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UTBILDNING
Första kullen läkar-

studenter i Örebro klara.
Kan stark identitet som 

läkare hindra forskarkarriär?

VETENSKAP
Konsten att ta tillvara läkar-

kompetens utan att dränera.

KVALITET
Vi har ett etiskt ansvar att inte låta 

mottagande baseras på fördomar.

ETIK

Missa inte  SLS var på plats i Almedalen

 Johanna Adami, rektor för Sophiahemmet, tar sina erfarenheter som läkare, forskare,  
 professor, chef på Vinnova och inom industrin in i högskolan. Hon är övertygad om 
 att korsbefruktning berikar och gör svensk hälso- och sjukvård bättre. 

VISAR HUR SYNEN PÅ 

LÄKARE HAR FÖRÄNDRATS.

MARGARETA KRISTENSON:

”Levnadsvanor ingår i hälso- och 

sjukvårdens ordinarie uppdrag.”

Konsten

Rektorn

KOMMUNIKATION OCH MJUKA 

VÄRDEN KAN VARA AVGÖRANDE 

FÖR PATIENTSÄKERHETEN.

VÅRDEN SKADLIG FÖR 

VAR TIONDE PATIENT:
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Svenska Läkaresällskapet 
är läkarkårens vetenskapliga 
orga nisation, en ideell, politiskt 
och fackligt obunden förening. 
Vi arbetar med frågor baserade 
på vetenskap, utbildning, kvalitet 
och etik.

Läkarens utbildning och fort-
bildning är ett viktigt område som 
SLS bevakar. Utbildningsdelega-
tionen följer, bereder samt ger råd 
och upplysningar i utbildnings-
frågor 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, IT, läke-
medelsfrågor, 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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ack för förtroendet att leda 
SLS. Jag tänker med respekt 
på mina företrädare och de 
insatser de gjort som tales-
personer och inspiratörer. 

Särskilt Kerstin Nilsson som jag hade 
förmånen att arbeta nära som vice ordfö-
rande. Tack även till vår förra vd Filippa 
Nyberg, som jag också arbetat nära under 
den tid vi varit i SLS tillsammans. Stora 
luckor att fylla. 

Glädjande nog har vi lyckats väl i vår 
rekrytering av ny kanslichef. Per Johansson 
började hos oss den 2 september och jag 
önskar honom välkommen till SLS. Per 
presenteras på annan plats i SLS 
Aktuellt. De inledande kontakterna 
mellan Per, mig och personalen 
på vårt kansli lovar mycket gott 
inför framtiden.

Hälso-och sjukvården står 
inför stora utmaningar. 
SLS vill vara en ledan-
de aktör i den fortsatta 
utvecklingen. Det 
gäller både organisa-
tion, arbetsproces-
ser, värdegrund, 
kunskapsutveck-
ling och priorite-
ringar. SLS har ett 
systemperspektiv 
som utgår från beho-
ven hos patienterna 
och i samhället. 

Läkarkåren är med sin 
kompetens en självklar 
drivkraft i denna utveckling. 

Vi har ingen anledning att tveka inför 
nya tvärprofessionella samverkansformer 
och integrerad vård. Vi behöver istället 
analysera vilka arbetsuppgifter som 
unikt kräver läkarens kompetens, skapa 
förutsättningar för läkarna att få ägna sig 
åt dem samt forma utbildningsprocesser 
som ger oss förutsättningar att kunna 
klara dessa arbetsuppgifter.

SLS behöver synas i debatten för att 
framstå som en angelägen samarbets-
partner. Men vi ska också genom våra 
projekt leda delar av utvecklingen. Det ska 
vara självklart att lyssna till SLS närhelst 

det behövs professionella aspekter.
Vi syns och hörs genom våra 

aktiviteter. Några aktuella exempel 
är de symposier vi anordnade och 
deltog i under Almedalsveckan och 
vår nya satsning på trovärdig medi-

cinsk information till allmän-
heten i magasinet 
Vård&Hälsa. 

För att få tyngd och 
resurser behöver vi ett 
stort medlemsunder-
lag. Alla har inte möj-
lighet att delta aktivt i 
arbetet. Men alla kan 
bidra till att ge läkar-
kåren en stark röst 
genom medlemskap 
i SLS.

T
Kära medlemmar!

Stefan Lindgren, ordförande

Stefan Lindgren, ordförande SLS”
” Det ska vara självklart att lyssna till SLS 

närhelst det behövs professionella aspekter.



Om varje sekund med 
smärta* är en plåga.

Vad är då upp till åtta 
timmars smärtlindring?

Alvedon® 665 mg tablett med modifi erad frisättning (paracetamol). N02 BE01. Analgetikum, antipyretikum. Varningar 
och försiktighetsmått: Försiktighet vid leversjukdom. Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller 
paracetamol (t. ex. kombinationsläkemedel). Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig lever skada. 
Vid hög feber, tecken på sekundär infektion eller om symtomen varar längre än 3 dagar, skall behandlingen omvärderas. 
Status/förmån: Rx, F. För kompletterande information och aktuellt pris, se www.fass.se.  Alvedon® är ett varumärke som till-
hör  GlaxoSmithKline-koncernen. Informationen är baserad på produktresumé 2016-01-22. Om du vill rapportera en biverkan 

eller oönskad händelse. Kontakta biverkningsenheten på GlaxoSmithKline: Telefon: 08-638 93 00, Postadress: Biverknings-

enheten, GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna.C
H
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GlaxoSmithKline Consumer Healthcare AB, 
c/o GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark.

•  Den enda långverkande paracetamoltabletten 
indicerad vid akut och långvarig smärta.

•  Snabb och långsam frisättning i samma tablett.

• Eff ekt i upp till 8 timmar.

•  Doseras 2 tabletter 3 gånger dagligen, totalt 3,99g.

Låt inte smärtan stå i vägen.

* Indikationer: Används vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och led-
värk, som analgetikum vid reumatiska smärtor och hyperpyrexi. Speciellt avsett för långvariga smärtor eller andra tillstånd 
som  kräver kontinuerlig dosering. 

Se FASS.se för komplett lista över kontraindikationer, varningar och biverkningar. 
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KVALITET I FOKUS

Text Tove Smeds Foto Tove Smeds (porträtt), Colourbox & iStockphoto

ästan var tionde pa-
tient som vårdas på 
sjukhus råkar ut för 
en skada som inte 
är relaterad till den 

underliggande sjukdomen. Enligt 
Social styrelsen hade 60 procent av 
dem kunnat undvikas. 

– Ingen som arbetar i vården tycker 
det är roligt att orsaka en skada för 
patienten. Man ska också komma 
ihåg att få länder kan matcha den 
sjukvård som levereras i Sverige. Men 
vi kan bli bättre, säger Pelle Gustaf-
son, SLS kommitté för säker vård.

– Ger man till exempel en tuff 
cytostatikabehandling kommer man 
oundvikligen att skada patienten. 
Men då handlar det om komplika-
tioner. Frågan gäller de skador som 
kan undvikas, hur gör vi det?

Enligt Charlotta George, ansvarig 
för patientsäkerhetsfrågor på Social-
styrelsen, fi nns det fortfarande en 
okunskap om vad en skada/kompli-
kation respektive vårdskada är.

– En vårdskada är något man kun-
nat undvika om man vidtagit ade-
kvata åtgärder. 

Hon menar att patientsäkerhets-
kulturen, och att det fi nns utrymme 
att säga ifrån på sin egen arbetsplats, har 

en stor påverkan på patientsäkerheten.
– Är det okej att säga att man inte 

vet vad man ska göra i en viss situa-
tion, eller att något faktiskt höll på 
att gå fel? säger Charlotta George.

Ett utmärkt sätt att sänka vård-
kvalitén är att trycka ned varandra i 
teamet, konstaterade panelen. 

– Den stora patientskandalen i 
England för ett par år sedan, hand-
lade bland annat om att personalen 
inte hade empati för patienterna och 
ingen respekt för varandra. Oppo-
nerade sig någon i personalen blev 
denne person mobbad, säger Torie 
Palm Ernsäter, sakkunnig i kvalitets- 
och vårdutvecklingsfrågor vid Svensk 
sjuksköterskeförening. 

Den yrkesspecifi ka kunskapen be-
höver vara uppdaterad och evidens-
baserad för att kunna säkerställa 
patientsäkerhet. Men den behöver 
kompletteras med andra förmågor.

– Vi fokuserar ofta på de tekniska, 
yrkesspecifi ka färdigheterna när vi 
talar om förbättringsarbete. Men vi 
måste även tala om förbättring av de 
icke-tekniska färdigheterna, säger 
Pelle Gustafson.

Hot mot patientsäkerheten upp-
står varje gång en läkare träffar en 
patient, vid varje skiftbyte eller vid 

rekrytering av ny personal. I de situa-
tionerna krävs kompetens och skick-
lighet inom andra områden. 

– Det kan handla om att kunna 
hantera arbetssituationen under stress, 
att kunna ta beslut trots en oväntad 
och svår situation. Att ha ett empatiskt 
förhållningssätt med förmåga att leva 
sig in i patientens situation. Framför 
allt kräver det att man kan kommuni-
cera, konstaterar Torie Palm Ernsäter.

Pelle Gustafson jämför med pilot-
yrket.

– Du kan vara duktig på att fl yga, 
men kan du inte kommunicera med 
resten av besättningen får du inte fl yga 
fl ygplanet. Däremot kan icke-tekniska 
färdigheter inte kompensera för de tek-
niska färdigheterna. Båda behövs. 

Läkarutbildningen har ett ansvar att 
förbereda blivande läkare på vilka 
risker som fi nns i vården, och hur de 
kan minimeras.

– Riskmedvetenheten kommer inte 
automatiskt med legitimationen, den 
måste man växa in i och få kunskap 
om. Tyvärr fi nns det vårdpersonal som 
slutar i sitt yrke för att de varit med om 
en händelse som lett till att en patient 
drabbats och inte fått hjälp och stöd 
efteråt, säger Charlotta George. 

Nyligen kartlade Socialstyrelsen 

CHARLOTTA 
GEORGE
”Riskmedvetenhe-
ten kommer inte 
automatiskt med 
legitimationen.”

N
Mjuka verktyg för säkr 

TORIE PALM 
ERNSÄTER
projektledare för 
skriften Säker 
Vård (se fakta-
ruta).
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Under 2014 fi ck cirka 3 000 patienter bestående men på grund av 
vårdskador. Omkring 1 400 patienter avled på grund av vårdskadorna. 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) uppskattade 2013 att vård-
skador medförde 750 000 extra vårddagar per år, vilket motsvarar 6,5 
miljarder kronor. 

Tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening, Fysioterapeuterna 

Arbetsterapeuterna, Sveriges Tandläkarförbund och Dietisternas riks-
förbund lanserade Svenska Läkaresällskapet under Almedalen skriften 
Säker vård – en kärnkompetens för vårdens samtliga professioner. I den 
kan man ta del av vad som menas med säker vård, både i vårdarbetet 
och i utbildningssammanhang. Skriften innehåller många tips och prak-
tiska exempel på hur man inom vården kan arbeta tillsammans för en 
mer säker vård för patienten. Läs skriften Säker vård som pdf på: 
www.sls.se/Aktuellt/Publicerat/ 

hur ofta ordet patientsäkerhet före-
kom i de 1 380 kursplaner som fi nns  
för legitimationsutbildningarna.

