
Det var dagen innan 
sommarsemestern och jag 
var nästan själv på labbet när 
resultaten var färdiga på eftermiddagen 
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Jessica ögren

”Alexander” är läkare och tvingas ofta lämna svåra besked 
till sina patienter. Den här gången känns det extra tungt 
och efter en lång arbetsdag ”lättar han på trycket” i ett  
Facebookinlägg och får genast sympatier. Men vad är egent-
ligen lämpligt att skriva på Facebook, Twitter och i andra  
sociala medier?

SOCIALA MEDIER ÄR ETT SAMLINGSBEGREPP för en rad  
olika tekniska lösningar för att via Internet göra det möjligt 
för användarna att interagera med varandra, dela kunskap och erfarenheter och  
starta diskussioner. Sociala medier har stor genomslagskraft och utgör för många ett 
naturligt och enkelt sätt att kommunicera med andra. För den som arbetar i vården 
ger sociala medier goda möjligheter att även dela yrkesmässiga erfarenheter. Lands-
tinget har en öppen och positiv inställning till att verksamheter använder sociala  
medier i sin kommunikation och marknadsföring. 

ALLA INLÄGG På INTERNET KAN I PRINCIP betraktas som offentliga. Alexanders  
(fiktiva) Facebookinlägg kan ses som relativt oskyldigt, men det kan också klassas 
som ett sekretessbrott. I och med den spridning som inlägget kan få, och möjlig- 
heterna att kombinera dem med annan information, är det inte alls omöjligt att den 
”nyblivna mammans” identitet kan röjas. Generellt bör man därför avstå från att 
publicera även avidentifierade patientuppgifter i sociala medier. Det finns också 
skäl att vara försiktig med att lämna ut egna personliga uppgifter på sociala medier.  
För att upprätthålla en professionell relation är det i de flesta fall även olämpligt  
att utbyta personlig information med en patient på nätet. 

En situation som tycks bli vanligare är att sjukvårdspersonal omnämns på nätet 
med namn och bild, i både positiva och negativa ordalag. Att bli utsatt för denna slags 
offentliga betygsättning kan upplevas som djupt kränkande. Av sekretesskäl går det 
inte heller att svara på kritik och anklagelser från patienter och anhöriga. 

Michael stranDéus, överläkare 
på onkologkliniken och MeDleM i etikråDet

Vad kan jag skriva
på sociala medier?

TYCK TILL!
VAD VILL DU LÄSA OM I PULSEN?
MEJLA MIKAEL.BERGSTROM@LJ.SE

LÄNET FåR LÄSAMBASSADÖR
Länsbibliotek Jönköping satsar på en regional läsambassadör för att främ-
ja barn och ungas läs- och språkutveckling. Torsten Bengtsson är en rutine-
rad författare som skrivit 55 böcker, faktaböcker, läromedel och skönlitte-
ratur för olika åldrar.

KULTUR I VåRDEN PÅ WEBBEN
Lj.se/kulturivarden är den nya webbplatsen för 
nyheter, forskning och beställning av Verktyg 
för kultur i vården.

Michael Strandéus

HALVTID FÖR ENTER
I projektet Enter samarbetar Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget 
och fyra kommuner för att hitta långsiktiga lösningar till arbete eller studier för per-
soner som har offentlig försörjning. Nu i halvtid för det treåriga projektet har totalt 
88 personer fått hjälp.

LÄNSSJUKHUSET RYHOV FIRADE 25 åR
Med körslag, lunch i det gröna och talkshow med tillbakablick firade Länssjukhuset Ryhov 
25-årsjubileum. Fem körer tävlade och segern kneps av rehabiliterings- och beteende-
medicinska enheten, som sjöng under namnet ”Ryhovs brightest entertainers”.

SLINGAN INVIGD
Slingan kallas natur- och kulturstigen på Länssjukhuset Ryhovs sjukhusområde som 
bjuder på bland annat många blommande växter, skulpturpark, gammal tallskog och 
historiska upplevelser på den 1,9 (lilla) eller 3 milometer (stora) Slingan. Se också 
Pulsen sidan 6.

NYTT VERKTYG I KAMPEN MOT INFEKTIONER
Infektionsverktyget kallas det nya hjälpmedlet i läkemedelsmodulen i Cosmic, som 
innebär att ordinationen av antibiotika nu ska registreras tillsammans med orsaken. 
Detta är ett led i arbetet med att minska de vårdrelaterade infektionerna och få bättre 
överblick av antibiotikaanvändningen. Se också Pulsen sidan 18. 

PSYKIATRIN ÖKAR SAMARBETET
Sex team från de psykiatriska klinikerna i länet har genomfört fyra lärandeseminarium  
i syfte att öka samarbetet över gränserna, såväl de geografiska som de inom de egna 
klinikerna. Teamen är tvärprofessionella och har själva valt de arbetsområden de  
jobbat med.

pulsen i intranätet

Ett väl övervägt användande av sociala medier var ämnet under etiskt forum på länets sjukhus 
den 24–25 september. Samlingen i Jönköping filmades och kommer att publiceras på intra-
nätet under Ledning/Etik/Genomförda arrangemang.

Är du pensionär och vill fortsätta läsa Pulsen?
För att få personaltidningen Pulsen som pensionerad medarbetare krävs numera ett 
aktivt val. Via webbformulär och röstbrevlåda kan du som pensionär både beställa 
och avbeställa Pulsen.

1. Gå in på www.lj.se/pulsen, klicka på länken ”prenumerera på Pulsen” eller ” av- 
 beställ prenumeration på Pulsen”, och fyll i formuläret
2. Ring röstbrevlådan 036-32 64 74, välj beställ eller avbeställ, och uppge ditt namn 
 och postadress. Tala sakta och tydligt!


