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UTBILDNING
Framtidens Medicin & Hälsa 

under ledning av Ola Björgell.
Glappet mellan forskning och 

sjukvård får inte bli för stort.

VETENSKAP
1700-talspionjär som 

vågade prata levnadsvanor.

KVALITET
Första kongressen om 

neurokirurgi och etik.

ETIK

Missa inte  Det händer 
på SLS 
i vår

 Forskning handlar mestadels inte om stora genombrott, utan 
 om att ta många små steg som tillsammans förbättrar vården, 
 menar Anna Martling, professor i kirurgi. Hennes forskning 
 har lett till nya behandlingsmetoder vid kolorektal cancer. 

Teamledaren 

DAGS ATT SE ÖVER RIKT-

LINJERNA FÖR RISKBRUK?

Ny alkoholrapport 

diskuterades på SLS

DRAMATISK UTVECKLING 

INOM BARNMEDICINEN 

RÄDDAR LIV.
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KATARINA HAMBERG:

– Det är uppseendeväckande 

att det utan medicinska 

skäl fortfarande förekommer 

skillnader i behandlingen 

av kvinnor och män.
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Svenska Läkaresällskapet 
är läkarkårens oberoende 
vetenskapliga och professionella 
organisation. Vi arbetar med frågor 
baserade på vetenskap, utbildning, 
etik och kvalitet. Vårt syfte är att 
verka för förbättrad hälsa och 
sjukvård i samhället.

SLS främjar och bevakar förut-
sättningar för läkares utbildning 
från grundutbildning till fortbildning 
med utgångspunkt från samhällets 
och patienternas behov.

UTBILDNING

Forskning är en viktig del för att 
skapa bättre förutsättningar för 
dagens och morgondagens befolk-
ning. SLS bevakar forskningsfrågor 
och stödjer medicinsk forskning, 
bland annat genom att årligen dela 
ut omkring 25 miljoner kronor i 
forskningsanslag och resebidrag. 

VETENSKAP

SLS 
KÄRNVÄRDEN
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Tillsammans med de vetenskapliga 
sektionerna samt kommittéerna 
för säker vård, medicinsk kvalitet, 
medicinsk språkvård, e-hälsa, 
läkemedelsfrågor, global hälsa och 
prevention arbetar SLS med över-
gripande kvalitets- och säkerhets-
frågor inom hälso- och sjukvården. 

KVALITET

ETIK
De stora möjligheter som modern 
medicin ger ställer också svåra 
och delvis nya etiska frågor. Klyftan 
mellan vad vi kan och vad vi har råd 
att göra i hälso- och sjukvården ökar. 
Utvecklingen kräver en hög grad av 
etisk medvetenhet hos läkaren för att 
inte viktiga värden ska gå förlorade.
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ag önskar er god fortsättning på 
2017! Ett år som på olika sätt innebär 
helt nya förutsättningar på den globala 
arenan. Mycket av det vi tagit för givet 
är inte längre det, utan måste återeröv-

ras. Det vetenskapligt baserade kunskaps-
samhället med dess internationella kon-
taktnät utgör ett fundament för vårt hopp 
om en fortsatt fredlig, humanitär, demo-
kratisk och hållbar samhällsutveckling.

För SLS innebär 2017 både möjligheter 
och utmaningar. Vi arbetar vidare med 
våra kärnvärden och utvecklar handlings-
planerna i ett idépolitiskt program och en 
verksamhetsplan som vi återkommer till. 
SLS fortsätter debatten om hur hälso- och 
sjukvården ska ledas med fokus på läka-
rens ansvar och roll i dagens och morgon-
dagens hälso- och sjukvård. Det blir även 
det centrala temat för kongressen ”Fram-
tidens medicin och hälsa” i november. 

Programkommittén har fått direktiv för 
sitt planeringsarbete från Nämn-

den och kommer successivt att 
arbeta fram programmet under 
våren. Jag kan redan nu utlova 
ett högintressant program för 

alla! Registreringen öppnar 
i juni. Jag är glad att Ola 
Björgell har ställt sin 
erfarenhet och sitt kun-
nande till förfogande 
som vetenskaplig 
sek reterare och ord-
förande i program-
kommittén. Det 
skapar ännu bättre 
förutsättningar för 
vårt redan frukt-
bara samarbete 
kring ”Framtidens 
specialist läkare”.

SLS kärnvärden återspeglas i fl era andra 
projekt som fortsätter eller inleds under 
året. Kunskapsutvecklingen i de system 
där vi är verksamma, är liksom den 
enskilde läkarens livslånga lärande av 
central betydelse för kvaliteten i den vård 
patienten möter och för patientsäkerheten. 
Kvaliteten avgörs bäst genom professionellt 
initierad granskning och revision.

Hälso- och sjukvården behöver hitta 
former för att generera och sprida ny 
kunskap med utgångspunkt från sina 
egna behov i nära samverkan med univer-
siteten. Inte minst för att första linjens 
hälso- och sjukvård ska kunna tillgodose 
behoven av kontinuitet, samordning och 
tillgänglighet. Den framtida kompetens-
försörjningen behöver dessutom säkras 
i effektiva utbildningsprocesser med 
dokumenterade läranderesultat inriktade på 
kom petens  behov i dagens och framtidens 
svenska och globala hälso- och sjukvård. 
Snarare än att fastna i ett tidsbaserat 
tankesätt där långa utbildningsprocesser 
anses garantera kvalitet. Hur långa vi än 
tänker oss dem, kvarstår som ett faktum 
att halveringstiden på kunskap nu är så 
kort att vi i det yrkeslivslånga lärandet  
måste lära om fl era gånger.

För att ha tyngd och trovärdighet i alla 
de frågor där vi agerar, behöver SLS en 
stark medlemsbas. Som medlem ger du 
ditt stöd till vårt arbete, även om du inte 
har möjlighet att just nu engagera dig i 
våra projekt. Medlemskap i SLS bör även 
vara en självklarhet för medlemmar i SLS 
sektioner. Ni är alla välkomna!

J 
Kära medlemmar!
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Stefan Lindgren, ordförande



Stefan Lindgren, ordförande SLS”
”Halveringstiden på kunskap är nu så kort att vi i det 

yrkeslivslånga lärandet ändå måste lära om fl era gånger.

ABIGO Medical AB
Ekonomivägen 5, 436 33 ASKIM

Kundtjänst: 08 586 33 500

Det finns en specialnäring som 
unikt särskiljer sig 

Besök www.nutramigen.se för mer information

Världens mest använda kostbehandling 
vid komjölksproteinallergi1 

– det finns skäl till detta

Specialnäringen som särskiljer sig

Viktigt: Bröstmjölk är spädbarnets bästa föda. Nutramigen är ett livsmedel för speciella 
medicinska ändamål och skall endast användas på inrådan av läkare eller dietist.

*Varumärke tillhörande Mead Johnson & Company, LLC. 
© 2017 Mead Johnson & Company, LLC. Alla rättigheter förbehållna.
LGG® är ett registrerat varumärke tillhörande Valio Ltd, Finland

Referenser:
1,  Nielsen market data 2015. 
2, Dupont C et al. Br J Nutr. 2012; 107:325-338.
3,  Lambers TI et al. Food Sci Nutr. 2015; 3(1 ): 81-90.
4,  Nutramigen monograph.
5,  Canani RB et al. J Allergy Clin Immunol 2012; 129: 580–582.
6,  Canani RB et al. J Pediatr 2013; 163: 771–777.

· Störst klinisk effekt jämfört med 
 andra eHF#, översiktsartikel av 
 10 st studier gav 99 % medeleffekt2

· Lägst kvarvarande allergenicitet2 

· Peptidprofil som skiljer sig från 
 andra eHF3

· Enda kaseinbaserade eHF

· Längst klinisk erfarenhet

· Mest vetenskapligt dokumenterad4

· Nutramigen LGG® har visats 
 påskynda tolerans för komjölk5,6

#eHF = extensively hydrolysed formula, 
höggradigt hydrolyserad specialnäring
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Text Maija Axelsson Illustration Colourbox & iStockphoto

id många sjukdomar er-
bjuds män och kvinnor 

olika behandling trots 
att det inte fi nns medicin-

ska skäl. Män får i högre 
utsträckning tillgång till avancerad 
vård vid exempelvis hjärt-kärlsjuk-
dom, artros, psoriasis, blodhosta, tbc 
och urinblåsecancer. Enligt en färsk 
rapport från Inspektionen för social-

försäkringen sjukskriver läkare också 
män längre än kvinnor, trots att de 
sjukskrivna kvinnorna bedömdes ha 
större funktionsnedsättning och ak-
tivitetsbegränsning än männen. 

– Men särbehandlingen är ibland 
den omvända och kvinnor får till 
exempel mer och bättre vård vid 
depression, migrän och benskörhet, 

säger Katarina Hamberg, professor i 
allmänmedicin vid Umeå universitet. 

Hon har länge forskat i hur män och 
kvinnor bemöts och behandlas inom 
vården. Enligt henne är det uppseen-
deväckande att dessa skillnader upp-
kommer utan medicinska skäl, och 
utan att läkarna medvetet utreder 
och behandlar olika. Detta brukar 
kallas köns- eller genusbias. Vanan 
att inkludera enbart män i forskning 
eller underlåta att könsuppdela ana-
lyser i forskningsutfall innebär att 
det oftast saknas kunskap om kvin-
nor, i bara få fall saknas kunskap om 
män. Stora förhoppningar har därför 
knutits till kraven på att forskning 
ska undersöka båda könen. Men er-
farenheten visar att det behövs mer 
än medicinsk kunskap för att skapa 
jämlik vård. 

Trots den mångåriga debatten och 
nya kunskaper om kvinnor med 
kranskärlssjukdom, visar analyser av 
data i RIKS-HIA/SWEDEHEART 
att könsskillnaderna avseende reper-
fusionsingrepp och sekundär preven-
tion inte minskar – och det gäller 
undersökta patienter med samma 

grad av symtom. Ett exempel på hur 
kvinnor fortfarande av någon anled-
ning underbehandlas.

– Det verkar ”bara råka bli så”. 
I min forskning har jag kunnat se 
hur könsstereotypa idéer om mäns 
och kvinnors behov och beteenden 
påverkar sjukvårdspersonalens sätt 
att fråga, lyssna och tolka det patien-
ter säger. Läkare är mer benägna att 
tolka mäns symtom som somatiska 
och kvinnors som psykosociala, och 
kvinnor får mer lugnande mediciner. 
Män tillfrågas typiskt nog mindre 
om hemsituation, psykisk hälsa och 
känslor, medan kvinnor tillfrågas 
mindre om yrke, arbetsvillkor och 
alkohol. 

En vanlig föreställning är att män 
drar sig för att söka läkare, så när 
män kommer till läkaren tas de mer 
på allvar än när kvinnor söker. 

– Även om forskning faktiskt vi-
sar att det är minst lika vanligt att 
kvinnor väntar onödigt länge med 
att söka vård, lever bilden av den sto-
iske mannen och den oroliga hjälp-
sökande kvinnan vidare och stör lä-
karnas bedömningar, säger Katarina 
Hamberg.

V

Särbehandling: ”Det bara

– Det behövs mer forskning 
och ökad medvetenhet om 
hur könsrollstänkande och 
stereotypa idéer om män 

och kvinnor påverkar 
vården, säger professor 

Katarina Hamberg.

KATARINA 
HAMBERG, 
professor i all-
mänmedicin vid 
Umeå universitet.
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Idéer om män och kvinnor snedvrider våra medicinska bedömningar

”Nya behand-
lingsmetoder 
och nya ’bättre’ 
mediciner 
erbjuds 
män i högre 
utsträckning.”

KVALITET I FOKUS
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Jämställd vård innebär att män och kvinnor får den vård de behö-
ver. Detta innebär bland annat att den medicinska forskningen i större 
utsträckning behöver studera köns- och genusrelaterade skillnader, 
och att resultaten måste redovisas uppdelade på män och kvinnor. Det 
innebär också att hälso- och sjukvården behöver arbeta medvetet med 

ett genus- (eller köns-) perspektiv, vilket bör leda till att personalen får 
bättre kunskap om köns- och genusrelaterade faktorers betydelse för 
kvinnors och mäns hälsa, sjuklighet, bemötande, omhändertagande 
och behandlingsresultat. (Källa: Jämställd vård? Könsperspektiv på 
hälso- och sjukvården. Socialstyrelsens utredning 2004.)

Enligt henne är det tydligt att det 
behövs mer forskning och ökad med-
vetenhet om hur könsrollstänkande 
och stereotypa idéer om män och 
kvinnor påverkar vården. 

– Om och om igen har det visat 
sig att nya behandlingsmetoder och 
nya ”bättre” mediciner erbjuds män 
i högre utsträckning. När riktlinjer 
och rutiner skapas minskar ofta skill-
naderna något. Fortlöpande arbete 
som inkluderar jämlikhet och genus 
i offi ciella riktlinjer är därför en bas i 
förbättringsarbetet.