– Vi fann ordet patientsäkerhet i 
77 fall, säger Charlotta George. 

Svenska Läkaresällskapet har till-
sammans med Svensk sjuksköterske-
förening, Sveriges Arbetsterapeuter, 
Fysioterapeuterna, Dietisternas Riks-
förbund och Sveriges Tandläkarför-
bund tagit fram skriften Säker vård, 
som tar upp kärnkompetenser som 
är nödvändiga oavsett profession och 
som krävs för säker vård. Förutom 
kärnkompetensen säker vård i sig, 
utgörs de av personcentrerad vård, 
teamarbete, evidensbaserad vård, för-
bättringskunskap och informatik. 

– Utgångspunkten är det etiska 
förhållningssättet, jag har ett ansvar 
för det jag gör med patienten. Vi 
som arbetar inom vården vill göra 

gott och inte skada, det är ju vårt 
uppdrag. Inte att hålla budget. Men 
ledningssystem behövs som arbetar 
med kontinuerlig kompetensutveck-
ling, säger Torie Palm Ernsäter.

Hälso- och sjukvården utvecklas i 
snabb takt, både vad gäller möjlig-
het till nya behandlingar och när det 
gäller kunskap om vad som orsakar 
vårdskador. 

– Att ha bäckenbottenskador efter 
att ha fött tre barn var naturligt för 
30 år sedan. Så är det inte längre. Så 
defi nitionen av vad som är undvik-
bara skador fl yttas hela tiden fram. 
Vi utbildar mot ett rörligt mål, och 
det har sina utmaningar, säger Pelle 
Gustafson. Han lyfter fram att vår-
den står inför ett gigantiskt skifte, 
där patienternas önskemål om hur 
vården ska skötas tas på allvar.

PELLE 
GUSTAFSON
”Den farligaste 
situationen är 
den vi har i dag: 
ett sjukvårdssys-
tem som bygger 
på kontinuitet, 
men där konti-
nuiteten saknas.”

– Vi kommer att börja vårda folk 
hemma alltmer. Det i sig ställer krav 
på kompetenser som vi i dag har 
svårt att se, säger Pelle Gustafson. 

Det talas mycket om kontinuitet 
i vården, och hur viktig den är för 
vårdkvalitén.

– Den farligaste situationen är 
egentligen den vi har i dag. Vi har 
ett sjukvårdssystem som bygger på 
kontinuitet, där kontinuitet saknas. 
Samtidigt ska man inte driva konti-
nuiteten för långt – det kan ibland 
vara bra att andra än de man vanligt-
vis arbetar med värderar ens insatser, 
säger Pelle Gustafson. 

– Det kostar mindre att inte skada 
än att skada. Säg stopp när du är med 
om en händelse som kan innebära en 
risk för en patient. Och för att klara 
av det, krävs kunskap och mod, säger 
Charlotta George.  ■

are vård

Säker vård – en kärnkompetens

Kommunikation och 
mjuka värden minskar vårdskador:

 Avvikelserapportering, 
markörbaserad journalgranskning, 

händelseanalyser, riskanalyser, 
framtidsanalyser, kloka standardise-

ringar, kunskaps- och beslutsstöd.
Källa: Skriften Säker vård
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MEDLEMSPORTRÄTT
JOHANNA ADAMI

avsett om det hand-
lat om jobbet som 
läkare, forskare, 
upp drag inom in-

dustrin, Vinnova och 
nu som rektor för Sophiahemmet, 
fi nns det en sak som tydligt driver 
Johanna Adami.   

– Jag brinner för att patienten ska 
få den bästa tänkbara vården. Så en-
kelt är det. Men trots att jag verkligen 
älskade jobbet som kliniker, ser jag 
att det går att påverka även genom att 
jobba inom industrin, offentlig sektor 
eller akademi; helt enkelt utveckla 
och få hälso- och sjukvårdens ekosys-
tem att fungera tillsammans.

Och hon lever som hon säger. Johanna 
Adami har ständigt växlat perspektiv.

– Och med den samlade utblicken 
är jag egentligen inte bekymrad för 
svensk hälso- och sjukvård. Jag ser 
massor av möjligheter till utveckling 
som ger bättre vård för patienterna. 
Men det är viktigt att vi ser hälso- 
och sjukvården just som ett ekosys-
tem som inte får splittras av att för 
många drivs av att odla sina särdrag. 

Vår välfärd som den ser ut i dag är 

O

Rektor Johanna Adami 
är mån om både takt 

och tid, i linje med 
Sophiahemmets 

valspråk. Hon har aldrig 
tvekat inför att röra sig 
mellan helt olika världar 

– och förena dem.

Text: Ulrica Segersten 
Foto Tommy Hvitfeldt

Johanna Adami

Almedalen har en speciell 
plats i Johanna Adamis familj. 
Det var hennes svärfar som 
startade politikerveckan, som i 
år genererade 3 796 evenemang.

JOHANNA 
ADAMI
Familj: Maken 
Mårten Palme, 
professor i natio-
nalekonomi, 3 
egna barn, 4, 18 
och 20 år gamla.
Läser: Bodil 
Malmsten, dikt-
samlingar, alläta-
re faktiskt ”förut-
om deckare, jag 
gillar inte att bli 
rädd”. Älskar 
dans och teater 
”det ger mig in-
put, refl ektion 
och mental vila”.
Innan-jag-dör-
dröm: Att jobba 
med hälso- och 
sjukvård i södra 
Afrika.

I takt med tiden



Sophias idé var att rekrytera 
bildade kristna kvinnor som 
sjuksköterskor och ge dem 
kvalifi cerad praktisk och teore-
tisk utbildning på drottningens 
bekostnad. 1884 startar Sophia  
”Hemmet för sjuksköterskor” 
i en våning på Gråbergsgatan. 

Praktik ska de få på Sab-
batsbergs sjukhus, är det tänkt. 
Men där möter drottningens 
nya sjuksystrar ett så kompakt 
motstånd att drottningen ibland 
själv måste åka dit och person-
ligen övertala läkare och annan 
personal. Till slut ser hon ingen 
annan råd än att starta ett eget 
sjukhus för att kunna bedriva 
sin sjuksköterskeutbildning. 

14 december 1887 lägger 
hon och kung Oscar grund-
stenen till Sophiahemmet, ett 
nytt toppmodernt, men ändå 
hemtrevligt sjukhus som ska 
innebära en revolution för den 
svenska sjukvården.

Text: Sofi a Hillborg

FAKTA 
Viktiga grepp/
mål för Hög-
skolan Sophia-
hemmet:
Jämställdhet, in-
tegration, hållbar-
hetsarbete och 
internationalise-
ring. ”Internatio-
nalisering borde 
vara en angelä-
genhet för alla 
högskolor. Det är 
helt avgörande 
för konkurrens-
kraften. Dessut-
om är global häl-
sa, fattigdom 
och prevention i 
allra högsta grad 
en svensk ange-
lägenhet. Det ska 
ingå i vårdutbild-
ning. Det är oer-
hört viktigt att 
kunna höja blick-
en oavsett om 
man jobbar på en 
liten vårdcentral 
eller inom kom-
munal äldreom-
sorg. Världen 
fi nns här hos 
oss”.

inte självklar, menar Johanna Adami. 
Vi måste se det gemensamma ansva-
ret och inte skylla på att problemet 
ligger hos någon annan.

– För läkarprofesssionen handlar 
det om att förstå vilket system vi 
agerar inom, och göra det bästa av 
det. Jag älskade jobbet som läkare. 
Personligen tyckte jag att landstinget 
var en alldeles utmärkt arbetsgivare. 
Att jag ändå valde att jobba inom in-
dustrin och sedan Vinnova, var att 
det fi nns en tröghet inom landstinget 
om man vill påverka system. Och 
det beror i sin tur både på kultur och 
struktur.

Som ny rektor för Sophiahemmet 
är det naturligtvis många saker 
som Johanna Adami sin vana tro-
gen vill ta tag i. Att påverka i tidigt 
stadium var det som lockade mest i 
rektorsuppdraget. Och att med sin 
bakgrund ännu tydligare se vilka 
möjligheter till samverkan som fi nns 
och nödvändigheten att överbrygga 
kulturskillnader. Hon tycker det är 
märkligt att utbildningarna generellt 
har sett ganska lika ut genom åren, 
trots att så mycket i verkligheten har 
förändrats.

– Som utbildare har vi ett stort an-
svar att se till att vi utbildar framti-
dens professioner till moderna system. 

Sophiahemmet, en koncern med både 
högskola och sjukhus, utgör en smält-
degel som Johanna Adami trivs bra i. 

– Här kommer forskningen 
snabbt till nytta. Vi kan vara väldigt 
snabbfotade och kan anpassa oss till 
defi nierade behov och brister.

Till exempel berättar Johanna att 

de som första utbildningsinstitution, 
helt i grundaren Drottning Sophias 
anda (se separat artikel), skapat in-
troduktionskurser för nyanlända in-
vandrare. I september börjar ”Skräd-
darsydd utbildning för utländsk 
yrkesexamen inom hälso- och sjuk-
vård” för 30 nyanlända. Utan statliga 
medel, men med stöd från Wallen-
bergstiftelserna.

– Det känns otroligt motiverande 
att både kunna göra skillnad – visa 
att det går. Både för integration och 
för att skapa jobb.

Johanna tycker inte sig märka någon 
generell ovilja till förändring i hälso- 
och sjukvården, men oftast saknas 
verktygen, och det fi nns något av en 
tröghet att få in modern teknik och 
ledarskap. Enligt Johanna befi nner 
sig Sverige i en märklig paradox. Det 
upplever hon inte minst nu i sin roll 
som rektor.

– Sverige är på femte plats vad gäl-
ler antalet sjuksköterskor per kapita, 
och på fjärde plats för läkare. Hur 
kommer det sig att alla ändå känner 
sig stressade? Vi kan inte fortsätta 
negligera detta.

Hon har inte mycket till övers för 
det hon kallar myter, till exempel 
den om läkarbristen.

– Bristen fi nns inom vissa speciali-
teter, men är inte övergripande. Även 
här gäller innovation och öppenhet 
för nya samarbeten och ny teknik. 

– Det fi nns också mycket pengar 
öronmärkta till klinisk forskning. 
Sverige ligger oerhört bra till. Det är 
inte så mycket en fråga om resurser 
som en fråga om förmåga till innova-
tioner.  ■

Johanna Adami
Medlem sedan 1989 i Svenska Läkaresällskapet

– Svenska Läkaresällskapet har en viktig roll och skulle kunna utnyttjas av övriga aktörer i 
mycket större utsträckning. SLS kan leda och skapa opinion samtidigt som man har auktoriteten 
att påverka i system i bred bemärkelse. SLS oberoende ställning ger hög status och man skulle 
kunna i likhet med American Medical Association både identifi era och jobba i högre utsträckning 
på policynivå och bli en starkare röst.

”Jag ser massor 
av möjligheter 
till utveckling 
som ger bättre 
hälso- och 
sjukvård till 
patienterna.”

