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LedaRe

Den frågan ställer vi i 
samband med två interna
tionella konferensdagar som 
Läkaresällskapet arrangerar 

den 4–5 april på temat ”Global Health  
– beyond 2015” i Stockholm.

I decembernumret av The Lancet pre
senteras ett monumentalt arbete, ”The 
global burden of disease study 2010”. 
Här dokumenteras ländernas hälsotill
stånd från 1970 fram till 2010. Det är en 
oerhört intressant och viktig läsning 
som handlar om hur samhällen ska 
förhålla sig samband med viktiga beslut 
som rör folkhälsa. 

Rapporten visar att livslängden ökar 
globalt för både kvinnor och män. I Sve
rige har livslängden för både män och 
kvinnor ökat med cirka sju år de senaste 
40 åren, motsvarande siffra för Bolivia 
är 20 år. Infektionssjukdomar som ma
laria och hiv/aids minskar och fler barn 
överlever sin femårsdag; fantastiska 
resultat på relativt kort tid. Samtidigt är 
dock dödligheten i malaria och tuberku
los fortfarande hög. 

Under de senaste 20 åren har även 
hoten från de ickekommunicerbara 
sjukdomarna (NCD) ökat. Fortfarande 
toppar ischemisk hjärtsjukdom och 
stroke rankinglistan vad gäller global 
dödlighet. Diabetes har mellan 1990 till 
2010 klättrat från 15:e till nionde plats.

Vi måste kämpa vidare 
och satsa ännu mer på sprid
ning och implementering av 
kunskap.

Högt blodtryck är en av de riskfaktorer 
som bidragit mest till den globala sjuk
domsbördan. Andelen människor som 
lider av högt blodtryck har ökat med 27 
procent de senaste 20 åren. Det har lett 
till cirka nio miljoner dödsfall. Jämfö
rande siffror för rökning och alkohol är 
sex respektive fem miljoner döda.

En liknande utveckling ser vi även i 
vårt land; 2, 7 miljoner patienter lider av 
högt blodtryck och rökning och alkohol 
skapar en betydande sjukdomsbörda.  

Så visst, i många avseenden blir världen 
glädjande bättre, men stora utmaningar 
återstår: klimatet och den globala upp
värmningens påverkan på vår hälsa, kro
niska sjukdomar, och inte minst den stora 
bördan av psykisk ohälsa. Vi måste kämpa 
vidare och satsa ännu mer på spridning 
och implementering av kunskap.

Svenska Läkaresällskapet vill bidra 
i arbetet för en förbättrad hälsa utan 
gränser. Temat vid Riksstämman 2012 
var Framtidens Hälsa, och under 2013 
ökar vi våra insatser nationellt genom 
Levnadsvaneprojektet. Mötet global 
hälsa i april blir en viktig början som vi 

Vilken värld vill Du leva i?

följer upp vid en förnyad Riksstämma i 
slutet av året.

Kom och lyssna, bli engagerad och bi
dra vid vårt möte om global hälsa i april! 
Gå in på www.globalhealthbeyond2015.se 
och anmäl dig. 

Du behövs i arbetet! 

God fortsättning på det nya året,
Vänliga hälsningar
Peter Friberg, ordförande SLS

SÖK 
FORSKNINGS
BIDRAG!

SISTA ANSÖKNINGSDAG 
28 FEBRUARI 2013

Vi delar ut 2,2 miljoner kronor 
i forskningsanslag ur 

Strokefonden 90 05 30 - 7 

Mer Information: www.strokeforbundet.se
STROKE-Riksförbundet Tel: 08-721 88 20
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konferensen om 

global hälsa
4 april
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KONFERENS Svenska Läkaresällskapet tar
initiativ till att arrangera konferensen 
”Global Health beyond 2015” den 4 april på 
Waterfront. 

Svenska Läkaresällskapet har sedan 2006 ökat sitt fo
kus på internationell/global hälsa, vilket bl a resulte
rade i konferensen, ”Global health – in a new world”, 
som vi genomförde i samband med vårt 200årsfi
rande 2008. Mötet som hölls i Scandinavium i Göte
borg blev en framgång. Över 2 000 personer lyssnade 
till några av världens främsta experter inom området. 
Det är därför naturligt att möta behov och intresse 
och därför ordna ett nytt möte. 

Vår tanke är att utöver mötet skapa ”ringar på vatt
net” för att olika aktiviteter inom detta stora ämnes
område, global hälsa, stimuleras 
tvärprofessionellt. 

En stark målsättning Svenska 
Läkaresällskapet har är att göra 
kurser i global hälsa obligatoriskt 
i läkarutbildningen. En annan 
målsättning är att skapa arenor 
för studentutbyte mellan olika 
utbildningar, t ex medicin och hälsa, handels och 
tekniska högskolor, samt att stimulera forskning, 
allt för att bidra till ökad kunskapsbildning och även 
kunskapsutbyte mellan länder. 

Det pågår nu världen över aktiviteter att formulera 
det som ska komma efter Millenniemålen; man dis
kuterar Hållbarhetsmål, ”Sustainable Development 
Goals”, det kommer att bli starkare betoning på hälsa. 
The Lancet uttrycker detta som ”universal health 
coverage”. Konferensen kan komma att bli ett viktigt 
bidrag i arbetsprocessen med att ta fram Hållbarhets
målen.

Vi kan påverka utvecklingen!
Målet för konferensen är att hos allmänheten och 
intresserade grupper öka medvetenheten av globa
liseringens betydelse för hälsan i världen och dess 
konsekvenser, och hur vi kan påverka utvecklingen. 
Vi vill givetvis också engagera yngre personer från 
alla discpliner till nya idéer och fortsatt arbete så vi 
hoppas att många studenter, yngre kollegor och alla 
som vill lära mera deltar och bidrar med tankar inför 
framtiden. 

De inbjudna föreläsarna är meriterade personer 
inom området från hela världen. En projektgrupp 
har arbetat, under ledning av bland andra Peter 
Byass, professor i global hälsa, Umeå universitet, för 

att göra den vetenskapliga analysen av hälsoläget ur 
global synvinkel, med tre temata som utgångspunkt; 
ojämlikhet i hälsa, kroniska sjukdomar och klimat
förändringens påverkan på hälsa. I projektgruppen 
ingår även bland andra Hans Rosling, professor i 
internationell hälsa vid Karolinska Institutet, Ric
hard Horton, chefredaktör för The Lancet, Robert 
Beaglehole och Ruth Bonita, båda vid University of 
Auckland, Hannah Akuffo, Karolinska Institutet, Stig 
Wall, Umeå universitet, samt Yulia Blomstedt, fors
kare vid Umeå universitet, och Novalie Lilja, Svenska 
Läkaresällskapets Kandidatförenings internationella 
sekreterare och internationella medicinstudenters 
organisation IFMSA.

Det blir ett spännande program med Hans Rosling 
som inleder och Richard Horton som både föreläsare 

och moderator. WHO är repre
senterad med Zsuzsanna Jakab 
som är chef för WHOEuropa. 
Även Bill och Melinda Gates 
Foundation kommer att närvara 
med Mariam Claeson som är 
ansvarig för barn och mödra
hälsovård. Svenska myndigheter 

och politiker kommer att närvara, både från social 
och utrikesdepartementen. Jag är fantastiskt glad att 
vi har fått ihop ett intressant program som kommer 
att ge mycket kunskap och energi. 

The Stockholm Declaration on Global Health
Tillsammans med våra partners, The Lancet, Kungl. 
Ingenjörsvetenskapsakademien, Kungl. Vetenskapsa
kademien och Global Health Action har Svenska 
Läkaresällskapet startat ett vetenskapligt arbete och 
en oberoende analys av nuläget för människans hälsa 
ur global synvinkel. Konferensens experter, partners 
och deltagare kommer att efter mötet presentera 
”The Stockholm Declaration on Global Health”, som 
blir en ledstjärna för fortsatt konkret arbete med att 
förbättra mänsklighetens hälsovillkor i en allt mer 
globaliserad värld. 
pETER FRIbERG

GLoBaL hÄLSa

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET www.sls.se

Vad är Global Health beyond 2015?

En stark målsättning 
Svenska Läkaresällskapet 
har är att göra kurser i 
global hälsa obligatoriskt 
i läkarutbildningen.

’’
’’

MER OM 
KONFERENSEN
Var och när hålls 
konferensen?

den hålls på Stockholm 
Waterfront congress 
centre den 4 april 2013, 
hela dagen. 

Vad kostar det att 
delta?

399 kronor för med-
lemmar i Svenska Läka-
resällskapet, 99 kronor 
för studenter, och 499 
kronor för övriga.

Mer information om 
konferensen finns på: 

www.globalhealthbeyond 
2015.se och www.sls.se/
globalhealthbeyond2015

FN:S MILLENNIEMÅL
utgångspunkten för konferensen den 4 april är Fn:s millenniemål, som världens länder 
enades om år 2000 och som ska vara uppfyllda till 2015: extrem fattigdom och svält ska 
vara utrotad, möjlighet till skolgång för alla barn, stärkt jämställdhet och ställning för kvin-
nor i samhället, minskad barnadödlighet, bättre mödravård och minskad mödradödlighet, 
minskad spridning av hiV/aidS, malaria och andra sjukdomar, en säkerställd miljömässigt 
hållbar utveckling samt att arbeta för ett globalt partnerskap. 
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MöDRAHäLSOVÅRD Varje år dör cirka 6,3 
miljoner kvinnor och barn till följd av bris-
tande vård och omsorg under graviditeter 
och förlossningar. Det är fler än de offer 
som årligen skördas av tuberkulos, aids och 
malaria sammantaget. 

–En skandal orsakad av bristande engagemang, 
menar Staffan Bergström, professor emeritus vid Ka
rolinska Institutet, specialist inom förlossningsvård 
och gynekologi, idag verksam i Tanzania i ett stort 
mödradödlighetsprojekt och inte utan anledning en 
internationell auktoritet på området mödrahälsovård.

Bland FN:s millenniemål ligger det om mins
kad mödradödlighet sämst till att uppfyllas. Av de 
600 miljarder kronor det beräknas kosta att göra 
verklighet av målet finns i dag bara löfte om hälften. 
Och sammantaget är enbart 70 miljarder kronor 
tillgängliga för insatser. 

Men insatser görs och Staffan Bergström kan 
berätta från Tanzania att man under bara det senaste 
året lyckats minska mödradödligheten med trettio 
procent i det projekt han lett sedan drygt två år. Till 
det sagt att mödradödligheten i Tanzania idag totalt 
ligger ungefär hundra gånger högre än i Sverige.

–Om vi hade samma förhållanden i Sverige som i 

rurala Tanzania skulle det på hela Sveriges befolk
ning bara finnas två utbildade gynekologer. Vi 
måste därför jobba med att avskaffa bristen både 
på materiella och mänskliga resurser, säger Staffan 
Bergström som är övertygad om att vården och 
omsorgen om gravida och deras nyfödda måste nå 
ut till den afrikanska landsbygden.

Riskabla transporter
–Vi måste sluta sända de sjukaste och mest med
farna kvinnorna till sjukhus. Vad vi ser idag är 
att hälften dör på vägen dit på grund av långa 
transporter. Vi måste alltså decentralisera livräd
dande akutvård och ge dessa kvinnor den hjälp de 
behöver på plats. Det kan vi göra genom att bygga 
om landsortens enkla hälsocentraler till dygnet 
runtöppna opererande enheter rustade med solpa
neler, generatorer och kirurgisk utrustning. Men vi 
behöver också sjuksköterskor och barnmorskor som 
kan vidareutbildas i avancerad kirurgi för att klara 
kejsarsnitt och andra livräddande ingrepp, berättar 
Staffan Bergström vidare.

–Det är synnerligen riskabelt att föda barn om 
livräddande behandlingar saknas. När Sverige var 
ett fattigt land hade vi samma mödradödlighet 
som vi idag ser i världens fattigaste områden. Och 

Samman
taget närmare 
20 000 mam
mor och barn 
dör varje dag 
på grund av 
dålig mödra
hälsovård, 
förlossnings
komplikationer, 
osäkra aborter 
och undermå
lig omsorg i 
an slutning till 
födslar. ’’

’’
” Den som ger liv ska inte behöva riskera att dö”

GLoBaL hÄLSa

transporten av 
de svårast sjuka 
förlossningsfallen 
till sjukhus leder 
ofta till att hälften av 
mödrarna dör på väg till 
sjukhuset på grund av svåra 
vägförhållanden. därför är, 
menar Staffan Bergström, 
en decentralisering av 
akutvården helt avgörande 
för överlevnaden.

FOTO åSA DAhLGREN
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många kvinnor och barn dör 
i onödan när resurser för akut 
omhändertagande vid kompli
kationer saknas, säger Staffan 
Bergström som ibland känner 
sig som kommen från en annan 
planet när han föreläser om 
mödradödlighet, speciellt i den 
fattiga delen av världen.

Stor läkarbrist
–Under mina trettiofem år som 
gynekolog i Sverige har jag 
aldrig sett en mamma dö. Under 
mina år i Angola, Mocambique 
och Tanzania har jag däremot 
sett hundratals mammor mista 
livet. Vi ser att det idag saknas 
en miljon hälsoarbetare på den 
afrikanska kontinenten och att 
det där årligen bara utbildas 
ungefär 5 000 läkare. I Europa utbildar vi närmare 
200 000 varje år, säger Staffan Bergström som många 
gånger satt fingret på den ”brain drain” som pågår 
när utbildade läkare söker sig från dåligt utrustade 
sjukhus och lågavlönade tjänster på den afrikanska 

OpERERANDE 
”IcKE-LäKARE”
Genom att vidareutbilda 
sjukvårdspersonal i 
avancerad förlossnings-
vård och akut kirurgi 
kan många liv räddas. 
Studier visar på goda 
resultat, inte minst vid 
kejsarsnitt. 

landsorten till sjukhus i de större 
städerna. Samtidigt kör den rika 
världen aggressiv marknadsföring 
för att locka färdigutbildad hälso
personal till välavlönade jobb i 
rikare länder. Idag är mellan tjugo 
och trettio procent av alla hälso
arbetare i exempelvis England, 
Kanada, USA och Nya Zeeland 
utbildade utomlands.

Utbildar ”icke-läkare”
Under sina år i Mocambique var 
Staffan Bergström med och tog 
fram en utbildningsmodell som 
tränar vårdpersonal, bland annat 
sjuksköterskor och barnmorskor, 
att arbeta som kirurger. Som chef 
för kvinnokliniken vid Univer
sitetssjukhuset i huvudstaden 
Maputo på 1980talet lade han 

grunden till utbildningen som tränar ”ickeläkare” 
i att utföra kejsarsnitt och andra kirurgiska ingrepp 
bland annat i samband med graviditet. 

–Vi har utbildat ett stort antal sådana kirurger 
i Mocambique. Många av dessa ”ickeläkare” har 

” Den som ger liv ska inte behöva riskera att dö”

under krigsförhållanden i mocambique på 
1980-talet blev Staffan Bergström övertygad 
om behovet av att utbilda ”icke-läkare” för 
att klara av komplicerade förlossningar och 
akut kirurgi av krigsskador.

Barnmorskor 
utbildas att lägga 
ryggbedövningar 
(”spinalanestesi”) 
för att möjliggöra 
kejsarsnitt av 
”icke-läkare”.

FOTO åSA DAhLGREN

GLoBaL hÄLSa
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GLoBaL hÄLSa

I april kommer hon till Sverige för att 
medverka på konferensen om global hälsa i 
Stockholm.

– Det är viktigt att vi ser över, granskar 
och lär oss av de millenniemål som antogs 
av stats och regeringschefer vid FNs topp
möte år 2000. Vad 
har vi gjort rätt och 
vad har vi inte lyckats 
med? Vi får inte släppa 
taget om de frågor 
som fortfarande är ak
tuella och som handlar 
om jämlikhet och fat
tiga människors rätt till hälso och sjukvård. 
Några av målen som minskad mödra och 
barndödlighet, familjeplanering, undernä
ring, tillgång till vatten och sanitet, samt 
kvinnors rätt till utbildning hänger så nära 
samman med hälsoutvecklingen. Dessa mål 
tycker vi på Bill och Melinda Gets Founda

tion är viktiga att hålla fast vid även efter 
2015, säger Mariam Claeson.

Från Sverige till östra bhutan
I början på 80talet arbetade hon som lä
kare på barnkirurgen på S:t Görans sjukhus. 

Hon har även arbetat 
nära Hans Rosling på 
internationell barn
hälsa på Akademiska 
sjukhuset i Uppsala. 
Sedan 1982 har hon 
haft världen som 
arbetsfält.

I början av 80talet åkte Mariam iväg 
som läkare till östra Bhutan och blev 
mer och mer intresserad av frågor kring 
folkhälsa och barnadödlighet. Hon började 
därefter arbeta för WHO i Etiopien med 
deras diarré och vaccinationsprogram. 

Mot slutet av 80talet återvände hon till 

Hjälp till självhjälp
GLObAL HEALTH bEyOND 2015 Mariam claeson är svensk läkare som i över 30 år 
arbetat i svårt utsatta områden för SIDA, WHO och Världsbanken. I somras 
flyttade hon från Indien till Seattle i USA då hon rekryterades till bill och 
Melinda Gates Foundation som ställföreträdande chef för Maternal Neonatal 
and child Health.

Barnadödligheten mins
kar i stora delar av världen, 
men inte i tillräckligt snabb 
takt och framförallt inte 
bland de allra yngsta. 

 uppemot 13 års utbildning och praktisk 
erfarenhet i kirurgisk akutvård i bagaget så 
det är inte några barfotaläkare det handlar 
om, säger Staffan Bergström som kunnat 
bekräfta, i sin egen forskning vid Karolinska 
institutet, att kvaliteteten på ickeläkarnas 
ingrepp står helt i klass med de som utförs 
av traditionellt utbildade läkare. 

Har kritiserats
Bergströms idéer har inte undgått kritik 
men själv tar han uppståndelsen med ro.

–Det dör, helt i onödan, en mamma och 
tjugo nyfödda varannan minut i världen. 
Då måste vi våga titta på alla de model
ler som skulle kunna vara med och rädda 
liv. Mocambique är nu det första landet i 
världen där barnmorskor vidareutbildas 
till att genomföra kejsarsnitt. I Sverige och 
många andra längder har vi ju sedan länge 
narkossköterskor som sköter narkosen 
även vid mycket komplicerade kirurgiska 
ingrepp, säger Staffan Bergström som, trots 
alla de utmaningar han möter, väljer att 
vara optimist.

Och det är fler och fler som tror på de 
principer som ligger till grund för hans 
arbete. Nyligen fick arbetet i Tanzania en 
stor donation från ett större läkemedels
bolag. Även en rad kända filantroper har 
valt att stödja arbetet med att utrusta lokala 
kliniker på den tanzaniska landsbygden, 
allt i enlighet med den policy som landets 
hälsovårdsministerium slagit fast.

–Vi arbetar utifrån tanken om decentrali
sering av akut kirurgisk vård och delegering 
av sådan vård till andra än läkare eftersom 
de inte finns där problemen är störst. Det 
råder total öppenhet och insyn i det arbete 
vi utför, konstaterar Staffan Bergström som 
vill ha mindre prat och mer verkstad.

–Nu är det tid att gå från ord till hand
ling. Det kan vi bland annat göra genom att 
vidareutbilda duktig och hängiven sjuk
vårdspersonal i kirurgi för att rädda liv och 
skapa hälsa. 
MONIcA SAMUELSSON

”bRAIN DRAIN”
när läkare söker sig till välavlönade tjänster 
i storstäderna eller rekryteras till rikare 
 länder. en effekt av detta är att främst 
mindre kliniker på afrikanska landsbygden 
får mycket svårt att behålla kompetent 
personal. en annan ”brain drain” står aids-
epidemin för. i malawi uppgår exempelvis 
antalet årliga hiv-misstänkta dödsfall bland 
sjuksköterskor till fyrtio procent av det 
antal som årligen utexamineras.

FOTO VINcENT cLAESON
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niskor anser vara viktigt. Då bygger man 
förtroendefulla relationer, vilket är en 
förutsättning för att lyckas nå målen.

Hon tar Indien som ett exempel på ett 
land som lyckats minska spridningen 
av hiv/aids. I stället för att förlita sig på 
globala lösningar, vände man sig till de 
grupper där spridningen är som störst: 
prostituerade, drogmissbrukare och ho
mosexuella män.

– Genom att vända sig direkt till dessa 
grupper och lyssna på vad de tyckte var 
viktigast, det vill säga det våld de mötte i 
sin vardag, kunde man stödja det som de 
prioriterade, bygga förtroenden och nå ut 
med kunskap om vikten av att använda 
kondom för att skydda sig mot sjukdomar, 
säger Mariam Claeson.

Ser fram emot Sverigebesöket
Hon ser fram emot att komma till Sverige i 
april och berätta mer om sina erfarenheter 
och sitt arbete vid Bill och Melinda Gates 
Foundation.

– Det arrangeras många globala kon
ferenser som flyttar mellan huvudstäder. 
Det vi gillar med Stockholmskonferensen 
är att den har som ambition att skapa 
interaktivitet och engagera nya och viktiga 
målgrupper. Det är ett viktigt skäl för oss 
att delta. Vi vill vara med och påverka och 
ge fakta i opinionsbildningen. Och vi vill 
också visa att man faktiskt kan minska fat
tigdom och ojämlikhet i hälsa om man har 
rätt fokus och vidtar rätt åtgärder, säger 
Mariam Claeson. 
EVA NORDIN

minska antalet infektioner och andra orsa
ker till att nyfödda dör. 

– Lika viktigt är att stötta första linjens 
hälsoarbetare med kunskap och resurser så 
att de aktivt kan engagera sig och bidra till 
att sänka mödra och barnadödligheten, 
och att förbättra kvaliteten i hälso och 
sjukvården.

Det fjärde millenniemålet handlar om 
att minska barnadödlig
heten under de fem första 
levnadsåren med två tredje
delar fram till 2015. Barna
dödligheten minskar i stora 
delar av världen, men inte i 
tillräckligt snabb takt och 
framförallt inte bland de 

allra yngsta. Fortfarande dör sju miljoner 
barn varje år och sex dödsorsaker står för 
mer än 90 procent av alla dödsfall före fem 
års ålder. Vid sidan av undernäring hand
lar det om exempelvis diarré, malaria, 
mässling, hiv/aids och lunginflammation.

Hjälp till självhjälp
Det är viktigt, menar Mariam Claeson, att 
vi slutar att använda begreppen bistånds
givare och biståndstagare och istället 
skiftar fokus till ”Community Driven De
velopment”, det vill säga att med kunskap 
och resurser stödja grupper i utsatta och 
fattiga områden till ett aktivt engagemang.

– Vi behöver arbeta annorlunda och 
verkligen lyssna på enskilda länders behov. 
Det handlar om att bryta ned de globala 
hälsomålen till nationella, regionala och 
lokala mål och börja lyssna på vad män

DE ÅTTA MILLENNIEMÅLEN
1. halvera världens fattigdom och hunger

2. alla världens barn ska gå i grundskola

3.  öka jämställdheten och förbättra kvinnors 
ställning

4. minska barnadödligheten

5. minska mödradödligheten

6.  Stoppa spridningen av hiv/aids och andra 
sjukdomar

7.  Säkerställa en miljömässigt hållbar 
utveckling

8.  Globalt samarbete genom ökat bistånd, 
rättvisa handelsregler och lättade 
skuldbördor i utvecklingsländerna

Sverige och Uppsala och var en av initiativ
tagarna till SIDAs hiv/aidsbistånd. Därefter 
sökte hon sig tillbaka till WHO och arbetet 
med barnadödlighet. I mitten på 90talet 
blev hon chef för Världsbankens folkhälso
program, där stannade hon till 2007 då hon 
flyttade till den sydasiatiska avdelningen 
och det regionala hiv/aids programmet.

Efter 17 år på Världsbanken lämnade 
Mariam Claeson i somras 
sitt uppdrag då hon blev 
rekryterad till Bill och 
Melinda Gates Foundation. 
När telefonen ringde befann 
hon sig i Indien där hon de 
senaste åren arbetat med 
frågor kring hiv/aids. 

I somras gick flyttlasset från New Delhi 
till Seattle där hon idag arbetar. Men 
bostaden har hon i Washington DC där 
maken bor.

– Det var väldigt kul att få chansen 
att återvända till frågor som handlar om 
arbetet med att minska barn och mödra
dödligheten i fattiga områden. Det passade 
också bra på ett privat plan då min dotter 
har fyllt 18 år och skulle börja på college. 
Det känns oerhört spännande att arbeta på 
Gates Foundation eftersom de driver frågor 
som ligger mig väldigt varmt om hjärtat, 
säger Mariam Claeson.

Sju miljoner barn dör varje år
Formellt är hon Deputy Director för 
 Maternal Neonatal and Child Health 
(MNCH) och ansvarar för programmet 
barn och mödrahälsa.

Gruppen hon leder arbetar med forsk
ning och utveckling samt implementering 
av nya metoder i de fattigaste delarna av 
norra Nigeria, Indien och Etiopen. Det 
kan handla om att förhindra och stoppa 
blödningar i samband med förlossningar, 

GLoBaL hÄLSa

Vi behöver 
arbeta annorlunda 
och verkligen 
lyssna på enskilda 
länders behov. 

FOTO ISTOcKPhOTO



10  sls aktuellt nr 1 2013

UTbILDNING Världen är numera en del 
av Sverige och Sverige är en del av 
världen. Infektionssjukdomar, migra-
tion, klimatförändringar, våld och 
konflikter känner inga gränser och 
har en direkt eller indirekt påverkan 
på hälsoutvecklingen.  
Trots att globala hälsofrågor borde 
vara högt prioriterade, är kunskapen 
och medvetenheten om frågorna 
skiftande vid olika fakulteter och 
lärosäten i Sverige.

Det menar Gunilla Krantz, specialist 
i allmänmedicin och socialmedicin 
samt professor i folkhälsovetenskap vid 
Göteborgs universitet. Sedan några år 
tillbaka leder hon kursen Global hälsa på 
Sahlgrenska akademin. Kursen som är 
fyra veckor och hålls en gång per termin 
är populär.

– Vi har en bra och spännande mix 
av studenter från framförallt läkar
programmet och masterutbildningen 
i folkhälsovetenskap. Vi har också 
studenter som läser till statsvetare, och 
även barnmorskor och sjukgymnaster. 
Folkhälsostudenterna kommer från 
hela världen som Rwanda, Tanzania 
och Vietnam. Grupparbetena brukar 
bli väldigt berikande och givande, säger 
Gunilla Krantz.

Global hälsa har samma teoretiska 
bakgrund som folkhälsovetenskap och 
fokuserar på frågor som har en direkt el
ler indirekt hälsopåverkan ur ett globalt 
perspektiv. 