– Viktigt är även kollegiala dis-
kussioner och refl ektioner kring be-
handling av män och kvinnor, lokala 
genomgångar av vilka åtgärder som 
erbjudits, kollegiala falldiskussio-
ner där genusaspekter beaktas och 

a råkar bli så”

Karin Schenck-Gustafsson, 
professor i kardiologi och 
grundare av Centrum för 
genusmedicin vid Karolin-
ska institutet, var pionjär på 
genusperspektiv inom hjärt-

diagnostisering och -vård när hon på 80-
talet började forska i skillnader mellan könen. 

– Mycket har blivit bättre, men det mesta 
av forskningen är fortfarande baserad på 
män. Kvinnors och mäns biologi skiljer sig, 
och det måste man ta hänsyn till i medi-
cinska bedömningar. Vi behöver få till ett 
medvetande om det här. 

Kvinnor får hjärtproblem senare i livet och 
symtomen ser ofta annorlunda ut än hos 
män. Allt som är kopplat till kvinnans olika 
faser under livet med menstruation, barna-
födandet och klimakteriet kan påverka hjärt-
hälsan. Kvinnor har också större känslighet 
än män för vanliga riskfaktorer som högt 
blodtryck, höga blodfetter, diabetes, övervikt, 
dålig kost, fysisk inaktivitet och rökning. 
Även den farliga stressen ser annorlunda ut 
hos kvinnorna; förutom stress på jobbet 
spelar stress i nära relationer en stor roll. 

– En svensk studie har visat att kön och 
socioekonomisk position baserad på yrke 
påverkar tillgången till kranskärlskirurgi. 
En annan studie visade att kvinnor och 
äldre oftare hamnar på medicinavdelningen 
i stället för hjärtintensiven efter hjärtinfarkt. 

Också underbehandling av kvinnor 
kvarstår; med blodförtunnande medel vid 
förmaksfl immer, blodkärlsutvidgare vid hjärt-
svikt och högt blodtryck, samt blodfettsän-
kare och acetylsalicylsyra efter hjärtinfarkt. 

Medicinsk forskning
Köns- och genusrelaterade skillnader behöver beforskas i större utsträckning

Kvinnohjärtat 
– en klassiker 
i genusmedicin
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diagnostiserin

presentation av egna fall, med mera.
– Jag tror mycket på en kombina-

tion av systematiska genomgångar 
och levande diskussioner. Seminarier 
och konferenser ger också möjlighe-
ter för ny kunskap, diskussioner och 
erfarenhetsutbyte. 

Katarina Hamberg säger att det trist 
nog fi nns många kollegor som inte är 
intresserade eller rent av motarbetar 
diskussioner kring genus och bias i 
vården. 

– Strunta i att få med motståndar-
na i första svängen. Vägen framåt är 
att utveckla arbetet tillsammans med 
dem som har insett vikten av jämlik 
vård, påbörja diskussion och försök 
hitta något som går att göra med dem 
som vill vara med.  ■
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äkaresällskapets arbets-
grupp En värdefull vård 
(EVV) presenterade 
sommaren 2015 en rap-
port för förändring av 

svensk hälso- och sjukvård.  Anled-
ningen var kritiken, inte minst från 
läkarprofessionen, mot den styrkul-
tur, som går under samlingsbegreppet 
New Public Management (NPM), 
och som har präglat hälso- och sjuk-
vården de senaste decennierna. 

Rapporten konstaterar brister i 
bland annat jämlikhet, tillgänglig-
het, kontinuitet, samordning, delak-
tighet och tillit i svensk hälso- och 
sjukvård.  

Trots återkommande påpekanden 
av dessa och andra tillkortakom-
manden har förbättringar väsentligen 
uteblivit – problemen är kända men 
förblir olösta. En slutsats i rapporten 
var därför att hälso- och sjukvårds-
systemet varken är organiserat eller 
styrs ändamålsenligt. Det förblir 
därför oförmöget att möta såväl la-
gens krav som patienternas och sam-
hällets behov.

EVV-rapporten formulerar en rad 
konkreta förslag med bäring på 
hälso- och sjukvårdens organisation, 
styrning och fi nansiering liksom an-

svarsfördelning, kvalitetsutveckling, 
kunskapsförsörjning och utvärde-
ring. Den nationella samordnaren 
för effektivare resursutnyttjande 
gjorde en liknande analys i sitt slut-
betänkande ”En effektiv vård” (SOU 
2016:2). Styrkulturen inom hela 
välfärdssektorn har hamnat högt på 
den politiska agendan och partierna 
tävlar om vem som kan hitta mest 
ändamålsenliga styrformer. Alla är 
överens om att något måste ske. 

Läkaresällskapet instämmer, men 
anser även att det fi nns anledning till 
självkritik. Läkare bör engagera sig mer 
i hälso- och sjukvårdens ledning och på 
så sätt försvara kärnvärdena i vården. 

Läkaresällskapet kraftsamlar nu 
kring tre områden av EVV-arbetet: 
professionell kvalitetsutveckling, ut-
veckling av första linjens sjukvård och 
kompetensutveckling. Dessa områden 
är avgörande för en patientorienterad 
och behovsstyrd hälso-och sjukvård, 
baserad på etiska principer och utfor-
mad på professionella grunder. Där 
kan vi som organisation göra skillnad.

Stefan Lindgren, 
ordförande Svenska Läkaresällskapet 
Karl Sallin, 
ledamot i Läkaresällskapets nämnd och 
ordförande i det tidigare EVV-projektet 

L

NPM-baserade styrmodeller bidrar fortfarande 
till ett produktionsinriktat hälso- och sjukvårdssystem 

som utgår från högt uppsatta produktionsmål och 
sätter vårdens fundament på undantag. 

Engagemang för 
vårdens kärnvärden

LÄS MER
Hela texten 
och mer om de 
tre utvecklings-
områdena fi nns 
på www.sls.se

”DET VAR FAKTA 
SOM GÄLLDE”
Hans Rosling lämnar ett 
stort tomrum efter sin 
bortgång 7 februari, men 
också många kära minnen. 

Professor Hans Rosling var 
hedersmedlem i SLS.

PROFESSIONELL GRUND
HUR VÅRDEN STYRS
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Professor Peter Friberg, 
tidigare ordförande för Svenska 
Läkaresällskapet och director 
för SIGHT, minns Hans Rosling 
med stor värme. ”Det var ett 
konsekvent, intensivt, obevek-
ligt resonerande och lärande 
i alla mina möten med Hans 
Rosling. Han var också en stor 
konstnär när det gällde förbe-
redelser och detaljer. Han var 
extremt noggrann, inte impro-
viserad, som man lätt kan tro. 
Det var värdefullt att se hur han 
jobbade bakom kulisserna, inte 
minst när han engagerade sig i 
Global Health Beyond 2015-mötet 
som SLS ordnade år 2013.”

Hans Rosling hjälpte också till 
när SLS startade kommittén för 
Global Hälsa. Tobias Alfvén är i 
dag kommitténs ordförande. Han 
hade redan under studietiden en 
hel del kontakt med Hans Ros-
ling. ”Han ville ha kritik av stu-
denter innan hans lärobok om 
global hälsa skulle tryckas. Med 
Hans var det full fart framåt, 
men han ville alltid hitta tid för 
att diskutera. Och blev ordent-
ligt förbannad om data och 
fakta användes fel. Jag tänker 
att vi mer än någonsin behöver 
Hans Roslings faktabaserade 
samtal i denna tid av ”alterna-
tiva fakta”. Det bästa sättet att 
hedra Rosling är att följa hans 
råd: var inte rädda, även när 
det är obekvämt; våga titta på 
data, våga visa fakta även när 
det inte är opportunt.”



På kirurgkliniken 
Jakten på de små, men livsavgörande genombrotten

Svensk forskning har lett till stora framgångar i behandling av kolorektal cancer. 
Anna Martling, professor i kirurgi vid KI, är en av de som beforskat området. 
En resa som inleddes med envist tjat.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus
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”Det handlar om 
många små 

genom brott som 
sammantaget ger 
större vinningar.”

MEDLEMSPORTRÄTT
ANNA MARTLING, PROFESSOR I KIRURGI

»
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– Man får inte ge sig. Det handlar om att mata på, ta de små stegen – för ibland blir de stora kliv 
för patienten. Nu behöver vi fokusera på vad vi räddar patienterna till för liv, säger Anna Martling.

MEDLEMSPORTRÄTT
ANNA MARTLING, PROFESSOR I KIRURGI

r Nixon, du kan vinna kriget mot can-
cer.” Så löd helsidesannonsen i decem-
ber 1969 i New York Times. USA hade 
just placerat en man på månen, nu var 
det dags att utplåna cancer. I dag har vi 
facit: vi vet mycket mer om cancer, men 
lyckas inte alltid besegra de ungefär 100 
sjukdomar det egentligen handlar om. 
I stället handlar det om att ändra. För-

bättra. Och rädda fl er liv. 
Något som Anna Mart-
ling, professor i kirurgi 
vid Karolinska Institutet 
och överläkare vid Karo-
linska sjukhuset, vigt sitt 
liv åt. Hon föddes för 
övrigt samma år som 
hel sidesannonsen i New 
York Times publicerades. 

– Vi har gått från att 
behandla folk på grupp-
nivå, sedan subgrupp-
nivå och nu på individ-

nivå. Vi har så mycket ny kunskap 
och teknik som gör det möjligt att in-
dividualisera cancerbehandlingarna, 
säger Anna Martling när vi träffas på 
Karolinska Universitetssjukhuset.

Kolorektalcancer har haft en hög 
återfallsfrekvens, ofta med ett fruk-
tansvärt lidande för patienten. Anna 
Martlings forskning har visat att 
om man strålbehandlar preoperativt 

M
»

minskar återfallen med 50 procent 
och behandlingseffekten förbättras.

I dag är detta rutin för patienter med 
hög risk för återfall. Ändå tvekar Anna 
Martling att prata om genombrott. Bra 
forskning tar tid, menar hon.

– Det handlar om många små 
genombrott som sammantaget ger 
större vinningar. Och man får inte 
ge sig, utan lägga varje liten pusselbit 
som till slut förbättrar prognosen för 
patienten, säger Anna Martling. 

Forskningen behöver få utrymme 
i vården, menar Anna Martling. Den 
största utmaningen som klinisk fors-
kare, är att bygga broar mellan den 
basala forskningen och den kliniska. 
Men även om det är en utmaning, är 
det även en möjlighet.

– Som klinisk forskare har jag den 
fördelen att jag som läkare kan identi-
fi era frågeställningarna, beforska och 
sedan föra det tillbaka till patienterna. 
Och där skapas värdet i forskningen.

Men det tar inte slut där.
– Det föds hela tiden fl er idéer, fl er 

än de vi går vidare med. Man måste 
bedöma genomförbarheten, om re-
surserna är tillräckliga och om det 
leder till nytta för patienten. Och när 
man väl satt igång får man inte ge sig 
för tidigt. Det fi nns många murar att 
riva längs med vägen.

”Ofta tycker 
kollegor att 
de vet bäst. 
Och det är 
precis så 
man vill att 
diskussionen 
ska vara.”

Anna Martling räds inte ifrågasät-
tande eller motstånd. 

– När vi först introducerade teorin 
om att det var bättre att stråla tumö-
ren först och sedan vänta 6–8 veckor 
med kirurgin, var det inte enbart 
applåder vi fi ck. Tvärtom.

– Ofta tycker kollegor att de vet 
bäst. Och det är precis så man vill att 
diskussionen ska vara. Då förbättras 
kvaliteten på forskningen. Det handlar 
inte alls om att folk är förändringsovil-
liga, utan att alla vill att patienten ska 
få det bästa. Men det krävs mod att 
utmana; för det kan ju fi nnas bättre 
metoder än de vi använder i dag.

Hon har en stor forskargrupp på 
totalt 35 medlemmar. 

– Det här är inget enmansjobb. Vi 
måste samarbeta, annars klarar vi det 
inte. I Stockholm har vi en vårdpro-
gramgrupp för kolorektalcancer där 
kirurger, onkologer, patologer och 
radiologer tillsammans till exempel 
diskuterar olika studier för att hitta 
de bästa behandlingsstrategierna.

Nu tänker Anna Martling mycket 
på acetylsalicylsyra, ASA, och om 
det kan användas för att ytterligare 
förbättra överlevnaden vid kolorek-
talcancer. ASA verkar genom att 
hämma enzymet COX-2. En del 
tarmtumörer har en muterad gen 
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Anna Martling ser forskningen som ett teamarbete. Här samtalar hon med Per Nilsson, överläkare, Gastrocentrum, 
Karolinska Universitetssjukhuset. 

som gör att enzymet uttrycks i en 
större mängd och ger en ökad in-
fl ammation i vävnaden, vilket kan 
bidra till cancerutveckling. 

Anna Martling genomför en rando-
miserad nationell studie där samtliga 
patienter som diagnosticeras med ko-
lorektal cancer erbjuds att delta. Målet 
är att se om en tilläggsbehandling med 
160 mg ASA dagligen under tre års tid 
kan minska risken för återfall och för-
bättra överlevnaden hos de som har 
just den muterade genen i tumören. 