DROTTNING SOPHIA 
– MODIG MEDI-
CINSK PIONJÄR
Den svenska läkarkåren 
ville inte ha den nya sjuk-
sköterskeutbildning som 
drottning Sophia försökte 
införa i landet.
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”Aldrig skall 
det förgätas 
– det svenska 
folkets tack-
samhet för 
allt vad eders 
Majt. gjort ”
– SLS, i början 
av 1900-talet.
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å FN:s toppmöte i sep-
tember förra året an-
togs Agenda 2030, med 
17 mål för hur världen 
ska få en hållbar ut-

veckling. Att säkerställa hälsosamma 
liv och främja välbefi nnande för alla 
i alla åldrar är ett av dessa mål. Flera 
av de andra målen har också signifi -
kant betydelse för folkhälsan; mins-
kad ojämlikhet, inkluderande bostäder 
och avskaffande av fattigdom, för att 
nämna några. 

Agenda 2030 kommer att ställa krav 
på politiker, näringsliv likväl som på 
det offentliga, menar Johan Hassel 
vid tankesmedjan Global Utmaning. 

Han är ledamot i regeringens delega-
tion för Agenda 2030 och medver-
kade vid Svenska Läkaresällskapets 
seminarium Brain Drain or Brain 
Circulation i Almedalen i somras. 

– Perspektiven breddas. Nu talas 
det om global folkhälsa, och inte bara 
hälsa. Här fi nns också tillfälle för 
länderna att lära av varandra. I Sve-
rige har vi till exempel förstått vikten 
av institutioner. Under 1900-talets 
andra hälft har vi skapat sjukvårds-
system, utbildningssystem, social-
försäkringssystem och många andra 
institutioner som har lagt grunden 
till att samhället fungerar väl, säger 
Johan Hassel.

– Vi är däremot sämre på hållbar 
konsumtion och produktion, delvis 

på grund av vår tunga basindustri. Vi 
halkar efter när det gäller utbildning 
och vi ser att Sverige glider allt mer 
isär på grund av stora sociala ojäm-
likheter. De områden där vi halkar 
efter är också där det saknas institu-
tioner. 

Agenda 2030 kommer i hög grad att 
påverka den globala hälsan. Det är 
många som tänker på insatser i fat-
tiga länder när man talar om global 
hälsa. Tobias Alfvén, ordförande i 
Läkaresällskapets kommitté för Glo-
bal hälsa, håller med om att det är 
en viktig del, men betonar att det är 
mer än så.

– Det handlar även om att arbeta 
med globala hälsoutmaningar som 
påverkar oss och kommande gene-

P

Text Tove Smeds Foto Tove Smeds (porträtt), iStockphoto

Utryckningsinsatser vid humanitära kriser, Agenda 2030 – och den svenska 
läkarutbildningens roll i världen. Tre bitar i det globala hälsopusslet som 
diskuterades under Läkaresällskapets seminarium i Almedalen. 

Ett givande och tagan 

ANNA 
SJÖBLOM
betonade de vär-
den som svensk 
sjukvård får från 
de som åker ut 
på fältinsatser. 
Hon efterlyste 
också fl er prak-
tiska utbildningar 
i global hälsa.
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rationer. Som antibiotikaresistensen, 
klimatmålen och migrationen. 

Samtidigt som Agenda 2030 antogs, 
pågick den största fl yktingströmmen 
sedan andra världskriget. 

– Flera av de som kom hade medi-
cinsk utbildning, ibland med lång 
erfarenhet. Hur ska de nya kolle-
gorna som kommer kunna hitta in i 
systemet? Hur ska vi kunna anta de 
globala utmaningarna? Har vi den ut-
bildning som krävs inom global hälsa? 

– De som kommer och ska inte-
greras hamnar ofta i de områden som 
redan har det socialt svårt. Samtidigt 
är det också där de bästa kunskaperna 
och erfarenheterna fi nns för att inte-
grera – om vi skjuter till resurser, sä-
ger Johan Hassel. 

När utvecklingsländer blir medel-
inkomstländer får de också en större 
möjlighet att skapa skattesystem.

– De kan då bygga de institutioner 
som minskar ojämlikheten i samhället.

Men samtidigt varnar Johan Has-
sel för att glömma de allra fattigaste 
länderna. För de behöver hjälp att 
bygga de institutioner som saknas. 
Han lyfter fram ett område där Sve-
rige kan ha stor betydelse.

– Sverige borde exportera läkarun-
dervisning mer. Vi kan utbilda läkare 
och skicka ut dem, inte enbart för 
att göra insatser, utan för att hjälpa 
till att bygga upp något varaktigt. 
Åter: det institutionella perspekti-
vet. Ibland behövs stödinsatser, men 
varför inte samtidigt stärka human-
kapitalet på plats och bygga något 

varaktigt? Här behövs mer samar-
bete mellan utbildning, universitets-
sjukhus och Sida för att kunna bygga 
långsiktigt. 

Stefan Lindgren, ordförande för 
Svenska Läkaresällskapet, vill se en 
diskussion om hur Sverige kan bidra 
med såväl förutsättningar som resurser 
för att utbilda bra läkare, även globalt.

– Det fi nns en hopplös uppfatt-
ning i Sverige om att man ska dimen-
sionera läkarutbildningen efter ett 
förväntat svenskt behov. Man tror att 
de som utbildas kommer att stanna 
här resten av sina yrkesverksamma 
liv. Någon sådan garanti fi nns inte. 
Dessutom tillkommer ett infl öde av 
läkare från andra länder.  

– Läkarkåren är ett av de yrken i 

de av kompetens

”Det fi nns en hopplös uppfattning om att 
vi ska dimensionera läkarutbildningen 

efter ett förväntat svenskt behov.” 
Stefan Lindgren, ordförande Svenska Läkaresällskapet

Vilka frågor är 
viktiga för dig? 
Skriv till oss på 
slsaktuellt@
inpress.com

MEJLA 
OSS! 

Flyktingarna i Katsikas fl yktingläger i Grekland 
– hur kommer Agenda 2030 att påverka dem som bor här 
och i andra fl yktingläger i världen? Och kan vi rigga den 
svenska läkarutbildningen och sjukvården så att den vård-
personal som kommer till Sverige kan vidareutvecklas?

➤
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världen som har störst rörlighet mel-
lan länder. Däremot menar jag att det 
är en felaktig uppfattning att vi skulle 
ha en sådan brist på läkare att vi måste 
rekrytera från länder som egentligen 
behöver dem bättre än vi. Vi ska inte 
aktivt dammsuga fattiga länder på 
hälso- och sjukvårdspersonal. 

 
Det är en annan sak när sådana 
självmant kommer till Sverige, på 
fl ykt, menar Stefan Lindgren. 

– Man kan vända på perspektivet; 
har vi ett ansvar att se till att de här 
människorna som av olika skäl måste 
fl ytta på sig kan vidareutvecklas in-
om svensk sjukvård? Både för att de 
ska kunna arbeta här, och för att de 
på sikt ska kunna återvända dit där 
de behövs ännu mer.

Ett hinder nu är att läkarutbild-
ningarna inte är harmoniserade.

– Här fi nns ett patientsäkerhets-
problem. Det krävs ett internatio-
nellt system för att kunna bedöma 
och säkerställa kompetens. Även den 
svenska läkarutbildningen behöver 
vara internationellt gångbar, säger 
Stefan Lindgren.

Men i samtalet om global hälsa gäl-
ler det att hålla fl era tankar i huvudet 
samtidigt. För även om det fi nns ett 
skriande behov av att hjälpa fattiga 
länder att långsiktigt bygga institutio-
ner, så inträffar katastrofer som krä-
ver snabba insatser. Anna Sjöblom, 

medicinsk humanitär rådgivare på 
Läkare Utan Gränser, har arbetat i 
många länder med katastrofi nsatser. 
Hon deltog också i seminariet. Lä-
kare Utan Gränser sänder varje år ut 
över 100 fältarbetare från sin svenska 
sektion, ofta till utmanande miljöer.

– Vi arbetar inte i första hand med 
att uppfylla en global hälsoagenda. 
Vi är brandsläckaren som försöker 
lösa de allt för ofta förekommande 
stora humanitära utmaningarna. 
Man glömmer lätt alla de fl ykting-
kriser som pågår på andra kontinen-
ter än vår egen. 

Anna Sjöblom berättar att deras 
största utmaning är att hitta rätt per-
sonal och att kunna rusta dem inför 
uppdragen – samt att få fältarbetare 
att fortsätta åka på fl er uppdrag.

– De som åker ut måste kunna en 
hel del om hur man bedriver sjukvård 
i mer enkla miljöer och kunna mer 
om sjukdomstillstånd som vi inte 
ser så ofta här hemma, som hur man 
handskas med ett svårt undernärt 
barn, varför man ska sätta in antibio-
tika så snabbt och varför det är så noga 
med vätskebalansen. Vi efterlyser fl er 
utbildningar i global hälsa med ett 
praktiskt förhållningssätt. 

Även om det på vissa arbetsplatser kan 
vara svårt att få ledigt med kort varsel, 
så berättar Anna Sjöblom att det fi nns 
arbetsplatser som kollegialt ställer upp 

KVALITET I FOKUS

för dem som åker ut på insatser.
– Att en person åker iväg för att 

undsätta människor i kris kan inte 
ensamt knäcka en hel arbetsplats, för 
i så fall måste man på allvar fundera 
över marginalerna i svensk sjukvård. 
Men tyvärr handlar det om snabba 
puckar, och det krävs då att kollegor 
ställer upp och tar jourpass för dem 
som reser iväg. Det är ett sätt att ta 
ansvar för fl er än den svenska befolk-
ningen, och att vara en global spelare. 
Dessa kliniker ska ha ett stort tack.

På flera ställen värdesätter man 
också de erfarenheter som kollegorna 
återvänder med.

– Ett praktiskt sådant exempel är 
de fältarbetare som tidigt åkte ut för 
att arbeta i Västafrika under ebola-
utbrottet. När de återvände blev de 
ovärderliga när det gällde att hjälpa 
sina arbetsplatser med hur man kan 
prata om smittorisk och hantera stig-
matiseringen av personer som arbetat 
med ebola, säger Anna Sjöblom.

Läkare Utan Gränser rekryterar även 
inhemsk vårdpersonal.

– Internt diskuterar vi så klart hur 
vi bidrar till den så kallade ”brain 
drain”-problematiken när vi anstäl-
ler läkare i länder med redan skrala 
styrkor inom hälso- och sjukvården. 
Många insatser gör vi i samarbete 
med lokal sjukvård där vi kan stärka 
utbildningsinsatser på plats.  ■

”Fältarbetarna som åkte till 
Västafrika blev till ovärderlig 
hjälp när de sedan kom hem.”

Anna Sjöblom, Läkare Utan Gränser

JOHAN 
HASSEL
betonade vikten 
av att hjälpa 
fattiga länder 
att bygga upp 
institutioner. 
”Där det saknas 
institutioner, 
där blir också 
samhället 
svagare.”

Agenda 2030
– 17 mål för en mer hållbar värld 

Under FN:s toppmöte 25 september 2015 antog världens stats- och
regeringschefer 17 globala mål som fram till 2030 ska göra världen mer 
hållbar. Många av målen rör folkhälsan, som till exempel: ingen fattigdom, 
ingen hunger, god utbildning för alla, jämställdhet. Mål 3 handlar specifi kt 
om hälsa och välbefi nnande, med delmål som handlar om allt från att 

minska mödra- och spädbarnsdödligheten, utrota aids, tuberkulos och 
malaria, främja psykisk hälsa, minska antalet som dör i förtid av icke 
smittsamma sjukdomar med en tredjedel, förebygga och behandla drog-
missbruk och skadligt alkoholbruk, halvera antalet dödsfall och skador i 
trafi kolyckor. Läs mer om Agenda 2030 på www.globalamalen.se
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INKLUDERANDE 
SAMHÄLLEN
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– Oavsett om man bor i Boden eller Uppsala ska patienten kunna 

lita på sina provsvar, säger Gunnar Nordin, vd för Equalis och legiti-

merad läkare. 

