denna.
– Närmare 70 personer från
bland annat institutionen för
medicinsk epidemiologi och
biostatistik och Centrum för
klinisk utbildning har tränats i
ledarskap under de fem år jag
har varit verksam på KI, säger
Aleksander Marlevi.

grundstommen

LISA KVIST WADMAN
kibladet@@ki.se
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