– ASA har även en annan intres-
sant effekt, nämligen att den hämmar 
våra blodplättar. Och det kan i sig ha 
betydelse för om cancern sprids.

ASA började tillverkas i slutet av 
1800-talet och patentet har för länge 
sedan gått ut. En årsförbrukning 
kostar 268 kronor. Om studien visar 
sig kunna minska risken för återfall, 
kommer vi med ett extremt billigt 
och välbeprövat läkemedel kunna 
rädda 300–400 liv i Sverige per år.

Totalt involveras 25 kliniker runt 
om i landet.

– En stor ojämlikhet i svensk vård 
är att inte kunna erbjuda patienter som 
bor långt från universitetssjukhusen 
kliniska studier. Men nu kan vi det.

Målinriktad har hon alltid varit. 
– Jag tjatade mig till att få börja 

arbeta på Karolinskas dåvarande ki-
rurgklinik. På den tiden fanns inte 
ens ett vikariat. 

Vi pratar om hur snabbt falska 
fakta sprids i sociala medier. Det är 
inte ovanligt att patienter får råd från 
välvilliga personer som läst om diverse 
kurer som inte är vetenskapligt bekräf-
tade. Sådant riskerar att skuldbelägga 
cancerpatienter, menar Anna Martling.

– Paradoxalt nog riskeras vi män-
niskor att fördummas när vi har till-
gång till så mycket information vars 
källor ibland är oklara. Därför behö-
ver vi akademisera samhället och låta 
forskningen genomsyra allt. Och där 
menar jag att vi som läkare och fors-
kare har ett ansvar.

Ett åtagande hon inte skyr. Som 
när hon såg ett inslag på tv-nyheterna 
om en insamling till en småbarns-
mamma med tjocktarmscancer som 

Anna Martling
Därför är jag medlem i Svenska Läkaresällskapet

”Jag gillar att Läkaresällskapet verkar för att klinisk forskning ska fi nnas tillgänglig för alla, såvält
patienter som på professionsnivå. Då måste man lobba brett. 

Jag blev medlem under utbildningen och tyckte då att tisdagsdebatterna var spännande. Sedan 
följer jag deras arbete, och inte minst deras fonder och stiftelser som är viktigt för mig som forskare.”

spritt sig. Syftet var att betala för att 
mamman skulle få vård utomlands.

– I Sverige har vi världens bästa 
vård för den här sjukdomen. Det 
fi nns risker med att köpa privat vård 
av företag utomlands. Inslaget på tv 
sände ut fel signaler, när sådant sker 
behöver vi som sitter på fakta påpeka 
vad som är felaktigt. Vi måste ge folk 
chansen att ta ställning till rätt fakta. 
Det är vår skyldighet. 

Mötet med patienterna motiverar.
– Sedan är det otroligt roligt och 

spännande att få arbeta i team och 
tillsammans åstadkomma något. Så 
länge en patient drabbas av sjukdo-
men har vi jobb kvar att göra. Vi kan 
alltid vara klara med olika projekt, 
men det väcks alltid nya frågeställ-
ningar som ett resultat av forskning-
en. Så vi nöter på och tar små steg. 
Färdiga, det blir vi inte.  ■  

Född: 1969
Gör: Professor 
i kirurgi vid KI 
med inriktning 
mot kolorektal 
cancer.
Aktuell: Var 
årets Lennander-
föreläsare 2016, 
fi ck Svensk Kirur-
gisk Förenings 
Stora Forskar-
pris 2013. 
Familj: Man, två 
söner 17 och 15 
år, tre bonussöner 
31, 29 och 25 år.
Läser: Just nu 
Jag är pilgrimen 
av Terry Hayes 
Hobby: Um-
gänge med 
storfamiljen och 
vänner, långa 
promenader 
med maken och 
så forskningen 
förstås … 

ANNA
MARTLING
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linisk forskning innefattar 
en mängd utmaningar. Utma-

ningarna blir än mer mångfa-
cetterade när det handlar om 

att forska på barn. Ändå ser 
vi det ena medicinska genombrottet efter det 
andra inom pediatriken. 

– Det har verkligen varit en dramatisk 
utveckling inom barnmedicinen jämfört 
med bara en generation tillbaka. Till ex-
empel har ju vacciner helt förändrat sjuk-
domspanoramat när det gäller barninfek-
tioner. En mängd betydande insatser för 
pedia triken har även gjorts här i Sverige, till 
exempel när det gäller att minska risken för 
plötslig spädbarnsdöd samt utvecklingen 
av Curosurf som globalt räddat miljontals 

för tidigt födda barn. Även inom endo-
krinologi, metabola sjukdomar, astma 
och allergi har svensk forskning och 
utveckling betytt mycket för barns 
möjligheter att leva ett bättre liv, 
säger professor Ola Nilsson. 

Ola Nilsson är vetenskaplig sekre-
terare i Barnläkarföreningen (BLF) 

och BLF:s sektion för Endokrinologi 

och Diabetes. Han är även vetenskapsre-
daktör för BLF:s medlemstidning Barn-
läkaren. I dessa roller gäller det förstås att 
ständigt hålla sig à jour med forskningsrön 
inom pediatriken. Just nu rör de hetaste ny-
heterna ofta särläkemedel. Ett aktuellt ex-
empel är de revolutionerande resultat som 
ses med nusinersenbehandling för spädbarn 
med den dödliga sjukdomen spinal muske-
latrofi  typ 1, SMA1. 

– Det är detta som är så fantastiskt med 
barnmedicin. Dessa oerhörda effekter. Kur-
sen kan ibland helt ställas om genom medi-
cinska framsteg. Med de nya särläkemedlen 
görs också alltmer klinisk forskning direkt på 
barn, av den enkla anledningen att behand-
lingen är riktad mot sjukdomar som annars 
gör att man aldrig får chansen att bli vuxen. 

Att plötsligt kunna rädda ett dödsdömt 
barn. Det är naturligtvis en svindlande 
tanke. Underbart för en enskild familj och 
för en enskild doktor. Samtidigt uppstår 
nya besvärliga frågeställningar, både ur ett 
etiskt och ett ekonomiskt perspektiv. Hur 
stora medicinska besvär kommer att kvar-
stå under resten av livet? Hur stort lidande? 

Svenska Barnläkarföreningen, BLF, 
är nästan som ett eget litet läkarsällskap i 
miniatyr. Vi är av naturliga skäl en extremt 
bred förening. Pediatriken innefattar hela 
det internmedicinska kunskapsområdet un-
der barnaåren och dessutom tillstånd rela-
terade till tillväxt och mognad. Barnläkaren 
träffar allt ifrån det för tidigt födda barnet 
till den nästan vuxna 18-åringen. Komplext, 
dynamiskt och mycket omväxlande. 

BLF:s cirka 2 000 medlemmar har en 
gemensam bas i allmänpediatriken, men 
en stor del av kunskapsutvecklingen sker 
inom subspecialiteterna. Det största job-
bet görs därför av våra ungefär 25 aktiva 
delföreningar och intresseföreningar. Här 
pågår nu bland annat det viktiga arbetet 
med den nationella PM-samling som BLF 
tagit initiativet till.

Bredden i vår förening är givande, men 
också en utmaning. Vi i styrelsen har en 
samordnande roll för att främja pediatrikens 
utveckling och jobba för en jämlik hälso- 
och sjukvård för alla barn och ungdomar i 
Sverige. Vi arbetar med barnets bästa och 
barnets rättigheter som utgångspunkt. 

Genom att barnkonventionen blir svensk 
lag 2017 ser vi stora möjligheter att 
påverka våra beslutsfattare i rätt rikt-
ning i en turbulent tid. ”Barnsjukvård i 
en föränderlig tid” är också temat 
för Barnveckan 2017, som äger 
rum i april i Göteborg. Förhopp-
ningsvis blir förändringarna av 
godo, inte minst eftersom da-
gens barnsjukvård återspeg-
las i framtidens vuxenhälsa. 

Anna Bärtås, Ordförande 
Svenska Barnläkarföreningen

BÄSTA LÄSARE,

För 50 år sedan var diagnosen ALL i princip en 
dödsdom för ett barn. Nu botas de fl esta. Samma 
dramatiska utveckling ses i dag när det gäller
sär läkemedel och ovanliga sjukdomar. Pediatrisk 
forskning är i sanning ofta på liv och död. 

K
Text Karin Rehn Foto Tommy Hvitfeldt (Anna Bärtås), Colourbox och iStockphoto

Pediatrisk forskning 
fortsätter att rädda liv

Arrangeras årligen av Barnläkarföreningen och Riksföreningen för 
barnsjuksköterskor med ungefär 1 000 deltagare. Årets tema är:
Barnsjukvård i en föränderlig tid. ”Hälso- och sjukvården kring 
våra barn och ungdomar förändras ständigt. Nya diagnosmetoder, 
läkemedel, vårdfi losofi er, patienträttigheter och nya patientgrupper
ger oss oanade möjligheter att utveckla barnsjukvården”, skriver 
Ralph Bågenholm, general för Barnveckan 2017.

Svenska Barn-
läkarföreningen
Arbetar för att främja pediatrikens 
utveckling i Sverige och värnar om 
en hög kvalitet i hälso- och sjukvård 
för barn och ungdomar.

www.barnlakarforeningen.se

Barnveckan i Göteborg, 24–27 april

AKTUELLT FRÅN SLS SEKTIONER
I DETTA NUMMER: SEKTIONEN FÖR PEDIATRIK
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Till vilka samhällskostnader? 
– Detta är den realitet vi lever i, diskus-

sionen är viktig och måste föras. Samtidigt är 
det absolut nödvändigt att utvecklingen fort-
sätter, och det kan inte vara fel eller oetiskt 

att forska fram nya läkemedel. Det är för mig 
helt självklart att vi ska ta tillvara den stora 
potentialen som fi nns i pediatrisk forskning. 

Att Sverige är ett så litet land krånglar 

dock till situationen för svensk barnmedicin. 
Ovanliga sjukdomar blir så väldigt 

sällsynta. Å andra sidan fi nns det väldigt 
många olika ovanliga sjukdomar. Därmed 
stöter ofta en barnläkare någon gång på ett 
av dessa tillstånd. Detta är en utmaning för 
svensk pediatrik, och det är därför särskilt 
viktigt att det fi nns ett tydligt fokus på att 
utveckla medicinsk och vetenskaplig kom-
petens genom samverkan och nätverk, både 
internationellt och nationellt. 

Det är barnläkarna som först upptäcker de 
barn som föds med missbildningar och ge-
netiska sjukdomar. Relationen mellan den 
pediatriska forskningen och den genetiska 
är därför både naturlig och nära. Ända se-
dan 60-talet har nyföddhetsscreeningen 
betytt mycket för att, genom en korrekt 
diagnos, snabbt kunna behandla medfödda 
och ovanliga ämnesomsättningssjukdomar 
och hormonrubbningar. 

– Tidig diagnostik blir än viktigare i takt 
med att fl er behandlingsmöjligheter utveck-
las och på den fronten går nu utvecklingen 
snabbt i och med att nya genetiska metoder 
dramatiskt ökat möjligheten att identifi era 
sjukdomsframkallande gener som orsakar 
metabola och andra ovanliga genetiska 
sjukdomar. 

Inom diabetesområdet hoppas Ola Nils-
son snart kunna erbjuda patienterna en 
artifi ciell pankreas, med sensorer som styr 
insulinpumpar helt automatiskt. Denna typ 
av utveckling uppfyller ett annat, mer var-
dagligt, men ack så viktigt, barnmedicinskt 
behov. 

– Den tonåring som inte orkar med det 
dagliga slitet med sin diabetes, eller tycker 
det är pinsamt att skylta med sin sjukdom, 
kommer att få välkommen hjälp att sköta 
sin medicinering när denna teknik väl är 
tillräckligt säker och lätthanterlig.  ■

”Att plötsligt kunna 
rädda ett döds-
dömt barn. Det är 

naturligtvis 
en svindlande 
tanke.”
Professor Ola Nilsson

– Tidig diagnostik blir än viktigare, säger professor Ola Nilsson, vetenskaplig sekreterare i Svenska Barnläkarföreningen. ”Nya genetiska 
metoder ökar dramatiskt möjligheten att identifi era sjukdomsframkallande gener som orsakar metabola och andra ovanliga genetiska sjukdomar.” 

SVENSKA BARNLÄKARFÖRENINGEN (BLF) anser att varje barn, 
utan undantag, har rätt att leva och utvecklas under omständigheter 
som gynnar barnets eget bästa, och att man i förhållande till barnets 
ålder och mognad tar hänsyn till barnets egen vilja och åsikter.

BLF ARBETAR FÖR ATT FN:S KONVENTION om barnets rättigheter 
(BK) ska efterföljas, i sjukvården och samhället i stort. I hälso- och 

sjukvården är artiklarna 3, 6, 12, 19, 23 och 24 särskilt viktiga, och ska 
vara välkända för alla som arbetar inom vården. Dessa artiklar uttrycks 
också i Hälso- och sjukvårdslagen, inklusive i Patientlagen, och dessa 
två lagar bör givetvis också beaktas sett ur ett barnperspektiv.