– Vi ser bortom individen och under
söker hälsa och dess bestämningsfak
torer i alla delar av världen. Det finns 
inte några gränser för sjukdomar, vi har 
globala epidemier som fågelinfluensa, vi 
har ett globalt problem med antibiotika
resistens där tbc är en av flera sjukdomar 
som kryper allt närmare oss. Vi har 
klimatförändringar som i högsta grad 
påverkar hälsoutvecklingen. Ur ett soli
daritetsperspektiv behöver läkarstuden
ter och andra lära sig mer om de globala 
hälsofrågorna, säger Gunilla Krantz.

Sociala determinanter
Vi ser en utveckling där hälsoklyftorna 
växer, inte bara globalt utan också i Väst
världen och inte minst i Sverige.

Rökning, alkoholmissbruk, övervikt, 
fysisk inaktivitet och osund kost innebär 
en ohälsosam livsstil som ger upphov till 
diabetes, hjärtkärl och cancersjukdomar. 
Och det är framförallt i de lägre socioeko
nomiska grupperna, de som har det sämst 
och är fattigast, som ohälsan är störst.

Skillnaderna mellan de som är sämst 
utbildade och har det sämst och de som är 
bäst utbildade och är friskast ökar drama
tiskt världen över.

Risken att drabbas av hjärtkärlsjukdom 
är till exempel 3,5 gånger högre om man är 
låginkomsttagare jämfört med om man är 
höginkomsttagare. Den ojämlika fördel
ningen av makt, pengar och resurser får all
varliga konsekvenser för människors hälsa.

– Det finns omfattande forskning som 

Kunskap om global hälsa 
måste öka vid universiteten

visar det nära sambandet mellan so
ciala bestämningsfaktorer och hälsa. Men 
fortfarande är det många av våra läkar
studerande som inte känner till begreppet 
sociala determinanter och vilken avgörande 
betydelse de har för hälsan. Fortfarande 
handlar en stor del av undervisningen på 
läkarprogrammet om sjukdomsspecifika 
orsaker och väldigt lite om samhällsmeka
nismer och dess betydelse för ohälsa och 
sjukdomar, säger Gunilla Krantz.

Om man tar malaria som ett exempel, 
menar hon, fokuserar man inom global 
hälsa inte på de bakomliggande sjuk
domsmekanismerna utan snarare på olika 
bakgrundsfaktorer som kan förklara varför 
vissa individer drabbas mer än andra. 

– Vi tittar bland annat på olika sociala 
bestämningsfaktorer som kan förklara 
varför vissa är mer mottagliga för malaria
parasiten än andra. Kursen i global hälsa 
har som huvudteman sociala determinan
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ter, mänskliga rättigheter och hållbar 
utveckling i relation till smittsamma 
och icke smittsamma sjukdomar, säger 
Gunilla Krantz.

Hållbar utveckling
Global hälsa är ett tvärvetenskapligt 
forskningsområde som fokuserar på den 
ojämlikhet i hälsa som drabbar grup
per i befolkningen beroende på faktorer 
som socialgruppstillhörighet, kön, ålder, 
religion eller etnicitet och dessa gruppers 
olika möjligheter att få vård. 

Ett prioriterat område är ’hållbar 
utveckling’ som innebär att ta ansvar 
för en ökad miljöhänsyn vid den snabba 
ekonomiska och sociala utveckling som 
nu främst sker i låginkomstländerna.

Gunilla Krantz leder en tvärdiscipli
när forskargrupp med personer från 
socialmedicin, biomedicin, folkhälso
vetenskap, vårdvetenskap, statskunskap 
och globala studier. Tillsammans leder 
de forskningsprojekt i såväl Sverige som 
i Afrika och Asien.

Följderna av folkmordet i Rwanda
Hon har själv en lång erfarenhet av att ar
beta internationellt. En stor del av sitt hjärta 
har hon i Afrika. Hennes pappa var ekonom 
och arbetade för bland annat Världsbanken 
och var den första generationens bistånds
arbetare. Redan som 14åring besökte hon 
för första gången Afrika.

– Jag är uppvuxen i en miljö med bistånd 
och jag fick tidigt en 
inblick i förhållan
dena i Afrika där jag 
också bott i perioder. 
Jag lärde mig tidigt 
olika saker som jag i 
efterhand har förstått 
har haft stor betydelse 
för mina val senare i livet.

Gunilla Krantz har varvat en akademisk 
karriär i Sverige med vistelser utomlands 
där hon i perioder arbetat med projekt som 
handlar om undervisning och forskning. 
År 2000 disputerade hon på en avhandling 
på kvinnors sjukdomssymtom vid Lunds 
universitet och mellan 2002 och 2006 

Offer är ingen  slutstation
I DR Kongo används sexuellt våld som en del i krigsföringen. På Panzisjukhuset bedriver PMU ett arbete för att hjälpa drabbade kvinnor. Där får de vård,  yrkesbildning och mikrokrediter som gör det möjligt att gå vidare. 

Att gå vidare och vara en människa,  inte bara ett offer.
Med ditt stöd kan vi hjälpa fler!
SMS:a KVINNA100 till 72 980 så  skänker du 100 kr till arbetetEller ge en gåva: PG 90 00 50 – 6  märk inbetalningen ”Kongos kvinnor”

arbetade hon på Chess (Centre för Health 
Equity Studies) som drivs av Stockholms 
universitet och Karolinska Institutet.

– Jag har fyra barn och var trött på att 
pendla och resa. Jag har arbetat i såväl 
Afrika som Pakistan och Vietnam och 
gjort många resor under årens lopp. Det 
passade mig väldigt bra att få tjänsten 
vid Göteborgs universitet och Sahlgren

ska akademin, jag är 
närmare hemmet, 
men kan fortfarande 
arbeta med det jag 
brinner för. 

Ett av hennes 
nuvarande forsk
ningsprojekt handlar 

om Rwanda och följderna av folkmordet 
som ägde rum 1994. På bara tre månader 
dödades en miljon människor i striderna 
mellan folkgrupperna hutuer och tutsier.

Gunilla Krantz är handledare för 
doktorander som studerar befolkningens 
upplevelser efter folkmordet. Forsknings
projektet som finansieras av SIDA, heter 

Jag är uppvuxen i en 
miljö med bistånd och 
jag fick tidigt en inblick i 
förhållandena i Afrika där 
jag också bott i perioder.

GLoBaL hÄLSa
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pROjEKTARbETE Anders Werner går 
termin elva på läkarprogrammet 
vid Göteborgs universitet. Han läste 
kursen i global hälsa och valde att 
göra sitt projektarbete vid sjukhuset i 
Kathmandu i Nepal. Under nio veckor 
studerade han bland annat barn med 
lunginflammation.

Kursen i global hälsa som totalt ger 7, 5 
högskolepoäng och syftar till att ge studen
ter grundläggande kunskaper om skillna
der i hälsa och sjukdom mellan och inom 
länder och regioner i världen.

– Den här kursen ger en bred allmän
bildning och fördjupad kunskap som är 
viktig att ha innan man reser till ett lågin
komstland. Det är enklare att förstå och se 
vissa samband, säger Anders Werner.

På sjukhusets akutmottagning arbetade 
han med sitt projektarbete. Uppgiften var 
att under
söka barn 
som kom in 
på mottag
ningen med 
luftvägs
symtom. Han 
studerade 
journalanteckningar och intervjuade även 
föräldrarna till barnen.

– Här hemma tar vi för givet att vi ska 
få vård när vi kommer till sjukhus. Men 
i Nepal är hälso och sjukvården avgifts
belagd och det uppstod många märkliga 
situationer då läkare stod och väntade på 
att finansieringen skulle bli klar innan de 

Kast noteras i journalen

Jag har inga vetenskapliga 
belägg för om man får sämre 
behandling om man tillhör 
en lägre kast, men den risken 
är uppenbar.

anders Werner student på läkarprogrammet 
vid Göteborgs universitet

tog sig an patienterna. Det är också viktigt 
att ha med en anhörig, så snart läkaren 
gjort en första bedömning så lämnas papper 
över till anhöriga som får ta över ansvaret 
för handlingarna. Har man ingen anhörig 
så tar allt mycket längre tid.

– Det var också märkligt att se att Nepal 
har ett kastsystem och att man journalför 
vilken kast patienten tillhör. Jag har inga 
vetenskapliga belägg för om man får sämre 
behandling om man tillhör en lägre kast, 
men den risken är uppenbar, säger Anders 
Werner.

Väntar länge på att söka vård
Hälsoministeriet ansvarar för hälso och 
sjukvården i Nepal. Den är indelad i olika 
administrativa nivåer: central, regional, 
distriktsnivå samt lokal nivå med hälsosta
tioner i byarna. Ungefär en femtedel av lan
dets befolkning har tillgång till någon form 

av hälso och sjukvård som 
består av privata kliniker, 
sjukhem och sjukhus. Det 
är framförallt människor 
från de högre kasterna och 
de välbeställda som har råd 
att betala för den avgiftsbe
lagda hälso och sjukvården.

– Jag är inte klar med min databear
betning ännu, men jag upplevde en stor 
skillnad mellan hur man behandlade flickor 
och pojkar. Man väntar i regel mycket 
längre innan man kommer till sjukhus med 
flickorna och en högre andel är mycket 
sjukare än vad pojkarna är, det var en stor 
skillnad. I regel väntar man generellt länge 

Traumatic experience, mental illness and 
barriers to care among young Rwandan 
men and women. Det handlar om vilka 
traumatiska erfarenheter människor haft 
och har efter folkmordet kopplat till mental 
ohälsa och posttraumatisk stress, och hur 
våldsutsattheten ser ut idag. Forskargrup
pen undersöker även vilken slags vård som 
erbjuds och vilka hinder som står i vägen 
för att söka vård.

– Vi har intervjuat unga män och kvin
nor mellan 20 till 35 år i 917 hushåll. Vår 
förhoppning är att vi ska kunna presentera 
bra slutsatser om hur man på ett bättre 
sätt kan behandla människor med psykisk 
ohälsa och även visa på vinsterna med det. 
Jag tror att psykisk ohälsa kommer att bli 

WHOs nästa profilfråga. Det är oerhört 
förödande för ett land när unga männis
kor med familjer blir oförmögna till både 
arbete och föräldraskap på grund av psykisk 
ohälsa, säger Gunilla Krantz.

Sverige har en viktig roll att spela när det 
gäller att höja kunskapen och medvetenhe
ten om globala problem kopplat till hälsa, 
menar hon.

– Det är ett fantastiskt initiativ som 
Svenska Läkaresällskapet har tagit genom 
att arrangera konferensen om global hälsa 
den 4–5 april i Stockholm. Det sätter 
ämnet på kartan och förhoppningsvis även 
för universiteten och hälsoutbildningarna 
i Sverige. 
EVA NORDIN

innan man söker vård. Det var vanligt att se 
typ 2diabetiker som led av ketoacidos på 
grund av insulinbrist.

På många sjukhus är patienterna under 
tio år; i många områden av Nepal dör nära 
hälften av alla barn före fem års ålder.

I vissa etniska grupper förekommer 
barnäktenskap, vilket undergräver flick
ornas möjligheter till utbildning. Läs och 
skrivkunnigheten bland kvinnor är cirka 47 
procent, samt cirka 59 procent för männen.

– Erfarenheten har gjort mig mer med
veten om hur bra vi har det i Sverige, och 
jag är mer ödmjuk inför läkarrollen. Jag är 
också mer medveten om hur faktorer som 
religion, social tillhörighet, utbildning och 
kön hänger samman med hälsa. Oavsett 
vad jag kommer att arbeta med i framtiden 
kommer jag att bära med mig kunskapen 
om globala hälsofrågor och mina erfaren
heter från Nepal, säger Anders Werner.  
EVA NORDIN

GLoBaL hÄLSa

Sverige har en viktig 
roll att spela när det gäller 
att höja kunskapen och 
medvetenheten om globala 
problem kopplat till hälsa.

FO
T

O
 J

O
h

A
N

 W
IN

G
B

O
R

G



sls aktuellt nr 1 2013 13

GLoBaL hÄLSa

KONFERENS Den 5 april arrangeras 
ett diskussionsforum i anslutning till 
konferensen Global Health – beyond 
2015: Engaging Students and young 
professionals. Det riktar sig till den 
yngre generationen av studenter 
på hälsorelaterade utbildningar och 
forskare som ska möta framtidens 
globala utmaningar. Inbjudna är även 
forskningsfinansiärer, ekonomer, 
teknologer och andra som arbetar 
med frågor om hållbarhet.

Alla i Norden kämpar med att integrera 
global hälsa i läkarprogrammet. För närva
rande är det vanligtvis endast folkhälsout
bildningar som har globala hälsofrågor på 
sina program.

– De globala hälsofrågorna och dess 
utmaningar berör alla, inte bara studerande 
och forskare vid hälsoutbildningar, utan 
alla delar av samhället. En av de viktigaste 
uppgifterna vi har är att utbilda och bygga 
framtidens ledarskap i global hälsa, säger 
Yulia Blomstedt.

bakgrunden till orsakerna
Hon är ordförande för den programgrupp 
som arrangerar diskussionsforumet den 5 
april i Stockholm. Yulia Blomstedt arbetar 
som forskare vid Umeå Centre for Global 
Health research. Hennes forskningsområde 
handlar om hur de sociala determinanterna 
påverkar hälsan och andra aspekter av livet.

– Frågan om inequity är kanske en av 
de viktigaste. Det finns ingen riktig bra 
svensk översätt
ning, det handlar 
om orättvisa och 
ojämlikhet utifrån 
hur fördelningen 
av resurser ser ut 
och vilka förutsätt
ningarna är. Det 
handlar också om sociala strukturer och 
hur samhället är uppbyggt. Ta Indien som 
ett exempel. De har ett kastsystem som 
officiellt är avskaffat, men som i högsta grad 
lever kvar och skapar stora ojämlikheter i 
hälsa, säger Yulia Blomstedt.

Diskussionsforumet den 5 april är en 
uppföljning av konferensen om global 
hälsa. De förslag som framkommer under 
diskussioner med ledande forskare och 
makthavare tas upp i dialog med studenter 
på olika nivåer, med juniora och seniora 
forskare samt med lärare och professorer 
från universitet och högskolor i Sverige och 
andra länder.

– Yngre får chansen att prata med varan
dra, men det blir också en dialog med pro
minenta talare och auktoriteter på området. 
Det är en unik möjlighet till idéutbyte mel
lan unga och de mer erfarna om framtidens 
stora globala hälsofrågor.

Hur ska utmaningarna hanteras?
Syftet är att skapa en större kunskap och 

medvetenhet om 
komplexiteten i 
frågor som rör 
global hälsa.

– Det vikti
gaste målet är 
att diskutera hur 
framtida globala 

hälsoutmaningar bör mötas, och vilka 
implikationerna är för utbildning, forskar
utbildning och forskning.

Några av de frågor som kommer att lyftas 
handlar om hälsa i en hållbar utveckling 
vad krävs för att ta ett samlat grepp om kro

Hur ska vi möta framtidens 
globala hälsoutmaningar?

DISKUSSIONSFORUM 5 ApRIL
Studenter och företrädare för utbildnings-
program inom Folkhälsovetenskap, medicin, 
Vårdvetenskap, andra hälsoutbildningar samt 
Samhällsvetenskapliga utbildningar är särskilt 
välkomna att delta. inbjudna är även företrä-
dare för internationella ungdomsorganisatio-
ner med starkt engagemang i dessa frågor, 
som international Federation of medical Stu-
dents (iFmSa), climate Reserarch network, 
Youth commission on Global Governance 
for health, consortium of universities for 
Global health.

niska sjukdomar, klimatförändringar och 
fattigdom?  Och vilka är de stora utmaning
arna när det gäller den globala sjukdoms
bördan, vilken forskning krävs och vilka 
politiska initiativ behöver tas?

Ett flertal parallella paneldiskussioner 
kommer att äga rum. 

En av debattledarna är chefredaktören för 
The Lancet, Richard Horton. Medverkar gör 
även representanter för Wallenbergs stiftelse 
som ska prata om forskningsprioriteringar.

– Vi vill uppmana universitet och hög
skolor i Sverige att stödja denna process så 
att studenter och juniora forskare från våra 
svenska universitet ges möjlighet att delta 
och ge sina synpunkter i dialog med erfarna 
experter, säger Yulia Blomstedt  
EVA NORDIN

De globala hälsofrågorna 
och dess utmaningar berör alla, 
inte bara läkarstuderande och 
praktiserande läkare, utan alla 
delar av samhället. 

Yulia Blomstedt forskare 
vid umeå centre for 
Global health research
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ENGAGEMANG Gunhild Stordalen är utbildad 
läkare och har i många år haft ett stort engage-
mang i frågor som rör global hälsa och använd-
ningen av jordens resurser. Hon är VD i miljö-
stiftelsen GreeNudge och styrelseledamot i ett 
flertal företag och organisationer som arbetar 
för en klimatsmart och hållbar utveckling. I april 
är hon en av föreläsarna på konferensen Global 
Health beyond 2015 i Stockholm.

Det är ont om tid och uppgifterna är många. Gunhild 
Stordalen pratar fort och engagerat.

– Det finns massor att göra och vi behöver agera 
nu, säger Gunhild Stordalen.

Hon är legitimerad läkare och blev klar med sin 
ATtjänstgöring för drygt ett år sedan. År 2010 lade 
hon fram sin dok
torsavhandling om 
molekylära mekanis
mer bakom osteopo
ros, vid Universitets
sjukhuset i Oslo.

I dag är hon inte längre verksam som läkare utan 
arbetar på heltid med frågor i skärningspunkten mel
lan klimat och hälsa och hur man kan skapa positiva 
bieffekter genom olika klimatåtgärder. 

Hennes bakgrund som forskare har hon stor an
vändning av i sitt nuvarande uppdrag.

– Jag och min man Petter Stordalen tog initiativet 
till miljöstiftelsen GreeNudge som vi startade 2011. 
Vi ville se handling. Vi har många avtal där länder 
förbinder sig politiskt att uppnå vissa miljö och 
klimatmål, men tyvärr händer det alltför lite. Detta 
vill vi ändra på.

En knuff i rätt riktning
Gunhild Stordalen sticker inte under stol med att hon 
vill förändra världen.

GreeNudge har som mål att initiera, främja och 
finansiera forskning som kan ge klimatnytta i form av 
energibesparingar eller en minskning av utsläppen av 
växthusgaser. Stiftelsen har ett nära samarbete med 
European Climate Foundation (ECF), en av Europas 
mäktigaste miljöorganisationer med stor politisk 
genomslagskraft.

–Vi vill göra det lätt att välja rätt. Både för indivi
der, företag, organisationer och myndigheter. Därför 
behöver vi identifiera de faktorer som faktiskt leder 
till praktisk handling och som lönar sig för klimatet, 

men också finansiellt, säger Gunhild Stordalen.
Nudge kan enklast översättas med ”att knuffa”. 

GreeNudge vill genom forskning satsa på åtgärder 
som ”knuffar” oss i en grönare och mer miljövänlig 
riktning. Det kan handla om att ge korrekt informa
tion vid rätt tidpunkt så att individer väljer mer en
ergieffektiva och miljövänliga vitvaror. Det kan också 
handla om att minska matavfall. En tredjedel av all 
mat som produceras globalt hamnar inte i någons 
mage, mycket kastas och blir matavfall. GreeNudge 
initierade ett forskningsprojekt i Norge i syfte att 
reducera mängden matavfall som produceras varje 
år. Studien genomfördes på hotell och restauranger 
i Nordic Choicekedjan. Med enkla åtgärder visade 
man att det går att komma åt problemet.

– Bara genom att gå ned en tallrikstorlek vid buf
féborden minskades 
mängden matavfall 
med nära 20 procent. 
Om alla kedjans 170 
hotell skulle göra 
likadant skulle man 

potentiellt kunna minska matavfallet med 613 ton 
per år. Det handlar dels om att minska slöseriet, men 
framförallt att uppnå miljövinster i form av minskade 
utsläpp av koldioxid. Och även viktigt, gästerna var 
lika nöjda att äta på mindre tallrikar.

– Vi måste skifta tankesätt och hjälpas åt att ta ett 
större samhällsansvar, annars kommer vi inte att 
kunna klara de globala hälsoutmaningarna, säger 
Gunhild Stordalen.

”There is no business on a dead planet”
Tillsammans med sin man Petter Stordalen är hon 
en av de kanske mest omskrivna personerna i Norge. 
Paret har gjort sig kända långt utanför Norges grän
ser. När de gifte sig 2010 vigdes de av den irländske 
sångaren och välgörenhetsidkaren Bob Geldof.

Petter Stordalen är hotellmagnaten som driver 
Skandinaviens största hotellkedja och investerar mil
jarder i hotellbyggen i Sverige. Han sticker inte under 
stol med att han vill tjäna pengar, men inte till vilket 
pris som helst. Tillsammans med Gunhild grundade 
han Stordalen Foundation som stöttar projekt och 
organisationer som arbetar för en hållbar framtid. På 
organisationens hemsida står med stora bokstäver: 
”There is no business on a dead planet”.

– I Norge visar undersökningar att människor är 
mer rädda för invandring än för klimatförändringar. 

Ingen kan göra allt
– men alla kan göra något

OM GUNHILD
Namn: Gunhild 
Stordalen

Ålder: 34

bakgrund: Legi-
timerad läkare, Vd 
i Greenudge samt 
styrelseordförande i 
Stordalen Foundation 
samt styrelsemedlem i 
nordic choice hotels.

Familj: Gift med Pet-
ter Stordalen, inga barn, 
men en minigris och en 
hund (schäfer).

Fritidsintressen: Jag 
känner mig priviligierad 
att få arbeta med det 
som jag brinner för. 
Genom mitt arbete 
har jag fått många goda 
vänner längs vägen. 
annars är väl min nya 
minigris en kär hobby.

Drivkraft: att rädda 
världen. ingen kan göra 
allt, men alla kan göra 
något.

Senast lästa bok: 
”common Wealth- 
economics for a 
crowded planet” av 
Jeffrey Sachs.

personer som inspi-
rerar mig: mina två 
svenska vänner Johan 
Rockström, Vd på 
Stockholm Resilience 
center och mattias 
klum, naturfotograf 
och filmskapare som 
använder sin talang till 
att göra skillnad.

I Norge visar undersökningar att 
människor är mer rädda för invandring 
än för klimatförändringar. 

GLoBaL hÄLSa
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Man förstår inte allvaret och utmaningarna vi står 
inför. Den globala uppvärmningen är ett av de 
största hoten mot vår och andra arters överlevnad, 
säger Gunhild.

Det finns mycket vi kan göra, menar hon, och vi 
måste bli en del av de förändringar som krävs. Många 
åtgärder är inte bara lönsamma, som exempelvis en
ergieffektiviseringar, utan också gynnsamma för vår 
hälsa. Ett annat exempel är att reducera köttkonsum
tionen. Köttindustrin ensam står för 18 procent av de 
globala klimatutsläppen, samtidigt som ett ökat intag 
av rött och bearbetat kött är förknippat med en ökad 
förekomst av hjärtkärlsjukdomar, typ 2diabetes och 
vissa cancerformer.

Gunhild Stordalen inspireras av personer som 
Jonas Paulsson som år 2011 blev korad till årets 
miljöhjälte av Världsnaturfonden, för kampanjen 
”Köttfri måndag”.

– På ett av våra hotell, Nordic Light hotel i 
Stockholm, har allt kött tagits bort från menyerna 
på måndagar. Och nu tittar vi även på andra sätt 
för att minska köttkonsumtionen. Förhoppnings
vis följer fler kockar och restauranger efter, säger 
Gunhild Stordalen.

Starka skäl att minska på köttet
I september 2012 skrev hon tillsammans med läkare, 
forskare och professorer från bland annat Sveriges 
Läkarförbund, Chalmers och Karolinska institutet 
en debattartikel i Aftonbladet. Omkring 25 procent 
av den genomsnittliga svenskens klimatavtryck 
kommer från maten. Kycklingkött orsakar omkring 
fyra gånger högre utsläpp än motsvarande mängd 
bönor, nötkött omkring 40 gånger högre utsläpp än 
bönorna. En mer balanserad kost med en mindre 

mängd kött kan halvera de totala utsläppen 
från maten.

– Norska hälsomyndigheter rekommenderar 
max 500 gram rött eller bearbetat kött i veckan, 
det motsvarar två till tre middagar med lite 
kött. I Norge äter vi det dubbla. Förutom att kött
produktion förorenar och förbrukar stora mängder 
fossila bränslen och vatten, kräver den mycket mark. 
Jorden räcker inte till. Européernas köttkonsum
tion kräver redan idag ett område som är sju gånger 
större än EUs totala jordbruksmark, säger Gunhild 
Stordalen.

Hon skulle gärna vilja se att politiker i större 
utsträckning använder olika styrmedel för att påverka 
utvecklingen i en mer hållbar riktning. 

– I New York vill man förbjuda köp av läske
drycker med statliga matkuponger. I Danmark har 
man försökt att införa differentierade skatter på mat 
utan framgång. Vi måste nu försöka hitta andra mer 
framgångsrika åtgärder. Det som är nyttigt och bra 
för människor och för miljön som till exempel frukt 
och grönsaker är också bra för klimatet och borde 
vara billigare. Och det som belastar miljön hårt som 
exempelvis rött kött borde vara mycket dyrare.

Gunhild Stordalen ser att även nordiska läkar
föreningar och läkarförbund har en viktig roll att 
spela. Det globala sjukdomspanoramat med kroniska 
livsstilssjukdomar är till stort ett resultat av att män
niskor äter och lever fel.

– Vår livsstil och vår energiförbrukning hänger 
så nära samman med klimatförändringarna. Läkare 
har ett stort ansvar att motivera och stötta individer 
till en mer medveten och hälsosam livsstil, säger 
Gunhild Stordalen. 
EVA NORDIN

Det som är 
nyttigt och bra 
för människor 
och för miljön 
som till exempel 
frukt och 
grönsaker är 
också bra för 
klimatet och 
borde vara 
billigare. 

Gunhild Stordalen är läkare och har i många år haft 
ett stort engagemang i frågor som rör global hälsa 
och användningenav jordens resurser. hon är en av 
föreläsarna vid konferensen Global health beyond 2015.
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Svenska forskare bakom ny metod 

Att fastställa döds
orsak då läkare saknas
FOLKHäLSA Sverige är en viktig 
nyckelspelare när det gäller forsk-
ning om globala folkhälsofrågor. Vid 
centrum för global folkhälsoforskning 
vid Umeå universitet samarbetar 
forskare med kollegor, organisationer 
och politiska beslutsfattare världen 
över kring frågor om hur handel, 
klimatförändringar, miljöförstöring 
och ekonomisk utveckling påverkar 
sjukdomsmönster och folkhälsa 
nationellt och globalt.