Men för att provresultaten ska vara riktiga och lika över landet 

krävs ett ständigt pågående arbete med högt ställda krav. Equalis 

arbetar med extern kvalitetssäkring för laboratorieprov, röntgen och 

fysiologiska undersökningar som ultraljud. 

– Genom att delta i extern kvalitetssäkring 

ser man hur man själv presterar i jämförelse 

med andra och får regelbunden uppföljning 

av hur det lokala laboratoriet förhåller sig till 

kollegor i landet.

I Sverige tar vårdcentraler varje dag tusen-

tals prover av olika slag. 

– Proven är en viktig del i att ställa diagnos. 

Därför måste läkarna kunna lita på dem. Och 

därför kan man heller aldrig slå sig till ro när 

det gäller laboratoriekvaliteten. 

Tekniken utvecklas snabbt och nya un-

dersökningsmetoder tillkommer hela tiden. 

– Ofta, men inte alltid, är de bättre. Dess-

utom drar kostnaderna lätt iväg. Därför är det 

betydelsefullt att utvärdera dem. Det är viktigt 

för läkarna att veta hur stora felmarginalerna är 

för olika typer av tester. 

”Man ska kunna lita 
på provresultaten 
– oavsett var man bor”

www.skup.nuwww.equalis.se

Extern 
kvalitetssäkring 
för hälso- och 

sjukvården

Testar laboratorie-
utrustning för patient-
säkerhetens skull

Equalis 

deltar 

sedan 1997 i 

det skandina-

viska samar-

betsprojektet 

SKUP som 

har testat över 

100 olika laboratorieutrustningar 

avsedda för primärvården.

– Initiativet kom ursprungligen 

till för att vi tyckte att utrustningen 

i primärvården var för dåligt 

utvärderad, säger Elisabet 

Eriksson Boija, SKUP-koordi -

nator i Sverige. 

Det handlar om allt från glukos-

mätare för diabetiker till strepto-

kocktester. 

– Vi undersöker både analytisk 

kvalitet och användarvänlighet. 

Det senare är viktigt eftersom 

det sällan är utbildad laboratorie-

personal som använder utrust-

ningen, utan ofta patienter eller 

undersköterskor. 

”Ofta är proven 
en viktig del i att 

ställa diagnos. 
Därför måste 

läkarna kunna 
lita på dem.”  Resultaten publiceras på 

 www.skup.nu. 
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Vilken läkaregenskap tror du har 
gynnats mest av att du just pluggat 
i Örebro?

– Vi har under tidiga terminer 
fått möjlighet att komma ut i den 
kliniska verksamheten och tidigt fått 
träffa patienter. Det har bidragit till 
stor förmåga att utveckla det person-
liga mötet som är så viktigt för en 
läkare och att snabbt lära känna sin 
yrkesroll. Det är förberedande för AT 
och kommande yrkesverksamma år.

Nu efter examen vikarierar Rebecka 
i Karlstad på medicinkliniken. Hon 
är mest intresserad av internmedicin, 
men vad exakt det blir vet hon inte 
än, först ska hon ta sig igenom AT.

Victor Szigeti hade ambitioner att 
bli golfproffs, efterhand blev dock 

Gällande initiering av forskning 
tror hon att det fi nns förbättringspo-
tential.

– Det har inte serverats utan 
krävts personligt engagemang och 
intresse för att hitta forskningsgrup-
per och projekt, men sjukhuset är ett 
universitetssjukhus så jag tror forsk-
ning kommer mer och mer framöver.

När man frågar hur Rebecka Wäst-
gårds tror att hennes kunskaper skil-
jer sig från de som pluggat på andra 
orter, svarar hon:

– Svårt att säga. Jag pratar mycket 
med vänner som har läst på andra 
studieorter och jag tror att vi alla i 
slutänden har det som krävs för att 
arbeta som läkare, det är nog sättet 
hur vi lär oss som skiljer sig åt.

ebecka Wästgårds till-
hörde den första kullen 
läkarstudenter som 
började i Örebro 2011.

– Jag visste knappt 
att utbildningen fanns där! Det blev 
dock till det bästa, nära hem (Stock-
holm) och pedagogiken (PBL) passade 
mig bra. Vissa var skeptiska, men det 
tror jag studenterna motbevisade 
snabbt. De fl esta har varit positiva 
och intresserade av hur utbildningen 
är uppbyggd, och tycker det är roligt 
med en ny utbildningsort.

Hon är nöjd med utbildningen:
– Det är med positiva känslor jag 

ser tillbaka på utbildningstiden, jag 
skulle defi nitivt rekommendera Öre-
bro som studieort!

UNGA LÄKARE
SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING

Första kullen från Örebro

Rebecka Wästgårds och Victor 
Szigeti tillhör de första som kan 
titulera sig läkare med utbildning 
från Örebro. SLS Kandidat- och 
Underläkarförening har intervjuat 
dem om hur det är att vara 
först in, först ut.

REBECKA 
WÄSTGÅRDS, 
från Stockholm. 
Nyexaminerad 
läkare i juni som 
ser tillbaka på 
studietiden med 
positiva känslor. 
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Text Sara El Gharbi, Carolina Nordmark 
Foto Kicki Nilsson/Icon Photography



Några av läkarstudenterna i första kullen att 
ta examen vid Örebro universitet. Fr. v: Suliman 
Pahzman, Linnea Alvinzi, Oskar Yngvesson, 
Frida Elfsten, Anna Udén, Daniel Mauritzon, 
Bahram Pazhman och Narmin Esmail. 
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VICTOR 
SZIGETI, 
Victor Szigeti, 
från Motala, 
som nu gör AT 
i Karlskoga.

Bahram Pazhman och Narmin Esmail. 

Vårterminen 2011 började de första läkarstudenterna i 
Örebro, nu har de tagit examen. Vi har talat med några stu-
denter som nu är färdiga läkare om hur studietiden varit. 

Örebro universitet byggde inför uppstarten av läkarpro-
grammet Campus USÖ, som ligger bredvid Universitetssjuk-
huset Örebro. Där bedrivs i dag större delen av läkarstuden-
ternas undervisning. Förutom Institutionen för medicinska 
vetenskaper fi nns hörsalar, medicinska biblioteket, basgrupp-
rum, forskningslaboratorier, undervisnings- och tränings-
lokaler, restaurang med mera. 

På läkarprogrammet i Örebro tillämpas problembaserat 
lärande, PBL. I basgrupper om drygt 8 studenter sker inlär-
ningen via olika fallbeskrivningar utifrån vilka studenterna 
själva skapar frågeställningar som de sedan besvarar. 

Redan från termin 1 har studenterna haft så kallad verk-
samhetsförlagd utbildning, VFU på både vårdcentraler och 
sjukhus inom Region Örebro län samt landstingen i Dalarnas 
och Värmlands län. 

Läkarstudenterna skriver två vetenskapliga arbeten under 
utbildningen. Internationellt samarbete fi nns som möjliggör 
VFU utomlands, om studenterna känner sig motiverade.

Det fi nns många studentföreningar på läkarprogrammet i 
Örebro, KF har varit en aktiv organisation vid Örebro universitet 
ända sedan uppstarten av läkarprogrammet där. Under årens 
gång har Kandidat- och underläkarföreningen bland annat 
anordnat aktiviteter, som till exempel journal clubs, sutur-work-
shops och före läsningar om global hälsa och medicinsk etik.

NU ÄR FÖRSTA KULLEN 
ÖREBROUTBILDADE LÄKARE 
EXAMINERADE!

läkardrömmen starkare. Han kom-
mer från Motala och valde Örebro 
för närheten till familjen.

Han tycker att bilden av Örebro-
studenterna förbättrats under tiden 
på läkarprogrammet. Victor anser att 
problembaserat lärande varit bra och 
tror att han är väl rustad för framti-
den. Han har även fått vara med och 
forma utbildningen allteftersom. 
Även forskning har varit möjlig att 
initiera under utbildningens gång. 
VFU har varit särskilt bra.

– Vår verksamhetsförlagda utbild-
ning har varit mycket bra, vi har varit 
få studenter på varje praktik och vi 
har för det mesta mött väldigt entu-
siastiska och engagerade handledare.

Victor Szigeti tror inte att hans 
kunskaper skiljer sig från dem som 
examinerats från andra orter. Nu 
väntar en tid som AT-läkare i Karl-
skoga och på sikt är planen speciali-
sering inom psykiatri.  ■

Välkommen till Läkaresällskapets och Läkarförbundets gemensamma

ETIKDAG den 25 oktober på Läkaresällskapet
Kontinuitet i dagens vård – vad är problemet? Brist på kontinuitet 

– vad är läkarens ansvar? Kan relationen ibland vara till hinder?
Fungerar kontinuitet i andra länder? Underlättar e-journaler

kontinuiteten? Är kontinuitet en politisk fråga? Hur förbättrar vi 
samverkan mellan primärvården och slutenvården? 

Mer info & anmälan:: www.sls.se   agneta.ohlson@sls.se   08-440 88 75
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dag vet vi mer om hur män-
niskors socioekonomiska ut-
satthet påverkar deras hälsa. 
Utbildning, ekonomisk sta-
tus och tjänstegrad har en 

klar bäring på livslängd. 
– Om man enbart gått grundskola 

lever man i genomsnitt 5,1 år kortare 
än de som fortsätter att studera. Det-
ta beror inte på just studierna. Tittar 
man på levnadsvanor i den gruppen 
får man en förklaring; mer fetma, 
mer stillasittande fritid, större andel 
som röker, säger Åsa Wetterqvist, all-
mänläkare och moderator under det 
seminarium om Levnadsvanor som 
SLS anordnade i Almedalen. 

Dag Larsson, ordförande SKL:s 

I
sjukvårdsdelegation och landstings-
råd med ansvar för sjukvårdsfrågor i 
Stockholms läns landsting, lyfte fram 

att det fi nns både etiska och kost-
nadsmässiga anledningar till att ar-
beta för förbättrad och jämlik hälsa.

– Vi står inför enorma kostnads-
utmaningar i svensk sjukvård. Om 
vi inte arbetar förebyggande och för-
bättrar folkhälsan kommer vi ha det 
tufft att hantera situationen. 

Anna Kiessling, projektledare 
för Levnadsvaneprojektet vid SLS, 
pekade på att det fi nns olika nivåer 
man kan arbeta på. Bland annat be-
höver man göra vården mer jämlikt 
tillgänglig,  det krävs långvariga in-
satser, och så behöver man arbeta på 
policynivå.

– Det har redan gjorts en hel del; 
vi har förbjudit rökning i restaurang-
er och på arbetsplatser, cykelbanor 
har byggts och under senare år har 
man framgångsrikt lyft in hälsopers-
pektivet i stadsplaneringen. Det dis-
kuteras om sockerskatt och fettskatt.