Forskning som syftar till att förbättra barns hälsa i framtiden 
är viktig och ska utföras i enlighet med såväl BK, svensk rätt som 
vedertagna forskningsetiska principer. 

Barns rättigheter i hälso- och sjukvården  
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land Svenska Läkaresällskapets sam-
lingar döljer sig ett unikt manuskript.

– Det är ett tal som Abraham Bäck 
höll 1793 och som handlar om lev-
nadsvanor. Mycket står sig väl än i dag, 
säger Staffan Reinius.

Talet är relativt nyupptäckt och har 
ännu inte publicerats, men när man 
läser det inser man att så värst mycket 
har inte hänt på 400 år. Människan 

är sig evigt lik. Också 1700-talets 
människor letade efter undermedel 
och quick fi xes.

”Vem vill icke njuta helsa och länge 
lefva?” frågar sig Bäck, och poängte-
rar att det inte fi nns något underme-
del till god hälsa: 

”Många tycka det wara omögeligt at 
ändra gammal vana och smak; de wille 
gerna hafva något lättare och bequä-
mare medel, at bibehålla helsan och 

hinna til behagelig ålderdom än dieti-
tiska reglor”.  Torrt konstaterar Bäck: 
Hela denna stora och så länge efter-
sökta konsten kan inbegripas i twenne 
ord: återhållsamhet och måttelighet”.

1764 talar han inför Vetenskapsaka-
demien om ”Farsoter som mäst härja 
bland Rikets Allmoge” och poängterar 
att samhället borde lägga mer krut på 
att förebygga sjukdomar: ”För att fö-

Text Sofi a Hillborg

Den läkare som lade grunden till mycket av den svenska sjukvården och folkhälso-
statistiken, Linnés bäste vän Abraham Bäck, hade förvånansvärt moderna åsikter 
om levnadsvanor, berättar läkaren Staffan Reinius som har forskat på Bäck.

Återhållsamhet och måttlighet 
hemligheten till god hälsa

1700-talspionjären Abraham Bäck:

Läkaren Abraham Bäck lade grunden för den svenska sjukvården. Han var bland annat chef för föregångaren till Socialstyrelsen. Ovan till 
vänster nationell statistik över dödsorsaker. Ovan till höger registrerade dödsfall under epidemin i Söderhamn 1743 (tryckt 1749).

B
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rebygga eldsvåda görs mycket, men när 
det gäller ohelsa görs intet”.

Ensidig och bristfällig kost gjorde 
de fattiga sårbara för sjukdomar. De 
bodde i trånga, osunda bostäder där 
det var svårt att upprätthålla personlig 
hygien och när de blev sjuka fi ck de 
oftast varken läkarvård eller medicin. 
1746 fanns endast nio provinsiallä-
kare i landet, ingen av dem norr om 
Gävle. I Finland, som tillhörde Sve-
rige till 1809, fanns inte en enda. 

”Lärer man hafva trott at inga 
sjuka gifvas i Helsingland, Medelpad, 
Jemtland, Herjedalarna, Ångerman-
land, Vesterbotten, Österbotten och 
Storfurstendömet Finland, emedan 
ingen Medicus bestås i dessa provinser”, 
frågade Abraham Bäck i sitt tal för 
Vetenskapsakademien 1746. 

Abraham Bäck levde i överklassen 
och var kungafamiljens läkare under 
många år, men hade ett stort socialt 
engagemang. De svåra utbrotten av 
rödsot (dysenteri) i hemstaden Sö-
derhamn 1740 och 1743 tycks ha 
gjort djupt intryck på honom. De 
fi ck honom också att dra vissa slutsat-
ser, långt innan epidemiologi var ett 
forskningsfält. 1743 skriver han: 

”År 1743 om sommaren ankommo 
hit till orten med ett fartyg landets 
kronobåtsmän, som hade tjenat uppå 
fl ottan, och förde rödsoten med sig”.

Abraham Bäck ser till att befolkningen 
får bättre mat, och att sjuka och friska 
inte använder samma avträden. Han 
ordinerar stoppande risavkok och blå-
bärssoppa och lyckas hejda epidemin. 

I 41 år befann sig Abraham Bäck 
i spetsen för utvecklingen av den 
svenska sjukvården, bland annat som 
preses för Collegium Medicum, före-
gångaren till dagens Socialstyrelse. 
Under sitt liv fi ck Bäck se antalet pro-
vinsialläkare stiga från 9 till 45, plus 
ett tjugotal stadsläkare. Han grundade 
det första undervisningssjukhuset, 
Serafi merlasarettet i Stockholm, där 
både läkare och barnmorskor utbilda-
des. Han införde klinisk tjänstgöring 
och undervisning i anatomi i läkarut-
bildningen. Han bidrog till att smitt-

koppsympning, föregångaren till 
vaccinering, infördes i landet. Han 
lade grunden till Sveriges medicinska 
statistik. Han tog initiativet till att 
ta fram en ny farmakopé. I allt detta 
gick hans engagemang för folkhälsan 
som en röd tråd. 

Intresset för folkhälsa låg i tiden. I 
upplysningstidens anda engagerade 
sig både drottning Lovisa Ulrika och 
sedermera Gustav III. Man oroade 
sig för att befolkningen var sjuklig, 
och det var brist på arbetskraft. Sjuk-
domar skördade många liv. Året innan 
Bäck höll sitt tal om farsoter dog 
8 000 personer i bröstsjuka (tuber-
kulos och lungsot), varav en tredjedel 
barn under tre år. 8 000 dog i rödsot 
och 4 000 i infl uensa och lungin-
fl ammation. Barnadödligheten var 
mycket hög. Vart sjätte barn under 
tre år dukade under i smittkoppor 
och barnsjukdomar. Och detta i en 
tid när den svenska befolkningen 
bara uppgick till 1,9 miljoner (inom 
nuvarande landgränser). 

En bidragande orsak till hälsopro-
blemen var den utbredda drycken-
skapen. Dessutom gick mycket av 
den odlade spannmålen åt till bränn-
vinstillverkning, vilket höjde priset 
på bröd. Bäck är kritisk och kanske 
bidrar hans inställning till att Gustav 
III förbjuder husbehovsbränningen.

”Jag önskar att ingen hade upphöjt 

brännvinsbrännande och drickande 
till en nödvändig del i allmogens och 
lantbrukets vardag. Och kan någon på 
samma grund svara mig om allmogen 
genom brännvin kan motverka alla de 
elaka påföljder som drabbar oss av för 
mycket salt mat och för lite frukt och 
grönsaker?”

Bäck förespråkade vatten som mål-
tidsdryck: ”Watten är alla djurs dryck 
och den som naturen ock ämnat Men-
niskan ... Af femtyo menniskor … som 
missbrukar spiritueusa drycker hinner 
knapt en till femtyo års ålder.”

Överklassen kunde ha råd med en 
varierad kost med exklusiva frukter, 
kött och fi na mejeriprodukter (Gus-
tav III började dagen med tre skål-
pund kalvkött, en stor mängd smör 
samt rhenskt vin), men Abraham 
Bäck var före sin tid och insåg att 
överdåd inte främjade hälsan. I stäl-
let rekommenderade han en enkel, 
men mångsidig kost. ”Den simplaste 
och enfaldigaste är den bästa; mycken 
blandning och mångfaldig smak.” 

Enligt honom fanns en sundare 
kosthållning hos medelklassen: ”…
där okonstlad mat vankas och stadigare 
rätter med grönt …”.

Kål och rovor var livsmedel som Bäck 
förespråkade. Han rekommenderade 
också fruktodling och C-vitaminrika 
bär som hjortron och lingon. ”Så länge 
som frukter och växter fås, insjuknar 
ingen i skörbjugg.”

Abraham Bäck förordar också 
kroppsrörelse och motion: ”Lättja 
gör kroppen slö, men arbete stärker”. 
Han anser att det är nyttigt för både 
kropp och själ att befi nna sig ute i 
friska luften och ägna sig åt motion: 
”till värma och däfvenhet, i sachta mak 
… utan brådska och häftighet”. 

Och frågan är om han inte redan 
på 1700-talet förstod något som 
knappt ens har sjunkit in hos dagens 
sjukvård; psykisk nedstämdhet kan 
vara en riskfaktor för övrig sjukdom:

”Bekymmer och ängslan tära och 
nöta på hälsan likt nålar och vassa 
törnen men glättighet och förtröstan 
förlänger livstråden”.  ■

Abraham Bäck, Linnés vän och en 
tidig folkhälsoivrare.

Thomas Ihre: 
Abraham Bäck: 
mannen som 
reformerade 
den svenska 
sjukvården. 

MER LÄSNING
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Om SLS Kandidat- och underläkarförening
För läkarstudenter och läkare under utbildning fram till legitimation

Kandidat- och underläkarföreningen är Svenska Läkaresällskapets
yngreläkarförening och vänder sig till läkarstudenter och läkare under 
utbildning fram till legitimation. Föreningen stödjer vetenskap av hög 
kvalitet genom att bland annat dela ut Askle pios priserna för bästa 
projektarbete samt bästa vetenskapliga artikel.

Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska t
överväganden och ett systematiskt resonemang kring resultatets inne-
börder och konsekvenser. När det gäller projektarbetet belönas särskilt 
artikelns betydelse för an  gränsande forskning och/eller resultatets 
praktiska tillämplighet. Mer info: www.sls.se

SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING

UNGA LÄKARE

sklepiospriset för bästa 
publicerade vetenskap-

liga artikel, 15 000 
kronor, gick 2016 
till Maria Simons-

son, Lunds universitet, för hennes 
artikel inom bröstcancerforskning: 
”CYP1A2 – a novel genetic marker 
for early aromatase inhibitor respon-
se in the treatment of breast cancer 
patients”.

– Det är otroligt roligt och hed-
rande att få detta pris, säger Maria 
Simonsson, som tog läkarexamen i 
juni 2015, disputerade hösten 2016 
med avhandlingen "Integration of 
tumor and host factors – implica-
tions for breast cancer prognosis" 
och senare i vår kommer att påbörja 
AT-tjänstgöringen på Skånes Univer-
sitetssjukhus i Lund.

Den prisade artikeln är en del i 
forskningsprojektet epidemiologi 
och farmakogenetik. Målet är att ta 
fram evidensbaserade livsstilsråd som 

kan implementeras i klinisk praxis 
för bättre primär och sekundär pre-
vention vid bröstcancer.

– På sikt hoppas man tack vare 
denna forskning kunna utveckla pre-
diktiva tester för förbättrad riskstra-
tifi ering och behandlingsval, säger 
Maria Simonsson.

 
Asklepiospriset delas också ut för 
bästa projektarbete. Peter Alping, 
nu nyexaminerad från läkarutbild-
ningen vid Karolinska Institutet i 
Stockholm, belönades 2016 med 
10 000 kronor för sitt projektarbete 
”Effi cacy and Safety of Rituximab 
as Compared to Fingolimod for Pa-
tients with Highly Active Multiple 
Sclerosis: A Cohort Study assessing 
the Risk of Disease Reactivation af-
ter Previous Treatment with Natali-
zumab” vid Institutionen för Klinisk 
Neurovetenskap.

 – Jag blev mycket glatt överras-
kad när jag fi ck beskedet, säger Peter 
Alping. Jag är väldigt tacksam över 

att ha fått möjligheten att bidra till 
ett fantastiskt spännande och aktu-
ellt forskningsfält. Efter examen från 
läkarprogrammet arbetar jag nu på 
heltid med forskning, som doktorand 
vid Institutionen för Klinisk Neuro-
vetenskap. 

– Forskningen är en fortsättning 
på det som startade som mitt projekt-
arbete och har som mål att förbättra 
förståelsen av de relativt nya läkeme-
del som används vid sjukdomen mul-
tipel skleros (MS). MS är en kronisk, 
autoimmun sjukdom där spridda in-
fl ammatoriska förändringar i hjärna 
och ryggmärg orsakar ärrbildning, 
skleros, och skador på nervvävnaden.

 
Asklepiospriserna delas ut av Svenska 
Läkaresällskapets kandidat- och un-
derläkarförening för att stimulera 
läkare och läkarstudenter till klinisk 
forskning. Medlemmar i föreningen 
kan lämna in bidrag till årets priser 
senast den 15 juni. Mer information 
fi nns på www.sls.se.

PETER
ALPING, 
peter.alping
@ki.se

MARIA 
SIMONSSON, 
maria.simons-
son@med.lu.se

A

Maria Simonsson och Peter Alping är 2016 
års Asklepiospris tagare. Maria får priset för 
bästa publicerade vetenskapliga artikel 
och Peter för bästa projektarbete.