Forskningscentret för global hälsa bildades 
2007 vid enheten för epidemiologi och folk
hälsovetenskap vid Umeå universitet under 
ledning av professor Stig Wall. Centret som 
finansieras med anslag från FAS (forsk
ningsrådet för arbetsliv och socialveten
skap), växte fram ur ett antal internationella 
forskningsprojekt och samarbeten som 
bedrivits vid enheten sedan 1980talet. I dag 
leds centret av Peter Byass, epidemiolog och 
professor i global hälsa.

– Global hälsa handlar om att bedriva 
forskning på befolkningsnivå. Sverige är 
en del av världen precis som alla andra 
platser på klotet och vi är 
intresserade av alla män
niskors hälsa, oavsett om 
det handlar om renskötare 
i Västerbotten eller små
bönder i Afrika.

– Det är ett tvärveten
skapligt forskningsområde 
och inbegriper discipliner som allmänme
dicin, epidemiologi, demografi, medicin, 
ekonomi, statistik och sociologi, säger Peter 
Byass.

Världen som arbetsfält
Han gjorde sin masterutbildning i Väst
afrika och har under många år delat sin 
arbetstid som forskare mellan universiteten 
i Umeå, Aberdeen och Nottingham (där 
han avlade sin doktorsavhandling).

Med världen som arbetsfält är han stän
digt på resande fot. Bara under den senaste 
månaden har han besökt sex länder. 

– Att vara ett FAScentrum är viktigt för 

vårt arbete. Det ger oss resurser som vi kan 
använda på ett katalytiskt sätt för att gene
rera projektfinansiering från EU och 
andra externa källor, säger Peter Byass.

Centrum för global folkhälsoforsk
ning har ett nära samarbete med 
Indepth (The International Network for 
the Demographic Evaluation of Popu
lations and Their Health in Developing 
Countries). 

Det är en paraplyorganisation med 
bas i Ghana som består av ett nätverk av 
självständiga forskningscentra i 19 länder 
i Afrika och Asien. De arbetar med att 
genomföra demografiska undersökningar, 
syftet är att utveckla olika strategier och 
mål för folkhälsan.

– Styrkan är att studierna genomförs 
på ett enhetligt sätt och att vi kan jämföra 
samma typ av frågor i flera länder, säger 
Peter Byass.

Nära samarbete med WHO
Nyligen inrättade WHO ett samarbetscen
trum vid Umeå universitet med fokus på 
specialistområdet verbala obduktioner. Pe
ter Byass som leder det nya WHOorganet 

är en av flera fors
kare som utvecklat 
en metod för att 
fastställa dödsorsa
ker i låg och mel
laninkomstländer 
när läkarintyg inte 
är möjliga att få på 

grund av att det saknas läkare.
Metoden går ut på att systematiskt inter

vjua släktingar och vänner efter ett dödsfall 
och samla in uppgifter så att en sannolik 
dödsorsak kan fastställas. Forskargruppen i 
Umeå har utvecklat ett instrument (Verbal 
Autopsy Instrument) med sannolikhetsmo
deller som gör det möjligt att relativt säkert 
avgöra dödsorsaker utan att kräva läkares 
tid och kunskaper.

– Alla är inte medvetna om att pålitliga 
uppgifter om dödsorsaker är en viktig 
strategi för att kunna rädda liv. Hälso och 
sjukvårdsorganisationer kan bara planeras 
och skötas på ett bra sätt om det finns rik

tiga data om dödsorsakerna i de befolk
ningsgrupper som det handlar om, säger 
Peter Byass.

Sverige är på många sätt framträdande 
när gäller arbetet och forskningen med 
globala folkhälsofrågor, menar han. Vi är 
till exempel ett av få länder i världen som 
har en ambassadör i global hälsa, Anders 
Nordström. 

– Men vi kan göra ännu mer. Vi har 
massiva problem och utmaningar som rör 
globala folkhälsofrågor och Sverige berörs i 
allra högsta grad. 

Moderator och debattledare
Peter Byass har spelat en central roll som 
ledare för den arbetsgrupp som utvecklat 
programmet till konferensen Global Health 
beyond 2015 som äger rum 4–5 april. Under 
konferensen kommer han att medverka 
som moderator och debattledare.

– Det är ett fantastiskt och angeläget 
initiativ som Svenska Läkaresällskapet har 
tagit i samarbete med flera viktiga aktörer. 
Vi kommer att behandla tre huvudteman 
som klimatfrågor, sociala determinanter 
och de växande problemen världen över 
med livsstilssjukdomar eller ickekommu
nikativa sjukdomar som diabetes och hjärt
kärlsjukdomar. Jag hoppas att konferensen 
på allvar kommer att sätta global hälsa högt 
upp på listan över prioriterade områden, 
säger Peter Byass. 
EVA NORDIN

Följ forskningen om global hälsa
Läs mer om det arbete och den forskning som 
bedrivs vid Centrum för global folkhälsa: 
www.globalhealthaction.net

Peter Byass, epidemiolog och professor i global hälsa

Vi har massiva problem 
och utmaningar som rör 
globala folkhälsofrågor 
och Sverige berörs i allra 
högsta grad. 

GLoBaL hÄLSa
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Johan Rockström är professor i miljövetenskap 
vid Stockholms universitet och chef för 
Stockholm Resilience Centre. Han är en 
av gästföreläsarna vid konferensen Global 

Health beyond 2015 i Stockholm. 
Du har i många år engagerat dig i stora 

globala frågor som rör klimatet och använd-
ningen av jordens resurser- varifrån kommer 
ditt engagemang och vilken är din drivkraft?

– Mitt intresse startade under gymnasietiden och 
fortsatte under utbildningen till agronom vid Sve
riges lantbruksuniversitet. Jag har sedan tillbringat 
cirka 15 år med forskning ute i fält på de mest torra 
och sårbara platserna i Afrika. Kunskapen och 
medvetenheten om utmaningarna vi har och hur 
vi missköter våra resurser och vilka konsekvenser 
det får, har vuxit fram och successivt stärkt mitt 
engagemang. I dag har jag privilegiet att arbeta 
med världens toppforskare samt leda två väldigt 
spännande forskningsorganisationer. Min drivkraft 
handlar även om en djup oro över att världen är 
på väg åt fel håll som kan leda till en katastrof för 
mänskligheten. Med rätt engagemang kan vi vända 
utvecklingen.

Hur hänger klimatet och den globala upp-
värmningen ihop med globala hälsofrågor?

– Det finns massor av exempel. Ett är vatten
frågan. Inget dödar så många barn som smutsigt 
vatten. Med den globala uppvärmningen ökar även 
antalet översvämningar och förstörda grundvatten
täkter med globala epidemier av exempelvis kolera 
som följd. Vi ser också ändrade sjukdomsmönster. 
I dag kan vi inte längre utesluta malaria i Europa. 
Fästingburna sjukdomar ökar och tropiska sjuk
domar som denguefeber sprider sig på grund av 
temperaturökningen. 

Vi står inför gigantiska utmaningar, finns det 
fortfarande en chans att vända utvecklingen 
och hur lång tid har vi på oss?

– Fönstret står fortfarande på glänt, men håller 
på att stängas mycket snabbt. Redan för fem år 
sedan varnade FNs klimatpanel för katastrofala 
klimatförändringar. Vi är i ett globalt akutläge. 
Fortsätter vi på samma väg som nu är risken att 
den globala uppvärmningen når åtta grader inom 
detta århundradena. Om vi gör drastiska föränd
ringar i dag skulle vi kunna klara två grader till 
2050, men det finns en betydande risk för att vi 
hamnar på fyra grader. Det är en katastrofal fram
tid vi går till mötes om vi inte ändrar kursen inom 
detta årtionde.

Vilka aktioner och politiska beslut krävs för 
att ändra kursen?

Nyfiken på…
Miljöforskaren Johan Rockström

– Innovation och hållbar utveckling måste ske 
underifrån, men i kombination med kraftfulla poli
tiska beslut på såväl den nationella som den globala 
arenan. Det är till exempel redan idag tekniskt fullt 
möjligt att försörja hela Europa med el genom solen
ergi från Sahara. Det handlar om att åstadkomma en 
global energiomställning till förnyelsebar energi. Ett 
viktigt första steg är att ta bort dagens subventioner 
till fossil energianvändning som är på häpnads
väckande 600 miljarder USdollar och år. Det är 
subventioner som accelererar oss mot en katastrofal 
framtid. Det skulle räcka med 1 500 miljarder dollar 
för att klara nödvändiga omställningar i världen. Det 
är tio gånger mindre än den triljon dollar som lades 
in för att rädda amerikanska banker efter finanskri
sen. Det finns mycket som vi skulle kunna göra om 
vi fick kraftfulla politiska beslut och en mobilisering 
av kapital och resurser. 

Det finns en växande global rörelse som 
pläderar för behovet av ett nytt välfärdsmått där 
social hållbarhet är en del av den ekonomiska 
och ekologiska hållbarheten. Kommer bNp att 
ersättas som välfärdsmått inom en snar framtid?

– Ja, det är jag helt säker på. Den här typen av 
forskning som handlar om att bygga in miljö och 
hållbarhetsvärden i nationalräkenskaperna har 
bedrivits i cirka 30 år och alla är i stort sett överens 
om att BNP är ett föråldrat mått på ett lands välfärd. 
Vi måste övergå till en cirkulär ekonomi, det vill 

säga bort från att ta resurser och sedan dumpa 
avfallet, till att återvinna det vi använder. Ta mo
biltelefoner till exempel, vi kan inte fortsätta den 
här trenden att slänga mobiler efter bara två års 
användning. Mycket klokare vore om telefon
producenterna ägde mobiltelefonerna och sedan 
tar hand om dem och återvinner varje liten del 

när nya modeller lanseras.
Vilka boktips vill du ge till SLS Aktuellts 

 läsare som vill öka sin medvetenhet och 
 kunskap om de globala framtidsfrågorna?

– Om man vill få ett grepp om riskbilden och 
de utmaningar vi står inför så är ett hett tips ”Six 
degrees” av Mark Lynas. Om man vill veta mer om 
vilka förändringsprocesser som måste ske i världen 
så kan man läsa min och Anders Wijkmans böcker 
”Den stora förnekelsen” och ”Vi kan inte förhandla 
med naturen”. 

Ett annat tips är ”Vår tid på jorden”, en bok som 
jag skrivit tillsammans med natur och filmfotogra
fen Mattias Klum. Den handlar om vilken värde
grund och vilka förändrade världsbilder vi behöver 
för att klara den omställning som krävs. 
EVA NORDIN

FOTO cEcILIA BRUzELIUS

Fönstret 
står fortfarande 
på glänt, men 
håller på att 
stängas mycket 
snabbt. Redan 
för fem år sedan 
varnade FNs 
klimatpanel 
för katastrofala 
klimatföränd
ringar. Vi är i 
ett globalt akut
läge. 



hungerbekämpning 
lever på hoppet
HUNGERRAppORT Nyligen ändrades 
FAO sin målsättning. Världens hunger 
ska inte längre minskas men utrotas. 
– Det är en stor förändring i synen på 
undernäring, säger jakob Lundberg 
vid FAO Norden. 

FN:s millenniemåls delmål inför 2015, 
handlar om en halverad global fattigdom 
och hunger från 1990 års nivå. Nya siffror 
från Världsbanken visade emellertid tidi
gare i år att fattigdomen i världen redan är 
halverad, något som innebär att delmålet 
redan uppnåtts. 

– Det är milt sagt komplicerat att be
räkna global hunger, säger Jakob Lundberg 
vid FAO:s Nordenkontor.

Hungerbekämpning handlar emellertid 
mer om konkreta åtgärder än beräknings
metoder, och även där går det framåt, 
menar Lundberg. FAO tror att nollvisionen 
skulle kunna vara inom räckhåll ”på lång 
sikt, om bara fler åtgärder kunde vidtas”.

– Tidigare kändes det utom räckhåll, 
men om vi fortsätter våra ansträngningar 

och prioriterar dessa frågor kan vi nå 
målet.

Nya beräkningar visade att antalet 
hungrande sjönk kraftigare fram till 2007 
än vad tidigare beräk
ningar visat. Därför 
lever 600 miljoner 
färre människor idag i 
extrem fattigdom och 
undernäring.

Sedan 2007 har dock den positiva ut
vecklingen med en minskad hunger avtagit 
och planat ut. Nedgången i den globala 
ekonomin har inneburit bakslag i form av 
minskad handel och minskade investering
ar. Fortfarande är 1,4 miljarder människor 
i världen extremt fattiga.

Resursfördelningen ett problem
– Många gånger finns mat att tillgå men 
folk har inte råd att köpa den, säger Jakob 
Lundberg.

Enligt FN:s senaste hungerrapport 
State of Food Insecurity in the World 2012 
(SOFI) från oktober är 870 miljoner män

niskor kroniskt undernärda. Utmaningen 
för de mest utsatta är emellertid inte att 
det inte produceras tillräckligt med mat 
globalt.

Problemet är resursfördelningen, och att 
livsmedlen inte produceras lokalt. Bakom 
den problematiken finns en organisations 
och kommunikationskultur med rötterna i 
byråkrati, formaliteter och tunnelseende.

Det har samtidigt funnits något av 
skråtänkande i FN:s organ, medger Jakob 
Lundberg, något som har saktat ner utveck

lingstakten.
– Ett sådant tunnel

seende passar kanske 
bättre för vissa NGO:s 
med sina många olika 

agendor, men hos oss har istället översikten, 
samverkan och helhetsgreppet fått lida.

Tydlig kursändring
– Idag är det en tydlig kursändring på gång 
inom FN:s organ i biståndsfrågor. Vi 
är mer medvetna om problemen, 
insatserna koordineras bättre 
och vi släpper fler rapporter än 
tidigare tillsammans.

Enligt hungerrapporten 
SOFI har även förståelsen 
mellan ekonomisk tillväxt 
och förbättrade kostvanor 
uppgraderats. FAO efterlyser 
därför nu ett helt nytt ramverk 

Många gånger finns 
mat att tillgå men folk har 
inte råd att köpa den.

GLoBaL hÄLSa
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FAO
Fao är Fn:s 
livs medels- och 
jordbruksorganisa-
tion. Fao bidrar 
med kunskap och 
kunskapsöverföring 
om jordbruks-, skogs-
bruks- och fiskefrå-
gor inom ramen för 
en hållbar utveckling. 
Vår huvuduppgift är 
att trygga livsmedels-
försörjningen för att 
människor världen 
över ska få leva ett 
friskt och aktivt liv.



Global nutrition en utmaning

Under nittiotalet och fram till mitten av 
2000talet hamnade jordbruksfrågor, och 
därmed lokal matproduktion, lite i skuggan 
av andra utvecklingsfrågor. Världens jord
bruksbistånd sjönk från 16 till 4 procent.

– Jordbruket var helt underprioriterat. Jag 
tror många politiker, både i rika och fattiga 
delar av världen, kände att livsmedelsfrågan 
var avklarad eller helt omöjlig att lösa, säger 
Annika Söder. Och det var ju fel, och den är 
inte heller omöjlig att lösa

Svårt med långsiktighet
Under de senaste åren har Annika Söder 
försökt knäcka den internationella livsmed
elskoden. Hon har arbetat med utvecklings
frågor i många olika chefspositioner, bland 
annat i UD, och som undergeneraldirektör 
i FAO. Idag är Annika Söder chef för Dag 
Hammarskjöld Foundation som arbetar 
mot samma mål.

– Det är fortfarande svårt att få de 
långsiktiga globala frågorna runt livsmedel 
och hälsa upp på dagordningen. Det är 
lättare att få pengar till nutritionskex än att 
få beslutsfattare att in
vestera på ett smart och 
långsiktigt sätt för att 
minska undernäring, 
säger Annika Söder.

Det finns dock hopp. 
De senaste åren har 
FAO implementerat 
nutritionsbegreppet, 
något som också återspeglar sig i FN:s se
naste hungerrapport State of Food Insecu
rity in the World 2012 (SOFI).

Livsmedelskvalitet viktigare
Där konstateras att kampen mot hunger 
handlar om mer än enbart mängden mat 
och antalet kalorier. FAO kräver numera 

förbättrad kvalitet i form av ”en varierad 
och allsidig kost”.

– Kopplingen mellan hälsa och livs
medelskvalitet är tydligare är förut. 
Det finns ett internationellt samtal 
om nutrition som inte fanns för bara 

ett par år sedan, säger Annika Söder.
Hennes konklusion är att det inte 

finns ett enkelt facit på hungerfrågan, men 
erkänner att den elementära diskussions

nivån ibland har tärt på tålamodet. Därför 
initierade hon FAO:s ”arga visselpipskam
panj” One Billion Hungry, som syftade till 
att väcka världens ledare ur dvalan.

Annika Söder tycker det är märkligt att 
insatser för nutrition och mot undernäring 
fått kämpa i motvind, samtidigt som det 

internationella samfun
det har haft stort fokus 
på hälsa när det gäller 
sjukdomar, smittorisker 
och vacciner. Hälsa och 
livsmedel borde kunna 
ses mer i ett samman
hang.

Världshälsans 
paradox är att medan 870 miljoner män
niskor idag är undernärda, så är minst en 
halv miljard ”övernärda” på grund av dålig 
matkvalitet. Fetma, övervikt och relaterade 
hälsoproblem ökar, och som ett brev på 
posten kommer följdsjukdomarna.

I vissa industriländer lider delar av 
befolkningen av ett så ohälsosamt närings
intag att man inte ligger katastrofområdena 
långt efter, som i delar av USA och östra 
Europa.

Problemet med felnäring är emellertid 
starkt växande även i utvecklingsländer som 
bär på nästa globala hjärt och kärlbomb. 
Skräpmaten håller på att ta över en del av 
utvecklingsländernas klassiska näringspro
blematik. 
MORTEN VALESTRAND

GLObAL HUNGER Undernäring leder till sjukdomar. ändå har kopplingen mellan 
mat och hälsa inte varit tydlig i diskussionerna runt global hälsa. Livsmedels-
frågan har länge gått på undantag. Nu sker en fokusförskjutning hos FAO.

när det gäller kampen mot undernäring i 
utvecklingsländer har kopplingen till livsmedel 
inte varit given, säger annika Söder.

som integrerar jordbruk, livsmedelskvalitet 
och hälsa.

SLS Aktuellt har pratat med flera perso
ner som på olika sätt är engagerade i frågor 
om global hälsa och livsmedel. Beskeden är 
i stort sett entydiga: livsmedelsfrågor är en 
svår nöt.

Därmed undviks de gärna på beslutsfat
tarnivå. Nötens svårknäckta skal består 
av allt från ekonomiska intressen till olika 
politiska agendor. Därför försvåras givna 
sanningar och enkla lösningar ju högre upp 
frågan når.

Meningslösa beslut
Samma tendens finns inom klimatför
handlingarna, där kvaliteten på de mest 
övergripande besluten idag är så låg att de 
framstår som meningslösa.

– På nationell nivå har de flesta länder 
insett att god folkhälsa hör ihop med 
näringsrik mat och sund ekonomisk och 
social utveckling, men i många interna
tionella sammanhang har kopplingen inte 
blivit lika tydlig, säger Annika Söder, chef 
for Dag Hammarskjöld Foundation, en av 
FN:s fria medspelare i utvecklingsfrågor. 

Också Annika Söder ser att världens 
livsmedelssituation åter börjar dyka upp på 
dagordningen när internationella toppmö
ten hålls, exempelvis G8 eller G20.

Det kanske rent av är fråga om ett gene
rationsskifte i den globala toppolitiken?

– Det finns en ny insikt i FN:s korridorer 
om att världen inte bara består av stater, 
men att det finns väldigt många olika aktö
rer, säger hon. 

– Samarbetet har blivit mer interaktivt, 
respekten för civilsamhället har ökat och 
klimatfrågan har tydliggjort de rika länder
nas ansvar.

Det finns fortfarande stora strukturella 
problem, menar hon, men mat och hälso
frågor har blivit en smula mer jordnära, där 
de hör hemma. 
MORTEN VALESTRAND

GLoBaL hÄLSa

Det är lättare att få 
pengar till nutritionskex 
än att få beslutsfattare 
att investera på ett smart 
och långsiktigt sätt för att 
minska undernäring.
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Denis Mukwege

FRISTAD De försökte tysta min röst för 
de röstlösa, men de kommer inte att 
lyckas. Att sluta mitt arbete i Kongo 
vore att låta hatet segra, och det gör 
jag aldrig. Det säger Denis Mukwege, 
chefsläkare vid panzisjukhuset, efter 
mordförsöket på honom i DR Kongo 
den 25 oktober 2012.

Gynekologen Denis Mukwege, chefsläkare 
vid Panzisjukhuset i Bukavu, är känd värl
den över för sina insatser för kvinnor i DR 
Kongo som utsatts för sexuellt våld och för 
ett enträget fredsarbete i sitt land. Han har 
bland annat mottagit FN:s pris för mänsk
liga rättigheter, Olof Palmepriset, Clintons 
Global Citizens Award och King Baudouin 
International Development Prize, och har 
nominerats till Nobels fredspris. Sedan 
2010 är Denis Mukwege också hedersdok

tor vid Medicinska fakulteten vid Umeå 
universitet.

Men efter ett brutalt mordförsök mot 
honom den 25 oktober 2012, måste Denis 
Mukwege lämna patienterna vid Panzisjuk
huset. Av säkerhetsskäl tvingas han vistas 
utomlands tillsammans med sin familj. 
Beväpnade män tog sig på kvällen in i hans 
hus och höll hans döttrar gisslan i väntan på 
honom. Svårt chockad och medtagen be
skrev Denis Mukwege efteråt hur gevärspi
por trycktes mot hans huvud när han kom 
hem, hur döttrarna inne i huset hörde skott 
brinna av och trodde att han var död. Men 
hur han som genom ett under överlevde.

– Jag förstår inte varför detta gjordes mot 
mig. Jag vill skydda befolkningen i mitt 
land, och blir själv utsatt för detta våldsdåd, 
säger han.

Panzisjukhuset byggdes upp med stöd 

av bland andra biståndsorganisationen 
PMU och Sida, och drivs av en kongolesisk 
pingströrelse, Cepac.  Sjukhuset invigdes 
år 2002 och PMU har sedan dess varit med 
och finansierat med driftsbidrag, läkarut
bildning, utrustning och projekt. Projekt för 
kvinnor som utsatts för sexuellt våld, eller 
av andra orsaker har svåra gynekologiska 
problem, drivs av PMU med finansiering 
av Echo. 

ökning av sexuellt våld
Hundratusentals kvinnor har drabbats 
av sexuellt våld i landet och sedan en tid 
tillbaka märks åter en ökning. Varje år tar 
sjukhuset emot cirka 3 000 kvinnor, varav 
2 000 för kirurgiska ingrepp och annan 
vård efter våldtäkter. Vid sjukhuset vårdas 
också kvinnor för svåra förlossningsskador, 
exempelvis fistlar. Dessa problem är vanliga 

”De försökte tysta min röst för de röstlösa.”

Panzisjukhuset är en plats för 

fred, dit alla är välkomna och 

doktor mukwege kommer att 

fortsätta sitt arbete där.
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i landet på grund av brist på kunskap och 
tillgång till mödrahälsovård. Sjukhuset 
är det enda i provinsen som kan erbjuda 
behandling vid grava gynekologiska skador 
och patienter refereras även hit från närlig
gande provinser och grannländer.

Tomrummet var stort efter Denis 
Mukwege vid Panzisjukhuset, berät
tar Ellinor Ädelroth, professor emerita i 
lungmedicin från Umeå, och verksam som 
läkare vid Panzi.

– Doktor Mukwege betyder nästan allt 
för sjukhuset, säger hon. Patienterna söker 
sig först till honom, för att sedan hänvisas 
vidare till andra läkare. Han är inte bara 
doktor, utan även själasörjare, med en 
helhetssyn på sina patienter. Han skulle 
aldrig överge kvinnorna och det arbete han 
byggt upp.

Personalen vid Panzisjukhuset har burit 
röda band i protest mot mordförsöket på 
Doktor Mukwege och kommer att fortsätta 
med det ända tills han nu är tillbaka och 
kan fortsätta sitt arbete. Från Panzi har man 
också i en skrivelse krävt FN:s agerande för 
att de skyldiga ställs till svars och att Denis 
Mukwege ska kunna arbeta i trygghet. At
tentatet har fördömts av såväl FN:s general
sekreterare Ban Kimoon, som flera andra 
av världens ledare, men Ellinor Ädelroth 
menar att det krävs större påtryckningar:

– Hittills har landets regering inte gjort 
något för att sätta fast förövarna, vilket säger 
en hel del om situationen i landet.

140 000 människor på flykt
Våldet och striderna i östra Kongo har den 
senaste tiden eskalerat. I samband med 
att rebellgruppen M23 intog huvudstaden 
Goma drevs över 140 000 människor på 
flykt i ett läge där det redan tidigare fanns 
över en halv miljon internflyktingar i 
Nordkuvu. Situationen är nu akut i flyk
tinglägren, med ständiga rapporter om 
dödsfall, övergrepp och risk för koleraepi
demi. Arbetet vid Panzisjukhuset fortsätter, 
men de senaste oroligheterna har inneburit 
att många patienter inte vågat ta sig dit för 
att få vård. 

– Konflikten i DR Kongo får alldeles för 
lite uppmärksamhet. Det krävs ett mycket 
kraftfullare agerande från omvärlden, för 

att få Kongos regering att ta ansvar för 
befolkningen, menar Ellinor Ädelroth.  

Doktor Mukwege har i många år drivit 
opinion för att landets egen regering och 
omvärlden ska verka för att den blodiga 
konflikt som det senaste decenniet skördat 
över fem miljoner 
människoliv, äntligen 
ska få ett slut. Hans 
önskan är att mord
försöket på honom 
ska fästa omvärldens 
ögon på den situa
tion som befolkningen i hans land lever 
under. Det som inträffade ska inte ha 
skett förgäves.

– Om jag, som bara bor hundra meter 
bort från högkvarteret för FN:s fredsbe
varande styrka Monusco, kunde drabbas, 
hur stor är då inte otryggheten och rädslan 
hos kvinnorna ute i byarna som lever 
under denna laglöshet. Det som hände 
mig händer människor i det fördolda varje 
dag och det måste världen få veta, säger 
Dr Mukwege. Landets rättssystem måste 
reformeras och konflikterna få en lösning. 

Vid ett besök i Sverige efter mordför
söket talade han om hur landets straff 
frihet är total och om oron för att också 
Panzisjukhuset ska attackeras.

– Vi är där för att hjälpa och återupp
rätta dessa kvinnor, men vad händer om 

vi inte längre kan 
skydda dem och 
sjukhusets personal, 
undrade han. 

Även om Dr 
Mukwege inser att 
han måste ändra sitt 

sätt att leva, bli mer försiktig för sin och 
familjens skull, så är han fast besluten att 
att inte svika sina patienter vid Panzisjuk
huset trots det hot han lever under. 

