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Vikten av en livlig, seriös och konstruk-
tiv sjukvårdsdebatt kan inte överskattas. 
Debatten är en av de katalysatorer som 
driver utvecklingen framåt. 

Särskilt i en samhällssektor som är 
fragmenterad behövs en gemensam are-
na för debatten. Sjukvården är uppde-

lad i olika revir, för olika yrkesgrupper 
och andra intressegrupperingar. Därför 
behöver sjukvården en gemensam plats, 
eller flera gemensamma platser, för de-
batt.

Dagens Medicin vill bidra till debat-
ten genom att dels upplåta utrymme i 

tidningen, dels väcka till debatt i nya äm-
nen på ledarplats.

Sedan 1999 har vi också haft som am-
bition att uppmuntra enskilda debattö-
rer. Vid vårt femårsjubileum instiftade vi 
Dagens Medicins debattpris. Det tillde-

las debattörer som under året, eller läng-
re tid, bidragit till en seriös och kon-
struktiv sjukvårdsdebatt. Årets pristaga-
re presenteras här ovan.

Per-Gunnar Holmgren 08–545 123 01

pergunnar.holmgren@dagensmedicin.se

Årets pristagare spänner tillsammans 
över ett brett fält inom svensk hälso- och 
sjukvård. Det är Kjell Asplund, general-
direktör för Socialstyrelsen, Eva Fernvall, 
Vårdförbundets ordförande, och över-
läkare Gunnar Akner, ordförande för 
Svensk förening för geriatrik och geron-
tologi.

Kjell Asplund får sitt pris för den de-
batt han väckt om krånglet inom svensk 
sjukvård. Den debattartikel som publi-
cerades i Dagens Medicin nr 37/04 om 
hur onödig administration tar för myck-
et av vårdpersonalens tid har väckt stor 
uppmärksamhet och många reaktioner.

– En del som hört av sig har inte varit 
ense – en del har varit riktigt arga. Men 

jag har också fått blommor, och det bru-
kar man inte få när man har skrivit nå-
got, säger Kjell Asplund.

Det som framför allt rört upp en del 
känslor hos sjuksköterskor var när han 
tog upp individuell vårdplanering, IVP, 
som ett exempel på en resurskrävande 
uppgift med dåligt utvärderade effekter.

Har du andra debattfrågor du gärna 
driver?

– Egentligen är det lite orättvist att jag 
får pris för det här, för det är inte So-
cialstyrelsens uppgift att driva debatten. 
Men vi kan se vad som händer i sjukvår-
den och då är det också en demokratisk 
uppgift för oss att lyfta fram frågor som 
bör diskuteras, säger Kjell Asplund.

Eva Fernvall får sitt pris för den roll 
hon spelat som opinionsbildare och de-
battör både när det gäller att förändra 
synen på sjuksköterskornas roll i vården 
och sjukvårdens systemfrågor.

– När jag tillträdde 1994 var tidning-
arna fyllda av bilder av sjuksköterskor 
som offer. Och jag tänkte – nej, det är 
inte synd om våra medlemmar!

En viktig drivkraft för Eva Fernvall är 
just att förändra attityder.

– Jag själv blir väldigt upplyft när jag 
får tänka om och inse att man kan reso-
nera på något annat sätt. Och då tror jag 
att alla andra ska bli det också…

En annan fråga som hon gärna driver 
är frågan om sjukvårdens organisation.

– Vi använder vårdens resurser på fel 
sätt – vi pratar alltid mer om hur vård-
personalen mår än om hur patienten 
mår. Och det handlar inte bara om om-
vårdnad och medicin, sjukgymnasterna 
och undersköterskorna är viktiga. Vi 
måste se detta som en helhet, kring pa-
tienten, säger Eva Fernvall.

Även för Gunnar Akner är tanken med 
patienten i centrum för sjukvården en 
hjärtefråga. 

I många år har han drivits av ett starkt 
patos när det gäller äldrevården, som 
han anser är fel organiserad och inte 
tar hänsyn till äldre patienters komplexa 
sjukdomsbild.

– Det har blivit en kraftkälla att det 
här är en etisk skyldighet, säger han.

En av de viktigaste frågorna för Gun-
nar Akner är hur de äldres sjukdomar 
ska behandlas. Han är mycket kritisk till 
synen att man inte ska ”överdiagnostise-
ra” äldre patienter.

– Om jag har en hjärtsjukdom ska den 
väl utredas lika noga om Gunnar Akner 
råkar vara 80 eller 50 år!

Är du rädd för att öppet ta ställning 
i svåra diskussioner?

– Inte ett dugg. Om jag har en upp-
fattning om något, har jag inget emot att 
ta en debatt om det.

Åsa Uhlin 08–545 123 02

asa.uhlin@dagensmedicin.se

En vill minska krånglet i sjukvården, en annan drivs av viljan att 

ändra människors attityder, en tredje ser en moralisk skyldighet 

i att förbättra äldrevården. Lusten att diskutera utmärker de tre 

mottagarna av Dagens Medicins debattpris 2004.

Viljan att ändra attityder drivkraften 
för mottagarna av årets debattpris

Dagens Medicin – en arena för gemensam debatt

Kjell Asplund tilldelas Dagens Medicins debattpris 2004 ”för att 
med pregnans och intellektuellt mod ha granskat svensk sjukvård 
och därvid ifrågasatt den byråkratiska överbyggnaden.”

Eva Fernvall tilldelas Dagens Medicins debattpris 2004 ”för att 
med stor uthållighet och aktualitet ha drivit opinion i flera av 
sjukvårdens systemfrågor och därvid bidragit till en förändring av 
såväl sjuksköterskans position i svensk sjukvård som sjukvården 
i sin helhet.”

Gunnar Akner tilldelas Dagens Medicins debattpris 2004 ”för att  
med omfattande kunskap och aldrig sinande energi ha diskuterat 
vården av samhällets äldsta medborgare och därtill i sak ha 
engagerat sig för att pröva nya vårdformer där de traditionella 
inte räcker till.”

Debatt-
pristagare 
under 
fem år:  

1999:
Mikael Hoffmann, 
klinisk farmakolog, 
Linköping.
2000:
Inget pris delades ut.
2001:
Stephan Rössner, 
professor, 
Stockholm.
Per Videhult, ST-
läkare, Västerås.
2002:
Tomas Bremell, reu-
matolog, Göteborg.
Ulrika Nilsson, ST-lä-
kare och Sylf-ordfö-
rande, Östersund.
2003:
Erik Elmstedt, orto-
ped, Stockholm.
Barbro Westerholm, 
ordf i Sveriges pen-
sionärsförbund och 
läkare, Stockholm.
Hedersomnämnan-
de tilldelades:
Thomas Ihre, Läka-
resällskapets ordfö-
rande, Stockholm.
Paul Håkansson, 
landstingsråd (s), 
Linköping. 
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