Text Agneta Davidsson Ohlson Foto Colourbox

Årets Asklepiospristagare
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More  
Information and 

Registration
www.sls.seFirst Congress on Ethics and Neurosurgery

4–6 May 2017 in Stockholm, Sweden
Neurosurgical practice involves ethics of life and death, meaning and quality  
of life, duties and rights of professionals and patients, fairness and distribution. 
It also deals with innovation and research ethics. 

This meeting intends to start a regular professional communication and  
development of the field and to utilize the unique challenges of ethics to  
develop professional attitudes and leadership.

More information & registration: www.sls.se, agneta.ohlson@sls.se

Ny ordförande

15

Välkommen till ett nytt år med Kandidat- och 
underläkarföreningen! 

Mitt namn är Hampus Holmer och jag har just tagit över 
som föreningens ordförande efter tre år som internationell 
sekreterare. 

Det är en väldigt spännande tid för oss av fl era skäl – 
svensk sjukvård står inför stora förändringar och sjukvårds-
debatten är ovanligt livlig; läkarutbildningen står inför sin största 
omvälvning på decennier; medicinsk forskning är på samma 
gång lovande och hotad; och vikten av ett globalt perspektiv 
på hälsa är viktigare än någonsin, i ljuset av migration, klimat-
förändringar och pandemier, men även behovet av samarbete 
för att förbättra vården både utomlands och på hemmaplan.

I år kommer vi att fokusera särskilt på dessa frågor – 
sjukvårdens organisation, medicinsk forskning, kvalitet inom 
läkarutbildningen, och global hälsa – både i vårt arbete som 
representanter i Läkaresällskapets nämnd, delegationer och 
kommittéer, och genom en rad egna aktiviteter runt om i 
landet. Vi kommer att vara delaktiga i debatten, ordna före-
läsningar och seminarier, och bidra med perspektiv från mor-
gondagens läkare. Vi har dessutom många duktiga kollegor 
i andra student- och yngreläkarföreningar, som vi ser fram 
emot att stärka samarbetet med under året.

För att göra allt detta möjligt har vi en riktigt bra styrelse, 
med både erfarna ledamöter och nya rekryter. Dock söker 
vi fortfarande med ljus och lykta efter representanter från 
Umeå, Uppsala, Göteborg och Skåne – tipsa gärna om lämp-
liga kandidater, eller hör av dig om du själv är intresserad!

Kandidat- och underläkarföreningen är en medlems-
förening för alla läkarstudenter och läkare till och med legiti-
mation. Vi vill gärna höra från er som medlemmar – om årets 
fokusfrågor eller allmänna synpunkter eller funderingar. 
Mejla gärna till ordf.kandidat@sls.se

Vi hörs!
Hampus Holmer,
Ordförande, Kandidat- och underläkarföreningen 2017
 

HAMPUS 
HOLMER, 
Kandidat- och 
underläkar-
föreningens 
nya ord förande, 
kommer från 
Malmö och har 
tidigare suttit i 
KULs styrelse 
som Internatio-
nell sek     re te  rare 
(numera Global 
hälsa-sekretera-
re) i tre år. Han 
har precis tagit 
läkarexamen vid 
Lunds universitet.

– Jag är glad 
över förtroendet 
att få leda före-
ningens arbete 
tillsammans 
med en riktigt 
bra styrelse, och 
ser fram emot 
ett aktivt år. 

Ordförande 
–  Hampus Holmer, 

hampusholmer@gmail.com
Vice – Vakant
Vetenskaplig sekreterare 
– Emilia Carlqvist
Global Hälsa-sekreterare 
– Anna-Theresia Ekman 
Etiksekreterare 
– Tove Freiburghaus 
Utbildningssekreterare 
– Sofi a Zettermark
Redaktör SLS Aktuellt 
– Stina Fredriksson
Evenemangssekreterare – Vakant 
Samordnare ehälsofrågor – Vakant

ADJUNGERADE LEDAMÖTER
(nya poster inom parentes):
(Preventionssekreterare) 
– Anton Jarnheimer 
(Kvalitetssekreterare) 
– Anton Jansson 
– Anna Sundin

LOKALORDFÖRANDE
Linköping 
– Ellen Björheden, 
Örebro 
– Sebastian De Brun Mangs
Umeå – Vakant
Uppsala – Vakant
Stockholm – Vakant
Göteborg – Vakant
Skåne – Vakant

VALBEREDNING
Valberedningens ordförande 
– Mia Engström

SLS Kandidat- och 
underläkarförening

did h

Är du 
intresserad av att vara med i styrelsen? 

Mejla till ord förande Hampus Holmer!



et fi nns ett samband 
mellan alkohol och 
cancer. Av alla can-
cerfall under 2012 
kunde 5,5 procent 

härledas till alkoholkonsumtion,  
enligt rapporten Alkoholen och sam-
hället, som tagits fram på uppdrag 
av Svenska Läkaresällskapet, IOGT-
NTO och forskningscentret CERA 
vid Göteborgs universitet. Enligt 
rapporten fi nns det inte heller någon 
minimigräns för alkoholens skadliga 
effekter. Internationell forskning vi-

D
sar att en måttlig konsumtion av al-
kohol också kan orsaka cancer. Trots 
det missar många inom vården att 
prata alkoholvanor med patienterna. 

– Var gör vi störst nytta? Genom 
att hejda fl ödet, eller genom att be-
handla konsekvenserna, undrade Sven 
Andréasson, alkoholläkare på Riddar-
gatan, och poängterade hur viktigt 
det är med ett tidigt ingripande. Han 
lyfte fram att det fi nns bra behand-
lingar för alkoholberoende, men att 
folk inte vill ha denna eftersom det 
ges på ställen dit de inte vill gå.

– Vi har fastnat i en stereotyp bild 
när det gäller alkoholproblem. De 
som har ett alkoholberoende känner 
inte igen sig i vårdutbytet. De här 
personerna fi nns i verkligheten, men 
tyvärr inte på våra mottagningar.

Svenskens inställning till alkohol 
har på relativt kort tid ändrats:

– För två generationer sedan var 
det inte okej att dricka på vardagar-

na. Det är det nu, konstaterade Sven 
Andréasson.

De svenska riktlinjerna är 14 glas 
i veckan för män och 9 för kvinnor. 

– Men nästan en tredjedel av de 
alkoholorsakade cancerfallen orsakas 
av drickande inom de här riktlinjerna, 
sade Frida Dangardt, läkare och fors-
kare vid Sahlgrenska akademien. Hon 
menade att riktlinjerna som fi nns är 
problematiska, då de skapar en känsla 
av att ”bara man håller sig inom dem så 
är drickandet riskfritt”. 

Stefan Lindgren, ordförande SLS, 
betonade hur viktigt det är att hälso- 
och sjukvården grundas på kunskap 
och evidens, och lyfte behovet av att 
se till hela individen man har framför 
sig. Det är lätt hänt att man begrän-
sar sig till den sjukdom man behand-
lar och missar att informera om ris-
kerna med alkoholkonsumtion. 

– Sambandet mellan alkohol och 
cancer är inte nytt. Samtidigt ska 

Alkohol och cancer

Under Preventionsdagen redogjordes för den rapport om alkohol 
och cancer som Läkaresällskapet, IOGT-NTO och forskningscentret 
CERA vid Göteborgs universitet tagit fram. 

Text & foto Tove Smeds 

1 000 dödsfall i cancer om 
året i Sverige kan härledas 

till alkoholkonsumtion. 
Sambandet mellan alkohol och 

cancer diskuterades på Svenska 
Läkaresällskapet. 

I HUSET
PREVENTIONSDAGEN

SVEN 
ANDRÉASSON, 
”Nästan 30 
procent av de 
cancerfall som 
alkoholen orsakar 
i Sverige beror 
på måttligt drick-
ande. Och ju mer 
man dricker, 
desto högre blir 
risken för cancer.” 

m 
s 
 

h 
a 
 

Alkoholrapporten
– det här behöver du som läkare känna till

All alkoholkonsumtion ökar risken för vissa cancerformer. Ju mer
man konsumerar, desto högre risk för cancer. Starkast är kopplingen 
till cancer i munhåla, svalg, struphuvud, matstrupe, mage, lever, tjock- 
och ändtarm och bröst. Mer än vart tionde bröstcancerfall orsakas av 
alkohol.

Efter rökning är konsumtion av alkohol den näst största faktorn
bakom sjukdomsbördan av cancer globalt (WHO). Äldre är mer känsliga 
för alkoholens effekter. 

Läs hela rapporten på www.sls.se
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man veta att hur noga vi än följer 
alla regler, går det inte att förebygga 
allt. Vi förstår inte alla sjukdomsme-
kanismer. Men ur ett populations-
perspektiv är det mycket som går att 
förebygga, sade Stefan Lindgren. 

Frågan om huruvida lågdoskonsum-
tion ger goda effekter skapar förvir-
ring och passivitet från hälso- och 
sjukvården, menade Lars Jerdén, all-
mänläkare i Falun:

– Om det fi nns påtagligt bra ef-
fekter och påtagligt dåliga effekter 
med alkohol, hur ska man förstå när 
man går från bra till dåligt?

Sven Andréasson höll med om att 
forskningsresultaten kan verka för-
virrande. Personer som av hälsoskäl 
slutat dricka alkohol kan i studierna 
fylla i att de är nykterister, även om 
de tidigare druckit alkohol. 

– Egentligen är det bara hos kvinnor 
över 65 som man kan hitta gynnsam-
ma effekter vid måttligt bruk. 

Anna Kiessling, docent i kardiologi 
och projektledare för SLS Levnadsva-
neprojekt, menade att det inte går att 
rekommendera alkoholkonsumtion för 
att förebygga kranskärlsjukdom.

– Inom hjärtvården måste vi bli 
bättre på att uppmärksamma patienter 
med riskkonsumtion, inte minst på 
grund av alkoholens puls- och blod-
tryckshöjande effekter. Vi behöver 
även systematiskt uppmärksamma 
alkoholen vid alla interventionella 
operationer som görs.

Hanne Tönnesen är kirurg och profes-
sor i alkoholforskning vid Lunds univer-
sitet. Hon har forskat på vad som sker i 
kroppen vid alkoholstopp före kirurgi.

– Kirurgi innebär ett stort stress-
påslag på kroppen. Immunförsvaret 
påverkas. 

Hon berättar hur man sett positiva 
effekter av alkoholstopp före opera-
tion, till exempelvis när det gäller 
sårläkning och infektionsförsvar. 

Föredragen varvades med dans när Svenska Läkaresällskapet bjöd in till preventionsdagen i november förra året.
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– Det är fantastiskt att kroppen är så 
reversibel. Efter två veckor utan alkohol 
blir infektionsförsvaret tydligt bättre, 
och efter åtta veckor är det helt återställt. 

Hur ska man då börja ett samtal 
om alkoholvanor? ”Fråga, men var 
systematisk”, rådde Sven Wåhlin, 
över  läkare vid Riddargatan 1.

– Fördjupa. När patienten säger 
sig dricka lagom mycket, fråga hur 
mycket är det? Vilka tankar har hen 
själv om sin alkoholkonsumtion? Och 
missa inte chansen att diskutera sam-
bandet mellan diagnoser och alkohol.

Även om preventionsdagen handlade 
om sambandet mellan alkohol och 
cancer, poängterade Cecilia Magnu-
son, läkare och professor i folkhälso-
epidemiologi vid KI, vikten av att tala 
om alkoholens hela riskproblematik.

– Vi får inte glömma att tala om 
alkoholens stora socioekonomiska 
konsekvenser, som berör familjerna, 
barnen, närstående och samhället.  ■

HANNE 
TÖNNESEN, 
”Alkohol är en 
självständig 
riskfaktor inom 
kirurgi. Vi gör inte 
bara patienterna 
mer sjuka när 
vi opererar dem 
som dricker 
alkohol – vi tar 
livet av dem 
också.”

Så orsakar alkohol cancer
– påverkar mekanismer och stör kroppens försvar

•  När alkohol bryts ned bildas acetaldehyd som skadar celler, förändrar
genuttrycket och kan ge upphov till mutationer. Därmed skadas krop-
pens förmåga att korrekt återbilda sig själv. 

•  Alkohol orsakar oxidativ stress som stör kroppens försvarsmekanis-
mer (kan också mutera eller skada DNA).

•  Förutom att leda till nya tumörer, kan alkohol även främja tillväxt av 
redan existerande tumörer.

•  Signalproteiner påverkas, vilket kan leda till infl ammation och celldöd. 
Dessutom ökar alkohol östrogen- och androgennivåerna, och det främ-
jar utveckling av bröstcancer. Läs mer: Alkoholen och samhället



Att samordna en specialläkarutbildning har tidigare krävt sin Einstein. 
Nu är Medinet först i landet med en webbaserad utbildningsportal 
som samordnar hela utbildningsgången för ST- och AT-läkare.

KOMPLETT UTBILDNINGS-
PORTAL FÖR ST-LÄKARE

llt nödvändigt fi nns i Medinet 
webbsystem: samordning, doku-
mentation och uppföljning av ut-
bildningen för ST- och AT-läkare. 