– Panzisjukhuset är en plats för fred, 
dit alla är välkomna och jag kommer 
att fortsätta mitt arbete där. Jag slutar 
aldrig att predika fred. Min strategi är 
att besvara hatet med ännu mer kärlek, 
visa att hatet aldrig kommer att segra. Att 
förmedla kärlek är för mig att vårda de 
sjuka och ge dem ett hopp. 
NOOMI LIND

denis mukwege, som bl a tilldelats 
Fns pris för mänskliga rättigheter och 
olof Palme priset, var 2009 en av gäst-
föreläsarna vid medicinska riksstämman.

ENORMA HjäLpbEHOV
de humanitära behoven är enorma i östra 
kongo och Pmu har startat en insamling  
för att kunna stärka sina insatser vid Panzi-
sjukhuset och för flyktingar. 

Min strategi är att 
besvara hatet med ännu  
mer kärlek, visa att hatet 
aldrig kommer att segra.

FO
T

O
: R

O
G

ER
 SV

A
N

ELL



22  sls aktuellt nr 1 2013

Oestring® (estradiol) är en lokalt verkande vaginal ring som utsöndrar 7,5 µg östradiol per dygn. Oestring, 
som byts var tredje månad, ger en jämn och kontinuerlig dos.

Ref: 1. Oestring SPC. 2. Smith P et al. Maturitas 1993; 16: 145–54. 3. Lose G. et al. Br J Obstet Gynecol 2000; 107: 1029–34. 
4. Hormon behandling i Klimakteriet, ARG-Rapport 2010, nr 67, sid 46. 5. Eriksen Bjarne, Am J Obstet Gynecol, Vol 180, Number 
5, May 1999, 1072–1079.

Oestring® (estradiol) RX. Ingår i läkemedelsförmånen, se www.fass.se. Indikation: Substitutionsterapi vid lokal östrogenbristsym-
tom. Förpackningar och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar. 1 styck foliepåse. Datum för översyn av produktresumén: 
2008-09-18. För ytterligare information: www.fass.se och www.pfizer.se

•  Dokumenterad effekt på urogenitala  
symtom såsom torrhet, klåda, sveda,  
dyspareuni, täta urinträngningar och  
recidiverande urinvägsinfektioner2–5

•  Byts var tredje månad1

Oestring – lokal östrogenbehandling  
med låg och jämn frisättning1 
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I flera afrikanska länder växer ekonomierna 
och människor blir friskare. Detta är 
tvärsemot den bild som vi hade för tio år 
sedan. Då såg Afrika ut att vara kontinen

ten som var på väg att dö i hiv/aids. 
År 2002 hade bara 100 000 människor tillgång 

till hiv/aids behandling i Afrika – idag är siffran 
över fem miljoner. Vi har gått från en situation 
med död och hopplöshet till en situation med 
möjligheter och framtidstro. 

Det är i Afrika vi idag också hittar några av värl
dens snabbast växande ekonomier. Finns det ett 
samband? Några vetenskap
liga studier har vi inte men 
det är ganska naturligt att 
tänka sig lite förenklat att 
friskare människor produ
cerar mer och kostar mindre 
i sjukvårdsutgifter. 

Dagligen smittas dock 
fortfarande 7 000 män
niskor i världen med hiv. 
Detta är en tyst humanitär katastrof som drabbar 
kvinnor och flickor särskilt hårt.  Liksom att mer 
än 300 000 kvinnor varje år dör i samband med 
förlossning och graviditet varav 99 procent i de 
fattigaste länderna i världen.

påtagliga förbättringar
Under de senaste 20 åren har vi dock sett påtagliga 
förbättringar vad gäller hälsosituationen i världen. 
Barnadödligheten har sjunkit med ca en tredjedel 
sedan 1990. Nya beräkningar från FN visar också 
att mödradödligheten i utvecklingsländerna har 
gått ner med 34 procent. Dessa framsteg har dock 
varit ojämnt fördelade i världen och inom länder, 
och en stor del av denna positiva utveckling 
grundas i Kina och Indien. Graden av fattigdom 
är där fortfarande stor särskild i de länder som är 
drabbade av långvariga konflikter och humanitära 
kriser.

Vilken roll kan svenskt bistånd spela? 
Sverige kan bidra med pengar till utökad hälsoser
vice i fattiga länder för att kvinnor och barn ska 
överleva. Vi kan också bidra till organisationer 
som WHOs arbete med att ta fram ny kunskap och 
vad som fungerar ännu bättre. Och vi kan enga
gera svenska och internationella företag i att satsa 
på sina anställdas hälsa.

Det är viktigt att ta fasta på det enkla och det vi 
vet fungerar. Omkring 257 miljoner barn har vacci
nerats det senaste tio åren med hjälp av bidrag från 
den globala vaccinalliansen, GAVI, och 5,4 miljo
ner barns liv har räddats.  Förbättrad hälsa handlar 
om tillgång till vaccinationer och läkemedel men 
självklart också om att hälso och sjukvårdssyste
men måste fungera. Det behövs personal med rätt 
kompetens och det behövs bra logistiksystem. 

Om vi ska kunna minska mödradödligheten i 
värden så räcker det inte med dessa enkla lösning
ar då måste vi få hela vårdkedjan av mödravård, 

den utbildade barnmor
skan och förlossnings
kliniken att fungera. 
Och detta kräver mer 
långsiktiga och komplexa 
satsningar.

Vi har idag en god kun
skap om vilka faktorer 
som påverkar människors 
hälsa. Vi vet att tillgång 

till undervisning, kvinnor möjlighet till en egen 
inkomst, infrastruktur och miljöfaktorer är av stor 
betydelse. 

Att kvinnor i Dhaka i Bangladesh idag har bättre 
utbildning och större chans till arbete än för 20 
år sedan har påtagligt bidragit till både minskad 
barna och mödradödlighet. 

Komplex verklighet
Detta innebär att vi har en komplex verklighet att 
förhålla oss till. Det räcker inte med att säkerställa 
att exempelvis vaccinationer sker, vi måste även se 
till frågor kring forskning, innovation, långsiktig 
finansieringen, sambanden mellan hälsa och fattig
dom, samt att rätt prioriteringar görs över tiden.

Investeringar i hälsa är inte bara en kostnad för 
samhället utan en förutsättning för ekonomisk 
utveckling och minskad fattigdom i världens lågin
komstländer. 

Slutligen, många av de stora ödesfrågor vi arbe
tar med i dag och jag tänker främst på klimatfrå
gan och behovet av bärkraftiga lösningar, handlar 
ju faktisk om att möjliggöra för människor att leva 
mer hälsosamma och friskare liv. Tillgång till vat
ten, bra mat och klimatmässigt bättre och renare 
energiförsörjning är ju intimt förknippat med hur 
vi kommer att må i framtiden. 
ANDERS NORDSTRöM

Global hälsa – en viktig 
och spännande fråga

anders nordström är 
ambassadör för Global 
hälsa vid ud:s enhet för 
multi lateralt utvecklings-
samarbete. under 2010 var 
han hiv/aidsambassadör 
vid samma enhet. mellan 
2008 och 2010 var han 
Sidas generaldirektör. 
dessförinnan var han 
bland annat biträdande 
generaldirektör för Who 
i Genève och 2006 – 2007 
tillförordnad generaldirektör. 
anders nordström har 
tidigare också varit chef 
för Sidas hälsosektion 
och exekutivdirektör för 
den Globala fonden för 
aidsbekämpning. 

Investeringar i hälsa är 
inte bara en kostnad för sam
hället utan en förutsättning 
för ekonomisk utveckling och 
minskad fattigdom i världens 
låginkomstländer.
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kRönika

Oestring® (estradiol) är en lokalt verkande vaginal ring som utsöndrar 7,5 µg östradiol per dygn. Oestring, 
som byts var tredje månad, ger en jämn och kontinuerlig dos.

Ref: 1. Oestring SPC. 2. Smith P et al. Maturitas 1993; 16: 145–54. 3. Lose G. et al. Br J Obstet Gynecol 2000; 107: 1029–34. 
4. Hormon behandling i Klimakteriet, ARG-Rapport 2010, nr 67, sid 46. 5. Eriksen Bjarne, Am J Obstet Gynecol, Vol 180, Number 
5, May 1999, 1072–1079.

Oestring® (estradiol) RX. Ingår i läkemedelsförmånen, se www.fass.se. Indikation: Substitutionsterapi vid lokal östrogenbristsym-
tom. Förpackningar och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar. 1 styck foliepåse. Datum för översyn av produktresumén: 
2008-09-18. För ytterligare information: www.fass.se och www.pfizer.se

•  Dokumenterad effekt på urogenitala  
symtom såsom torrhet, klåda, sveda,  
dyspareuni, täta urinträngningar och  
recidiverande urinvägsinfektioner2–5

•  Byts var tredje månad1

Oestring – lokal östrogenbehandling  
med låg och jämn frisättning1 
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Pfizer AB. 191 90 Sollentuna. 08-550 520 00. www.pfizermedica.se/gynekologi. www.oestring.seFör en bra känsla
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Nya läkarutbildningen under lupp

Läkarstudenter från Göteborg 
och Lund har slagit larm om att 
det råder brist på handledare 
efter att antalet läkarstudenter 
per termin har utökats. 
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Som nyutexaminerad läkare från Slove
nien är det svårt att anpassa sig till det 
svenska sjukvårdssystemet berättade 
Urska Bonnovier, till vardags ATstudie
rektor i Gävle. Hon fick själv sätta ihop 
ett introduktionsår under vilken tid hon 
arbetade med sin legitimation. Hela Eu
ropa går mot en sexårig läkarutbildning 
där examination innebär legitimation 
som i Slovenien berättade Matti Ehladari. 
Det är nödvändigt att vi anpassar oss 
till internationell standard för att kunna 
behålla vår konkurrenskraft. 

Regionala skillnader 
AT i dess gällande form kan inte kvali
tetssäkras, vilket är ett stort bekymmer 
eftersom regionala skillnader uppstår. 
Om man förlade all utbildning och 
klinisk tjänstgöring innan legitimation 
till universiteten, skulle man i större ut
sträckning kunna granska och säkerställa 
att alla läkarstudenter i Sverige erhåller 
samma kompetens. Att läkarutbildningen 
behöver utredas och förnyas fick medhåll 
från både studenter, kliniska handledare 
och vår panel. 

AT har ändå tjänat ett viktigt syfte i 
att dels ge nyutexaminerade läkare en 
bred grund inom flera specialiteter, dels 
en helhetssyn för människan. Handle
dare från psykiatri och allmänmedicin 
uttrycker farhågor inför en förkortad 
tjänstgöringstid innan ST i form av preST. 
Därtill kommer ATläkare i kontakt med 
flera specialiteter och kan bilda sig en 
uppfattning om det är något de skulle 
vilja specialisera sig i, både ur social och 
intressesynpunkt. Enligt Stefan Lindgren 
ska en större del av den kliniska tjänstgö
ringen förflyttas till grundutbildningen 
med längre placeringar som följd. Genom 
ökad delaktighet i det kliniska arbetet 
ska läkarstudenten kunna få den breda 
kompetens nuvarande läkare får under 
sin AT och utveckla ett intresse för någon 
framtida specialitet. 

För få handledare
För att realisera denna vision bör det 
finnas förslag på praktiska lösningar. Lä
karstudenter från Göteborg och Lund har 
slagit larm om att det råder brist på hand
ledare efter att antalet läkarstudenter per 

termin har utökats. Med längre placeringar 
kommer man inte heller i kontakt med alla 
subspecialiteter, vilket innebär begränsad 
förståelse för andra specialiteters arbete. 

Hur ska den nya läkarutbildningen 
kunna garantera kliniskt kompetenta 
handledare åt alla läkarstudenter?

Ett kliniskt tjänstgöringsår innan ST 
med legitimation skulle överbrygga gapet 
mellan olegitimerade AT läkare från Sveri
ge och nyanlända ST läkare från utlandet. 
Samma stöd, samma introduktion, samma 
lön för alla nyutexaminerade läkare oavsett 
land skulle vara några incitament för att 
utveckla ett mer rättvist system. Dock 
kvarstår många frågor som måste utredas 
vidare. 

Ska preST vara en del av ST eller fri-
stående som AT? Vem ska bestämma 
vad som ska ingå i en preST? 

I Danmark finns det ett liknande 
system där läkaren sätter samman ett 
introduktionsår själva. Fördelen är att 
introduktionsåret kan utifrån intresse välja 
placeringar som gynnar framtida specia
liteten. Nackdelen är att framtidens läkare 
än mindre kommer i kontakt med andra 
delar av sjukvården. 

Frågan är hur vi ska kunna värna om vår 
framtida läkarroll, där vi har kompetens 
inom ett område, men behåller vår helhets
syn över människan.  

LONG LONG cHEN
Kandidatföreningens ordförande 2012

UTbILDNING Läkarutbildningen genomgår just nu den största granskningen 
sedan 1950-talet. Som huvudman för expertgruppen sitter Stefan Lindgren, 
tillika ordförande i SLS Utbildningsdelegation, tillsammans med vår stu-
dentrepresentant, Matti Ehladari. Under Riksstämmans sista dag erbjöds 
läkarstudenter och läkare att diskutera och framföra sina åsikter direkt till 
expertgruppen i ett symposium ordnat av Kandidatföreningen. 
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Läkarutbildningen är livslång
Stefan Lindgren kommenterar symposiets frågor 

Den nya läkarutbildningen ska på ett 
bättre sätt än idag förbereda den nyut
examinerade läkaren för de arbetsupp
gifter som väntar i morgondagens hälso 
och sjukvård och för att säkerställa den 
fortsatta utvecklingen av det medicinska 
kunskapssamhället. Förslaget baseras 
på en sammanhållen utbildning med 
tydlig progression med universitetet som 
ansvarig huvudman och med Högsko
leverket som tillsynsmyndighet. Den 
professionella kompetens som ska vara 
dokumenterad av alla studenter vid 
examenstillfället definieras i examens
ordningen. Den utgör i sin tur grund för 
Socialstyrelsens prövning av om legiti
mation kan utfärdas. 

Verksamhetsintegrerat lärande inom 
hälso och sjukvårdens alla arenor, med 
särskild betoning av första linjens sjuk
vård, får en central plats i utbildningen. 
Även detta moment karakteriseras av 
progression och tydliga professionella 
arbetsuppgifter, i samverkan med andra 
vårdyrkeskategorier. Utformningen 
sker i nära samverkan med hälso och 
sjukvården som garanterar kvaliteten i 
lärandemiljöerna inom de upplåtna verk
samheterna. Kvaliteten och omfattning
en av handledningen är också ett ansvar 
för respektive lärosäte i samverkan med 
sjukvårdshuvudmannen.

Kompetensmål
Utbildningen utgår således från den 
kompetens studenten ska uppnå, dvs. 
de uppgifter han eller hon ska kunna 
hantera på olika sätt 
enligt examensordning
ens krav. Den detalje
rade uppläggningen av 
utbildningen bestäm
mes av respektive 
lärosäte, vilket också 
inkluderar hur de olika 
utbildningsämnena kommer till uttryck. 
Betydelsen av psykisk ohälsa betonas 
särskilt i rapporten. Det är angeläget 
att den kompetens och erfarenhet som 
har byggts upp kring handledning och 
examination av ATläkare i fortsätt
ningen överförs till den grundläggande 
utbildningen. 

Ett ständigt lärande
Läkarutbildningen är livslång, från för
sta dagen på läkarprogrammet till den 
dag då läkaren avslutar sin yrkesverk
samhet. Den grundläggande utbildning
en måste därför samplaneras med  ST 
och fortbildning. Övergången till ST är 
särskilt viktig eftersom mer än hälften av 
de svenska legitimationerna utfärdas till 
läkare med examen från andra länder. 
Utredningen diskuterar därför hur in
troduktionen till ST kan utformas för att 
för alla läkare utgöra en stödjande och 
utvecklande övergång från den grund
läggande utbildningen. Denna sk. BasT 

är dock inte i 
övrigt en del av 
utredningen och 
ingen förutsätt
ning för utred
ningens förslag 
om en sexårig 
utbildning 

fram till läkarexamen och legitimation. 
Utformningen av introduktionstjänsten 
kommer att behöva utredas i särskild 
ordning tillsammans med  huvudman
nen, Socialstyrelsen, universiteten och de 
professionella organisationerna.  

STEFAN LINDGREN
Regeringens särskilde utredare av läkarutbildningen

Läkarutbildningen är 
livslång, från första dagen 
på läkarprogrammet till den 
dag då läkaren avslutar sin 
yrkesverksamhet.

Stefan Lindgren, utreder läkarutbildningen

Sök Asklepiospriset
Läkaresällskapet och kandidat- 
föreningen delar årligen ut två 
priser till läkarstudenter eller 
läkare före legitimation för bästa 
publicerade artikel, 15 000 kronor, 
samt för bästa projektarbete,  
10 000 kronor. Välkommen med 
din ansökan före den 15 juni 
– ansökan via www.sls.se. mer 
information: monica.winden@sls.se 
08-440 88 66

Hippokratespriset
NOMINERA hippokratespriset för etik i 
klinisk verksamhet är 20 000 kr. 

Priset tilldelas den som har etisk 
medvetenhet, är kliniskt verksam och 
aktiv i undervisningen samt en förebild 
för kollegor, medarbetare och studen-
ter. Priset delas ut av Svenska Läkare-
sällskapet sedan 2003. ojämna år delas 
priset ut till en man.

känner du någon läkare som passar 
in på dessa kriterier får du gärna föreslå 
den personen som mottagare av årets 
hippokratespris. du mejlar hans namn 
och kontaktuppgifter tillsammans med 
dina egna och en referenspersons.

Priset, 20 000 kronor och clarence 
Blomquist-medaljen i silver, delas ut 
efter förslag från SLS delegation för 
medicinsk etik. Välkommen med förslag 
till mottagare av priset före den 1 maj!

mer information: agneta.ohlson 
@sls.se, 08-440 88 75, eller kristina 
Söderlind Rutberg, tf ordförande Läka-
resällskapets etikdelegation,  
070-620 60 48.

Ansök om resebidrag!
UTOMLANDS Resebidrag kan sökas av 
odisputerad eller disputerad medlem i 
SLS för aktivt deltagande i internationell 
vetenskaplig kongress eller för forsk-
ningsvistelse utomlands.

observera att man måste ha varit 
medlem även året före ansökningsåret 
för att kunna söka. mer information: 
monica Windén, monica.winden@sls.se, 
08-440 88 66 .

ansökningsperioder: 1 februari –  
30 april och 15 augusti–15 december
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Dit intresset styr
pRObLEMLöSNING Genom att tidigt 
utsätta sig för miljöer där man 
tvingas lösa problem på nya sätt 
och diskutera med människor av 
en annan föreställningsvärld kan de 
frågor som intresserar dig förstås på 
en djupare nivå.

Vi tycks vara ganska säkra på att vårt 
medvetande genom hjärnans nervceller 
har någon slags relation till omvärlden. 
Om så är fallet, hur kan nervcellernas alla 
olika molekyler koordineras till att länka 
samman medvetande och omvärld? 

Det var frågan hur människan hänger 
ihop med världen som fick mina post
gymnasiala studier att gå via läkarlinjen 
i Göteborg till filosofi i Cambridge och 
sedan forskning vid Johns Hopkins Uni
versity i USA. 

Språkfilosofi och molekyler
Förutom filosofin väckte gymnasiet min 
fascination för hur molekyler fungerar 
i en biologisk miljö. Läkarlinjen blev ett 
naturligt val och trots att jag inte visste vad 
”forskning” betydde började jag undersöka 
uttrycket av moderkakans glykolipider 
redan under första terminen. Allt inom 
medicinen, inklusive det kliniska arbetet 
med patienter, var fantastiskt roligt. Sam
tidigt växte en känsla av att naturveten
skapen endast kunde erbjuda ett begränsat 
perspektiv, på hur hjärnans funktion kan 
förstås. Efter fem år på läkarlinjen sökte 
jag därför till kandidatprogrammet för fi
losofi på Cambridge University i England. 

Efter avlagd examen kom jag tillbaka 
till Göteborg för läkarlinjens sista termin. 
Min forskning hade under tiden tagit mig 
till USA där jag hade fastnat speciellt för 

Johns Hopkins University. Johns 
Hopkins har ett brett kunnan

de inom biokemi och neu
rovetenskap. Direkt 

efter läkarexamen 
stod resväskorna 

återigen pack
ade och det 

bar iväg till 
Baltimore 

för en 
dokto

randtjänst inom den molekylära bakgrun
den till centralnervös synaptisk plasticitet.

Erfarenheter utvecklar
Att stöpas i tre olika utbildningssystem har 
självklart sina avigsidor. Flera personer 
frågade vad nyttan var att till läkarutbild
ningen lägga filosofi. Och varför ska du åka 
till USA när Sverige kan erbjuda god såväl 
klinisk verksamhet som forskning? Dess
utom förlorar du flera år i tid och pengar 
jämfört med de kamrater som utan uppehåll 
påbörjar AT. För mig var svaret enkelt. Det 
är vår plikt att varhelst söka den kunskap 
som bäst kan hjälpa att svara på de frågor du 
vill ägna ditt liv åt att besvara. Ofta, liksom 
i mitt fall, finns denna utanför Sverige och 
utanför traditionstyngda gränsdragningar 
inom akademin. 

Fördelar med alternativ problemlösning
Genom postdoc eller gästperioder som 
kliniker tar många medicinare sig ut till 
framförallt övriga Europa och USA. Det sägs 
att växa upp som tvåspråkig inte bara ger en 
möjlighet att göra sig förstådd i två kulturer.  

Det gäller att utsätta sig för miljöer där du 
tvingas lösa problem på nya sätt och diskute
ra med människor av annan föreställnings
värld. På så sätt kan de frågor ditt intresse 
har väckt förstås på en djupare nivå. Detta är 
nödvändigt för att sedan själv kunna bidra 
med nya kunskaper och erfarenheter till 

samhället. Förhoppningsvis har den här 
artikeln visat att alternativ till den vanliga 
vägen grundutbildningAT/PhDST både 

på lång och kort sikt kan vara till stor hjälp 
för din läkargärning. Till exempel kan en 
tidig internationalisering utgöra ett viktigt 
komplement i din grundutbildning eller 
forskarkarriär.  
OLOF LAGERLöF
Medlem i SLS och en av initiativtagarna till 
Kandidatföreningen

En tidig internationali
sering kan utgöra ett viktigt 
komplement i din grund
utbildning eller forskar
karriär.
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KLINISK FORSKNING I år är det 55 år se-
dan den första pacemakern opererades 
in på en människa. Det skedde i Sverige 
och bakom låg kirurgen Åke Senning 
och uppfinnaren Rune Elmqvist men 
också en ovanligt envis kvinna.

Hon heter Else Marie Larsson och hade 
en man som var svårt hjärtsjuk. Arne H 
W Larsson led av Stokes Adams syndrom, 
det vill säga plötsliga attacker av yrsel och 
medvetandestörning beroende på att hans 
puls gick ner till 20 slag per minut.

Orsaken var en störning i hjärtats för
måga att leda elektriska impulser mellan 
förmak och kammare. I september 1958 låg 
han inlagd på Karolinska Sjukhuset sedan 
flera månader och Else Marie Larsson hade 
det besvärligt, ensam med två små barn.

– Livet var en mardröm, människan 
du älskar kommer att dö ifrån dig, dina 
barn kommer inte att ha en far och du är 
hemmafru utan inkomster, säger den idag 
89åriga Else Marie Larsson.

En dag satt hon hos hårfrisörskan och 
läste en amerikansk tidning.

– Där stod att man hade uppfunnit en 
apparatur på hjul som man kopplade till 
ett sjukt barn och fick igång hjärtat, berät
tar hon.

Hon vände sig till Arne Larssons läkare, 
professor Henrik Lagerlöf och sa: jag vill 
ta min man till Amerika. Henrik Lagerlöf 
svarade att patienten inte skulle klara en 
sådan resa men att hon kunde få träffa den 

svenske kirurgen som studerat tekniken på 
kliniken i USA. Detta var Åke Senning.

Försökshundar
Det handlade om en extern elektrisk im
pulsgenerator som anslöts med ledningar 
till elektroder som fästade på den vänstra 
hjärtkammarens yta. Åke Senning använde 
metoden i en del djurexperiment. Han 
visade sina försökshundar för Else Marie 
Larsson.

– De sprang omkring där med paket på 
ryggen, säger hon.

Nackdelen med denna teknik var att 
infektioner kunde spridas upp till hjärtat 
via ledningarna som gick ut genom huden, 
vilket Åke Senning också förklarade för 
Else Marie Larsson.

Han berättade att man i framtiden skulle 
kunna operera in pulsgeneratorn under 
huden. Tack vare den då nya tekniken 
med kiseltransistorer kunde generatorn bli 
tillräckligt liten för att opereras in.

Else Marie Larsson ville att tekniken 
skulle prövas på hennes man. Åke Sen
ning sa att detta ligger i framtiden, vi är 
inte där än.

– Men jag sa: jag har fått besked att min 

Pacemakern fyller 55 

FO
T

O
 U

R
 S

T
 J

U
D

E 
M

ED
Ic

A
LS

 A
R

K
IV

man dör, det måste ske nu, berättar Else 
Marie Larsson.

Hon insisterade tills Åke Senning och 
Rune Elmqvist gav med sig.

En skokrämsburk som gjutform
Rune Elmqvist som, utöver att han var 
läkare, var självlärd ingenjör konstruerade 
en primitiv pacemaker som gav impulser 
om två volt under 1,5 millisekund, 70 till 
80 gånger per minut. Den var innesluten i 
aralditepoxy och som gjutform använde han 
en skokrämsburk från British Kiwi.

I oktober 1958 opererades denna, den 
första, pacemakern in på den då 43årige 
Arne Larsson. Det var en öppen bröst
korgsoperation under vilken elektroderna 
syddes fast utanpå hjärtats vänstra kam
mare. Pacemakern, den så kallade pucken, 
placerades under bukhuden, strax nedanför 
den vänstra revbensbågen.

Operationen gick bra, men efter tre tim
mar slutade pacemakern att fungera. En 
andra pacemaker, likadan som den första, 
opererades därför in nästa morgon. Den 
fungerade i en vecka och därefter slutade 
Arne Larsson att få Stokes Adamsattacker, 
trots att pacemakerns impulser inte nådde 
hjärtat eftersom elektroderna inte höll.

Under resten av vad som visade sig bli ett 
långt liv, kom Arne Larsson att behandlas 
med sammanlagt 27 pacemakers, som allt 
eftersom tekniken utvecklades och batte
rierna förbättrades varade längre och längre.

Det var först efter att apparaterna började 
fungera lite längre tid som Else Marie Lars
son kunde känna hopp igen. Bortsett från 
den elektriska retledningsdefekten hade 
Arne Larsson en god hälsa. Han dog av can
cer 2001, och den hade varken att göra med 
hans hjärtsjukdom eller pacemakern.

Han överlevde därmed både Åke Senning 
och Rune Elmqvist. Den enda som fortfa
rande lever är Else Marie Larsson.