Ett förslag som panelen diskuterade 
var om det borde göras extra sats-
ningar för hälsosamma levnadsvanor 
i socioekonomiskt utsatta områden. 

Grunduppdraget
Kan levnadsvanearbete vara en framgångsfaktor 
för att minska ojämlikhet i hälsa? Behövs sats-
ningar i socioekonomiskt utsatta grupper?

Text & Foto Tove Smeds

”För 20 år sedan 
pratade vi 
levnadsvillkor. 
Nu pratar vi 
levnadsvanor.”
Anna Kiessling

JOHAN 
CARLSON
”Med extra sats-
ningar kommer 
man bara halva 
vägen. Det 
här handlar 
om hälso- och 
sjukvårdens 
ordinarie arbete.”

”Vi kommer aldrig att veta namnen på de patienter vi räddar. Vårt bidrag kommer att vara det som inte hände. (...) Semestrar kommer att upp-
levas, och arbeten fullföljas och böcker bli lästa och symfonier hörda och trädgårdar skötta. Utan vårt arbete skulle detta aldrig skett.” Seminariet 
i Almedalen inleddes med citat från Don Berwick. Margareta Kristenson (till vänster), var en av paneldeltagarna.

Faktorer som påverkar folkhälsan
The Health Impact Pyramid

Ju längre ned i pyramiden man gör insatser, desto mer påverkar man
populationen. Och ju högre upp i triangeln man agerar, desto större individuell 
anspänning krävs för att lyckas få folk att som grund fatta hälsosamma beslut. 
”Vi behöver verka på alla nivåer i triangeln, men vi har en tendens att glömma
de nedre delarna”, konstaterar Anna Kiessling.

SLS I ALMEDALEN
HÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR – FÖR ALLA

Rådgivning 
och utbildning

Minst 
påverkan

Störst 
påverkan

EXEMPEL:

Kliniska insatser

Långvariga och skyddande 
interventioner

Ändring av sammanhanget så att indi    -
videns beslut blir hälsosamma som standard

Socioekonomiska faktorer

Källa: The Health Impact Pyramid av Thomas Frieden 

Nationella riktlinjer

Livsstilsmottagningar

MVC och BVC

Förbud rökning

Minskad fattigdom
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Levnadsvaneinitiativ som lyckats. Nyköpingsmodellen för levnadsmottagningar inom psykiatrin, 
Västerbottens hälsoundersökningar och Angereds närsjukhus lyftes fram som goda exempel på hur 
vården kan hjälpa patienterna till hälsosammare val och levnadsvanor.

Johan Carlson, generaldirektör Folk-
hälsomyndigheten, var tveksam till 
upplägget.

– Det är  inte självklart att lev-
nadsvanearbete minskar ojämlik-
heten i hälsan. Om det hanteras 
felaktigt, till exempel en satsning på 
hurtbulleriet, når man oftast bara de 
redan frälsta. Och varför kalla det 
extra satsningar? Det här handlar om 
basen, det är ett sätt att bygga hälso- 
och sjukvården, säger Johan Carlson. 

Det har skett en intressant skiftning 
i hur vi talar om levnadsvanor. 

– För 20 år sedan pratade vi levnads-
villkor. Nu pratar vi om levnadsva-
nor. Den skiftningen pekar på indi-
videns ansvar. Men samtidigt, om 
vi ser på det ur ett socioekonomiskt 
perspektiv, har vi inte samma chans 
att utveckla goda levnadsvanor. Här 
är läkarens roll att även vara policy-
skapande, säger Anna Kiessling.

Johan Carlson höll med.
– Vi måste inse att levnadsvanorna 

styrs av livsvillkoren och bygga något 
som folk kan haka upp bra levnads-
vanor på. 

Egentligen handlar detta om hälso- 
och sjukvårdens ordinarie uppdrag. 

– Detta får inte vara en extraupp-
gift. Det är ett sätt att optimera hälso- 
och sjukvårdens insatser. Tyvärr är 
det fortfarande få patienter med 
ogynnsamma levnadsvanor som får 
professionell hjälp. Ibland kortsluter 
vi oss själva och menar att preven-
tion är bra, men att vinsten kommer 
långt senare. Det stämmer inte, vid 
till exempel rökstopp inför operation 
kommer vinsten mycket snabbt, sä-
ger Margareta Kristenson, professor 
Linköpings universitet och ledamot i 
kommissionen för jämlik hälsa.

Oavsett var man möter sina patien-
ter behöver man ta upp levnadsvanor, 
menade Åsa Andersson, strategisk 
rådgivare hos Svensk sjuksköterske-
förening.

– Enligt Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys uppstår ojäm-
likhet i vårdmötet. De som inte 
uppfyller våra idéer om hur man ska 
vara för att leva hälsosamt, känner sig 
kränkta av vården. Här har vi som 
profession ett etiskt ansvar att axla.

Men når hälso- och sjukvården de 
som behöver hjälp till mer hälsosam-
ma levnadsvanor? Det krassa svaret 
är nej.

– När insatser ges når de i mycket 
stor utsträckning alla grupper. Men få 
patienter får frågan om levnadsvanor. 
De som är födda utanför Europa, 
som har låg utbildning och som har 
en låg inkomst, är den grupp vi inte 
når. Det handlar om cirka 13 procent 
av befolkningen. Här behövs uppsö-
kande verksamhet, säger Margareta 
Kristenson. 

I dag fi nns smittskyddsläkare med 
uppdrag att arbeta förebyggande. 
Initiativet till detta kom från början 
från professionen. Skulle man kunna 
tänka sig något liknande när det gäller 
levnadsvanor? 

Johan Carlson menar att frågan är 
mer komplex.

– Men det behövs en större stadga 
i folkhälsoarbetet, och det kan inte 
utgå enbart från strukturer i hälso- 
och sjukvården. Det här är något för 
alla i vården att engagera sig i, det 
handlar om ett grunduppdrag.  

– Men det händer saker i denna 
riktning! I Östergötland planerar 
man nu för fem tjänster i social-
medicin av just detta skäl, berättar 
Margareta Kristenson. ■

ÅSA 
WETTERQVIST
”Att man i snitt 
lever 5,1 år kor-
tare om man inte 
läst vidare efter 
grundskolan är 
en indikator, och 
beror inte på 
studierna i sig. 
Ser vi på lev-
nadsvanor för 
den gruppen 
röker de oftare, 
har mer fetma 
och är mer 
stillasittande.”

Vård&Hälsa – ett initiativ från 
Svenska Läkaresällskapet – ut-
görs av ett magasin och en web-
sajt samt uppföljande seminarier 
några gånger per år. Syftet är 
att vägleda och ge en tydlig och 
samlad bild av pågående utveck-
ling inom hälso- och sjukvårds-
området. Första numret om 
levnadsvanor lanserades under 
Almedalen och distribuerades 
med Dagens Nyheter den 30 
juni. Artiklarna fi nns även att 
läsa på hemsidan
www.vårdochhälsa.se

– Vi har identifi erat ett 
behov av information i hälso- 
och sjukvårdsfrågor från en 
obunden aktör, säger Stefan 
Lindgren, ordförande Svenska 
Läkaresällskapet. Vi översköljs 
alla av åsikter och nyheter inom 
olika områden som är svåra 
att bedöma värdet av och tro-
värdigheten i, fortsätter han. 
Läkaresällskapet har möjlighet 
att bidra med expertkunskaper 
inom hälso- och sjukvårdsområ-
det. I magasinet och på webben 
Vård&Hälsa kommer vi att lyfta 
frågor som påverkar utveckling-
en av hälso- och sjukvården, och 
som vi tycker är särskilt viktiga 
att skapa debatt och bidra med 
kunskap om.

Ytterligare två nummer kom-
mer ut under året: psykisk hälsa 
(14 oktober) och kroniska sjukdo-
mar (8 december).

PREMIÄR: SLS 
NYA PLATTFORM
Levnadsvanor var temat 
för första numret av 
Vård&Hälsa, som lansera-
des under Almedalen.

Missa inte magasinet och 
hemsidan Vård&Hälsa.
Missa inte magasinet och

VÅRD&HÄLSA

”Alla anhöriga borde  
få veta att alkoholism  

är en sjukdom.”

Sanna Lundell:

SID 26

1,8
miljarder 

unga är en 
maktfaktor för 

framtidens 
hälso- och 
sjukvård

www.vårdochhälsa.se
#levnadsvanor

magasinet

Vård&Hälsa

Hela denna tidning är en annons från Svenska Läkaresällskapet

Distribueras med Dagens Nyheter 30 juni 2016.

SAMTAL OM 
LEVNADSVANOR 

GÖR SKILLNAD
SID 28

I SVT:s realityserie Gympa läraren fick Kalle Zackari Wahlström upp ögonen för folkhälsans akutläge bland skoleleverna.

Kalles recept
SID 10

Foto: Janne Danielsson/SVT/TT

@VardoHalsa#levnadsvanor

SID 21
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ag vill arbeta i en primärvård 
som är välbemannad, dit in-
vånarna vänder sig när de får 
problem med sin hälsa. Där ar-
betar vi tvärprofessionellt med 

att ge kontinuitet och den bästa vården. 
Och när vi inte kan komma längre ska or-
ganspecialisterna anlitas, säger Ulrika Elm-
roth, vice ordförande i SFAM.

Ove Andersson, ordförande i distrikts-
läkarföreningen, höll med om att primär-
vården ska vara den kontaktyta som har 
24/7-kontakten med patienten.

– Men då krävs bättre tillgänglighet för 
oss också när det gäller konsultation från 
övriga specialiteter. Behöver en allmänlä-
kare en kardiologkonsult ska vi inte hamna 
sist i kön. Tvärtom.

– Otrygghet och brist på tillgänglighet 
skapar många akutbesök medan kontinui-
tet och tillgänglighet avlastar sjukhusens 
akutmottagningar, konstaterade Göran 
Stiernstedt.

 
Hur påverkar vårdvalet prevention, jämlik-
het och kontinuitet?

– Valfriheten är svår att backa från, den 

är en sådan självklar del av samhället. Men 
jobbar vi med kvalitet och tillgänglighet så 
kommer patienten självmant att vilja stanna 
– och resten av teamet också, konstaterade 
Ulrika Elmroth.

– Vid total frihet är det risk för ojämlik-
het när det gäller till exempel utbud. Men 
om huvudmannen geografi skt defi nierar 
utbudspunkterna minskar detta ojämlik-
heten och man har alltjämt valfrihet – om 
inte vårdcentralerna ligger för långt ifrån 
varandra. Dessutom borde man ha mer 
av ett nationellt system, det är rimligt att 
patienten känner igen ungefär samma re-
gelverk var man än befi nner sig i Sverige, 
tillade Göran Stiernstedt.

– Men här är det viktigt att betona att 
förutsättningarna är olika beroende på var 
man bor. Vi vill inte se en statlig sjukvård, 
men ett nationellt ansvar som huvudmän-

Svensk förening för allmänmedicin 
utgör den största sektionen inom Svenska 
Läkaresällskapet och primärvården utgör 
basen i svensk sjukvård. Primärvården 
har under decennier dragits med brist på 
allmänläkare och aldrig har problemet varit 
mer påtagligt än nu. Samtidigt har sjukhus-
vården blivit mer högspecialiserad. Detta 
har inneburit att allt fl er patienter med kro-
niska sjukdomar och komplexa vårdbehov 
måste skötas av allmänläkare.