Men det riktigt unika är att portalen kan 
kopplas ihop med Medinets system för 
schemaläggning. Det gör det möjligt att 
samla hela utbildningsgången på samma 
ställe. Anna Apelgren är produktansvarig 
för Medinet:

– Användarvänligheten är central för 
oss och vi har därför utvecklat portalen 
i nära samarbete med läkare och handle-
dare. Det mesta kan skötas via telefonen 
eller läsplattan, något som dagens läkar-
studenter och läkare är vana vid.

Både Socialstyrelsens och speciali-
tetens mål integreras enkelt in i utbild-
ningsportalen. Vägen för att nå målen 
visas med överskådlig visuell grafi k. Här 

fi nns också fl era kommuni-
kationskanaler mellan 
läkare, handledare, stu-
dierektorer och admi-
nistratörer, till exempel 
chatt, e-post och sms.  

Det fi nns även 
ett bibliotek för 
dokument, an-
mälningslistor 
till kurser, se-
minarier och 

möjlighet till annonsering av viktiga hän-
delser. 

– Genom att spara tid och tankekraft 
skapar portalen arbetsro på kliniken, säger 
Anna Apelgren. 

På bara några år har Medinet blivit 
störst i Sverige på webbaserade scheman för 
sjukhus och kliniker.  Anna Apelgren menar 
att det beror på förmågan att anpassa syste-
men efter varje verksamhets specifi ka behov.

– Eftersom all teknisk kunskap fi nns 
inom företaget är vi vana att skräddarsy 
systemen. Varje lösning görs i nära dialog 
med kunden.

Systemen är lättanvända, fl exibla 
och enkla att kombinera med varandra. 

– De kan även integreras med andra 
redan befi ntliga system, som till exempel 
lönesystem. Det här gäller även utbild-
ningsportalen.

A

Medinet är störst i Sverige på webbaserade scheman för sjukhus och kliniker, 
med närmare 25 000 användare i 19 av 21 landsting. Nu lanseras en utbildningsportal 
som är först i landet med att samordna hela utbildningsgången för ST- och AT-läkare.

ANNONS

Om Medinet

Medinets utbildningsportal har utvecklats tillsammans med David Åberg, som är docent, 
specialistläkare och handledare på Medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Här tillsammans med Anna Apelgren, produktansvarig på Medinet.
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■   Kung Sancho från Leon i Spa-
nien avsattes 956 på grund av sin 
fetma. Han fl ydde via Pamplona 
till Cordova, där han bantades 
ner av tidens kändisdoktor Hasdai 
ibn Shaprut. Kuren lyckades och 
kungen återinsattes på sin tron.

■   Den engelske kungen Georg III 
hade möjligen porfyri, men med 
intermittenta skov av uppenbar 
psykisk störning – dessemellan 
klokskap och klarsynthet.

■   Dr Struensee styrde i praktiken 
under 1700-talet i två år Danmark 
med dess sinnessjuke monark Kris-
tian VII, men gick uppenbart för 
långt, när han inte bara övertog 
makten utan desslikes drottningen 
med fertiliserande och därmed fa-
tala konsekvenser.

■   Järnkanslern Otto von Bismarck 
hade uppenbart sin läkare dr 
Schweningen att tacka för en åter-
upprättad hälsa efter missbruk av 
både kalorier, alkohol och droger.

■   Kung Ludwig av Bayern med mas-
siv psykisk sjukdom i herediteten, 
drog sannolikt med sin trofaste 
psykiater von Gudden i döden i ett 
utvidgat självmord intill sagoslot-
tet Neuschwanstein.

■   Flera amerikanska presidenter (Coo-
leridge, Wilson, Roosevelt, Eisen-

Hur har läkarna 
format världshistorien?
De ”storas” läkare och deras insatser erbjuder fascinerande läsning. Hur 
hade världen sett ut utan deras medverkan? Världens viktigaste besluts-
fattare har inte sällan varit verkligt sjuka, skriver Stephan Rössner.

Georg III, 
Otto von 
Bismarck, 
Dwight D. 
Eisenhower 
och Evita 
Perón.

LÄKARE&PATIENT
KÄNDA PATIENTER OCH DERAS LÄKARE

hower, Kennedy) har sina läkare att 
tacka för att dessa lyckats täcka upp 
maligniteter, slaganfall, infarkter 
och förvirring för att ge allmänhe-
ten sken av ”business as usual”.

■   Hitler sköttes av en bisarr och av-
skydd kvacksalvare, dr Morell, som 
injicerade en uppsjö droger i füh-
rern, möjligen med den effekten 
att vederbörandes liv förkortades. 
Dock är det sannolikt att Hitlers 
psykopatologiska beteende till stor 
del kunde härledas till den multi-
farmakologi han behandlades med.

■   Churchill, med hög alkoholkon-
sumtion och grav intermittent de-
pressivitet, hölls över vattenbrynet 
av sin livläkare lord Moran.

■   Pompidous läkare lyckades länge 
täcka upp att hans uppsatte patient 
hade en grav blodsjukdom. Lenins 
stroke, Evita Peróns cancer, Napo-

STEPHAN 
RÖSSNER, 
professor em 
och tidigare 
överläkare på 
överviktsenheten 
vid Karolinska 
Universitetssjuk-
husets enhet i 
Huddinge.
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Hur sköter då doktorn lämpligen sin kände patient?
Författarna Post&Robbins har sammanfattat råden för en god livläkare

• Behandla dem som vem som helst.
• Var bestämd och säg sanningen.
• Respektera och understöd autonomi så långt möjligt.
• Inse doktorns begränsning och sök hjälp när det behövs.

•  Beakta konsekvensen av patientens beteende för samhället, men 
– vilket de själva tillstår: detta är dessvärre inget originellt och faktiskt
helt i linje med gängse Hippokratiska råd.

leons magåkommor, Pius XII hicka 
hanterades av läkare med helt skif-
tande kompetens – från spetskun-
skap till rent kvacksalveri.

■   Josef Stalin, Idi Amin, Mao Zedong, 
Erich Honecker, de gravt alkoho-
liserade ryska kommunistledarna 
var alla lika svårt sjuka som makt-
fullkomliga. Alkoholism, droger 
och paranoia har dominerat dessa 
sjukdomsbilder.

Så – har läkarinsatser för ”de stora” 
då verkligen gjort vår tillvaro till en 
bättre värld? Det märkliga är att sa-
ken faktiskt kan såväl ifrågasättas 
som diskuteras!  ■

*Stephan Rössner presenterade detta 
föredrag inför en Riksstämmna för 
några år sedan, men gör det gärna igen 
för annan publik och på annan plats.

Text Stephan Rössner Bilder Wikipedia



tt av Svenska Läkare-
sällskapets kärnom-
råden är som bekant 
att främja medi cinsk 
forskning. 

– Vi i delegationen arbetar för att 
underlätta situationen för de läkare 
som är aktiva inom forskning, säger 
Mats Ulfendahl, ordförande i dele-
gationen. 

Forskande läkare är nödvändiga 
för att hälso- och sjukvården ska ut-
vecklas. Glappet mellan forskning 
och sjukvård får inte bli för stort. 

Även om antalet läkare som dispu-
terar är ungefär detsamma i dag som 
under de senaste åren, så har andelen 
sjunkit. Allt fl er forskare har en annan 
bakgrund än den medicinska. Det är 
riskabelt, menar Mats Ulfendahl.

– Utan det medicinska perspekti-
vet fi nns risk att forskningens rele-
vans försvagas. Visst kan det handla 
om intressanta fenomen att studera, 
men medicinsk forskning ska ha som 
mål att bli tillämpad. Annars är det 
inte medicinsk forskning, utan na-
turvetenskaplig. Det är inte meningen 
att alla läkare ska forska, men en till-
räckligt stor andel behöver göra det, 

konstaterar Mats Ulfendahl.
Dessvärre händer det allt för ofta 

att forskning inte premieras som den 
borde av arbetsgivaren.

– På samma sätt som ett indus tri-
företag har en forsknings- och utveck-
lingsavdelning, behöver staten och 
landstingen inse vikten av att forsk-
ning integreras på riktigt i vården.

Läkaresällskapet förvaltar ett stort 
antal fonder på sammanlagt drygt 
en miljard kronor. Avkastningen an-
vänds för att stödja medicinsk forsk-
ning och för att belöna vetenskapliga 
arbeten. 

– Det är generellt svårt att få 
anslag för att forska i Sverige och 
många bedriver forskning på deltid. 
Varje anslag blir viktigt. Många se-
niora kliniker vittnar om hur viktigt 
stödet från Läkaresällskapet varit för 
dem när de började sin karriär. 

För att fl er ska kunna bedriva bre-
dare och större projekt, har fl era an-
slag som Läkaresällskapet delar ut nu 
blivit tvååriga.

– Bidragen har en hyfsat hög be-
viljandegrad. Sedan har vi ett mora-
liskt förpliktigande att se till att de 

delas ut enligt de statuter som satts 
upp av donatorerna.

Även om anslagsuppgiften är vik-
tig, vill delegationen framöver syssla 
ännu mer med det forskningspolitis-
ka arbetet. Forskningsdelegationen 
kommer under året att titta närmare 
på hur en läkare rent generellt kan 
forska med hög kvalitet. 

– Det har sedan Macchiarini-
skandalen briserade varit stort fokus 
i media på extrem oredlighet i forsk-
ningen. I den andra änden fi nns de 
beteenden där allt en gång börjar. 
Det handlar om slarv, dålig utbild-
ning, att man har för bråttom, ex-
kluderar mätningar på oklara grun-
der. Sammantaget att man rör sig 
mot något som inte är direkt fusk, 
men inte heller ett bra beteende. Så-

Att påverka den medicinska forskningens förutsättningar och dela ut 
forskningsanslag. Det är forskningsdelegationens två huvuduppgifter. 

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

E
I den medicinska forskninge

”En driven 
författare kan 
få vilket skräp 
som helst att 
framstå som 
sofi stikerat.”

MÖTE MED
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MATS ULFENDAHL

Brukarmedverkan i forskningen
Mer patientinvolvering önskvärd

Det är viktigt att patienterna blir delaktiga i den medicinska forsk-
ningen. Det leder till ett större samhällsengagemang i forskningsfrågor.
Samtidigt är det forskarna som ska defi niera frågeställningarna, betonar 
Mats Ulfendahl, ordförande i Läkaresällskapets forskningsdelegation.

– En risk med brukarmedverkan är att man börjar forska om saker 

som är populistiska. De fl esta patienter vill ha
ning som ger dem större rörlighet, mindre sm
och bättre livskvalitet. Men för att nästa gene
tion ska slippa sjukdomen över huvud taget, 
måste det även forskas på mekanismerna. 

”Den akademiska 
miljön ska främja 
kreativitet. Ett 
system där män-
niskor är otrygga 
i sin försörjning 
är inte bra för 
kreativiteten. 
Den här ständigt 
pågående jakten 
på forsknings-
medel är skadlig. 
Men det får inte 
bli skyddad verk-
stad; forskning 
mår bra av 
konkurrens. 

MATS
ULFENDAHL
Ordförande för 
SLS forsknings-
delegation

a forsk-
märta 
era-

Foto: Colourbox



ens tjänst

”Utan det 
medicinska 
perspektivet 
fi nns risk att 
forskningens 
relevans 
försvagas.”
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dant gör stor skada på sjukvården, 
menar Mats Ulfendahl.

– Dålig forskning publiceras, citeras 
och dyker upp i rapporter. Därför vill 
vi belysa vad som är god forskningssed 
och hur man som forskare är en god 
yrkesman. Det börjar redan i avhand-
lingarna. En driven författare kan få 
vilket skräp som helst att framstå som 
sofi stikerat, men är det hederligt?

Enkelt är det inte. Forskningsfi nan-
siärerna premierar vetenskapliga ar-
tiklar, helst i fi na tidskrifter.
Får man misslyckas som forskare?

–  Det är viktigt att forskare 
inte bara satsar på säkra kort, utan 
faktiskt tar en del risker. Men som 
det ser ut i dag kräver systemet en 
ständig produktion av artiklar. Man 
tittar inte på vad forskarna skrivit, 
utan att det skrivs. Det behövs mer 
tid, en basförsörjning och mindre 
produktionskrav så att forskare vå-
gar bedriva mer omfattande studier. 

Han påminner om att medicinska 
genombrott ofta inträffar gradvis.

– I den akademiskt baserade hälso- 
och sjukvården sker hela tiden små 
förbättringar. Den forskande läkaren 
påverkar verksamheten.  ■

Ordförande: Mats Ulfendahl, professor i experimentell audiologi 
och otologi, KI
Vice ordförande: Ola Winqvist, professor i cellulär immunterapi, KI
Ledamöter: Pia Maly Sundgren, professor i diagnostisk radiologi, LU

Göran Laurell, professor i öron-, näs- och halssjukdomar, UU
Kristina Bengtsson Boström, docent allmänmedicin, LU
Jörgen Lundälv, docent trafi kmedicin, UU
Madeleine Zetterberg, professor oftalmologi, GU
Anne Lindberg, universitetslektor, UU
Jan Marcusson, professor geriatrik, LiU

Forskningsdelegationen 2017
Påverkar forskningens förutsättningar 
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i är soldater i en armé. Så säger min äldste son om 
att vara storebror till Tilda. Tilda som föddes för 21 

år sedan med en allvarlig led- och muskelsjukdom som 
krävde omfattande ortopediska ingrepp. Som blev sjuk 
hela tiden och som tidvis var fjättrad vid syrgasslang 
och inhalationsapparat. 