Tänker du ibland på att det är på 
grund av dig som andra nu fått möjlig-
het att få ett bättre liv med pacemaker?

– Ja, den tanken har slagit mig. Men 
det är tack vare Åke Senning och Rune 
Elmqvist som det blev verklighet, säger Else 
Marie Larsson.    
AGNETA OLOFSSON

den första pacema-
kern var stor som en 
ishockeypuck och gjöts 
med en skokrämsburk 

som gjutform.

else marie Larsson 
kämpade för sin man 
arne Larssons liv när 
hon övertalade läkarna 
att pröva pacemakern 
på honom.

VetenSkaP

Under resten av vad som 
visade sig bli ett långt liv, 
kom Arne Larsson att be
handlas med sammanlagt 
27 pacemakers.



28  sls aktuellt nr 1 2013

VetenSkaP

FORSKNING Närmare 165 miljoner personer, 
över 38 procent av befolkningen inom EU-
länderna diagnostiseras någon gång under sin 
livstid med psykisk sjukdom i någon form.

Alla borde ha möjlighet till hälsa och därför också 
sjukvård, när hälsan får sig en törn. Det är lika 
självklart som att alla borde ha mat och vatten. 
Tyvärr är det inte verkligheten för alla, varken i 
Sverige eller i andra länder. 

Det förs inte statistik på den psykiska hälsan 
i alla länder men det finns desto fler siffror att 
nämna för att ge en bild av psykisk sjukdom i 
Europa. Närmare 165 miljoner personer, över 
38 procent av befolkningen inom EUländerna 
diagnostiseras någon gång under sin livstid med 
psykisk sjukdom i någon form1. I Sverige har 
trettio procent av alla sjukskrivna diagnostiserats 
med en psykisk sjukdom2. 

Många psykiska sjukdomar kännetecknas av 
förändrad kognition, som till exempel schizofreni 
och autism. Kognition är mentala processer som 
möjliggör att vi kan socialisera, rationalisera, 
planera och minnas, vilka är förutsättningar för 
ett normalt liv. 

Trots omfattande forskning finns det idag inga 
verksamma mediciner mot kognitionsrelaterade 
sjukdomar. Mycket beror på att vi inte förstår hur 
hjärnan utför mentala processer eller hur föränd
ringar i hjärnan kan leda till förändrad kognition 
och psykisk sjukdom. Det är den nya teknologin 

optogenetik som tillåter oss att bryta ny mark och 
ta reda på just dessa samband.

Optogenetiken har på mycket kort tid förändrat 
hur vi kan studera och förstå hjärnan och dess 
sjukdomar. Genom att använda genmodifierade 
virus, exempelvis HIVvirus, kan forskarna föra 
in ljuskänsliga proteiner för att, med hjälp av ljus, 
manipulera hjärnans nervceller och följa vilka 
celler som är direkt involverade i de kognitiva 
processerna. Just nu ligger mycket fokus på att 
kartlägga vad som händer i hjärnan vid psykisk 
sjukdom.

Många hinder i samhället
Marie Carlén, neuroforskare vid Karolinska In
stitutet och nyligen utsedd till Ragnar Söderberg
forskare i medicin, forskar på just kognition med 
hjälp av optogenetik. Hon pratar öppenhjärtigt 
om de många hinder som finns i samhället för 
dem som drabbas av psykisk sjukdom och om de 
svårigheter som finns i hennes roll som forskare.

– Jag vill skapa en större förståelse för psykiska 
sjukdomar genom ökad kunskap om hur hjär
nan fungerar, säger Carlén. Psykisk sjukdom är 
något som borde diskuteras mer också på politisk 
nivå. Stödet till dem som drabbas och till deras 
anhöriga, som också påverkas, är idag svagt och 
kan förbättras. Det handlar om att skapa en större 
förståelse i samhället och att förhindra stigma
tisering av individer som drabbats av psykisk 
sjukdom.

optogenetiken har på mycket kort tid förändrat hur 
vi kan studera och förstå hjärnan och dess sjukdomar. 
Genom att använda genmodifierade virus, exempelvis 
hiV-virus, kan forskarna föra in ljuskänsliga proteiner för 
att, med hjälp av ljus, manipulera hjärnans nervceller och 
följa vilka celler som är direkt involverade i de kognitiva 
processerna. Just nu ligger mycket fokus på att kartlägga 
vad som händer i hjärnan vid psykisk sjukdom.

Jag vet att 
teorierna håller, 
metoden håller, 
nu är det bara 
experimenten 
som måste 
lyckas. När det 
väl händer så 
finns det en 
plattform för 
oss och för 
andra att forska 
vidare från. ’’

’’
marie carlén

Nytt ljus på psykisk ohälsa
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öppna upp för dialog
 – Det finns också ett glapp mellan läkare i den 
kliniska vården och grundforskare i fältet. Som 
forskare skulle jag vilja veta mer om vad som 
faktiskt händer inom kliniken, och mer i realtid 
ta del av de senaste rönen och teorierna om vad 
som karaktäriserar symtom och patienter med till 
exempel schizofreni. Jag antar att det också finns 
läkare som önskar att det fanns möjligheter till 
dialog och utbyte mellan klinik och grundforsk
ning, säger Carlén och fortsätter; Jag tror inte att 
kunskapen inom kliniken är så stor gällande vilka 
experiment som är möjliga inom grundforskning
en. Jag tror inte heller att man vet vilka frågeställ
ningar inom psykiatrin som vi kan adressera. Ett 
exempel på hur det glappet kan överbryggas är 
de lunchseminarier om ”psykiatri och neurove
tenskap”, som Marie Carlén är med och startar 
på Karolinska Institutet. På så sätt kan läkare 
och forskare, som är intresserade av fördjupning 
inom fältet, vara delaktiga och skapa dialog över 
en lunch.

Det är av yttersta vikt att vi förstår hur hjärnans 
celler och nätverk utför normala processer som 
ligger till grund för kognition och för våra beteen

FORSKARSTöD
marie carlén är en av 
åtta utvalda Ragnar 
Söderbergforskare i 
medicin 2012. Ragnar 
Söderbergs stiftelse är 
en privat forsknings-
finansiär som stödjer 
forskning inom medicin, 
ekonomi och rätts-
vetenskap. Förra året 
presenterades den nya 
utlysningen Ragnar Sö-
derbergforskare i medi-
cin som riktar sig mot 
yngre forskare och er-
bjuder femåriga anslag. 
Läs mer om de utvalda 
forskarna på http://www.
ragnarsoderbergsstiftelse.
se/sarskilda-satsningar/
ragnar-soderbergfors-
kare-i-medicin-2012/
index1,138.htm

den. Om vi sedan kan klargöra hur dessa proces
ser förändras vid psykisk sjukdom, kan vi också 
utveckla metoder för att upptäcka tidiga tecken på 
dessa sjukdomar. Förhoppningen är att komma 
dit, och att kunna utveckla behandlingsmetoder 
och läkemedel för att förhindra förloppet. Carlén 
utbrister frustrerat: Det svåraste är att göra det jag 
beslutat mig för att göra. Att lyckas.

 – Jag vet att teorierna håller, metoden håller, nu 
är det bara experimenten som måste lyckas. När det 
väl händer så finns det en plattform för oss och för 
andra att forska vidare från. Då vill jag att meto
den och resultaten ska spridas till så många andra 
forskningslaboratorier som möjligt. Hjärnan är 
komplex, världen är stor och det finns utrymme för 
en stor mängd forskning och till följd av det också 
många nya resultat, avslutar Carlén hoppfullt. 
MONA FIROOzpOUR

1The Size and Burden of Mental Disorders and Other 
Disorders of the Brain in Europe – It’s worse than we 
thought, pressmeddelande från European College of 
Neuropsychopharmacology (ECNP), september 2011
2Reformprogram för svensk psykiatriforskning, utta-
lande från Kungl. Vetenskapsakademien, augusti 2011

Tematiska spår

•  Miljö  •  Palliativ medicin  •  Demens  •  Geriatrisk radiologi  •  Kost och nutrition 
•  Rehabilitering och äldre  •  Närstående  •  Kvalitetsregister  
•  Normalt åldrande, preventiva insatser, läkemedel   
Publikt tema

•  Det goda åldrandet, i samarbete med Det Medicinska Malmö. 
Mat och motion – Att arbeta på äldre dar – Tandvård/munhälsa 
– Hjälpmedel i hemmet – och mycket mer 
Seniorgalan 2013

 • Lördag 1 juni – välkommen till en festlig kväll på Malmö Arena. 
Underhållning och tänkvärda inslag med folkkära artister.

Preliminärt program

29–31 maj  •  Undervisning och utbildning för professionen
31 maj – 1 juni  •  Gemensamma aktiviteter för profession och allmänhet
1 juni  •  Gammal i staden och Det goda åldrandet. Politisk debatt och 
Seniorgalan 2013 

”Ett intressant och 
omfattande program – 
utbildning, utställning, 
upplevelser och debatt – 
Nordens största kon-
gress inom området.”
Ola Björgell, 
kongresspresident 
och regionöver-läkare 
i Skåne

k o n g r e s s  o c h  u t s t ä l l n i n g

•  m a l m ö  a r e n a  •  m a l m ö m ä s s a n

•  2 9  m a j – 1  j u n i  •  2 0 1 3

S iC

”Ett intressant och omfattande 
program – utbildning, utställning, 
upplevelser och debatt – Nordens 
största kongress inom området.” 

Ola Björgell, kongresspresident 
och regionöverläkare i Skåne

Samarbetspartner Det goda åldrandet

För mer information och 
anmälan www.senioricentrum.se

s e n i o r  i  c e n t r u m



30  sls aktuellt nr 1 2013

SÄkeR VÅRd

Skador  
i vården
KVALITET prestationsbaserad patientsä-
kerhetssatsning berör bland annat om-
rådena förbättrad vårdhygien, minskad 
antibiotikaförskrivning, implementering 
av IT-stöd, mätning av patientsäkerhets-
kultur samt införandet av arbetssätt 
och metoder för att minska risker med 
läkemedelshantering.

Staten och Sveriges Kommuner och Lands
ting (SKL) har träffat en överenskommelse 
gällande perioden 2011–2014 för att öka sä
kerheten i vården. Överenskommelsen ska 
stärka landstingens patientsäkerhetsarbete 
med ekonomiska incitament. Den presta
tionsbaserade patientsäkerhetssatsningen 
berör bland annat områden som förbättrad 
vårdhygien i syfte att minska antalet vårdre
laterade infektioner, minskad förskrivning 
av antibiotika för att minska antibiotika
resistens, implementering av ITstöd som 
stödjer patientsäkerhetsarbetet, mätning av 
patientsäkerhetskultur och införandet av 
arbetssätt och metoder för att minska risker 
med läkemedelshantering.

Strukturerad journalgranskning
Ett sätt för sjukhus och landsting att 
långsiktigt följa resultaten av satsningen är 
att arbeta systematiskt med strukturerad 
journalgranskning. Två av ledamöterna i 
Svenska Läkaresällskapets kommitté för 
säker vård, Urban Nylén och Hans Rutberg, 
har på uppdrag av SKL deltagit i ett arbete 
som syftar till att utveckla metoden och att 
sammanställa en rapport om skadenivån 
i svensk hälso och 
sjukvård. 

Strukturerad 
journalgranskning 
innebär att doku
mentationen från ett 
urval av avslutade 
vårdtillfällen systematiskt granskas retro
spektivt enligt en strukturerad metod med 
syfte att identifiera skador och vårdskador, 
dvs. skador som bedömts vara möjliga att 
undvika. Genom att identifiera markörer – 
journaluppgifter som kan indikera en skada 
– identifierar granskarna skador. Resultatet 
av granskningsarbetet sammanställs så att 

typ och frekvens av skador kan överblickas. 
Granskningsresultatet blir ett underlag för 
ett utvecklingsarbete, som syftar till att öka 
patientsäkerheten.

Under en tremånadersperiod, januari
mars 2012, granskades 3 900 journaler från 
samtliga akutsjukhus i Sverige. Syftet med 
att rapportera in resultaten från sjukhusen 
var att säkerställa att metoden används på 
alla akutsjukhus och att alla sjukhus har 
möjlighet att rapportera1.

Vårdrelaterade infektioner vanligast
Antalet patienter med skador var 527 och 
antalet identifierade skador 645, vilket 
innebär ett genomsittligt antal skador per 
skadad patient på 1,2. Den vanligaste typen 
av skador var vårdrelaterade infektioner 
(39,5 procent). Därefter följde läkemedelsre
laterade skador, 12.2 procent och kirurgiska 
skador, 11 procent. Den vanligaste vård
relaterade infektionen var urinvägsinfek

tion (ca 30 procent). 
Andelen skador 
orsakade av vårdre
laterade infektioner, 
felaktig läkemedels
hantering, fall och 
trycksår var ungefär 

två tredjedelar av det totala antalet skador. 
För att förebygga dessa skador har SKL ta
git fram evidensbaserade åtgärdsprogram.

Ungefär 95 procent av alla skador var 
lindriga, men i en del fall krävdes ex
tra sjukhusvård. Omkring 5 procent av 
skadorna var allvarliga och bidrog till en 
permanent skada eller en livshotande situa

tion för patienten. Granskningen indikerar 
att skador markant förlänger vårdtiderna i 
alla åldersgrupper. 

Skilj på skador och vårdskador
Det är viktigt att skilja mellan skador och 
vårdskador när man tolkar resultaten. I 
sjukvården måste man alltid väga nyttan 
med en behandling mot eventuella skador 
som kan uppstå. En skada kan till exempel 
vara en konsekvens av en livsuppehållande 
behandling, dvs. det som ofta inom sjuk
vården betecknas som en komplikation. 
Om skadan däremot hade gått att undvika 
kallas den vårdskada. I denna granskning 
går det inte att säkert urskilja vårdskador 
ur materialet. 

Denna undersökning visar att SKL:s 
inriktning när det gäller att ta fram och 
sprida evidensbaserade åtgärdsprogram för 
att öka säkerheten i vården är fokuserad 
på de vanligast förekommande skadorna. 
Landstingen och regionerna behöver dock 
lägga ned mer kraft på att systematiskt 
tillämpa åtgärdsprogrammen i det dagliga 
arbetet. Hela rapporten finns att läsa via 
följande länk: www.skl.se/vi_arbetar_med/
halsaochvard/patientsakerhet/nyhetsarkiv/
journalgranskning-2012.  
URbAN NyLéN, HANS RUTbERG

1Resultaten indikerar att skador kunde på-
visas i 13,5 procent av de granskade vårdtill-
fällena. Könsfördelningen i de 3 900 gran-
skade journalerna var 53 procent kvinnor 
och 47 procent män. Genomsnittsåldern för 
män var 68 år och för kvinnor 67 år.

SÄkeR VÅRd

I sjukvården måste man 
alltid väga nyttan med en 
behandling mot eventuella 
skador som kan uppstå. 
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Boka in årets patientsäkerhetsdag den 3/10pATIENTENS SäKERHET  – VÅRT ANSVAR. den mänskliga faktorn och ledarskapets betydelse 
för säker vård – lär vi oss av våra misstag? mer info: www.sls.se 
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Nominera kandidater 
till SLS vetenskapliga 
priser för 2013
pRISER Svenska Läkaresällskapet delar, 
som belöning och uppmuntran, varje år 
ut priser och medaljer till etablerade 
forskare som utmärkt sig genom god 
medicinsk forskning, exempelvis enastå-
ende resultat eller välskrivna artiklar. 

Vi vill gärna att just du nominerar dessa 
personer – en forskande arbetskamrat, 
kollega eller vän, till något av Läkaresäll-
skapets priser. det går också utmärkt att 
skicka in ett tävlingsbidrag från din egen 
forskningsgrupp till någon av de fonder 
som belönar opublicerade artiklar.

Välkommen med förslagen senast den  
1 mars 2013 till SLS, att monica Windén, 
Box 738, 101 35 Stockholm. mer info: 
monica.winden@sls.se, 08-440 88 66.

I år delas följande priser ut: 
jubileumspriset, ca 150 000 kr som 
belönar värdefulla, ”av svenska med-
borgare, författade skrifter över ämnen 
tillhörande det medicinska forsknings-
området”.

Alvarengas pris, ca 30 000 kr, som 
belönar ”värdefulla, av svenska med-
borgare författade, till tävlan inlämnade 
otryckta skrifter över ämnen tillhörande 
det medicinska forskningsområdet”. 

Hambergers pris, 20 000 kr, för fram-
stående vetenskapliga insatser till yngre 
forskare inom otorhinolaryngologi.

Ellis och Ivar janzonz pris, 70 000 
kr, för att främja vetenskaplig forskning 
inom dermatologi och venereologi

Lennmalms pris och medalj, 50 000 
kr, till en yngre forskare för ”förtjänst-
fulla arbeten över ämnen tillhörande det 
neurologiska, försäkringsmedicinska eller 
det syfilidologiska forskningsområdet”.

Särskilda sakkunniga utser  
pristagare till:
David Ingvars pris, ca 30 000 kr, för 
goda insatser inom klinisk neuroveten-
skap. mottagaren föreslås av sektionerna 
för neurologi, klinisk neurofysiologi, 
neurokirurgi och Psykiatri.

Erna Ebelings pris, ca 30 000 kr, som 
främjar forskning och utveckling inom 
medicinsk fysik och medicinsk teknik 
mottagaren föreslås av Sektionen för 
medicinsk teknik och fysik.

bengt I Lindskogs pris för medi-
cinsk språkvård, ca 15 000 kr. mot-
tagaren föreslås av SLS kommitté för 
medicinsk språkvård.

medLemSinFoRmation

FRÅN VD Läkaresällskapet ska genom 
er medlemmar göra sitt bästa för att 
driva vetenskap, utbildning, etik och 
kvalitet inom hälso- och sjukvården 
framåt.

Den första tiden som ny VD för Svenska 
Läkaresällskapet har varit innehållsrik.  
Det är väldigt roligt att vistas i vårt fina 
hus och inse hur många fascinerande kun
skapsaktiviteter och möten som äger rum, 
med det gemensamma syftet att bidra till 
utveckling i svensk hälso och sjukvård!

Utvecklingsområden och mål,  
internt och externt
Kansliet spelar en viktig roll för att nå 
viktiga mål för SLS verksamhet. När det 
gäller att förklara för våra medlemmar och 
omvärlden vad SLS vill och kan göra som 
en oberoende och starkt förankrad aktör 
i svensk hälso och 
sjukvård, kan vi öka 
tydligheten. Det gäller 
nu för kansliet att gå 
igenom och förbättra 
våra arbetsprocesser, 
att ta vara på värdeskapande aktiviteter och 
att minska på sådant som inte ger värde. 
Prioriterade områden för 2013 är översyn 
av rutiner och arbetssätt inom SLS hus. Ex
empel är att utveckla våra bokningsrutiner 
för att underlätta för gästerna, samt att ta 
fram en konkret verksamhetsplan baserad 
på nämndens visionsarbete. Långsiktigt 
vill vi få en ännu större medlemsanslut
ning, något vi vill uppnå med att på olika 
sätt visa på mervärdet av medlemskap. 
Vi vill förbättra kommunikation och stöd 
till sektionerna. Att använda våra resurser 
inom SLS på ett sätt som ger bästa värde till 
medlemmarna utifrån våra kärnvärden är 
en utmaning som ska tas på största allvar. 
För att få handlingsfrihet och förtroende 
är det förstås viktigt att Sällskapet har en 
ekonomi i balans.

Medicinska riksstämman 
Förra årets stämma genomfördes bra med 
ett utmärkt program, även om antalet besö
kare var lägre än 2011. Arbete pågår sedan 
november med planering av årets stämma. 
Vi har haft flera möten med sektioner och 
medarrangörer och gör även en omvärlds
undersökning. Utifrån detta har ett nytt 

Aktuellt från SLS kansli
koncept tagits fram med tanke på 2013 
och 2014. De allra flesta är överens om att 
ett möte för övergripande frågor i svensk 
hälso och sjukvård behövs och är en viktig 
fortbildning för läkare i alla stadier av 
yrkeslivet. Det är när det gäller utformning 
och innehåll som åsikterna ibland går isär, 
när tradition och förnyelsebehov inte alltid 
samsas. Jag vill tacka för alla de synpunkter 
vi fått hittills, vi tar dem till oss och hoppas 
att ni ska se det i utformningen av årets 
stämma. Medicinska riksstämman hålls i 
år den 46 december 2013 på Waterfront 
Congress Centre i Stockholm. Mer info på 
www.riksstamman.se 

Många fortbildningsaktiviteter och 
mötet om Global Hälsa i vår
Läkaresällskapet ska genom er medlem
mar göra sitt bästa för att driva vetenskap, 
utbildning, etik och kvalitet inom hälso 

och sjukvården framåt. 
Programmet för 
tisdagssammankoms
terna är som vanligt 
spännande och varie
rat; temat för terminen 

är akutmedicin. Mötet om Global Hälsa 
den 4 april med fortsättning följande dag 
för ”Students and young professionals”, 
är viktiga höjdpunkter att se fram emot!  
Håll utkik efter mer information på www.
sls.se. 

När detta skrivs har många av oss till
fälle till en skidtur, och jag hoppas att ni 
också tar en paus för att njuta av naturen. 
Det är roligt att vara igång i arbetet – väl
komna att höra av er till mig eller övriga 
kansliet med synpunkter så att vi kan 
fortsätta att utvecklas. 
FILIppA NybERG

Vi vill förbättra 
kommunikation och 
stöd till sektionerna.’’

’’

FOTO cLAES BRODDA
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19/2 Hur mäter vi klinisk 
kompetens?
SLS utbildningsdelegation
 
12/3 behandlings-
begränsningar för barn
SLS etikdelegation 

 
19/3 När och hur får vi dö?

medverkande: Gunnar akner 
(moderator), ingrid eckerman,
Ludvig Rasmusson, Barbro Wes-
terholm.

trots att dödligheten är 
100 procent är diskussionen om 
hur vi vill dö påtagligt frånvarande 
i vården och omsorgen om äldre 
personer. de personer som inte 
dör till följd av akuta händelser 
som t.ex. hjärtinfarkt, stroke, can-
cer och olyckshändelser dör den 
långsamma döden med tilltagande 
multisjuklighet. de flesta kroniska 
sjukdomar försämras successivt, 
och från 95 års ålder är t.ex. cirka 
40 procent av alla människor de-
menta. efter inflyttning till särskilt 
boende (SÄBo) är medelöverlev-
nadstiden cirka två år. 

många äldre personer har 
en omfattande behandling med 
läkemedel, mat/näringsåtgärder, 
hjälpmedel etc. Äldre personer 
i SÄBo har i genomsnitt cirka 
tio olika läkemedelsordinationer 
och erbjuds ofta vaccination mot 
influensa och lunginflammation. 

kostnaden för vård och om-
sorg är som högst det år vi dör. 
under de närmaste årtiondena 
beräknas antalet gamla och 
mycket gamla öka kraftigt. Vi 

har alltfler möjligheter att ge 
dem avancerade behandlingar. 
men den ekonomiska framtiden 
är osäker, och prioriteringar i 
vården blir allt viktigare. 

under sammankomsten disku-
teras frågan om ”när och hur får 
vi dö?” ur medicinsk och etisk 
synvinkel ur ett individperspektiv 
med särskilt fokus på hur den 
enskildes önskemål ska kunna 
tillgodoses. 

 
16/4 Lennanderföreläsning 
(hygien)
Föreläsare: maria Björkqvist

23/4 Etik-
föreläsning
astrid Seeber-
ger, 2012 års
hippokrates-
pristagare

 
14/5 behövs det ett kvalitets-
register för akutsjukvård?
kommittén för medicinsk kvalitet 

 
15 maj kl. 9–16.30 Heldags-
kurs akutsjukvård
mer information: annie.melin 
@sls.se 

21 maj kl. 18.00 SLS  
KandidatFörening

Fler programpunkter på sls.se!

Tisdagsdebatter
pÅ SLS KL 18–19.30 Föredrag och debatter i aktuella medicinska 
ämnen. Välkommen att se och höra föredragen i SLS hus 
eller se sammankomsten via webb-tv direkt eller i efterhand 
på www.sls.se

Förslag på 
tisdagsämne?

har du förslag på ett ämne 
för en tisdagsdebatt?  
mejla ditt förslag till

per.tornvall@karolinska.se 
eller annie.melin@sls.se

FONDER
eLLen och GöSta maLmGRenS Fond till 
behövande läkar änkor och deras barn samt Svenska 
Läkaresällskapets Välgörenhets-, stipendie- och forsknings-
fond för understöd åt nödställda svenska läkare samt åt behövande 
änkor eller oförsörjda ej myndiga barn efter avlidna svenska läkare. 

anton och doRothea BeXeLiuS minneSFond ger bidrag 
till organisationer i Stockholm med ändamål att bereda vård och 
hjälp åt behövande psykiskt sjuka.

diemeRS Fond är öppen för alla att söka medel till en rekrea-
tionsresa.

nauckhoFFS Fond ger svensk läkare, hustru eller barn till/änka 
efter svensk läkare möjlighet att söka medel till rekreationsresa.

StiFteLSen aRthuR enGeLS Fond Bidrag till personal  
m fl för bl a studieresor, utgivande av medicinska arbeten samt 
gästföreläsare.

StiFteLSen mentaLVÅRdenS hJÄLPFond endast RSmh-
föreningar i Sverige (Riksförbund för social och mental hälsa) kan 
söka pengar ur denna fond.  