Arbetet som allmänläkare är det mest 
fantastiska man kan tänka sig, när förut-
sättningarna är de rätta. Att få följa sina 
patienter över tid och hantera en bredd av 
medicinska frågeställningar är inte bara 
utmanande och intressant, det är också 
nödvändigt för att svensk sjukvård ska 
vara högkvalitativ och kostnadseffektiv. En 
fast läkarkontakt är en trygghet för patien-
ten och minskar risken för fel-, under- och 
överdiagnostik. Digitaliserad vård löser 
inte bristen på allmänläkare.
 
Allmänmedicinsk forskning måste stär-
kas och det behövs avsevärt fl er dispute-
rade allmänläkare för att driva utvecklingen 
av primärvården framåt. Forskning, hand-
ledning och fortbildning går hand i hand 
med det kliniska arbetet. För att primär-
vården ska klara det uppdraget behöver 
den reformeras genom ökade ekonomiska 
resurser och betydligt fl er specialister i 
allmänmedicin.

Hanna Åsberg
Ordförande
Svensk förening för 
allmänmedicin, SFAM

BÄSTA LÄSARE,

Primärvården är avgörande för om kvaliteten i vården är 
hög, men samtidigt inte orimligt dyr. Så hur ser visionen 
ut för första linjens sjukvård? Och hur når vi upp till den? 

J
Text Tove Smeds Foto Tove Smeds & Mostphotos/Michael Erhardsson

Kulturrevolution 
för primärvården

”Fokusera på det 
man kan göra nu. 
Bjud in sjukhusen.”

Göran Stiernstedt
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”Vi som jobbar i primärvården ska jobba utifrån patienternas behov 
och tillsammans med patienterna vet vi bäst vad som behövs för att 
primärvården ska fungera långsiktigt. Det måste fi nnas utrymme
att jobba med kvalitetsfrågor och utbildning. Både mer pengar och
fl er personer behövs, men det viktiga är att man inte gör en orga-
nisationsförändring bara för att man inte kommer på något annat
man ska göra.”

OM SFAM
Allmänläkarnas vetenskapliga
och professionella förening

Kvalitetsfrågor och utbildning

Ulrika Elmroth, 
vice ordförande 
Svensk förening 
för allmänmedicin.

SFAMs ändamål är att på ett oberoende sätt främja
utbildning, fortbildning, forskning och utveckling inom 
allmänmedicin. Både färdiga och blivande specialister
i allmänmedicin är välkomna som medlemmar.
Se www.sfam.se.
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I DETTA NUMMER: SVENSK FÖRENING FÖR ALLMÄNMEDICIN, SFAM



nen måste ta tillsammans. Landstingen har 
inte de muskler eller medel som krävs för 
att klara detta. Att 21 regioner nu ska bli 
6 löser inte problemet. Det handlar om att 
dessa 6 måste bete sig som en, konstaterade 
Ove Andersson.

 
Det har talats mycket om hur digitalise-
ringen ska revolutionera vården, något pa-
nelen också berörde.

– Rätt utnyttjat är det bräckjärnet för 
att åstadkomma den här visionen. Smarta 
system underlättar kontinuitet och koordi-
natoransvar. Men jag är nervös att vi bygger 

upp en e-hälsa som stöder dagens sätt att ar-
beta, i stället för att åstadkomma de föränd-
ringar som behövs, sade Göran Stiernstedt.

– Digitaliseringen kommer att leda till 
bra stöd, inte minst för patienten. De kan 
känna att de har kontroll över sin behand-
ling, menade Ulrika Elmroth.

Kanske kan de digitala lösningarna brygga 
gapet mellan den alltmer subspecialiserade 
specialistkompetensen och det faktum att 
det behövs en bred bas? Göran Stiernstedt:

– Det här med specialiteter är lite som 
ett träd. Du har allmänläkare som rötterna 
som förankrar systemet. Sen grenar de olika 
specialiteterna och en massa subspecialiteter 
ut sig. Det är svårt även som professionell 
att bena ut det här. Här kanske digitalise-
ringen kan hjälpa till att göra det mer tyd-
ligt hur man når subspecialisterna i min 
närhet, i direkt anslutning till patientmötet. 

Karl Sallin, som modererade seminariet, 
konstaterade att visionen är okontroversiell 
och verkar ha funnits sedan 25–30 år. Han 
frågade panelen hur man når fram till den?

– Det är en stor mental omställning och 
handlar om så mycket mer än att fl ytta 
pengar eller skriva lagar. Ni har fullt upp 
med den dagliga katastrofen. Men varför 
inte fokusera på det man kan göra? Bjud in 
sjukhusen. Börja där, sade Stiernstedt.

– Det måste till ett nationellt initiativ 
och grunduppdrag för primärvården, med 
möjlighet till fl exibilitet utifrån lokala be-
hov. Jag tror inte vi hittar vägarna om inte 
Gabriel Wikström ser till att vi når målen, 
sade Ove Andersson.

– Se till att primärvården förstärks först, 
och ge oss sedan ett utökat uppdrag. Om 
fl er ska jobba i primärvården måste läkar-
utbildningen få ett starkare primärvårdsfo-
kus, sade Ulrika Elmroth. ■

Ove Andersson, 
ordförande Svenska 
distriktsläkarföreningen.
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En förstärkt primärvård kan ta ett utökat uppdrag och vara den kontaktyta inom vården som 
sköter 24/7-kontakten med patienterna, menade panelen. Men det krävs också förbättrad till-
gänglighet för primärvården när det gäller konsultation från övriga specialiteter.

Göran Stiernstedt (ovan) deltog i fl era panel-
diskussioner om primärvårdens framtid.

UNDER VÅREN 2016 har ett nationellt system för primärvårdskvalitet 
införts i fl era landsting. Systemet är tänkt att användas i förbättringsar-
bete och som ett löpande lärande i verksamheten – och så småningom 
i forskning. 

I nuläget fi nns 82 kvalitetsindikatorer framtagna och testade. Fler in-
dikatorsområden är under utveckling, för att spegla den breda verksam-
het som bedrivs på vårdcentralerna. Den nuvarande indikatorsamlingen 

omfattar kroniska sjukdomar och infektionssjukdomar, de vanligaste 
delarna för primärvårdens 2 miljoner besök årligen. Även primärvårds-
specifi ka faktorer som kontinuitet och samsjuklighet omfattas.
Den tekniska lösningen ska göra det enkelt för vårdcentralerna att 
koppla upp sig till systemet med bara några knapptryckningar.

Mer om PrimärvårdsKvalitet, inklusive förteckning och specifi cering 
av kvalitetsindikatorerna, fi nns på www.skl.se/primarvardskvalitet.

Eget kvalitetsregister för primärvården
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SLS styrelse består av 14 ledamöter och tre tjänstemän:
•  Ordförande: Stefan Lindgren, professor gastroenterologi, Skånes

universitetssjukhus, Malmö
•  Vice ordförande: Britt Skogseid, professor Endokrin tumörbiologi,

Akademiska sjukhuset, Uppsala

•  Vetenskaplig sekreterare: Karl Franklin, universitetslektor/överläkare, 
Norrlands universitetssjukhus, Umeå

•  Ordförande i Delegationen för forskning: Mats Ulfendahl, professor
experimentell audiologi och otologi, Karolinska Institutet

•  Ordförande i Delegationen för medicinsk etik: Mikael Sandlund,
professor psykiatri, Umeå universitet

•  Ordförande i Delegationen för utbildning: Torbjörn Ledin, professor
Öronkliniken, Universitetssjukhuset Linköping 

venska Läkaresällskapet 
har en unik funktion att 
bära läkarnas vetenskap-
liga position, menar Pat-
rik Danielson. 

– Det är en styrka att SLS som 
professionell och vetenskaplig orga-
nisation står fritt både från det fack-
liga och från arbetsgivarperspektivet, 

även om de också behövs. 
Som forskare och läkare upplever 

Patrik att rekryteringsunderlaget till 
forskartjänster med klinisk inrikt-
ning blivit mindre. Det verkar vara 
allt färre läkare som väljer forskningen 
som huvudspår.

– De fl esta ser sin kliniska gärning 
som sitt huvudspår. Det ligger antag-

ligen mycket i identiteten som läkare. 
I detta fi nns en risk. Därför tycker jag 
att SLS genom att organisera läkare 
som grupp har en viktig uppgift att 
betona forskningen och vetenskapen, 
förutom att rent konkret stötta läkar-
professionen via stipendier och bidrag 
samt komma med inspel för hur för-
utsättningarna för att läkare ska kunna 
forska ska bli bättre. 

Att bli tillfrågad att bli ledamot i SLS 
nämnd kändes hedrande.

– Ett uppdrag i rakt nedstigande 
led från Berzelius, ja, det är hedrande. 

Men traditionerna och historien 
verkar inte tynga 36-årige Patrik.

– Det fi nns naturligtvis tokigheter 
i läkarnas historia. Men jag upplever 
inte att SLS är någon stofi lorganisation 
som inte vågar göra upp med det för-
fl utna. Tvärtom. Man är duktig på att 
rannsaka vad man gjort och vilken roll 
sällskapet har haft i olika frågor. Man 
säger inte bara ”det här är en 200-årig 
tradition”, utan det går att ifrågasätta, 
till exempel vilka porträtt som hängs 
upp på väggarna i sällskapets hus. 

En stor utmaning för Svenska Lä-

Han är professor vid Umeå universitet, prodekan, forskare 
och läkare vid ögon kliniken på Norrlands universitetssjukhus. 
Sedan ett år tillbaka också ledamot i SLS nämnd.
Text Ulrica Segersten Foto Mattias Pettersson

S

MÖTE MED
NÄMNDLEDAMOT

”Läkarnas vetenskapliga 
Patrik Danielson, SLS nämnd:

PRISTAGARE
År 2013 fi ck
Patrik Danielson 
Svenska Läkare-
sällskapets pris 
för bästa transla-
tionella forskning.
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Ny nämnd från 1 juli
Presentation av Läkaresällskapets nya styrelse
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karesällskapet och nämnden är att 
bredda kunskapen om sällskapet.

– Egentligen har jag svårt att förstå 
att vi tappar medlemmar. Läkarna är 
duktiga på att organisera sig fackligt. 
Som kandidat förstod jag inte heller 
skillnaden mellan förbundet och säll-
skapet. Men nu är den självklar för 
mig. Det är en pedagogisk utmaning 
att förklara varför man behöver vara 
med i bägge. För de akademiskt aktiva 
och för forskare är det ganska själv-
klart att vara med i SLS. Men egentli-
gen borde det inte vara svårt även för 
övriga att se betydelsen av att det fi nns 
en professionsorganisation som jobbar 
för fortbildning och forskning.

Det förs en diskussion i SLS om sek-
tionernas roll.

– Det här är min personliga åsikt, 
men jag tycker det är märkligt att in-
te sektionsmedlemskap automatiskt 
betyder medlemskap i SLS. De fl esta 
inser ju att det behövs en paraplyor-
ganisation för specialistföreningarna. 
Är inte det hela syftet med SLS, att 
samla specialistföreningarna och till-
sammans bilda en stark professions-

röst? frågar sig Patrik Danielson.  
– SLS har en naturlig indelning i 

specialiteter och eftersom vi får in re-
misser är man en betydande åsiktsak-
tör inom svensk hälso- och sjukvård.