Från början var vi många i den där armén: förutom 
mamma, pappa och syskon, ortopeder, barnneurologer, 

infektionsspecialister, sjukgym-
naster, arbetsterapeuter, logopeder, 
dietister, specialpedagoger – ja, de 
enda som inte fi ck plats i vår armé 
var sjukhusclownerna. De var 
Tildas stora skräck, och är nog så 
fortfarande egentligen, fast hon in-
te skulle erkänna det. Högklassig 

sjukvård, träning, hjälpmedel. Vi kämpade tillsammans 
mot ett gemensamt mål: Tilda skulle fi xas till och bli 
ett ”vanligt” barn. Hennes leder skulle byggas om, allt 
som var snett och vint skulle bli rakt. Spåren av hennes 
diagnos skulle opereras bort. Men det ville sig inte rik-
tigt. Det blev inte som hennes läkare trodde, hoppades 
och förespeglade oss. Hon har kvar sina många och om-
fattande rörelse begränsningar, förutom allt annat som 
hon har svårt med. Och då var det som om alla läkare 
och annan personal blev lite besvikna: vi har gjort vår 
del, nu är det din tur att göra din. Varför fungerar inte 
våra väl uttänkta behandlingsmetoder?

Med tiden har leden glesnat i den där armén. Många 
föräldrar till barn med funktionsnedsättning upplever 
ensamhet och övergivenhet i ett visst skede. För oss har 
det hänt i fl era steg. Först när Tilda inte längre omfat-
tades av den intensiva och högklassiga specialistsjukvår-

den. Sedan när hon började skolan och för tredje gången 
när gymnasietiden var slut, och det var dags att göra  
entré i vuxenvärlden på allvar. Vi blev väldigt ensamma. 
Och kampen för att hon ska få sina behov tillgodosedda 
och möjlighet att utvecklas, den har vi fått driva själva.
 
Man måste vara stark och man är ensam. Så samman-
fattar många föräldrar till barn med funktionsnedsätt-
ning sin tillvaro. Men man är kanske inte så ensam som 
man tror. Redan när Tilda var liten blev jag medlem 
i RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och 
Ungdomar, en organisation som jag nu är ordförande 
i. För mig har RBU betytt att kunna träffa människor 
i liknande situation, att få bekräftelse och igenkänning 
från andra vuxna som vet precis vad man menar när 
man suckar över ”tvåårsomprövning”, ”ortoser” eller 
”hjälpmedelsförskrivning”.

Jag tror att arméerna behövs kring barn och unga 
med funktionsnedsättning, oavsett om de består av 
familjemedlemmar, föreningsliv eller professionella. 
Helst allihop. Inte minst i dessa tider, när det blåser 
kalla vindar kring människor med funktionsnedsättning. 
Jag tänker på neddragningarna i LSS och personlig 
assistans i första hand, där RBU driver ett hårt opini-
onsarbete. Jag tror att vi i RBU kan vara en sådan armé. 
Vi föräldrar är inte så ensamma som vi många gånger tror.

KRÖNIKA
AV MARIA PERSDOTTER

V

Maria Persdotter
Förbundsordförande i RBU, 
Riksförbundet för Rörelse-
hindrade Barn och Ungdomar

Välkommen att nominera pristagare till SLS priser senast 1 mars!
En halv miljon kronor delas ut till vetenskapliga priser

SLS uppmärksammar god medicinsk forskning – nominera forskan-–
de kollegor och anmäl egna artiklar innan de trycks, senast den 1 mars.

Svenska Läkaresällskapet har den glädjande uppgiften att stödja
medicinsk forskning tack vare generösa donationer genom åren. Det 

gör vi bland annat genom att dela ut en halv miljon kronor till vetenskap-
liga priser för goda insatser inom medicinsk forskning. 

Läs mer om vilka ämnen som belönas och vilka priser som delas ut i år 
på www.sls.se. Mer info: annie.melin@sls.se

”Vi föräldrar är 
inte så ensamma 
som vi många 
gånger tror.”

Ett annorlunda 
föräldraskap
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HJÄRNANS BELÖNINGSSYSTEM
Kunskapsutbyte på Svenska Läkaresällskapet

16 mars kl 9.00–12.00 på SLS, Klara Östra Kyrkogata 10 

Anmälan: agneta.ohlson@sls.se 

Huvudtalare: Fred Nyberg, professor i biologisk beroendeforskning.

Paneldiskussion med bland andra: Åsa Nilsonne, författare och psykiater,

Kim Grahn, ordförande Spelberoendes riksförbund

Moderator för seminariet är Anja Kontor, journalist och programledare.

Övriga samarbetspartners och fi nansiärer se www.vardochhalsa.se

Founding Partner

VÅRD&HÄLSA
#MEDICINSKA FRAMSTEG

VETENSKAP • UTBILDNING • ETIK • KVALITETVETENSKAP • UTBILDNING • ETIK • KVALITET
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Neurosurgical practice involves ethics of life 
and death, meaning and quality of life, duties 
and rights of professionals and patients, 
fairness and distribution. It also deals with 
innovation and research ethics.

This meeting is intended to start regular professional communication 
and development of the fi eld and to utilize the unique challenges of ethics 
to develop professional attitudes and leadership.

Registration Fee: before February 25, 2017: SLS Members SEK 2 000, 
Non-members SEK 2 500. After Febr 25: SEK 3 000

Arranged by The Ethicolegal Committee of the European Association of Neu-
rosurgical Societies (EANS), The Ethics Committee of the World Federation 
of Neurosurgical Societies (WFNS), Department of Neurosurgery, Karolinska 
University Hospital, Swedish Society of Medicine (SLS) 

More information & Registration: Agneta Davidsson Ohlson, 
agneta.ohlson@sls.se 08-440 88 75

Hälso- och sjukvård ska bedrivas utifrån 
vetenskap och beprövad erfarenhet samt 

prioriteras utifrån medicinska behov.
Stefan Lindgren och Karl Sallin i artikel om 
Värdebaserad vård i SvD 11 januari 2017 ”

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS ”

Venue: The Swedish Society of Medicine, Klara Östra Kyrkogata
10 in Stockholm

This international course is designed to give a current review of 
non-neoplastic lung diseases with clinical, radiologic and pathological
correlations. The presentations will illustrate the importance of a mul-

tidisciplinary approach to solving diffi cult problems in non-neoplastic 
lung disease. This CME activity has been accredited by EBAP for 12
European CME credits covering the whole programme. 
More information: Annie Melin, the Swedish Society of Medicine, 
annie.melin@sls.se

First Congress on Ethics and 
Neurosurgery in Stockholm

KONST & LÄKEKONST
14 mars kl 18.00 
”Kärlekens språk – sexualupplysning 
i svensk fi lm före 1980”

16 maj 2017 kl 18.00 
Hur stod det egentligen till med Gunnar Wennerberg?

1–3 June 2017 Berzelius symposium 
International Conference on Multidisciplinary approach to non-neoplastic lung disease

”Vad kan vi göra åt fetma-
epidemin?” Debatt på SLS tisdagen den 7 mars 
kl 18–19.30. Moderator: Lars Jerdén7/3

Debatt 21 mars kl. 18–19.30 SLS Hus 

”Läkare i väpnade konfl ikter” – hur kan man 
arbeta i konfl ikt- och katastrofsituationer? 
Medverkande: Märit Halmin, Eugene Bushayija

”Läkare i väpnade konflikter”

Filmvetaren Elisabet Björklund presenterar några svenska 
fi lmer som ingår i hennes doktorsavhandling ”The Most 
Delicate Subject”.

Axel Brattberg, neurolog, rehabläkare och auktoriserad 
klinisk sexolog, samtalar med Elisabet och Hans Olsson, 
lärare och sakkunnig i sexualupplysning i RFSU, kring pe-
dagogiken och vad som hänt på sexualupplysningsområdet 
under 1900-talet.

Moderator: Kerstin Hulter Åsberg.

Ett jubileumsprogram då det är 200 år sedan Gunnar Wen-
nerberg föddes. Hans barnbarnsbarn, professorn i medicinsk 
statistik Adam Taube, håller på och färdigställer och lanserar 
våren 2017 en essäbok om sin morfarsfar, där två kapitel hand-
lar om Wennerbergs tuberkulos som har hemlighållits fram till 
våra dagar. Enligt Adam förklarar det en hel del som man inte 
har förstått tidigare i den berömde förfaderns liv och karriär. 

Föreläsare är Adam Taube och för musikinslagen står Anders 
Andersson, Johan Sundelöf, sångsolister, samt även en pianist.
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Kurs i Dermatoskopi i primärvård 
arrangeras i Göteborg Mer info: dermatoskopi.se

I Svenska Läkaresällskapets 
hus hittar du inspirerande 
miljöer för såväl seminarium, 
konferens, lunch och middag 
som större eller mindre fester. 
Föreläsningssalen som rymmer 
200 personer kommer att re-
noveras i sommar. Välkommen 
med bokningar efter 15/9. 
Husets egen restaurang serverar måltider av högsta klass och drivs 
sedan årsskiftet av köksmästaren Mats Schöld. 

Kontakta Gunilla Eng, gunilla.eng@sls.se, 08-440 88 85, 
för visning/bokning av lokalerna. Hovmästare Anna Benediktsson, 
bokning@restaurang-lakaresallskapet.se, 08-411 60 50, för meny-
förslag/festoffert. Välkommen till Svenska Läkaresällskapet!

r måltider av högsta klass och drivs

PLANERAR DU FEST 
ELLER KONFERENS?
Välkommen att boka lokalen på SLS!

Vård&Hälsa-seminarium 16 mars 2017 
På Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

Hjärnans belöningssystem och beroende. Vi diskuterar vad skolan,
föräldrar, samhället och hälso- och sjukvården kan lära sig om hur be-
löningssystemet driver beroenden av nätdroger, mobil och internet hos 
barn och unga. Huvudtalare: Fred Nyberg, professor i biologisk bero-
endeforskning, sitter även med i Systembolagets, Kriminalvårdens och 

Svenska Spels forskningsråd. Paneldiskussion med bland andra:
Kim Grahn, ordförande Spelberoendes riksförbund, Åsa Nilsonne, för-
fattare, senior professor, psykiater. Moderator för seminariet är Anja 
Kontor, journalist och programledare. Mer information och anmälan:
Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@sls.se.

Susann Asplund Johansson började den 
1 februari en nyinrättad tjänst som organisa-
tionssekreterare på Läkaresällskapet. Susann 
är jurist och har de senaste 18 åren arbetat 
som utredare på Sveriges Läkarförbund 
med kortare avbrott för mammaledighet och 

tjänstledighet för att arbeta på riksdagens utredningstjänst. 
Före Läkarförbundet arbetade Susann på Socialdepartementet. 

– Jag ser mycket fram emot att fortsatt arbeta med hälso- 
och sjukvårdsfrågor och med läkare, samtidigt som jag 
får bredda perspektiven och på ett tydligare sätt inkludera 
patienten, säger Susann Asplund Johansson, som på fritiden 
tycker om att umgås med familjen, träna och sjunga i kör. 
Välkommen till SLS hälsar kollegorna på kansliet!

Ny medarbetare på SLS

Inom satsningen på insatser som främjar arbetet med sjukdoms-
förebyggande metoder drivs fyra delprojekt: 
• Stark för kirurgi – stark för livet
• Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa
• Fysisk aktivitet hos barn och ungdomar
•  Uppmärksamma och sprida kunskap om hälsofrämjande och 

förebyggande arbete

Inom insatsen för bättre vård vid kroniska sjukdomar drivs projektet 
LiR – levnadsvanor inom reumatologi (SLS tillsammans med Svensk 
sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna, Dietisternas Riksförbund, 
Sveriges Arbetsterapeuter samt representanter från Svensk Reumato-
logisk Förening)

De olika delprojekten har under året fortsatt sitt strukturerade och 
gedigna arbete med att ta fram verktyg och modeller i syfte att un-
derlätta implementeringen av Socialstyrelsens Nationella riktlinjer för 
sjukdomsförebyggande metoder i den kliniska vardagen. Fullständiga 
rapporter från delprojekten kommer att publiceras på www.sls.se 
inom kort.

För att nämna några övergripande aktiviteter så har vi varit i Alme-
dalen där projektet höll en paneldebatt med bland andra Margareta 
Kristenson och Johan Carlson som diskuterade och problematiserade 
kring frågeställningarna: Kan levnadsvanearbete vara en framgångs-
faktor för att minska ojämlikhet i hälsa? Behövs satsningar i socioeko-
nomiskt utsatta grupper? 