För mer information och ansökan kontakta: 
eva kenne, eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87

ansök 
senast den 

1 mars

 För mer info om SLS nya styrelse se www.sls.se

Samtal om 
levnadsvanor 
gör skillnad

För mer information om 

Svenska Läkaresällskapets 

Levnadsvaneprojekt

besök www.sls.se/

levnadsvaneprojektet 

Levnadvanor_sls_akt_nr 1.indd   1 2013-01-22   11:17:47
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19/2 kl. 18 Tisdags-
sammankomst: hur 
 mäter vi klinisk  kompetens? 
SLS Utbildningsdelegation 
1/3 Sista dag för att no-
minera mottagare till SLS 
priser för god medicinsk 
forskning. Mer information: 
monica.windén@sls.se
1/3 Sista dag för att 
nominera mottagare till 
Söderbergska Priset 2014. 
Mer information:  
agneta.ohlson@sls.se
1/3 Sista dag för att söka 
ur SLS välgörenhetsfonder. 
Mer information:  
eva.kenne@sls.se
5/3 kl. 18 Konst & 
Läkekonst: den svenska 
musikens livmoder 
12/3 kl. 18 Tisdags-
sammankomst: Behand-
lingsbegränsningar för barn
SLS Etikdelegation 
19/3 kl. 18 Tisdags-
sammankomst: när och 
hur får vi dö?  
Moderator: Gunnar Akner 
19-20/3 Läkardagarna 
i örebro: kardiologi för 
alla Mer information:  
ewa.nystrom@orebroll.se, 
019-602 37 05
4/4 Konferens: ”Global 
health beyond 2015”
9/4 kl. 18 Konst & Läke-

konst: allan Pettersson, 
geni och solitär Moderator: 
Torsten Mossberg 
11/4 AT-kväll på SLS 
(i samband med at-
stämman). Mer information: 
jaana.logren@sls.se
16/4 kl. 18 Lennander-
föreläsning: om hygien
Föreläsare: Maria Björkqvist
22/4 IT-kommitténs 
Inspirationsdag (för SLS 
sektioner) Mer information: 
annie.melin@sls.se
23/4 kl. 18 Tisdags-
sammankomst: 
astrid Seeberger, 2012 års 
hippo kratespristagare  
14/5 kl. 18 Tisdags-
sammankomst: Behövs 
det ett kvalitetsregister för 
akutsjukvård? Kommittén 
för medicinsk kvalitet  
15/5 kl. 9–16.30 Tisdags-
sammankomst: heldags-
kurs akutsjukvård  
Mer information:  
annie.melin@sls.se
21/5 kl. 18 Tisdags-
sammankomst: SLS 
kandidatförening
3/10 patientsäkerhets-
dag på SLS.  
Mer info: www.sls.se
15/10 kl 10 Fullmäktige-
möte
29/10 kl 18 Årshögtid

EN FöRELäSNINGSSERIE som bland annat tar upp sjukdomars betydelse för 
konstnärers skapandeprocess och verk. programmen framförs av läkare, 
författare, musiker eller andra konstnärer. Föreläsningarna hålls tisdagar kl. 
18 i Svenska Läkaresällskapets hus på Klara östra Kyrkogata 10 i Stockholm. 
Efter sammankomsten serveras mat i restaurangen till självkostnadspris.

KALENDARIUM

5 MARS KL 18.00  
Den svenska  musikens livmoder  
– en kväll bland  kvinnliga pion järer 
inom musik och medicin
När Föreningen Svenska Tonsättare 
(FST) bildades 1918 var Helena Munk
tell den enda kvinnan bland de 38 
stiftarna. Liksom de nästan jämgamla 
Ellen Key och Selma Lagerlöf var 
hon uppväxt i herrgårdsmiljö, född i 
Grycksbo i Dalarna.

Trots livslånga hälsoproblem, men 
tack vare begåvning, gedigen utbild
ning, gott humör och ekonomiskt 
oberoende, kunde Helena Munktell 
etablera sig som tonsättare i det sena 
1800talets manligt dominerade 
musikliv.

Till samma generation hörde 
Sveriges första kvinnliga legitimerade 
läkare, gynekologen Karolina Wider
ström.

Men kan verkligen en kvinna kom
ponera annat än smärre stycken för 
salongen?

Och är verkligen en kvinnas hjärna 
kapabel att tillägna sig de kunskaper 
som krävs av en läkare?

Ja, nog mötte de tvivel och mot
stånd, men också tilltro och förväntan, 
den första generationen kvinnor som 
trädde ut i offentligheten som profes
sionella yrkesutövare.

Medverkande: christina tobeck, fil. dr 
och musikforskare, michael engström, pia-
nist samt sångerskan hillevi martinpelto.

Konst & Läkekonst

9 ApRIL KL 18.00  

Allan pettersson  
– geni och solitär
”I den miljö jag växte upp absorbe
rade jag smärtan som människorna 
omkring mig utdunstade…de var 
fattiga, trasiga, sjuka men det värsta, 
kuvade. ….med åren koncentrerades 
…(känslorna) i ett våldsamt uttrycks
behov”.

Ovanstående är ett citat ur Allan 
Petterssons anteckningar: ”Dissonan
sen – smärtan – en oskyldig” 

Sveriges kanske främste symfoni
ker under 1900talet växte upp på 
Söder i Stockholm under mycket 
fattiga förhållanden men lyckades 
ändå få studera vid Stockholms mu
sikkonservatorium, blev en skicklig 
altfiolspelare och fick plats i Konsert
föreningens orkester i Stockholm. 
Han drabbades tidigt av en svår 
reumatisk sjukdom som gjorde det 
svårt för honom att fortsätta altfiol
spelet. Med åren isolerade han sig 
alltmer men sjukdomen påverkade 
inte kraften i hans komponerande 
kanske tvärtom?

Medverkande: 
Laila Barkefors, musikvetare, berättar om 
allan Petterssons liv och ger exempel 
på hans musik Bo Ringertz, reumatolog, 
berättar om utvecklingen av allan 
Petterssons sjukdomar torsten mossberg 
är moderator och sjunger bl.a. några 
Barfotasånger ackompanjerad av anders 
karlqvist på piano.

Karlskrona Läkareförening inbjuder  
till ordinarie sammanträden  

Torsdagen den 28 februari 2013.  
docent mikael karlberg: ”yrsel på akuten”.

Sammankomsten arrangeras tillsammans  
med h. Lundbeck aB. 

Torsdagen den 21 mars 2013  
Professor tobias andersson-Granberg:  

”Logistik och beredskap inom akutsjukvården”. 
Sammankomsten arrangeras tillsammans  

med hagberg & Partners.

Tid: kl 18.30. 
Plats: Sjöofficerssällskapets lokaler i Karlskrona 
Anmälan: karlskrona.lakareforening@gmail.com 
Kontakta: Håkan Klementsson, hakan.klementsson 
@ltblekinge.se, för ytterligare information

Nämndsammanträden
12 mars, 7 maj, 11 juni, 3 september,  

29 oktober (Årshögtid), 17 december (Julsupé)

medLemSinFoRmation
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TA chANSEN

Nominera pristagare

En av Svenska Läkaresällska
pets uppgifter är att stimulera 
till forskning och utveckling 
i medicin. För att uppmuntra 
nyetablerade forskare delar vi, 
efter ansökan ut forskningsbi
drag, post docstipendier och 
resebidrag.

Till etablerade forskare som 
utmärkt sig genom många 
års verksamhet, enastående 
resultat eller välskrivna artiklar 

delar vi ut priser 
och medaljer.

Vi behöver din 
hjälp att nominera personer 
som du tycker är värd ett pris 
eller en medalj.

Vi vill också få in tävlingsbi
drag till de fonder som belönar 
otryckta artiklar. Detaljerad 
information finns på www.sls.
se, välkommen med förslag och 
tävlingsbidrag!

nominera 
senast den 

1 mars

S t o c k h o l m  –  u p p S a l a  –  Vä S t e r å S  –  m a l m ö  Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet (ISO 9001 och ISO14001)

Dialog med radiolog
När du remitterar till någon av Medicinsk Röntgens avdel-
ningar kan du vara säker på att alltid kunna nå en kollega 
när du behöver ett gott råd eller vill diskutera metodval. 
All avancerad teknik till trots: det är kommunikationen 
mellan remitterande läkare och radiolog som är den 
snabbaste, enklaste och säkraste vägen till rätt diagnos.  

Du når oss via telefon, fax eller e-post, se 
vår hemsida www.medicinskrontgen.se. 

Läkaresällskapet arrangerar se
dan 1984 varje år Berzeliussym
posier inom olika medicinska 
ämnen. Målsättningen är ”att 
stödja vetenskap inom hälso 
och sjukvårdsområdet av stor 
betydelse för samhället och 
där svensk forskning bidragit 
väsentligt till utvecklingen”. 

Symposierna hålls på 
engelska och internationellt 
erkända forskare bjuds in som 
föreläsare. Målgruppen består 
framför allt av svenska läkare 
och forskare men inbjudan 

skickas även ut internationellt. 
Deltagarantalet brukar vara 
omkring 150–200 personer. 

Symposierna planeras av en 
organisationskommitté med 
stöd av en symposiesekreterare 
på Läkaresällskapets kansli. De 
finansieras genom sponsorstöd 
och deltagaravgifter.

Välkommen med ditt förslag till 
Läkaresällskapets vetenskapliga 
sekreterare, Per tornvall,  
per.tornvall@karolinska.se  
eller annie.melin@sls.se  
senast den 20 februari.

Lämna förslag till ämnen för 
framtida Berzeliussymposier

Idrottsmedicinskt vårmöte
den 25 – 27 april 2013 i Jönköping 

mer information: www.svenskidrottsmedicin.se
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SamLinGaRnaSamLinGaRna

Nytt från Hagströmerbiblioteket
RARITETER Svenska Läkaresällskapets 
äldre boksamling omfattar omkring  
8 000 av de 35 000 katalogiserade 
titlar som ryms i Hagströmerbiblio-
tekets unika samling. 

Hagströmerbiblioteket, numera beläget 
i den vackra jugendbyggnaden, Haga 
tingshus, invid Brunnsvikens vatten, 
rymmer fantastiska historiska bokskat
ter, bl a Svenska Läkaresällskapets äldre 
boksamling som omfattar närmare 8 000 
nummer av Hagströmerbibliotekets ca 35 
000 katalogiserade titlar. Under förra året 
arrangerades fyra öppna förläsningar på 
våren och tre under hösten. 

Linnés krämpor och smultronkuren
Eva Nyström, mångårig sekreterare i 
Svenska Linnésällskapet höll den avslu
tande föreläsningen den 29 november om 
”Linnés krämpor och smultronkuren”. 
Linné led av svår gikt och migrän och 
dessa krämpor invalidiserade honom 
periodvis så till den grad att han blev helt 
arbetsoförmögen, vilket naturligtvis var 
katastrofalt för honom som ständigt ville 
arbeta och vara produktiv. I sin omfattan

de brevväxling med sin nära vän Abraham 
Bäck diskuterades dessa sjukdomar och 
deras botemedel intensivt. Evas fördrag 
rönte stor uppskattning från den entusias
tiska publiken på mer än 60 personer.

1700-talets matvanor
Fil dr Jakob Christensson redogjorde 
1 november  i sitt föredrag för ”Bengt 
Bergius och hans tal om läckerheter”. 
Bergius skrev på sitt tal, det mest omfat
tande som någonsin givits ut av Kungl 
Vetenskapsakademien, under större 
delen av sitt liv. Talet innehåller upp
lysningar om vad olika folkslag i hela 
världen åt vid olika tillfällen och är en 
fantastisk källa till vetande om främ
mande kulturer under 1700talet. 

Professor Odd Larje, tidigare övertand
läkare, berättade den 4 oktober initierat 
och underhållande om ”Leeuwenhoek 
och hans animalcules med beskrivning av 
hans mikroskop”. Hagströmerbiblioteket 
har i sina samlingar alla viktiga böcker 
om mikroskop och dess användande från 
1600talet och framåt. Möjligen är det inte 
känt för alla att den första mikroskopibil
den i en svensk bok (”Omnipotentis mira

bilia”, 1709, av Lars Roberg och Johan von 
Hoorn) avbildar spermier. Hagströmer
biblioteket har också lyckats förvärva ett 
par repliker på Leeuwenhoeks mikroskop 
tillverkade av tandläkare Björn Ekman.

Jag rekommenderar ALLA som inte 
redan tittat in på sajten wunderkammer.
ki.se att göra det. Sajten presenterar spän
nande bilder från Hagströmerbibliotekets 
samlingar på ett modernt och proffsigt 
sätt; och man kan också köpa posters med 
spännande motiv därifrån.

Vårens program blir klart i januari och 
bjuder på flera läckerheter – välkomna till 
Hagströmerbiblioteket! 

TOMAS jANSSON 
Vårdare av Svenska Läkaresällskapets  
boksamling

Mårten Rosenqvist och Per Tornvall (red.)Hjärtat

Boktips Ord, bild och livsvisdom
Som en källa till inspiration 
och eftertanke har Jönkö
pings Läkaresällskap inför 
sitt 20årsjublieum gett ut 
en bok som fokuserar på 
den mångfald av kunskap 
och talang som ryms inom 
läkarkåren i Jönköpings län. I 
redaktionen  bl a AnnMarie 
OlinderNielsen och Ray
mond Lenrick, ordf i Jönkö
pings Läkaresällskap. Mer 
info: raymond. lenrick@lj.se

Hjärtat
Boken riktar sig i första 
hand till hjärtpatien
ter och deras anhö
riga. Syftet är att ge en 
populärvetenskaplig 
orientering om hjärtats 
normala konstruktion 
och beteende liksom 
en översikt över de 
vanligaste hjärtsjuk
domarna, deras 
symptom, utredning 
och behandling. 
Boken är skriven av några av Sveriges 
främsta hjärtspecialister, forskare och läkare med bred 
erfarenhet av hjärtsjukdom, som alla värnar om hälsan 
i hjärta och kärl.

Mårten Rosenqvist och Per Tornvall. Karolinska Insti
tutet University Press. ISBN 9789185565511. 270 sid. 
Oktober 2012. Mer info: sofie.goransson@kiup.se

Tillbaka till skolan
Att få hemmasittande barn och unga tillbaka till skolan 
är en viktig men svår uppgift. Boken fungerar som 
praktisk handledning i hur man förebygger skolfrån
varo. Den vänder sig till alla som kommer i kontakt 
med problematiken, t ex inom barn och ungdomspsy
kiatrin. Marie Gladh, specialpedagog, och Krusmyntha 
Sjödin, kurator och psykoterapeut. Gothia Förlag 
72058750. 136 sidor. Mer info: www.gothiaforlag.se

är du full? Nej jag har haft 
en stroke.
När Magnus Edner, själv 
läkare, sökte hjälp för stroke 
reparerades de akuta ska
dorna snabbt. När det gällde 
rehabiliteringen var proces
sen mindre effektiv. Boken 
beskriver hur Magnus gick 
till väga för att få de reha
binsatser han borde fått från 
början. Sivart Förlag. ISBN 
9789185705597. adlibris.com 
Mer info: info@sivart.se

Jürgen Rossner, eva nyström  
och Laila österlund, hagströmer-
bibliotekets vänförening
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RÖSTER

Ur innehållet:t: Har antibiotikan gjort sitt? Är vi förberedda på konsekvenserna? Läs vad symposiet kom fram till.

Tvärveten-
skapligtsymposium om hur våra barn påverkas av miljögifter.

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN SAMLAR VÅRDSVERIGE KRING VÅRDENS STORA FRÅGOR
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ära allesammans! För 69:e 
gången i ordningen ordnar Sve n-
ska Läkaresällskapet Medi cinska 

riksstämman.” 
Med de orden öppnade ordförande 

Peter Friberg Riksstämman 2012. Syftet 
med 2012 års Riksstämma var enligt Peter 
Friberg att ställa in kompassen för vårdens 
framtid. Att professionen och vårdens ak-
törer samlas för att både debattera och 
informera om de möjligheter som finns 
utanför det egna kunskapsfältet.

Socialminister Göran Hägglund, som 
var inbjuden öppningstalare, passade på 
att i adventstid göra en önskelista för fram-
tidens hälsa – temat för Riksstämman. 
Överst på önskelistan var stärkt patient-
inflytande.

”Engagerade människor tillfrisknar 
fortare”, sade Göran Hägglund och kon-
staterade att den första önskningen är på 
god väg att uppfyllas. Allt mer makt flyttas 
från vårdapparaten till individen, menade 
han. Inte minst tack vare introduktionen 
av personliga e-hälsokonton som är på 
gång i en första version till sommaren.

”Både Skatteverket och bankerna har 
varit tidiga att möta sina klienters behov 
digitalt. Vården måste också se patienter 
och anhöriga mer som samarbetspartners.”

För att stärka folkhälsan måste det kän-
nas lustfyllt för individen att sköta sin egen 

hälsa. Även om medellivslängden fortfa-
rande är hög i Sverige, uttryckte Hägglund 
oro för att medelvikten ökar bland kvinnor, 
män och barn.

”En tredjedel lever så stilla liv att hälsan 
är direkt hotad. En nyckel till förändring 
är att barn tidigt får en god inställning till 
sin hälsa. Mödra- och barnhälsovården 
samt skolan har viktiga roller i detta.”

Att vården ska vara jämlik är funda-
mentalt, enligt Hägglund.

Görans önskelista

För framtidens hälsa

EFFEKTER AV KULTUR I VÅRDEN ● SKA OLIKA LEVNADSVANOR VÄRDERAS OLIKA? 
● HAR ANTIBIOTIKA-ERAN NÅTT VÄGS ÄNDE? ● HANS ROSLING HYLLAR KVINNLIG 
FÖREBILD ● VÅRDENS UTMANING ATT GÖRA RENT HUS ● KAN ÖKNINGEN AV 
DIAGNOSTISERADE BOKSTAVSBARN FÖRKLARAS AV MILJÖGIFTER?

Läs om:

Ansvarig utgivare: Filippa Nyberg, vd Svenska Läkaresällskapet, 08-440 88 65, filippa.nyberg@sls.se. www.sls.se, www.riksstamman.se
Produktion: InPress • Redaktör: Ulrica Segersten • Grafisk formgivning: Sara Norkvist, Karin Söderström www.inpress.com
Illustrationer: Stina Wirsén/Woo agentur

”Bankerna och Skatteverket har varit tidiga med att möta sina klienters behov digitalt. Vården ska inte vara sämre.”

Socialminister Göran Hägglund öppnade 
2012 års Medicinska riksstämma, introdu-
cerad av ordförande Peter Friberg (t.h.).

K
Text: Ulrica Segersten • Foto: Samuel Unéus
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”Jag kan aldrig acceptera att till exempel 
äldre blir behandlade med riskfyllda läke-
medelskombinationer eller att personer 
med psykisk ohälsa får sämre fysisk vård. 
Men det är först när vi ser skillnaderna 
som vi kan göra insatser för att ta itu med 
ojämlikheter. Därför har vi lagt mycket 
resurser på öppna jämförelser och kvali-
tetsregister.”

Den grupp som enligt Göran Hägglund 
kommer i kläm, är människor som lever 
med kroniska sjukdomar. Vårdens uppdrag 
kommer mer och mer att handla om den 
här gruppen.

”Strategin för att möta den här gruppen 
är valfrihet, tillgänglighet och kunskap.” 

Sittande regerings ”kömiljard” har re-
dan delvis besvarat Görans önskan om 
bättre tillgänglighet för patienter runt om 
i Sverige. 

”Patientundersökningar visar att vän-

tetiderna är rimliga. Åttionio procent får 
svar samma dag de söker hjälp.”

Ett större bekymmer är patientsäker-
heten, med tanke på att var tionde patient 
i den somatiska vården drabbas av vård-
relaterade skador varje år. Det betyder 
både lidande och enorma extra kostnader. 

”Om vi kan göra rätt från början skulle 
630 000 vårddygn sparas. Därför satsar vi 2,5 
miljarder kronor 2013–2014 på att stärka 
patientsäkerhetsstrukturer. Vi behöver bland 
annat få en mer rationell antibiotikaanvänd-
ning, bättre hygien och information.”

Göran Hägglund har privilegiet att både 
skriva önskelista och agera tomte. Åtgärder 

för Hägglunds femte punkt på önskelistan: 
”Större valfrihet och mångfald i vården”, 
har fått en handlingsplan. Social ministern 
har bland annat öppnat säcken med att ta 
initiativ till dialog mellan olika vårdgivare 
och vårdproducenter för att skapa en ge-
mensam etisk plattform.

”För större mångfald måste vi avskaffa 
monopolstrukturer – allt inom den solida-
riska finansieringens ram. Vården måste 
vara öppen för insyn och öppna kvalitets-
register.” ●

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 
28–30 NOVEMBER 2012

 ”Vi har riggat ett system 
 som skapar hinder för att 
 ha ett patientperspektiv.” 
Göran Hägglund, Socialminister (KD)

Socialministerns önskelista  

för framtidens hälsa: 

(ej rangordnat)

1. Stärkt patientinflytande

2. Bättre folkhälsa

3. En mer jämlik vård

4. Säkrare vård

5. Större valfrihet och mångfald i vården

Medicinska riksstämman är Sveriges största 
tvär vetenskapliga mötesplats för hela vårdteamet. 
Det vetenskapliga programmet bestod av symposier, 
ST-utbildningar, föredrag, posters samt svenska och 
utländska föreläsare. 

Nya aha-upplevelser, ny kunskap, debatt och ett öppet 
och konstruktivt samtalsklimat mellan vårdteam, 
näringsliv, politiker och tjänstemän genomsyrade 2012 
års stämma. Fler bilder finns på www.riksstamman.se
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I år hade Riksstämman runt 6 000besökare.

Harri Mahlberg, 
distriktsläkare psykiatri, Kalix

Varför har du kommit till Riksstämman?
– Jag ser det här som utbildningsdagar, en 

möjlighet till förkovring och att lära mig nytt.
Har du bokat in seminarier du tänker gå på?

– Jag prickade in seminariet om adhd efter-
som jag gärna ville höra hur tongångarna 
går. Det kanske inte kom fram så mycket 
nytt, men det kändes viktigt med bekräftelse 
på det jag redan visste. Intressant diskussion 
om att diagnosen i 
sig inte ger så myck-
et mening om man 
inte ser individens 
behov.

– Det här är min 
första riksstämma, 
men det blir säkert 
fler.

Asia Ali Mohamed,
läkare barn- och ungdomspsykiatri 
(BUP i Farsta)

Asia är på plats med en poster . Hon har 
gjort en pilotstudie kring barn som lider av 
autism och har somaliska mödrar.

– Två studier som genomförts i Sverige visar 
att det finns en högre förekomst av autism 
bland somaliska barn jämfört med andra. 

En teori är att mödrarna lider av vitaminbrist 
under graviditeten och att den stress som immi-
grationen orsakar påverkar fostren. Vi tittar 
naturligtvis också på ärftlighet som en orsak.

Asia var på senast på Medicinska riksstäm-
man för några år sedan.

– Det har gett mig mycket att skriva postern 
till utställningen. Jag gillar att titta över gränser-
na och träffa kollegor. Jag kommer förmod ligen 
nästa år igen, säger Asia.

Joel, Anna och Novalie
från Kandidatföreningen

Fredagen är den stora Kandidat dagen på 
Riksstämman dit både medicinstu derande 
och AT-läkare från hela landet kommer.

Läkarstudenterna Joel, Anna och Novalie 
tycker att universiteten ger alldeles för lite 

information om möjligheten för kandidater att gå på Riksstämman.
Vilket värde ser ni i att delta här?

– Kandidatdagen är ett unikt tillfälle att träffa andra i samma situation, 
säger Novalie.

– Och sina blivande kollegor, fyller Joel i. Här får man också ett helhets-
grepp på patienten och den värld som omger vården. Det är viktigt att få 
bredden och ett större grepp om hela vården. Den funktionen har 
Riksstämman helt klart.

– Ja, det är inte självklart att man som ny läkare förstår vilka organisationer 
som finns runt vården, säger Anna.

– Som läkare behöver man hålla sig à jour hela livet och få en överblick över 
vad som gäller. Därför är det bra att komma till Riksstämman, säger Novalie. Hon 
tycker att det kunde finnas fler riktade program till kandidaterna som skulle få 
fler att upptäcka nyttan med att komma till Riksstämman tidigt i karriären.
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Medicinska riksstämman
I vimlet på

Text: Ulrica Segersten • Foto: Samuel Unéus
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Filippa Nyberg, vd för SLS sedan november 
2012, fanns naturligtvis med på Medi cinska 
riksstämman. Både för att känna Riksstäm-
man på pulsen och för att delta i panel-
debatter. Bland annat deltog hon i diskus-
sionen kring presentationen av den första 
utvärderingen av ”Öppna jämförelser” och 
huruvida de leder till ökad kvalitet i vården.

– Jag tycker att vi redan nu har bevis för 
att öppna jämförelser och större patient-
medverkan är bra, även om det inom läkar-
kåren i början fanns en rädsla för jämfö-
relser. Nu behöver vården bli bättre på att 
analysera data så att de blir mer använd-
bara för både medborgarna samt hälso- 
och sjukvården, säger Filippa Nyberg.

När det gäller Medicinska riksstämman, 
tycker Filippa Nyberg att den fyller en 
mycket viktigt funktion.

– Läkarnas engagemang i utvecklingen 
av vården styr och avgör hur bra genomslag 

det blir. Därför behöver läkarna som grupp 
känna att de är med och äger frågor som 
på  verkar deras arbete. En av anledningarna 
till att jag ville arbeta för Svenska Läkare-
sällskapet, var möjligheten att direkt på-
verka utvecklingen av den svenska hälso- 
och sjukvården. 

– Jag upplever att Svenska Läkaresällska-
pet som sådant, och inte minst Med i cins ka 
riksstämman, har just den möjligheten. Att 
samla olika specialister och professioner runt 
gemensamma frågor som påverkar vilken 
vård vi har i Sverige, säger Filippa Nyberg.

Mötesplats för vården

 ”Vi har en fantastisk möjlighet att plocka upp,   
 debattera och utbilda i frågor som är gemen- 
 samma för olika specialister och professioner 
 inom vården.” 

Malmö är Sveriges yngsta stad. Den är 
också den stad som växer snabbast i 
Europa. Att segregationen har ökat påtag-
ligt i takt med tillväxten är ingen hemlig-
het. Många saknar de viktigaste förutsätt-
ningarna för god hälsa, som arbete, bra 
utbildning, acceptabelt boende samt eko-
nomiska och sociala resurser.

Rapporter visar att det skiljer åtta år (!) 
i livslängd beroende på vilket område i 
Malmö man kommer ifrån.  

I stället för att dutta med små projekt, 
tog kommunstyrelsen i Malmö beslut om 
att göra något annorlunda för att bryta 
den ojämlika sociala utvecklingen och 
startade politiskt oberoende Kommission 
för ett socialt hållbart Malmö. Malmö-
kommissionens uppdrag är att ta fram ett 
vetenskapligt underlag som bas för hur 
hälsan ska kunna förbättras för alla 
Malmöbor, särskilt för de mest utsatta. 

Nu är rapporten klar och flera röster 
har höjts att motsvarande kommission 
behöver tillsättas på nationell nivå.

Ojämn fördelning av pengar, makt och resurser påverkar i 
allra högsta grad människors hälsa. Malmökommissionen 
kommer med en slutrapport med förslag till politiker på 
hur man ska minska skillnaderna. På Riksstämman debat-
terades varför inte detta görs på nationell nivå.
I debatten medverkade: professor och ordförande för 
Malmökommissionen Sven-Olof Isacsson, Espen 
Dahl, Lena Hallengren (S), Denny Vågerö, 
Marianne Granath och Helena Bouveng (M).

Har Malmö hittat modellen?

Filippa Nyberg ser att SLS och Riksstämman 
har stora möjligheter att påverka i viktiga 
frågor för vården.

Filippa Nyberg, vd Svenska Läkaresällskapet
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Foto: Samuel Unéus

DEBATT OM BEHOVET 
AV NATIONELL KOMMISSION

Foto: Samuel Unéus

AV NATIONELL KOMMISSION
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id seminariet, som hade cirka 220 
deltagare, slogs även fast att av 
levnadsvanorna tobaksbruk, risk-

bruk av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet 
samt ohälsosamma matvanor, är rökning-
en den värsta ur dödlighetssynpunkt, 
medan alkoholen kostar samhället mest 
pengar. En snabbt tilltagande levnadsvana 
globalt sett, är fysisk inaktivitet och dess 
”riskbörda” ökar år från år. 