När det gäller frågan om antalet 
medlemmar, tycker Patrik Danielson 
att det inte fi nns något egenvärde att 
bli så många medlemmar som möjligt.

– Vi måste forsätta att jobba för 
att så många som möjligt ser värdet i 
att vara med i Svenska Läkaresällska-
pet. Det är vad vi gör och vad vi står 
för som är det viktiga. 

Som ny ledamot i nämnden kastades 
Patrik in i nämndens arbete med ett 
idépolitiskt program.

– Det har varit bra diskussioner. 
Ibland är det ju själva vägen som är vik-
tigare än slutdokumentet. Som en stor 
åsiktsaktör behöver SLS kunna falla 
tillbaka på kärnvärderingar som är per-
sonoberoende. Det är mycket jobb kvar 
att göra eftersom vi är så breda och 
har många kärnvärden. 

Patrik Danielson, som varit med i 
många organisationsstyrelser, tycker 

 position är viktig”

”Antalet disputationer bland läkare har nog 
inte gått ned. Men det är för få läkare som 

efter disputation vill leda forskning.”
Patrik Danielson, professor vid Umeå universitet, prodekan, forskare, läkare 

vid Norrlands universitetssjukhus och ledamot i SLS nämnd.

att det är väldigt högt i tak och god 
stämning när nämnden träffas.

– Vi har hittills kommit fram till 
gemensamma beslut. Ibland kan man 
bli förvånad över vilka frågor som kan 
bli stora och laddade. Oftast fi nns det 
då en historia som förklarar det hela.

Har Riksstämmans framtid varit 
en sådan fråga?

– Vi konstaterar att Riksstäm-
man har utvecklats från att vara ett 
stort möte till ett mindre, mycket på 
grund av att specialistföreningarna 
numera har egna möten. Och det är 
nödvändigtvis inte av ondo. 

– Däremot har alla i nämnden 
varit tydliga med att det fi nns stora 
frågor som alla läkare behöver sam-
las kring. Forumet behövs, men hur 
vi ska få läkare att prioritera det och 
hur formerna ska se ut är oklart. 

– Riksstämman är ett stort pro-
jekt. Man måste börja med nästa 
stämma precis när man är klar. Det 
fi nns ingen tid för refl ektion. I andra 
vågskålen fi nns risken med ett uppe-
håll. Samtidigt får inte Riksstämman 
vara SLS enda forum.  ■

PATRIK 
DANIELSON
Ledamot i SLS 
nämnd (en av tre 
från Umeå). Pro-
fessor i anatomi, 
prodekan vid 
medicinska 
fakulteten vid 
Umeå universitet 
och forskare vid 
Norrlands 
universitets-
sjukhus. Läkare 
vid ögonkliniken 
vid samma sjuk-
hus. 

•  Övriga nämndledamöter:
Christina Bergh, professor, Kvinnokliniken Sahlgrenska Akademin
Patrik Danielson, professor anatomi, Umeå universitet
Märit Halmin, ST-läkare anestesi, Danderyds sjukhus
Bo Runeson, professor, Centrum för psykiatriforskning, S:t Görans 
sjukhus/KI
Karl Sallin, ST-läkare pediatrik, Astrid Lindgrens barnsjukhus
Ingmarie Skoglund, distriktsläkare, Sahlgrenska akademien, Göteborg 

Patrick E Vigren, verksamhetschef Neurokirurgiska kliniken, 
Universitetssjukhuset i Linköping

•  Adjungerad ledamot: Mia Engström, ordförande SLS Kandidat- och 
underläkarförening

•  Tjänstemän:
Eva Kenne, t.f. nämndsekreterare
Per Johansson, kanslichef
Jaana Logren Bergqvist, kommunikationsansvarig
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Zoriaxiol (kalcipotriol) ATC-kod D05AX02 Förpackningar:
Salva (Zoriaxiol 0,05mg/g), tub 60 g och 120 g. (Rx/F) 
Terapeutiska indikationer:

g
 Zoriaxiol är indicerat för lokal be-

handling av mild till måttligt svår psoriasis (psoriasis vulgaris). 
Kontraindikationer:

g
 Överkänslighet mot den aktiva substan

g p p g
-

sen eller mot något hjälpämne. Patienter med svår njur- eller 
leversvikt. Känd störning i kalciummetabolismen eller behand-
ling med andra läkemedel som höjer kalciumhalten i serum. 
Hyperkalcemi. Varningar och försiktighet: 

jj
Zoriaxiol bör inte 

användas i ansiktet. Patienterna ska rådas att tvätta händer-rr
na efter applicering av salvan och undvika oavsiktlig över-
föring till andra delar av kroppen, särskilt ansiktet. Patien-
ter ska rådas att inte överskrida maximal veckodos (60 ml)
eftersom detta kan leda till hyperkalcemi som dock snabbt
går över när behandlingen avbryts. Risken för hyperkalcemi 
är minimal när doseringsrekommendationerna följs. Försik-kk
tighet ska iakttas vid behandling av patienter med andra 
typer av psoriasis, eftersom hyperkalcemi har rapporterats 
hos patienter med generaliserad pustulös eller erytrodermisk 
exfoliativ psoriasis. Patienter ska rådas att inte använda mer
än rekommenderad dos och tillägg av penetrationsframkal-
lande substanser (som salicylsyra) till salvan är inte tillåtet. 
Av samma anledning är ocklusion inte önskvärt. De kliniska 
symptomen på hyperkalcemi kan likna de som uppstår vid 
överdosering av kolekalciferol, d.v.s. hyperkalcemisyndrom 
eller kalciumförgiftning. Under behandling med kalcipotriol
bör läkare råda patienterna att begränsa eller undvika över-rr
driven exponering för både naturligt och artificiellt solljus. 
Datum för översyn av produktresumén 2014-09-29. För mer 
information, produktresumé och aktuella priser, se www.

y py p

fass.se. Referens: 1. Zoriaxiol produktresumé, www.fass.se.

Produktresumén finns även på Läkemedelsverkets hemsida, 
www.lakemedelsverket.se.

I monoterapi Zoriaxiol ska appliceras på det angripna hudområ-
det på armar/ben eller bål en eller två gånger dagligen. I början av be-
handlingen rekommenderas applicering två gånger dagligen (morgon och 
kväll). Vid underhållsbehandling kan applikationsfrekvensen minskas till en 
gång dagligen, beroende på svaret. Behandlingens längd beror på det 
kliniska utseendet. En terapeutisk effekt ses vanligen efter maximalt 4–8 
veckor. Behandlingen kan upprepas.

Tillsammans med en topikal kortikosteroid Applice-
ring med Zoriaxiol en gång dagligen i kombination med topikala kortikos-
teroider (t.ex. administrering av Zoriaxiol på morgonen och steroiden på 
kvällen).

Zoriaxiol
®
 kan användas1:

Kalciopotriolsalva åter tillgänglig 

för behandling i monoterapi. 

Zoriaxiol salva för lokal behandling 

av mild till måttligt svår psoriasis. 

Appliceras en till två gånger/dag.
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I HUSET
KONST & TAVLOR

et är som man kan 
tänka sig, rad efter rad 
av allvarliga herrar. 
Men i trapphallen en 

trappa upp hänger ett 
porträtt som sticker ut. Det är konst-
nären Slas betraktelse av läkaren och 
kliniska mikrobiologen Anna Stina 
Malmborg. Den är skissartad, en ögon-
blicksbild av en yrkeskvinna i farten. 

– Jag har alltid varit väldigt förtjust 
i Slas, både som författare och konst-
när. Av vänner fi ck jag reda på att han 
målade porträtt. Jag fi ck komma till 
hans ateljé på Söder, en lördagmor-
gon, kommer jag ihåg att det var, och 
fi ck sitta en timme. Han arbetade 
ganska snabbt och schwungfullt.

En vecka senare kom Anna Stina 
tillbaka till ateljén med sin man.  

– När vi kom in såg jag direkt att 
min man inte gillade tavlan. ”Ser du in-
te lite gammal ut?”, sade han. ”Men det 
blir väl bra om några år”, svarade Slas. 

Tavlan målades 1987 och nu har 
det gått några år. Anna Stinas röda 
hår har grånat, men den intensiva 
blicken är densamma. När SLS por-
trättvårdare Mårten Rosenqvist ef-
terlyste porträtt på kvinnor erbjöd sig 
Anna Stina att donera konstverket. 

– Jag var lite orolig för att en del 
äldre medlemmar kanske skulle bli 
förfärade – det är ju så modernt. Men 
jag har inte hört någon kritik och det 
är jag ganska glad för. 

Det hänger en del andra kvinno-

kvinnliga läkare resulterade i fl era fi na 
donationer som representerar milstolpar 
i svensk kvinno historia. Några exempel 
är Socialstyrelsens f.d. generaldirektör 
Barbro Westerholm, pediatrikprofes-
sor Birgitta Strandvik samt kardiolo-
gen och professor Nina Rehnqvist.

De äldre tavlorna – från 1600-talet 
och framåt – domineras förstås av män. 
Värdiga, stolta, ibland stränga, ibland 
okonventionella. Det är spännande att 
jämföra hur dessa yrkesmän har valt att 
låta sig porträtteras under olika tids-
epoker och fundera på vad det säger om 
läkarrollen och vår egen tid. 

1700-talets läkare i peruk och ele-
ganta kravatter (förutom den fritän-
kande Linnélärjungen Johan Lorentz 
Odhelius), det tidiga 1800-talets 
läkare ofta i sällskap med laboratorie-
utrustning. Det sena 1800-talets myn-
digt högknäppta herrar, samhällets 
stöttepelare. Så småningom 1900-
talets övergång till ledigare kavaj 
eller vit rock. Ibland förekommer en 
uniform, men som helhet är det en 
samling propert, men ändå förhål-
landevis nedtonat klädda herrar. Det 
är främst intellektet som ska tala. 

Med åren blir de också allt slankare. 
En del av 1800-talets giganter ser ut 
att ha ett BMI som verkligen inte ver-
kar hälsosamt. Också moralbegrep-
pen har växlat. I trapphallen hänger 
ett porträtt av en professor i pediatrik. 
I handen håller han en cigarr.  ■

D
Konsten i huset
Text Sofi a Hillborg Foto Samuel Unéus

I SLS hus på Klara Östra Kyrkogata fi nns en betydande konstsamling. Omkring 
270 konstverk av svenska läkare. Porträttsamlingen säger något om den tid 
under vilken den har tillkommit – och hur synen på läkare har förändrats. 

Anna Stina Malmborg tolkad av Slas – och av fotograf.

porträtt på SLS väggar också. Exem-
pelvis Sveriges första kvinnliga legiti-
merade läkare, Karolina Widerström, 
målad av vännen Hanna Pauli, kol-
legan och kvinnosakskvinnan Ada 
Nilsson, tecknad av vännen Albert 
Engström, Sveriges första kvinnliga 
professor i medicin, Nanna Svartz, 
och SLS första kvinnliga ordförande 
Kerstin Hagenfeldt, professor i gyne-
kologi och obstetrik.

