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Ordföranden i SLS medlemsföreningar och sektioner

Kloka kliniska val!
Kloka kliniska val! är en nystartad arbetsgrupp inom SLS som efter fullmäktigebeslut 2020
(som resultat av en motion) fått i uppdrag att undersöka om det finns förutsättningar och
intresse för att införa en svensk modell inspirerat av Choosing Wisely-kampanjen (kort
presentation bifogas). För er som inte kommit i kontakt med kampanjen, kan vi kort berätta
att den startades av professionen i USA 2012 och i dag finns i ett drygt tjugotal länder.
Ursprungsidén är att initiera en ”ökad nationell dialog för minskning av onödiga
undersökningar och behandlingar”. Det sker en ständigt ökad efterfrågan på undersökningar,
utredningar och behandlingar samtidigt som vårdbehoven ökar till följd av att befolkningen i
Sverige blir äldre. För att Sverige ska kunna bibehålla en i många delar bra sjukvård tror vi att
det är viktigt att vi från professionens sida på olika vis engagerar oss djupare i dessa frågor.
Arbetsgruppens uppdrag är i sin linda. Vi vet att våra tankar delas av andra kollegor på olika
platser i landet och att det funnits och finns en del projekt som riktar sig mot samma frågor.
Vi vill be om er hjälp att komma i kontakt med personer eller närliggande specialiteter som
när ett specialintresse av dessa frågor. De kanske rentav drivit projekt lokalt vilka kan
användas som förlaga till större kommande projekt. Vi vore således tacksamma om ni kan
hjälpa till att sprida denna information till personer som kan tänkas vara till hjälp och be dem
kontakta SLS kansli (theresa.wahlqvist@sls.se) alternativt gruppens ordförande Martin
Serrander via mail nedan.
Vi välkomnar även inspel/tankar och synpunkter från er i styrelsen som ni tror att
arbetsgruppen kan ha nytta av i vårt förestående arbete.

Vänligen
Martin Serrander, ordförande i arbetsgruppen samt överläkare inom
internmedicin/kardiologi/klinisk fysiologi, Nyköping
martin.serrander@regionsormland.se
Mathias Axelsson, överläkare och verksamhetschef inom radiologi, Linköping
Mathias.Axelsson@regionostergotland.se
Christina Bergh, ledamot i SLS nämnd och professor inom obstetrik och gynekologi,
Göteborg
christina.bergh@vgregion.se
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Stella Cizinsky, ledamot i SLS nämnd och överläkare inom kardiologi/internmedicin och
verksamhetschef, Örebro
stella.cizinsky@regionorebrolan.se
Herman Holm, överläkare inom psykatri, Malmö och Mariehamn
herman.holm@skane.se
Josabeth Hultberg, distriktsläkare på Åby VC, Norrköping
josabeth.hultberg@gmail.com
Karin Pukk Härenstam, ordförande i SLS kvalitetsdelegation och biträdande överläkare inom
barnsjukvård, Stockholm
karin.pukk-harenstam@sll.se
Andreas Nyström. Överläkare inom ortopedi, Uppsala
andreas.nystroem@gmail.com