För människor som lever på ett ohälso-
samt sätt är det verkligen angeläget att 
förändra sina vanor. 

− Att leva med en eller två ohälsosamma 
levnadsvanor är klart negativt. Att leva 
med tre kan innebära en ”katastrof” med 
påtagligt förkortad livslängd. Dessbättre 
är det ofta så, att om en levnadsvana änd-
ras i rätt riktning så hänger andra vanor 
med av bara farten, säger Carl Johan 
Sundberg.

Hur ska läkaren förhålla sig i kontakten med 
patienterna för att uppnå störst effekt när 
det gäller att bidra till förändring av skad-
liga levnadsvanor? 

Mycket talar för att ”pekpinnar” inte är 
någon bra metod. Det är motiverande och 
inlyssnande samtal, där patienten själv ges 
möjlighet att identifiera vilka områden 
som kan förändras, som ger de bästa re-
sultaten. 

− Det är den enskilde som har ansvaret 
för sina levnadsvanor. De flesta människor, 
cirka fyra av fem, VET hur man ska leva 
för att må bra. Men många förväntar sig 
också att ett engagemang från sjukvårdens 
sida. Man vill gärna att sjukvården ”pushar” 
och stimulerar till förändring. Så det är 
även ett delat ansvar, säger Carl Johan 
Sundberg.

Generna spelar en stor roll för hur vi 
lever. Som exempel avgör generna bland 
annat hur lätt vi kan bli beroende av alko-

hol. De påverkar även hur mycket vi svarar 
på fysisk aktivitet. 

Hur ska en människa leva sitt liv för att må 
så bra som möjligt? 

− Man ska leva enligt sina egna ideal 
och eftersträva en god balans i tillvaron. 
Bra är att inte röka och att äta varierad 
kost med mycket frukt och grönt. Men det 
ska inte vara någon extrem kost. Guru-
maten kan man hoppa över. Den fysiska 
aktiviteten är mycket viktig. Det är bra att 
röra på sig mycket och att begränsa stilla-
sittandet framför tv:n, säger Carl Johan 
Sundberg.

Att vara fysiskt inaktiv kan ha lika stor 
negativ påverkan på livslängd och livskva-
litet som diabetes. Dessutom kan inakti-
vitet leda till följdsjukdomar. Men den som 

På tal om levnadsvanor
”Pekpinnar” är inte den bästa metoden för att ge patienter motivation till att ändra på ohälsosamma 
levnadsvanor. Det är motiverande och inlyssnande samtal som ger de bästa resultaten. Detta framkom 
vid seminariet ”Vilka levnadsvanor väger tyngst?”, som leddes av professor Carl Johan Sundberg.

V  ”De flesta vet hur 
 man ska leva för att 
 må bra, men många 
 förväntar sig också 
 ett engagemang från 
 sjukvårdens sida.” 

– vilken last väger tyngst?

... levnadsvanor inverkar på minst 
150 mekanismer i kroppen – alltså 
mycket mer än enskilda läkemedel?

visste 
du att ...

Carl Johan Sundberg

Text: Anders Fahlman • Foto: Carl Sirborn & Colourbox

Professor Carl Johan Sundberg ledde både 
ett seminarium om levnadsvanor och bjöd 
på gymnastikövningar.

Carl Johan Sundberg, professor 
Karolinska Institutet



däremot  ger sig själv ordenliga doser av 
fysisk aktivitet kan i stället få uppleva 
ökad stresstålighet och bättre inlärnings-
förmåga. 

Mycket talar också för att fysisk akti-
vitet bidrar till att bromsa upp demens-
sjukdomars utveckling. 

”Fysisk aktivitet på recept” är en allt 
vanligare metod för att motivera män-
niskor att förändra sina levnadsvanor. 

− I dag skrivs det ut 50 000–80 000 
träningsrecept varje år. Det kan låta 
mycket, men samtidigt är detta bara en 
liten bråkdel av antalet läkemedelsrecept 
som skrivs ut årligen. Så det finns onek-
ligen en stor potential för en kraftig ök-
ning. Jag tror också att man skulle kun-
na utvidga detta till att även omfatta 
exempelvis ”kost på recept”, säger Carl 
Johan Sundberg som är positiv till 
Medi cinska riksstämman. 

– Men jag tycker det är lite 
oroväckande med den låga 
närvarograden. Jag skulle fö-
redra om stämman i stället 
flyttades in till centrala delen 
av staden. Där tror jag det 
finns större förutsättningar för 

att skapa det önskade trycket och engage-
manget hos deltagarna, och sam tidigt un-
derlätta för halvdags-
besökare, 
säger han. ●

Charlott Sjönneby och 
Susanne Flensted-Waleij
Sjukhusclowner

– Vi är här för att ge vårt perspektiv i 
mötet med barn som vårdas på sjuk-
hus. Det sjuka barnet har mycket som 
är friskt. Det fokuserar vi på.

Johanna Ulfvarson, 
Vinnova

Johanna Ulfvarson 
har varit på 
Riksstämman flera 
gånger, men inte de 
senaste åren.

– Jag är mest 
nyfiken på att få 
mer kunskap och 
nyheter om e-häl-
sa och hälsostrate-
gier med mig hem. Men egentligen 
kom jag helt förutsättningslöst och 
tycker att här finns en intressant 
blandning av företag, representanter 
från vården och myndigheter.

Staffan Bernardzon, 
allmänläkare, Jämtlands län

– Jag tycker det är bra att Riksstäm-
man har ett brett utbud. Sjukvården 
behöver bli bättre på att samarbeta 
över gränserna. Jag vill gärna träffa 
specialister och få till en bra dialog. 
Numera finns fler myndigheter och 
en aktiv Socialstyrelse på plats. Det är 
bra. Jag fick framföra en del synpunk-

ter som jag hade. 
Det blir extra plus, 
säger Staffan.

Det han där-
emot saknar är 
medicinska böck-
er, som det fanns 
mer av tidigare.

Ch l tt Sjö b h

Medicinska 
riksstämman

I vimlet på
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”Man ser förvånansvärt stora och mätbara effekter av rökstopp bara inom några veckor.”
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 ”Vi behöver utveckla strategier för att 
 minska riskerna och snabbt identifiera 
 de som drabbats, behandla rätt och hindra 
 att bakterierna sprids vidare.” 
Rune Andersson, professor

rofessor Rune Andersson, ditt symposium 
var synnerligen välbesökt. Hur tolkar du det?

– Många har förstått att vi inte kan fort-
sätta att använda antibiotika på samma 
sätt som förut och att förekomsten av anti-
biotikaresistens är stor. Vårdpersonal som 
besökte symposiet tror jag sökte uppdate-
ring, samt råd och tips för hur patienter 
med antibiotikaresistenta bakterier ska 
hanteras och om hur spridning kan för-
hindras i vården.

Vilka var, som du ser det, de mest ange-
lägna budskapen som förmedlades under 
torsdagens symposium?

– Den europeiska smittskyddsmyndig-
heten ECDC uppskattade år 2009 att 25 000 
patienter dör årligen i Europa av infektioner 
orsakade av resistenta bakterier och san-
nolikt har situationen förvärrats sedan dess.

– Förekomsten av multiresistenta tarm-
bakterier ökar snabbt i hela världen, så 
även i Sverige. Spridningen sker via föda 
och vatten, och därför är en god livsmedels-
hantering avgörande. Utlands resa sista 
halvåret ökar risken att bära på resistenta 
bakterier, vilket man bör ta hänsyn till vid 
urinvägsinfektioner, gallvägsinfektioner 
och infektioner efter bukoperationer. 

– Vi fick också belyst att behandlings-
resistent tuberkulos ökar i världen. 
Modern molekylärbiologisk teknik kan 
snabbt påvisa resistens, vilket underlättar 
handläggningen. I Linköping har man 
nyligen visat att arginin, som finns i bland 
annat jordnötter, påskyndar tillfrisknandet 
om det ges tillsammans med antibiotika. 

– Användningen av antibiotika påverkar 
hur lätt resistenta bakterier kan etablera sig 
och arbetet, benämnt STRAMA, som bedrivs 
i större delen av landet för mer rationell 
antibiotikaanvändning, har stor betydelse.

– Dessutom kan återigen understrykas att 
god handhygien bland personal, patienter 
och anhöriga är mycket viktig för att hindra 
spridning av resistenta bakterier.

– Smittskyddsinstitutet har nyligen ut-
vecklat ett nationellt rapportsystem (Sve-
bar) där de mikrobiologiska laboratori-
erna rapporterar in förekomsten av resi-
stenta bakterier. Systemet hjälper till att 
snabbt upptäcka alarmerande ökning eller 
spridning av resistens.

– Sverige kan inte isolera sig från omvärl-
den, utan vi bör arbeta för att resande och 
övrig samverkan blir säker.

– Den svenska sjukvården är ganska väl 
rustad och vi har en inte lika svår situation 
att hantera som den i Sydeuropa eller Asien. 

Vad behöver vården göra för att klara 
utmaningarna?

– Vi behöver fråga om föregående ut-
landsresa innan behandling med antibio-
tika och odla oftare vid urinvägsinfektio-
ner. Vi behöver också fortsätta arbetet med 
att hindra felaktig antibiotikabehandling 
och se till att den hygieniska nivån på våra 
sjukhus ligger kvar på en hög nivå. Eftersom 
vi trots dessa åtgärder får räkna med en 
ökande andel patienter med resistenta 
bakterier i framtiden, bör vi vid sjukhus-
byggen öka antalet enkelrum. 

– Sedan kan sägas att även dyrare anti-

P
 ”25 000 patienter  

 dör årligen i EU av  
 infektioner med 

 antibiotikaresistenta   
 bakterier och kostna-  
 den ökar med minst 

 1,5 miljarder euro 
 genom dessa 

 infektioner. 
 Utanför Europa är 

 situationen på många 
 håll ännu värre.”

Rune Andersson, professor

... 25 000 patienter dör årligen 
i EU av infektioner med anti-
biotikaresistenta bakterier?

Text: Monica Samuelsson • Foto: Colourbox & Göteborgs universitet

Har antibiotikan 
Professor Rune Andersson samlade deltagare kring frågeställningar som hur ökande 
antibiotikaresistens kan komma att påverka oss, vilket hot multiresistenta tarmbakte-
rier utgör, hur diagnostik och behandling av tuberkulos kan förnyas, och vilken nytta 
det skulle kunna innebära med en nationell övervakning och registrering av resistens?
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biotika kan behöva användas och ibland 
flera samtidigt.

Hur orolig bör svensken vara? 
– De som överväger operationer utom-

lands bör väga in risken för svåra infektio-
ner med resistenta bakterier. Övriga bo-
ende i Sverige tycker jag inte bör vara 
oroliga, men man ska upplysa om man 
vistats utomlands den senaste tiden så att 
man får rätt antibiotikabehandling.

Och vad kan gemene man tänka på för 
att inte öka riskerna att drabbas eller för-
värra situationen?

– Man ska vara noga med livsmedels-
hygienen, skölja sallad, koka och steka 
exempelvis kyckling väl.

Vad gör dig själv mest orolig? 
– Mest oroande är de nästan totalresi-

stenta tarmbakterierna som det finns få 
medel att behandla med.

Finns det något som gör dig hoppfull? 
– Det är hoppfullt att vi inte har så svår 

situation i Sverige ännu och att vi därför 
har tid att agera.

Närmar vi oss slutet på antibiotikaeran?
– Nya antibiotika måste utvecklas, an-

nars är den risken stor inom ett årtionde 
i många delar av världen och kanske nå-
got senare här.

Vad väntar oss när antibiotikaeran tar slut? 
– Då får vi lita på kirurgisk infektions-

kontroll och naturens läkande krafter. 
Samtidigt riskerar många nyfödda, trans-
planterade och patienter med bukinfek-
tioner att dö.

Annat som du tycker är viktigt att lägga 
till i sammanhanget?

– Låg- och medelinkomstländer är hår-
dast drabbade av antibiotikaresistens och 
har ofta inte tillgång till de dyrare anti-
biotika som behöver användas. Vi behöver, 
i bistånd och i forskningsstöd från de ri-
kare länderna, stödja förbättringsarbete 
och forskning rörande antibiotikaanvänd-
ning och vårdhygien. Det är också i vårt 
eget intresse att alla länder i världen ar-
betar med dessa frågor eftersom bakterier 
lätt färdas över gränserna. ●

FÖREDRAGSHÅLLARNA

Deltog i symposiet gjorde, utöver professor Rune Andersson, även läkare Olov 
Aspevall från Smittskyddsinstitutet, Leif Dotevall, bitr smittskyddsläkare i Västra 
Götalandsregionen, läkare Eva Melander från Skånes universitetssjukhus, läkare 
Christina Åhrén från Västra Götalandsregionen samt Olle Stendahl, professor i 
medicinsk mikrobiologi vid Linköpings universitet.

Annilla Edeholm, 
Innovation Akademiska

– Jag är här för att 
berätta om vilka 
kritiska fram-
gångsfaktorer som 
behövs för att det 
ska komma fram 
nya innovationer 
inom sjukvårds-
organisationen.

– Jag vet näm-
ligen att det var-
je vecka, runt om på Sveriges sjukhus, 
svärs över saker som inte fungerar. 
Och så löser man problem, så gott 
som varje dag. Därför skulle jag vilja 
uppmuntra till att ta lösningarna 
vidare till permanenta lösningar och 
produkter som andra kan få del av 
för att klara sitt arbete bättre.

Martin Letterblad, 
Internetmedicin, utställare

Martin är här för sjätte gången, nu 
för att presentera verktyg för besluts-
stöd och behandlingsöversikter.

– Jag är här för att träffa läkare 
och andra utställare. Riksstämman 
har genom åren varit en mycket bra 
mötesplats, men har blivit mindre, 
kanske för att läkare åker mer till 
konferenser nischade för specialister. 
Det är lite synd, för jag tror det är 
viktigt att träffas utanför sin egen 
specialitet. En stor förändring är att 
läkemedelsindustrin inte finns på 
plats i samma utsträckning som 
innan.

– Mitt tips är man behöver mark-
nadsföra Medicinska riksstämman 
mer, till exempel via sociala medier 
och där yngre läkare rör sig. 

Medicinska 
riksstämman

I vimlet på

– Det ligger i vårt 
intresse att alla 
länder i världen 
arbetar med frå-
gor om antibioti-
karestistens, säger 
Rune Andersson, 
professor i global 
hälsa, Göteborgs 
universitet.

 gjort sitt?

 ”I Linköping har man nyligen visat att arginin, som 
 finns i bland annat jordnötter, påskyndar tillfrisknandet 
 om det ges tillsammans med antibiotika.” 
Rune Andersson, professor
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om professor i global hälsa vid 
Karolinska Institutet och med stor 
förkärlek för statistik, har Hans 

Rosling av Time Maga zine utsetts till en 
av världens hundra mest inflytelserika 
personer år 2012. Det är något som Rosling 
själv tar med ro.

– Jag är mer lat och listig än hårdarbe-
tande och klok, säger Hans Rosling som 
förklarar sin framgång med att han lyfter 
fram statistik och kunskap som egentligen 
varit tillgänglig hela tiden. 

– Det jag använder för att presentera 
hur världen ser ut är ju rakt igenom of-
fentlig statistik från FN-systemet.  

Inbjuden av Sveriges Kvinnliga Läkares 
Förening höll Hans Rosling årets Karolina 
Widerström-föreläsning vid Medicinska 
riksstämman i Älvsjö. Föreningens ordfö-
rande Mia Fahlén välkomnade Rosling och 
utnämnde honom till hedersmedlem år 
2012 med motiveringen; ”En rese på den 
internationella arenan som med klarsynta 

genusglasögon och engagemang är ett före-
döme i arbetet för en rättvis värld med kvin-
nors och barns hälsa i fokus. Vår framtid är 
en jämställd värld. Vår framtid är en rättvis 
värld. Jämställdhet är rättvisa.”

Karolina Widerström (1856–1949) var 
Sveriges första kvinnliga läkare. Hon tog 

sin medicine licentiatexamen vid Karo-
linska Institutet i maj 1888 och valde se-
nare att specialisera sig inom kvinnome-
dicin och gynekologi. Hennes mest sprid-
da bok Kvinnohygien utkom första gången 
1899. Widerström kämpade för kvinnors 
rösträtt, startade sexualundervisning och 
arbetade för familjeplanering. Hon bekäm-
pade prostitution och sexuellt överför-
bara sjukdomar. Hon skrev också boken 
Den kvinnliga klädedräkten betraktad ur 
hälsans synpunkt och påpekade bland an-
nat kvinnors rätt att, av anatomiska skäl, 
ha olika skor på vänster och höger fot. 

Karolina Widerström blev också heders-
doktor på Karolinska Insti tutet.   

– Karolina Widerström är en gigant i 
svensk historia, men tyvärr okänd för 
många. Jag är mycket imponerad av vad 
hon åstadkom. Hon var hårt yrkesarbe-
tande, hade ett kolossalt engagemang i det 
civila samhället och därtill en stor vänkrets. 
Jag skulle gärna se att Karl XII fick lämna 
sin plats i Kungsträdgården i Stockholm 
till förmån för henne, deklarerade Hans 
Rosling i sin hyllning till den kvinna som 
alltså lånade föreläsningen sitt namn.

– Vid den tid Karolina Wider ström föddes, 
fick varje kvinna i Sverige i snitt fyra till 
fem barn. Men barnadödligheten var hög 
och medellivslängden låg. Sveriges repro-
duktiva och hälsomässiga historia har 
inte varit särskilt jämn, men i dag har vi 
det bra och globalt sett ser vi också att de 
flesta länder hänger på utvecklingen. 

– Folk frågar mig om jag är optimist 
eller pessimist. Det är inte det som det 
handlar om. Det handlar om kunskap. Jag 
läser bara statistiken och den säger att 
varje kvinna i dag i snitt föder 2,5 barn och 
att barnadödligheten ligger på 6 procent 
de fem första åren. Det är en fullständigt 
makalös förändring som skett bara sedan 
1970, då jag läste till läkare. 

– Under årtusenden har födelsetalen 
varit mycket högre, men människor har 
också i oerhört hög grad tvingats begrava 
sina barn. I dag är siffrorna annorlunda. 
Och så frågar folk om det har hänt något! 

Statistikens mästare 
hyllade kvinnlig förebild
Det är med rätta Hans Rosling kallar sig ”edutainer”. Det går inte många minuter in i fördraget förrän 
skrattsalvorna avlöser varandra. Och det är en smaklig spis av både bildning och underhållning han 
serverar under rubriken ”Om världens hälsa sedan Karolina Widerström föddes år 1856”.

 ”Folk frågar mig om  
 jag är optimist eller  
 pessimist. Det är inte 
 det som det handlar 
 om. Det handlar om 
 kunskap.” 
Hans Rosling, professor

S

... 80 procent av världens befolkning 
lever i samhällen där en kvinna i 
genomsnitt föder två barn?

Hans Rosling var inbjuden av Sveriges 
Kvinnliga Läkares Förening.

 ”Världen kan aldrig förstås utan  
 siffror. Men den kan heller inte 
 förstås med enbart siffror.” 
Hans Rosling, professor

Text: Monica Samuelsson Foto: Colourbox & Sydsvenska Medicinhistoriska Sällskapet
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 ”När Afrika får mat, utbildning och basal sjukvård, och  
 kvinnor själva får välja, kommer antalet födda barn att 
 sjunka – men också andelen som dör i tidig ålder.” 
Hans Rosling, professor

Under Medicinska riksstämman blev den numera världskände folkhälsoprofessorn 
Hans Rosling hedersmedlem i Kvinnliga Läkares Förening.
Hans Rosling har också nyligen hamnat på tidskriften Times lista över världens 
hundra mest inflytelserika personer.
Enligt motiveringen till utnämningen är Hans Rosling ”en rese på den internationella 
arenan som med klarsynta genusglasögon och engagemang är ett föredöme i 
arbetet för en rättvis värld med kvinnor och barns hälsa i fokus”.

– Tragiska undantag är länder i krig, 
såsom Kongo och Afghanistan. Där får 
föräldrar fortfarande sex barn och tvingas 
se fyra av dem dö. Men betänk att det var 
världssnittet för bara några få decennier 
sedan. Världen har blivit ofantligt mycket 
bättre, men är fortfarande långt ifrån bra, 
deklarerar Hans Rosling.

Det är mycket siffror och statistik när 
Rosling är i farten. Färgglada cirklar från 
det nu välkända programmet Gapminder 
dansar över skärmen och visar hur födel-
setalen i världen sjunker, hur medellivs-
längden ökar och ekonomier går framåt. 
Illustrationerna från Gapminder gör ske-
enden tydliga samtidigt som det blir lätt 
att jämföra förlopp i länder och på konti-
nenter.

– Under många år var befolkningsut-
vecklingen ställd under dödens balans. I 
dag är vi sju miljarder människor och de 
senaste 50 åren har vi haft en linjär tillväxt. 
Den har vi i mångt och mycket missat. Den 
gamla balansen har ersatts av en ny och vi 
börjar närma oss en situation där allt fler 
föräldrar får två barn och båda överlever. 
Därför kan jag inte förstå dem som grips 
av panik i befolkningsdiskussionen. Vi har 
goda prognoser på vad som kommer att 
hända, säger Hans Rosling, som starkt ogil-
lar termer som ”befolkningsexplosion”.

– Begreppet myntades på 70-talet då den 
rika världen började jämföra de fatti gas 
älskade barn med terroristernas bomber. 
Så får man inte säga. Människor har upp-
målats som problemet – så är det inte. ●

Karolina Widerström 
(1856–1949) var Sveriges 

första kvinnliga läkare. 
– Jag är mycket imponerad 

över vad hon åstadkom. 
Hon är en gigant, säger 

Hans Rosling.

GIGANT OM GIGANT

röm 
iges
are. 
rad
om. 
ger 
ng.



REFERAT FRÅN RIKSSTÄMMAN 2012 48

et är mycket bra att den här 
frågan har kommit upp på bor-
det. För faktum är att vi i dag 

inte ens vet hur städningen på våra sjukhus 
egentligen ser ut. Det behövs en ordentlig 
genomlysning av frågan, säger Ulrika 
Ransjö, docent.

I höstas publicerade Svensk Förening för 
Vårdhygien riktlinjer kring städning i vår-
den och nu har också Socialstyrelsen fått 
upp ögonen för frågan.

– En enkät som Socialstyrelsen gjorde 
avslöjade ett gap av okunnighet runt om i 
landet. Man vet inte hur det ska vara. Och 

ändå har vårdgivaren ett kvalitetsansvar 
för detta.

Var femte patient anser att det är för 
smutsigt på sjukhusen och dålig sjukhus-
städning väcker starka känslor. Bristande 
städning har också indirekta samband med 
förekomsten av vårdrelaterade infektioner. 
Av alla patienter som läggs in på svenska 
sjukhus får nio procent en infektion, men 
orsakerna till detta är många och man kan 
inte direkt skylla städningen för detta.

– Man har hittat både resistenta tarm-
bakterier och MRSA i samband med illa 
städade lokaler, säger Ulrika Ransjö.

Men slarv och smuts har också en ten-
dens att psykologiskt smitta av sig på övrig 
verksamhet.

– Om det ser smutsigt och slarvigt ut 
blir vårdpersonalen också mindre ange-
lägna om att tvätta händerna. Man orkar 
inte längre bry sig. Och man hinner inte 
hålla rent i nuets pressade arbetssituation.

Men hur blev det egentligen så här? För 
30–40 år sedan var de flesta vårdlokaler 
skinande rena.

– Mycket av problemen med städningen 
inom vården handlar om pengar. Ofta är 
det det lägsta anbudet som antas. Men städ-
ningen är en viktig del av vårdens kvalitets-
säkring som måste få kosta pengar. Det är 

något som politiker och tjänstemän ofta 
inte har velat se, säger Ulrika Ransjö.

Hon anser också att vi rent generellt har 
blivit sämre på att städa. Och att städning 
värderas lågt i vårt högutbildade samhälle.

– Faktum är att det behövs sakkunskap 
och yrkesskicklighet för att hålla vårdloka-
ler rena, och att man måste vara beredd att 
betala för det. Om man ska köpa in möbler 
till ett kontor på sjukhuset handlar man 
inte på lågprisvaruhusen. Men städning 
tror man att man kan få hur billigt som 
helst. Vi skulle behöva börja värdera prak-
tiska yrkeskunskaper och handens skicklig-
het lite högre än vi gör i dag.

Undermåliga upphandlingar och oklar 
ansvarsfördelning komplicerar saken.

– Städpersonal har exempelvis inte lov 
att städa i en patients omedelbara närhet, 
som sängbord och liknande. Men vårdper-
sonalen som egentligen ska sköta om städ-
ningen vet inte om det, saknar utbildning 
för att göra det och har absolut ingen tid.

Men nu är snöbollen i rullning. Ulrika 
Ransjö tror också att det fria vårdvalet och 
de öppna genomlysningarna av vården 
kommer att få betydelse för hur vården 
prioriterar städningen i en nära framtid.

– För vilken patient väljer inte hellre ett 
sjukhus där det är rent och snyggt, och där 
de vårdrelaterade infektionerna är få? ●

Docent Ulrika Ransjö var en av deltagarna 
vid symposiet tillsammans med experter 
från Socialstyrelsen och SKL.

Var femte patient tycker att det är för smutsigt på sjukhusen. 

D

En av de mest omdebatterade frågorna inom vården på senare tid, har varit den bristande städningen 
av vårdlokaler. Ulrika Ransjö, docent, tidigare hygienöverläkare, var moderator för ett uppmärksammat 
symposium om just detta på Riksstämman.
Text: Sofia Hillborg • Foto: Samuel Unéus

Den smutsiga sanningen 
om sjukhusstädningen

Under hösten 2012 granskade Dagens Nyheter städningen på landets sjukhus. Granskningen 
visade att bara 7 av Sveriges 53 största sjukhus lever upp till riktlinjerna att vårdsalar ska 
städas varje dag och toaletter minst två gånger varje dag. Som en jämförelse är det vanligt 
att bensinmackar och hamburgerkedjor städar sina toaletter var tredje timme.
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– Kan det vara så att kemikalier och gifter i vår omgivning ligger bakom den kraftiga ökningen av adhd 
och andra neurologiska skador hos barn? Är det något vi vill eller vågar ta reda på? Det var Bertil 
Hagströms inledning på ett mycket välbesökt symposium om hormonstörande ämnens påverkan.

Hormonstörande ämnens påverkan

Sanningens minut

 Vår inomhusmiljö 
 innehåller ett 30-tal 
 hormonstörande 
 ämnen, bland annat 
 ftalater som används 
 som mjukgörare 
 i plast. 

änniskans första nio måna-
der formar resten av livet. Om 
vi blir feta eller blir aller giska 

som vuxna kanske grundläggs under tiden 
som foster.