Den 20 oktober bjöd vi in studierektorer till en workshop om 
innehåll och design av SK-kurser i levnadsvanearbete för alla berörda 
specialiteter. Dagen ägnades åt arbete kring hur en kurs kan utformas 
och vad den bör innehålla för att säkra att framtidens specialistläkare 
uppnår kompetensmål b2 i ST-målbeskrivningarna. 

Projektledningen tackar för ytterligare ett framgångsrikt år med 
Levnadsvanearbete och ser fram emot fortsättningen!

Levnadsvaneprojektet drivs av Svenska Läkaresällskapet 
på uppdrag av Social styrelsen med det övergripande 
syftet att lyfta fram att läkares vetenskapligt grundade 
arbete för hälsosamma levnadsvanor gör skillnad.

LEVNADSVANE-
PROJEKTET 2016
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Överläkare i medicinsk radiologi, 
BOF, SUS, Malmö-Lund, Docent vid LU 
och ledamot i nämnden för läkarutbild-
ningen, Regionöverläkare för AT/ST, 
Koncernstab HR, Region Skåne

– Jag ägnar det mesta av min tid, 
sedan ett antal år, åt undervisning & 

utbildning med en omfattande kurs- och kongressverksamhet. 
Väldigt många föreläsningar/framställningar genomförs fortlö-
pande inom diverse ämnen. En viss del av arbetstiden ägnas 
åt klinisk verksamhet som överläkare på ultraljud och interven-
tionell radiologi, inklusive full jourverksamhet.

– Jag har i min forskning fokuserat på tromboembolism 
(DVT) samt gastrointestinal radiologi.

– Inom undervisning & utbildning är jag ansvarig för 
ATST-utbildningen i Region Skåne, samt ledamot i nämnden 
för läkarutbildningen vid LU. Jag är ordförande i nätverket för 
övergripande studierektorer i Region Skåne samt arbetande 
i ATST-styrgrupp i Region Skåne.

– Jag är docent i medicinsk radiologi med en genomförd 
5-årsperiod som adjungerad lektor.

– Jag är initiativtagare och kongresspresident för Framti-
dens Specialistläkare, Senior i Centrum och Stora Likarätts-
dagarna samt kursansvarig för ett större antal återkom-
mande utbildningar.

Stora Likarättsdagen (SLD), ”etik, mångfald och jämlik-
het” i undervisning, innebär att drygt 3 000 medarbetare 
genom denna mötesplats har fått utbildning i diskriminerings-
lagen sedan start med ett tusental till på gång i år. 

– Jag ser fram emot att vara med och skapa Läkare-
sällskapets nya möte – mer om detta i nästa nummer!

Hallå där Ola Björgell ...
... ordförande i programkommittén 
för Framtidens Medicin & Hälsa

GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

Ansökan om SLS resebidrag ska vara inkommen senast 
två månader före avresa. 

Resebidrag kan nu även sökas för forskningsvistelse kortare 
än en månad. Från och med 2017 återinfördes krav på 
medlemskap året innan ansökan om resebidrag, post 
doc-stipendium och projektanslag. För att vara behörig 
att söka medel i år krävs alltså medlemskap även un-
der 2016. Se www.sls.se för mer info. 
Välkommen med din ansökan!

Nya regler för ansökan om 
resebidrag och projektanslag

Foto: Colourbox
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Äntligen: Framtidens Medicin 
och Hälsa på Waterfront Välkommen till 
Läkaresällskapets nya möte för framtidens hälso- och sjukvård! 

14–15/11 2017

Fullmäktige, som i år hålls den 
9 maj, är det årliga tillfälle då 
medlemmar, sektioner och 
styrelse möts för utvärdering, 
diskussion och framåtblick av 
Läkaresällskapets verksamhet. 

Du vet väl att du genom din 
sektion har möjlighet att påverka 
Svenska Läkaresällskapets verk-

samhet. Detta sker i form av motioner till fullmäktige. De skickas av fullmäk-
tigeledamot, sektion eller grupp av enskilda medlemmar senast den 9 mars 
2017 till annie.melin@sls.se. 

VIKTIGA DATUM
• Motioner sänds in senast den 9 mars 2017 till SLS
• Sista dag för anmälan (fullmäktigedelegater) den 28 mars 2017
• Handlingarna till Fullmäktigemötet sänds ut den 21 april 2017
• SLS Fullmäktigemöte tisdagen den 9 maj 2017

Kontakta Annie Melin, annie.melin@sls.se, 08-440 88 78, för mer information 
om Läkaresällskapet och årets fullmäktige. Välkommen till fullmäktige på SLS!

GÖR DIN RÖST HÖRD
Sektionerna bidrar till SLS verksamhet. 
Välkommen till fullmäktige 9 maj!

Debatt på SLS 
Vad händer med ny läkarutbildning och 
ingen AT? Med bland andra Jens Schollin28/3

4/4 Hygienens betydelse för 
att minska spridningen 
av infektioner i världen 

Lennanderföreläsning 4 april kl. 18–19.30 på Svenska Läkaresällskapet. 
Gunnar Kahlmeter, Klinisk mikrobiologi, Växjö.
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ör närvarande pågår en intressant debatt 
som också ställer Läkaresällskapets roll på 
sin spets. Det gäller frågan om införandet 
av så kallad värdebaserad vård i den 
svenska hälso- och sjukvården.

Värdebaserad vård är en styrmodell som tagits fram 
av den amerikanske managementgurun Michael Porter, 
professor vid Harvard Business School, och importerats 
till Sverige via en stor och känd konsultfi rma. Kärnan 
är att hälso- och sjukvården ska uppnå ”värde” i stället 
för att producera vissa resultat. Styrmodellen består 
av tre grundkomponenter. Dels att skapa verktyg för 
mätning och uppföljning av värde i vården, dels att 
utforma ersättningssystem som stödjer samman hållen 
vård och behandling, samt att omorganisera vården 
i syfte att åstadkomma bättre organisation kring 
patienten och därmed optimera fl ödena.

Styrmodellen införs nu på bred front i den svenska 
hälso- och sjukvården. Längst har man kommit i 
Stockholm och Nya Karolinska Sjukhuset (NKS), 
där klinikerna ersatts med ”teman”. 

Vad är då egentligen problemet? Alla vill väl ha en 
effektiv sjukvård som sätter patientens behov i centrum 
och fokuserar på resultaten? Läkaresällskapet har i fl era 
debattartiklar i SvD nyligen påpekat att införandet av 
värdebaserad vård sker utan vetenskaplig grund och 
undergräver behovsprincipen som prioriteringsgrund. 
Den genomgripande förändring som delar av svensk 
hälso- och sjukvård nu genomgår med värdebaserad 
vård, inte minst NKS, är således ett storskaligt 
experiment med osäker utgång för patienterna.

För detta inlägg i debatten har Läkare sällskapet 
anklagats för att främst värna läkarens aukto ritet 
och vara emot utveckling, transparens, teknolo-
gi och patientdelaktighet, med mera. Min 
uppfattning är att Läkaresällskapet här 
fyller sin unika roll inom det svenska 
hälso- och sjukvårdssystemet – att 
vara en läkarorganisation som gran-
skar aktuella skeenden i sjukvår-
den utifrån ett vetenskapligt och 
etiskt perspektiv, med patientens 
och samhällets bästa för ögonen.

Per Johansson, kanslichef på SLS 
Tel. 08-440 88 88, per.johansson@sls.se

F

SLS KANSLICHEF
PER JOHANSSON

Styrmodeller 
spelar roll

23 februari
Workshop för särskilt inbjudna 
Idéprogram för kunskaps-
utvecklingen inom framti-
dens hälso- och sjukvård
7 mars 
Debatt: Vad kan vi göra 
åt fetmaepidemin? SLS 
kommitté för prevention 
1 mars 
Sista dag att söka ur SLS 
Understödsfonder
Sista dag för att lämna in 
förslag till prismottagare. 
Mer info annie.melin@sls.se
14 mars 
Konst & Läkekonst: 
Kärlekens språk – sexual-
upplysning i svensk fi lm 
före 1980. Elisabet Björklund, 
Axel Brattberg
15 mars–15 april
Ingegerd Johanssons 
donation. Ansökan om 
projektanslag för forskning 
om SLE samt stöd till nätverks-
arbete kring SLE-forskning
16 mars
Seminarium om hjärnans 
belöningssystem. Anmälan 
agneta.ohlson@sls.se
21 mars
Läkare i väpnade konfl ik-
ter: Hur kan man arbeta i 
konfl ikt- och katastrofsi-
tuationer? Märit Halmin och 
Eugene Bushayija
28 mars
Vad händer med ny läkar-
utbildning och ingen AT?
Jens Schollin, Torbjörn 

Ledin, Hans Hjelmqvist.
4 april
Lennanderföreläsning: 
Gunnar Kahlmeter, professor, 
belönas i år av SLS med Len-
nanderpriset, 20 000 kronor.
4–6 maj
First Congress for Ethics 
and Neurosurgery.
9 maj
Fullmäktigemöte på SLS
15 maj–15 juni
Ansökan Asklepiospriset
16 maj
Konst & Läkekonst:
Hur stod det egentligen till 
med Gunnar Wennerberg?
31 maj 
Sista dag för ansökan om SLS 
resebidrag innan sommaren
1–3 juni 
Berzelius symposium 94: 
Multidisciplinary approach 
to diffuse parenchymal 
lung disease 
15 augusti 
Ansökan om SLS resebidrag 
öppnar efter sommaruppehållet
1 sep–1 okt 
Ansökan projektanslag och post 
dok-stöd från Stiftelsen Söder-
ström-Königska Sjukhemmet
26 september 
Konst & Läkekonst:
Musik till stumfi lm. Matti 
Bye, Kerstin Hulter Åsberg
14–15 november
Framtidens Medicin och 
Hälsa, Stockholm. SLS nya 
möte för läkare och andra 
engagerade inom området

Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga 
och professionella organisation. Vårt syfte är att verka för förbätt-
rad hälsa och sjukvård i samhället. Vad kostar det att bli med-
lem? Ordinarie medlem 700 kr/år • Associerad medlem 700 kr/år • 
Läkarexamen, men ej leg, högst under 5 år, 350 kr/år • Pensionärer 
(från det år man fyller 65 år) 350 kr/år • Studerandemedlem 100 kr/år. 
Välkommen som medlem! Mer info: www.sls.se/medlemmar

Professionens röst blir starkare 
tack vare dig som medlem!

SLS KALENDARIUM

Efter Tisdagsdebatterna och Konst & Läkekonst fi nns möjlig-
het att mingla och äta en lättare middag. Pris: 150 kr/person 
(exkl dryck). Föranmälan görs till Restaurangen, 08-411 60 50, 
070-717 51 03, bokning@restaurang-lakaresallskapet.se

På 
www.sls.se 
fi nns allt om vinterns program



DEN UPPKOPPLADE PATIENTEN

TELIA.SE/HEALTHCARE

Nu fi nns det möjlighet att få information om patientens hälsa och tillstånd 

på distans, tack vare ny utrustning och utvecklade system för datahantering. 

Det lanseras allt fl er former av sensorer och mätare för 

användning inom vård och omsorg. Det gör det lättare 

för patienter att själva samla in data som till exempel 

blodtryck, blodets syresättning och aktivitet – helt auto-

matiskt med hjälp av den nya utrustningen. 

  – Det här är något som inte minst läkare kan ha stor 

nytta av eftersom det gör att stora informationsmängder 

blir tillgängliga och åtkomliga på distans, säger Niklas 

Sundler, ansvarig på Telia Healthcare.

  Han påpekar samtidigt att informationen hela tiden 

kommer att vara styrd av efterfrågan.

  – Det är läkaren som beställer den informationen som 

kan vara relevant och kommer då åt det som patienten 

har gett tillåtelse till. Det görs via de vanliga systemen 

för beslutsstöd, för att hanteringen ska vara så smidig 

som möjligt. 

  Insamlingen av data sker på olika sätt och redan nu 

fi nns det skilda typer av sensorer. En del är gjorda 

för att patienten ska bära dem på sig – wearables – 

medan andra är inbyggda i exempelvis speglar, möbler 

och kläder. 

  – Förutom att ge läkaren stöd i olika beslut kring 

vården innebär detta att patienterna får ett ökat engage-

mang i sin hälsa. De blir antagligen mer intresserade 

av egenvård, vilket i sin tur avlastar vårdinrättningarna, 

säger Niklas Sundler.

Telia HomeCare

Hjärtat i Telia HomeCare är ett personligt konto som 

kommunicerar mellan sensorer i hemmet och vård-

givaren. Informationen från sensorerna samlas upp 

genom en app i patientens smartphone eller via en 

hälsobox i patientens hem.

  HomeCare är en öppen kommunikationsplattform 

där data går att samla, dela och processa på ett 

användarvänligt sätt. Information lämnas över till 

vården via samma integrationsplattform som 1177.se 

respektive NPÖ använder. Samtidigt möjliggör det för 

nya innovationer och lösningar som inte fi nns i dag. 