Miljötoxikolog Monica Lind ville bli lä-
kare när hon var 14 år eftersom så många 

på hennes födelseort med textilfabriken 
mitt i byn blev sjuka. Det visade sig att sjön, 
där hon dragit upp gäddor med sin pappa, 
hade de högsta halterna av kvicksilver i 
Europa. Därför blev det i stället forskning 
kring miljögifters betydelse för uppkomst 
av de stora folksjukdomarna; fetma, diabe-

tes, hjärt-kärlsjukdom och benskörhet som 
Monica kommit att ägna sig åt.

– I dag bär varje människa hundratals 
kemikalier och främmande ämnen i krop-
pen som inte fanns på 60-talet och mindre 
än 5 procent av dessa ämnen är testade.

M
Text: Ulrica Segersten • Foto: Samuel Unéus & Colourbox
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Vi exponeras för kemikalierna genom 
mat, förpackningar, leksaker, förbränning 
av avfall, kassakvitton, popcornpåsar, möb-
ler, PVC-plast, med mera.  

På 70-talet började man se effekter av 
hormonstörande kemikalier hos vilda djur 
och till exempel fortplantningsproblem 
bland Östersjösälar. Man började också se 
att honsnäckor började få manliga köns-
organ på grund av gifter från båtfärger.

På 90-talet upptäckte man också ett 
större antal feminiserade alligatorer. De 
mest uppmärksammade observationerna i 
början av 2000-talet av det man tror kan 
vara effekter av hormonstörande gifter, var 
tidigare debut av pubertet och fallande fer-
tilitet hos unga. Samtidigt som man såg stor 
ökning av benskörhet, fetma och diabetes.

Definitionen av hormonstörande kemika-
lier är en blandning av kemikalier som påver-
kar någon aspekt av hormoners biologi.

I en studie fann man 287 olika industri-
kemikalier hos 10 nyfödda barn, berättar 
Olle Söder, barnläkare och barnendokri-
nolog, professor i barnmedicin vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus.

– De senaste 50 åren har vi fått många 
rapporter om reproduktionsstörningar 
hos djur, men också om ett ökat antal av 

missbildningar på reproduktionsorgan hos 
pojkar och minskat antal spermier.

Olika studier visar också en tidigare start 
av puberteten. 

– Ingen kan bevisa att dessa förändringar 
har en kausal koppling till exponering av 
hormonstörande ämnen, men en påverkan 
från externa faktorer är trolig. Förändringar-
na sker för snabbt för att vara genetiska.

– Tidig barndomsperiod är förmodligen 
den optimala tiden att hitta koppling mel-
lan sjukdom och exponering från miljö-
gifter. Därför är det viktigt att barnläkare 
som undersöker barnen är observanta på 
trender. Gemensamt kan vi bidra till att 
hitta samband. 

Inte minst inomhusmiljön innehåller i 
alla fall ett 30-tal hormonstörande äm-
nen, bland annat ftalater (liknar östrogen) 

som används som mjukgörare i plast. 
I klassisk kemikalieforskning utsätter 

man en råtta för ett farligt ämne tills den 
dör, sedan räknar man bakåt och ser hur 
mycket som krävs för att det ska vara död-
ligt. Men det intressanta är egentligen om 
råttan har ungar i magen.

Man kan jämföra med neurosedynet på 
1960-talet, när gravida kvinnor som tagit 
läkemedlet talidomid fick svårt skadade 
barn. Det handlar inte om mängden ke-
mikalier utan om när, kanske på dagen när, 
ett växande foster eller litet barn utsätts 
för ett ämne, ett ämne som kanske inte är 
skadligt alls för mamman eller för fostret 
själv två veckor senare.

– Det är problematiskt att om dosen av 
hormonstörande kemikalier är under 0,1 
procent behöver de inte deklareras. De finns 
i ett tusental produkter omkring oss. Gräns-
värdet är då satt utifrån hur vuxna män 
reagerar på gifterna, säger Carl-Gustav 
Bornehag, professor och epidemiolog.

– Vetenskapen kan vara en del av pro-
blemet. Industrin kan alltid ge lite mer 
pengar för att vi ska forska lite till. Men hur 
mycket mer behöver vi veta för att agera? 
När det gällde talidomiden fanns det barn-
morskor som inte hade bevis, men såg vad 

 Det är skandal att 
 industrin får göra sin   
 egen riskvärdering.  

Carl-Gustav Bornehag, ingenjör

”Det fi nns 146 000 registrerade kemikalier 
på marknaden som vi vet mycket lite om.”
Monica Lind, miljötoxikolog

”Riskvärderingen för kemikalier utgår i dag 
från deras effekt på vuxna män.” 
Carl-Gustav Bornehag, ingenjör

”Vi ser en tydlig ökning av 
reproduktionsstörningar.” 
Olle Söder, barnläkare

... de senaste 50 åren har det rapporterats 
ett ökat antal reproduktionsstörningar och 
missbildningar på reproduktionsorgan hos 
djur och människor?

visste 
du att ...
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de såg, och gick på magkänslan. Vi måste 
kunna agera utan att veta allt.

3–10 procent av våra ungdomar drabbas 
av neuropsykiatriska funktionsnedsätt-
ningar som adhd, Aspberger och autism. 
Henrik Viberg, docent i ekotoxologi, pre-
senterade uppseendeväckande resultat från 
forskning hur exponering av miljögifter i 
den känsliga perioden av hjärnans utveck-
ling påverkar råttors förmåga att reglera sin 
uppmärksamhet, impulser, inlärning, min-
ne och att samspela med andra.

För människor är hjärnans utveckling på 
topp vid födseln. För möss är motsvarande 
kritiska fönster 10 dygn efter födseln. 
Henriks forskargrupp utsatte råttungar för 

gifter från bekämpningsmedel, flamskydds-
medel, läkemedel eller fluorerande ämnen. 
När råttorna var i vuxen ålder gjorde man 
beteendetester på dem.

– En mus som exponerats för flam-
skyddsmedel 10 dygn efter födseln, har som 
vuxen inte förmågan att anpassa sig till nya 
miljöer. De blir tvärtom hyperaktiva, berät-
tar Henrik Wiberg, som också studerat 
proteinmarkörer. En exponering ”gift” 
räcker för att öka proteinerna i hippocam-
pus och cortex. Proteinerna visar försämrad 
inlärningsförmåga och minne, förändrat 
spontanbeteende och känslighet för kemi-
kalier i vuxen ålder. Och effekterna blir 
starkare ju äldre de blir.

– Alltså funktionella störningar som 
liknar de som ses vid flera neuropsykia-

triska funktionsstörningar som vi ser en 
ökning av i samhället i dag.

– Ja, det är lätt att bli uppgiven, menar 
professor Staffan Skerfving. Men tack vare 
att man minskade andelen bly i bensin och 
insåg kvicksilvrets skadlighet, har svenska 
barn tjänat tre IQ-enheter. Om man vågar 
lägga korten på bordet och med bättre 
analysmetoder är jag ändå hoppfull. ●

”Det är alarmerande att se så tydliga 
effekter på beteendet.” 
Henrik Viberg, docent ekotoxologi

Distriktsläkare Bertil Hagström var 
moderator för symposiet om miljögifter. 

Barn, kemikalier och framtidens folksjuk do mar 
var ämnet för ett välbesökt symposium.

-
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Från: Ingrid Eckerman, allmänläkare Till: Hans RoslingFödelsetalet i världen har sjunkit till 2,6 barn per kvinna. Enligt dig som resultat av en högre levnads-standard i tredje världen. Kan inte miljöpåverkan också vara en förklaring – att vi helt enkelt har sämre fertilitet?

Twittrat från Riksstämman Hur skadliga hormonstörande ämnen är avgörs inte alltid av dosen, utan när vi utsätts för dem. 
Graviditeten och tiden efter födseln är mycket känsliga perioder för hormonpåverkande gifter.
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tt mäta fysiska effekter efter trä-
ning eller sjukgymnastik har på-
gått länge. Muskler utvecklas och 

rörelsespannet växer när patienterna får 
behandling. Men medicine doktor Eva 
Bojner Horwitz tyckte sig se också andra 
effekter på sina patienter. Hon ville ta 
reda på om de fysiska förändringarna 
också motsvarades av en inre förändring. 
I en banbrytande studie kunde hon 2004 
visa att dans både hade positiva psykiska 
effekter och smärtlindrande verkan för 
patienter med fibromyalgi.

– Patienternas självbildsteckningar vi-
sade sig även större och mer differentierade 
efter att de deltagit i dansgruppen jämfört 
med patienterna i kontrollgruppen. De 
hade också en starkare självkänsla och var 
mer nyanserade i sina känslouttryck. Vi 
kun de mäta förändringar i nivåer av stress-
hormoner genom blod- och salivprov. 

Ett antal studier visar liknande effekter. 
Forskare vid Musikhögskolan har påvisat 
hälsoeffekter för patienter med irritable 
bowel syndrome som fick sjunga i kör. 
Patienterna utvecklade bland annat ökad 

reparationsförmåga i kroppen samt posi-
tiv påverkan på immunsystemet.

I en studie som Eva Bojner genomförde 
på patienter med kronisk smärta tillsam-
mans med skådespelare på Dra maten 
upplevde patienterna att smärtan minskade. 

– De fick iscensätta en fasansfull text, 
ett stycke ur Medea, tillsammans med 
skådespelaren Marie Göranzon. De patien-
ter som deltog skattade en tydlig smärt-
minskning. Också bland de patienter som 
satt i salen kunde vi se hälsoeffekter. 

Nu har Eva Bojner Horwitz och hennes 
forskarkolleger vid institutionen för folk-
hälso- och vårdvetenskap i Uppsala fått 
pengar för att genomföra ytterligare en 
stor studie, kulturpaletten. 

– Det är en studie där 50 kvinnor med 
utmattningssymptom från olika vårdcen-
traler i Stockholmsområdet deltar i kul-
turaktiviteter under ett halvår, bland annat 
dans, teater, bild och röstövningar.  

– Det finns ingen Mozarteffekt. Och det 
finns inga generella råd som hjälper alla. 
Men för de flesta av oss finns konstnärliga 
modaliteter till exempel musik som öpp-
nar upp minnen av lugn och ro och åter-
hämtning och får effekter på halterna av 
serotonin och oxytocin. Vi har känslomin-
nen i våra kroppar som musik, dans, teater 
och andra kulturella uttryck kan hjälpa 
oss att få kontakt med. 

Kanske kan det vara dags att börja 
skriva ut kultur på recept? I vissa delar av 
landet har läkarna redan börjat. Samverkan 
mellan vårdgivare och kulturaktörer har 
börjat ta fart! ●

Dans och teater

Medicine doktor Eva Bojner Horwitz, 
författare till boken Kultur för hälsans skull. 

som botemedel?

... halterna av stresshormoner i 
saliven sjunker när man exempelvis 
ägnar sig åt körsång eller dans?

Livia, 2 år,
Ersta barnhospice

Hon är med på 
Medicinska riks-
stämman för andra 
gången. Till vardags 
jobbar Livia på 
Ersta barnhospice 
med att trösta och 
glädja barn och de-
ras anhöriga den sista tiden i livet. På 
Riksstämman är Livia också populär. 
Det är få som går förbi henne utan att 
ge henne en klapp – och varje gång 
viftar hon förtjust på svansen.

På Ersta barnhospice finns fem platser 
för barn som behöver palliativ vård.

Medicinska 
riksstämman

I vimlet på

Vi är många som har misstänkt att man blir friskare av att sjunga i kör, 
spela teater och dansa. Allt fl er vetenskapliga studier bevisar att kultur-
utövning har positiva hälsoeffekter, både psykiskt, kognitivt och fysiskt.
Text: Sofia Hillborg • Foto: Samuel Unéus & Colourbox

A

visste 
du att ...
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Vilka frågor bör Svenska 
Läkaresällskapet prioritera?
INFöR 2013 Stefan Lindgren är ordförande för Utbildningsdelegationen på 
Svenska Läkaresällskapet. per Tornvall är ansvarig för tisdagssammankoms-
terna. bägge sitter även i nämnden och ger här sin syn på vilka frågor som de 
anser att Läkaresällskapet bör prioritera framgent.

1SLS viktigaste uppgift är att verka för 
patientens bästa genom att arbeta 

med sina kärnområden, etik, utbildning, 
vetenskap och kvalitet. Något som vi som 
oberoende organisation kan göra med 
mycket hög kompetens.

2Vi arbetar just nu aktivt med frågan. 
En av flera viktiga uppgifter är att 

Riksstämman riktar sig i ännu större 
utsträckning mot de unga blivande och 
färdiga läkarna.

3Det bästa argumentet är ett engage
mang och en vilja att vara med och 

påverka utvecklingen, utöver det ordinarie 
arbetet, och att ta del av kurser och möten.

4Min viktigaste uppgift är att bidra 
med ett stimulerande program till 

tisdagssammankomsterna och på så sätt 
bidra till att fler yngre kommer och lyssnar. 
Bland annat genom att arrangera teman 
och kurser. Till våren har vi exempelvis 
temat akutmedicin. Jag försöker också på 
hemmaplan göra reklam för tisdagssam
mankomsterna.

1Utvecklingen av hälsooch sjukvården 
med utgångspunkt från patienternas 

och samhällets behov. Att fokusera på 
frågor som rör det medicinska kun
skapssamhällets utveckling, men också 
utvecklingen mot ett hälsofrämjande 
samhälle. En annan fråga som jag anser 
vara viktig att driva är att alla medlem
mar i våra sektioner samtidigt ska vara 
medlemmar i Läkaresällskapet. Fortbild
ning är en annan viktig fråga, att SLS 
medverkar till en utveckling (efter IPULS) 
av granskningar av utbildningsaktiviteter, 
specialistutbildning och fortbildning 
så att det sker transparent och med hög 
kvalitet.

2Att vi accepterar att det är nya förut
sättningar och bryter med den gamla 

historien. Ser gärna att vi byter lokal. 
Fortsätta inriktningen på att den ska vara 
ett forum för breda medicinska frågor och 
medicinsk samhällsdebatt. Riksstämman 
är en av flera arenor för SLS aktiviteter.

3Att bli delaktig och aktiv medlem i 
den medicinska professionen. För pa

tienternas och samhällets bästa medverka 
i den medicinska samhällsdebatten och 
bidra med sin kompetens och sitt yngre 
perspektiv.

4Att ge ett brett och internationellt 
perspektiv på de frågor som behand

las i nämnden. Att särskilt bidra till att 
utbildningsfrågorna hamnar högt på 
agendan.

1Vad är Svenska Läkaresällskapets 
viktigaste uppgifter de närmaste åren 

och vilka frågor bör prioriteras?

2hur vill du att Medicinska riksstämman 
utvecklas?

3Vilka är de främsta argumenten för att 
vara med i Svenska Läkaresällskapet 

om man är studerande eller yngre läkare 
(AT-ST)

4Vilken är din viktigaste uppgift i 
nämnden?

per Tornvall

Ansvarig för  
tisdagssamman-
komsterna

Stefan Lindgren

Ordförande  
för Utbildnings-
delegationen
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Inför Medicinska  
Riksstämman 2013
MEDLEMSINFORMATION arbetet med 
årets medicinska riksstämma har startat. 
Vi har bjudit in sektionerna till en dialog 
om mötets möjligheter och en undersök-
ning bland målgrupp och intressenter 
genomförs. Baserat på SLS kärnvärden 
vetenskap, utbildning, kvalitet och etik 
kommer delegationen för medicinska 
riksstämman arbeta för att utveckla mötet 
och erbjuda en plattform för vetenskapliga 
föredrag och aktuella övergripande hälso- 
och sjukvårdsfrågor 2013. 

datum för mötet är 4-6 december 2013, 
och lokal Stockholm Waterfront. dead-
line för programförslag ligger i mitten 
av mars.  all uppdatering går att följa på 
hemsidan www.riksstamman.se. 

Väl mött!

catarina almqvist 
malmros

nyvald ordförande i SLS 
Riksstämme delegation 
och generalsekreterare 
för medicinska riks-
stämman

Informationskväll  
för AT-läkare
Årets informationskväll för at-läkare 
i samband med at-stämman på norra 
Latin, äger rum torsdagen den 11 april kl 
18-21 i Svenska Läkaresällskapets hus på 
klara östrakyrkogata 10.

kvällens tema är Global hälsa. inbjudna 
medverkande diskuterar utbildning, forsk-
ning och karriärmöjligheter. kvällen avslu-
tas med mat och mingel med representan-
ter från olika specialiteter. mer information 
kommer fortlöpande på www.sls.se

kurs i akutsjukvård
15 maj kl 9 - 16.30  
”heldag om akutmedicin”

anmälan senast 10 april.  
mer information: annie.melin@sls.se

medLemSinFoRmation

kansliets öppettider
må-to 08.00-16.30, fr 08.00-15.00

observera att huset kan vara 
öppet andra tider beroende på 
bokningsläget.

mer information: Gunilla eng,  
gunilla.eng@sls.se, 08-440 88 85
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medicinSk SPRÅkVÅRd

FRÅGA: Säger man ”sätta” eller 
”lägga”, när det handlar om en  
venkateter?

SVAR: Det finns en skillnad mellan det 
relativt enkla ingreppet att ”sätta nål”, det 
vill säga att applicera en perifer venkate
ter, och det mer avancerade, ibland kirur
giska, ingreppet, att applicera en central 
venkateter. ”Sätta nål” är det vanliga ut
trycket i talspråk men vi rekommenderar 
att man i skriftspråk använder ”lägga in” 
perifer eller central venkateter.  

FRÅGA: Ska det vara stor eller 
liten bokstav på den första boksta-
ven i uttrycket f-Hb när det står i 
löpande text, som i t.ex. ”patienten 
har positivt f-Hb”?

SVAR: Du bör i löpande text skriva med 
stort F, t.ex. F-Hb, F-Hb-test, som utskrivet 
lyder ”test av hemoglobin i feces (av
föringen)”. 
 
FRÅGA: jag skriver en artikel om 
genetisk forskning och blev be-
stämt tillrättavisad när jag använde 
formen sekvensering; jag borde ha 
använt sekvensning med verbet sek-
vensa i stället. Hur ställer ni er till 
de här kortare formerna? 

SVAR: Vi håller med Svenska bioterm
gruppen, som menar att de kortare for
merna sekvensning och sekvensa endast bör 
användas i talspråk. Korrekt enligt gruppen 
är sekvensering (alternativt sekvensbestäm-
ning) för begreppet ’identifiering av mono
mererna i en biopolymer och fastställande 
av deras inbördes ordning’, med verbet 
sekvensera (alternativt sekvensbestämma). 
Biotermgruppen avråder vidare från 
sekvenering och sekvenera som ibland före
kommer, vilket även vi i Läkaresällskapets 
språkkommitté gjort i ett tidigare svar. 
   Svenska biotermgruppen har tagit upp 
frågan i sin språkfrågedatabas som finns på 
adressen www.biotermgruppen.se. 

FRÅGA: Ska det heta X-bunden eller 
X-kromosombunden? För mig är x-
bunden ärftlighet helt obegripligt; ärft-
ligheten är ju bunden till X-kromoso-
men. Vad säger språkkommittén? 

SVAR: Visserligen är X-kromosombunden 
tydligare, men X-bunden är mycket van
ligare. Exempelvis finns bara X-bunden 
sjukdom upptaget i Medicinsk terminologi 
av Lindskog, och i Läkartidningen får man 
tre belägg för X-kromosombunden men sjut
ton belägg för X-bunden. Således: båda går 
bra, men om man vill vara extra tydlig kan 
man skriva X-kromosombunden eller till 
och med bunden till X-kromosomen.  

Xbunden eller Xkromosombunden?

Det Söderbergska  
priset, på 1 miljon  kronor  
delas ut årligen av torsten 
 Söderbergs Stiftelse och  Ragnar 
Söderbergs stiftelse. Vart-
annat år tilldelas  framstående 
forskare inom medicin, genom 
Svenska Läkare sällskapet, och 
vartannat år inom  ekonomi 
 eller rättsvetenskap,  genom 
kungliga Vetenskaps kademien.

priset i medicin delas nästa 
gång ut år 2014. det tilldelas 
företrädesvis en, max tre, 
forskare i klinisk  medicin 
vars forskningsresultat blivit 
uppenbara inom den senaste 
tioårsperioden. Prismot-

tagaren ska vara svensk 
med borgare eller verksam i 
Sverige. Priset delas inte ut till 
institutioner/forskar grupper. 
de senaste mottagarna har 
varit christopher Gillberg 
(2012), Lars klareskog (2010), 
Felix mitelman (2008),  
Lars Björck och catarina 
Svanborg (2006) samt anita 
aperia (2004).

Nomineringar kan läm-
nas av SLS medlemmar och 
vetenskapliga sektioner och 
föreningar samt de medicinska 
fakulteterna. Förslaget ska 
innehålla namn och kontakt-
uppgifter till den nominerade 

forskaren liksom 
en motivering 
på svenska och 
engelska samt 
kortfattad cV 
och publika-
tionsförteckning. 
Vi behöver även 
kontaktupp gifter till dig  
som nominerar.

Handlingarna skickas i 10 
ex till Svenska Läkare sällskapet,  
att. agneta davidsson ohlson, 
Box 738, 101 35 Stockholm, 
senast den 1 mars 2013.  
Välkommen med förslag!  
Läs mer om priset på  
www.torstensoderbergsstiftelse.se

nominera 
pristagare!

SLS SpRÅKKOMMITTé 
arbetar med att vårda det medicinska 
språket dels genom att besvara insända 
språkfrågor med medicinsk anknytning, dels 
genom att informera och medverka i olika 
språkvårdande aktiviteter. 

Verksamheten syftar till att genom språk-
rådgivning och annat språkvårdande arbete 
bidra till ett exakt och enhetligt medicinskt 
fackspråk och ett klart medicinskt allmän-
språk, begripligt för patienter och anhöriga.
 
Ledamöter i kommittén:  
Magnus Fogelberg ordförande
Tove Gunnarsson sektionsrepresentant 
för psykiatri | Åsa Holmér terminologi-
centrum tnc | Ola Karlsson Språkrådet 
Maria Kvist klinisk immunologi och transfu-
sionsmedicin | Torsten Mossberg sektions-
representant för klinisk nutrition | Hans 
Nyman språkexpert | Tom  pettersson 
Finska Läkaresällskapet | björn Smedby 
Socialstyrelsen, klassifikationsexpert | Lisa 
Wolff Foster Socialstyrelsen, enheten för 
fackspråk och informatik.
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Divisun® (kolekalciferol). Receptbelagt läkemedel. Beredningsform: Tablett. ATC-kod: A11C C05. Indikationer: Profylax och behandling av D-vitaminbrist hos vuxna 
och ungdomar. Som komplement till specifi k osteoporosbehandling hos patienter med risk för vitamin D-brist, tilläggsbehandling med kalcium bör då övervägas. 
Rekommenderad dosering: 1 tablett dagligen. Högre doser kan behövas för att uppnå önskad serumnivå av 25(OH)D. Den dagliga dosen bör inte överskrida 5 tabletter. 
Innehåll: 1 tablett innehåller: kolecalciferol (vitamin D3) 800IE (motsvarande 20 mikrogram vitamin D3). Förpackningsstorlek: 90 tabletter i blister, AUP 183 kr. 
Datum för översyn av produktresumé: 2012-09-12. För ytterligare information och pris se www.fass.se 

Referens: 1. www.tlv.se * Divisun® är 33% billigare än marknadens andra D vitaminalternativ i tablettform med jämförbar dos (800 IE) www.tlv.se (januari 2013)
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D-vitaminbrist är enkelt att förebygga och behandla med Divisun® (kolekalciferol):

•  Tas en gång om dagen

•  Flexibel dosering 1-5 tabletter  
 –  redan en tablett 800 IE ger lägsta dagliga dos
 –  upp till 5 tabletter vid behov

•  Ingår i läkemedelsförmånen1 till lägst pris*

Förebygger och behandlar 
D-vitaminbrist

NYTT
LÄKEMEDEL!

MEDA AB. Box 906, 170 09 Solna. Tel 08 630 19 00, Fax 08 630 19 50 E-post: info@meda.se www.medasverige.se

Divisun_annons_210x297.indd   1 2013-01-09   15:00



Ibland passar 1 bättre än 5!

Folsyratabletter har tidigare endast funnits i 5 mg, 
vilket ofta överstiger det terapeutiska behovet. 
Studier har visat att en så låg dos som 0,8 mg 
folsyra dagligen vanligtvis är tillräckliga för att 
uppnå maximal reduktion av plasmahomocystein.1 
Folacin®(folsyra) tablett 1 mg är en styrka som mot-
svarar Läkemedelsverkets rekommendation på den 
dagliga dosen för underhållsbehandling av folatbrist.2, 3

Folacin© (folsyra) tablett 1 mg, RX, F B03BB01. Indikationer: Folatbrist eller tillstånd med ökat folatbehov, makrocytär, megaloblastisk anemi med folsyrabrist, för-
sämrat upptag av folat från tarmen vid malabsorption såsom celiaki (glutenintolerans), sprue av annan genes eller tarmresektioner. Vid långtidsbehandling med läke-
medel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen exempelvis vissa antiepileptika, antibakteriella medel i den terapeutiska undergruppen sulfonamider eller 
läkemedel innehållande sulfasalazin. Tillstånd där ett ökat folatbehov föreligger såsom vid alkoholism, hemolytiska anemier, behandling med vitamin B12, graviditet 
och amning eller genetisk polymor� sm i det folatberoende enzymet metylentetrahydrofolatreduktas. Varningar och försiktighet: Då folat kan stimulera celldelning 
tillråds försiktighet vid behandling av patienter med folatberoende tumörsjukdom. Folsyratillskott kan öka tillväxt av redan etablerad malignitet. Under långtidsbe-
handling med folsyra kan en samtidig B12-brist döljas. Dosering: Startdos och underhållsdos beror på indikation. Se www.fass.se för utförlig information. Folacin 
� nns som tablett 1 mg i plastburk om 100 och 1000 st. Senaste översyn av produktresumén: 2010-08-27. För mer information och prisuppgifter se www.fass.se. 
Referenser: 1. Homocysteine Lowering Trialist’s Collaboration. Dose-dependent effects of folic acid on blood concentrations of homocysteine: a meta-analysis of 
the randomized trials. Am J Clin Nutr 2005; 82: 806–12. 2. Läkemedelsboken 2011–2012. Kapitel Anemier s. 244-245. 3. Produktresumé Folacin 1 mg, www.fass.se. 

Ibland passar 1 bättre än 5!
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• Folacin 1 mg motsvarar den 
 av Läkemedelsverket rekom-
 menderade dagliga dosering 
 vid underhållsbehandling.2

• Folacin 1 mg kan anpassas 
 till � era indikationer och 
 patientens behov.2, 3

Förnya recepten till 1 mg.

folacin 1 mg
F O L S Y R A