Ett upprop om fler porträtt av 

Porträtten talar om tidsandan. Numera fi nns ett antal porträtt av kvinnliga läkare, som tavlan till vänster föreställande
statsepidemiolog Margareta Böttiger, porträtterad av Einar Jolin.
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et konstigaste och intressantaste med mitt utmatt-
ningssyndrom var upptäckten att jag själv och min 
hjärna inte är ekvivalenter. Det trodde jag alltid tidi-

gare, men det visade sig vara en illusion. Vi är fullstän-
digt separata företeelser som vill eller behöver helt olika 
saker. Och när min trötthet hade gått över gränsen 
till en sjukdom, var det Hjärnan som bestämde, utan 
minsta hänsyn till vad jag själv ville. 

Jag ville gå upp ur sängen, Hjärnan vägrade och alltså 
låg vi kvar och stirrade i taket. Jag ville hjälpa barnen 
när de behövde något, Hjärnan sa nej, alltså stängde vi 
dörren och hänvisade till pappa. Jag ville träffa vänner, 
Hjärnan la ner efter tjugo minuter, och så fi ck vi gå hem 
till tystnaden igen. Jag höll på att gå under av tristess, 
men Hjärnan var supernöjd och alltså låg vi i ett mörkt 
rum veckor i sträck. Jag har aldrig känt mig så förrådd 
– av mig själv dessutom.

Det var som att få ett nytt husdjur i familjen. Allt 
handlade om vad Hjärnan orkade, alla planer disku-
terades utifrån vad som vore bäst för Hjärnan. Den 
skulle sova, matas och rastas regelbundet, lekas med 
en stund och sedan vila, den behövde massor av om-
tanke och kärlek. Man fi ck inte skälla på den när 

den glömde bort saker, eller ställa för stora 
krav, då bara la den sig ner på hallmattan i 
en hög och gnydde. Oerhört frustrerande 
om man är van att susa fram i hundranit-
tio dygnets alla vakna timmar.

Om jag drog igång lite för entusiastiskt 
tittade snart något av barnen forskande 

på mig och frågade: Och vad tycker Hjärnan om det här? 
Borde du inte sitta ner och ta en kopp te snart? De stod 
helt klart mer på Hjärnans sida än på min – svartfötter de 
också! Men kloka svartfötter, som tidigare än jag själv såg 
symptomen komma smygande, och hjälpte mig att hålla 
balansen på den slaka linan mot återvunnen hälsa. De 
ville inte förlora mig igen.

Detta att behöva läsa av Hjärnans funktionsstatus och 
hela tiden pyssla om den, tyckte jag först var ett totalt 
nederlag. Men efter hand har jag börjat se det som värde-
fulla färdigheter. Hjärnan är min viktigaste kroppsdel, 
den jag är mest beroende av i mitt yrke, så jag bör sköta 
den lika noga som elitidrottare sköter sin kropp. De kan 
inte bara pressa sig, då slutar det med skador och sämre 
resultat. Och om man pressar hjärnan blir den utbränd. 
Jag pratar ofta med mina patienter om hjärnvård, och 
jag tror att alla i samhället skulle behöva träna mycket 
mer på det – vi borde ha det som ämne i grundskolan!

Nu har jag skrivit på den här krönikan en lång stund. 
Hjärnan har arbetat hårt och börjar kännas lite klämd, 
som när en hjälm tynger på huvudet. Då vet jag att det 
är dags att ta en fi ka och slösnacka eller bara sitta och 
glo ut i luften en stund, så är vi snart redo att ta nya 
tag, Hjärnan och jag. Jag hämtar en kopp te och känner 
hur Hjärnan kurar ihop sig inne i huvudet och börjar 
spinna förnöjt.

Väggen: en utbränd psykiaters noteringar
Pia Dellson, överläkare i psykiatri, Skånes universitetssjukhus

Även den som minst anar det, ja, till och med en över-
läkare i psykiatri, kan gå in i väggen. Väggen skildrar en
av vår tids folksjukdomar och är skriven av en person som
både suttit på patientens och läkarens stol. Förord och
fackgranskning av Marie Åsberg, överläkare i psykiatri och

seniorprofessor vid Karolinska Institutet.

Pia Dellson är överläkare och specialist i psykiatri och 
onkologi. Hon arbetar med cancerrehabilitering vid Skånes 
universitetssjukhus.

Min hjärna och jag

”Min hjärna och jag 
är inte längre samma sak. 

Vi är två olika och 
vi är inte överens.”

KRÖNIKA
OM UTMATTNINGSSYNDROM

D

  Ur Väggen – En utbränd psykiaters noteringar.

Pia Dellson
Överläkare och specialist i psykiatri och onkologi

Foto: Precious people
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Bellman ingen suput? Om Bellmans livsföring 
och levnadsvanor på 1700-talet. Medverkar gör 
bland andra Peter Lind, som disputerat på Bellman.

Konst & Läkekonst
22 november kl 18.00

I de nya målbeskrivningarna för Läkarnas specialiseringstjänstgöring från 
2015 fi nns sjukdomsförebyggande arbete med som ett nytt område. 

Svenska Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt bjuder nu in landets studie-
rektorer i alla berörda specialiteter till en workshop den 20 oktober kring hur 
en kurs i ämnet kan och bör utformas 
– vad är viktigt att få med för att kunna 
hantera levnadsvanearbetet i den kliniska 
vardagen? 

Mer info & anmälan: SLS Levnads-
vaneprojekt, lilian.lindberg@sls.se, 
08-440 88 93.

Även läkar utbild ningen måste 
anpassas efter dagens globala värld. 

Johan Hassel, vd för tankesmedjan Global Utmaning, 
vid Läkaresällskapets seminarium i Almedalen 5/7 2016.”

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

Workshop kring SK-kurser 
i levnadsvanearbete 

”

Save-the-date 
Etikdagen på Läkaresällskapet 25 oktober 2016

SLS Läkemedelskommitté 
Mikael Hoffmann, NEPI, ny ordförande 

gemensamma Etikdag hålls den 25 oktober 2016 på SLS:
om kontinuitet. Kontinuitet i dagens vård – vad är problemet? Brist på
kontinuitet – vad är läkarens ansvar? Kan relationen ibland vara till hinder? 
Fungerar kontinuitet i andra länder? Underlättar e-journaler kontinuiteten? 
Mer info: www.sls.se eller agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

Mikael Hoffmann är klinisk farmakolog och specialist i infek-
tionssjukdomar. Han är chef för stiftelsen Nätverk för läkeme-
delsepidemiologi och sitter i LMVs nämnd för humanläkemedel. 
Övriga ledamöter: Magnus Axelsson, Lydia Holmdahl, Sven 
Hagnerud, Sofi a Ernestam och Jonas Bergh.

Välkommen till workshop kring SK-kurser 
i levnadsvanearbete på Svenska 
Läkaresällskapet den 20 oktober. 
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KONST & LÄKEKONST
27 september kl 18.00 
Förlänger ett gott skratt och lustifi kationer 
verkligen livet?

Livsstilsfrågor får allt större 
aktualitet för sjukdomsprevention. 
Vårdkostnaderna skenar och re-
sursbrist påtalas ständigt. Därför 
uppmärksammas allt mer möjlig-
heter som främjar hälsa utan att 
belasta sjukvårdsbudgeten. Så 
om det är sant att ett gott skratt 
förlänger livet fi nns här en fan-
tastisk outnyttjad potential.

Vi dissekerar därför möjligheterna att använda humor för 
medicinskt bruk. Stephan Rössner beskriver humorns fysio-
logiska funktioner och illustrerar med skådespelaren Lennart 
R Svensson hur humor kan tillverkas och nyttjas till allmän 
glädje. Kerstin Hulter Åsberg sammanfattar vardagsvårdens 
realiteter när hon berättar om journalgrodor. Henrik Widegren 
har skrivit en rad uppsluppna sånger som behandlar vården 
sett i en skrattspegel och framför dem till eget ackompanje-
mang. En munter afton kan därmed utlovas.

18 oktober kl 18.00
Giacomo Puccini (1858–1924) – Verdis arvtagare och 
Italiens siste store operatonsättare

Mot slutet av Giuseppe Verdis liv var 
förläggaren Giulio Ricordi bekymrad över 
vem som skulle fortsätta den framgångsri-
ka italienska operatraditionen. Ricordi sat-
sade på unge Giacomo Puccini, som med 
operan Manon Lescaut 1893 hittade ett 

vinnande koncept. Slagkraftiga melodier, färgstark orkestre-
ring och melodramatiska handlingar skapade publikfavoriter.

Fem av Puccinis tolv operor upptogs snabbt i operahusens 
standardrepertoar, Manon Lescaut, Bohème (1896), Tosca 
(1900), Madame Butterfl y (1904) och Turandot (1924). Puc-
cinis liv fördunklades av inre osäkerhet och äktenskapliga 
problem, vilka delvis orsakade svårigheterna att avsluta sista 
scenen i Turandot.
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Foto: Colourbox

Arrangeras av Akutmottagningen för våldtagna på Södersjukhuset,
ABF-huset i Stockholm. För program och registrering: www.icsor.org

5th International Conference on the 
Survivors of Rape

29/9–1/10
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Prevention – State of the art 2016  
 

Alkoholen och 
riskpanoramat 
 Den 28 november 2016

Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Alkoholen påverkar alla celler och organ  
och är en av de främsta orsakerna till för tidig 

sjukdom och död worldwide.  
Det är samtidigt den levnadsvana vi talar 

minst om i vården.

Välkommen till en spännande heldag  

där vi tittar på alkoholen ur många  

olika aspekter och sammanfattar  

det aktuella forskningsläget!

 

Program 
och anmälan 
www.sls.se

More information and registration: 
www.sls.se/thrombosis

The symposium is arranged by the Swedish Society of Medicine 
in cooperation with Karolinska Institutet

Berzelius symposium 93

17–18 November 2016 in Stockholm • Sweden

Thrombosis and Embolism
International Conference on

Preventionsdagen 
28/11?
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Du är läkarstudent i Lund. Vilket område har du valt att 
forska inom? 

– Det stämmer, jag läser till läkare och har fattat stort 
intresse för forskning. I samband med mitt examensarbete 
påbörjade jag min forskarkarriär vid avdelningen för oftalmologi 
på Lunds universitet, i en forskargrupp ledd av professor Fredrik 
Ghosh och doktor Linnéa Taylor. 

Tidigare i år fi ck du ett stipendium från Svenska 
Läkaresällskapet, vad gjorde du för pengarna?

– Stipendiet jag fi ck från Hennerlöfska fonden möjliggjorde 
en kongressresa till Seattle för att delta i Association for 
Research in Vision and Ophtalmology’s årliga kongress. På 
mötet presenterade jag en poster med titeln ”Topography and 
elasticity measurements of the adult porcine retina using 
Atomic Force Microscopy”. Den mottogs oväntat bra! 

Innebar resan andra nyttiga erfarenheter inför framtiden?
– Tack vare mitt deltagande och min posterpresentation är 

jag i dag i diskussion med forskare och forskargrupper från 
bland annat Rochester i New York och Sacramento i Kalifornien 
om eventuellt framtida samarbete, vilket givetvis är av betydande 
värde för min framtida forskning. Jag kan inte nog uttrycka 
hur tacksam jag är för att stipendiet gjorde denna resa möjlig! 

Hallå där, 
Belmin Zubanovic!
Läkarstudent i Lund som nyligen börjat forska.

Fonden är en stipendiefond för medicinstudenter och delar efter ansökan 
ut stipendier till ”medicine studerande eller medicine kandidater från KI och 
universiteten i Uppsala och Lund som har visat särskild fl it och gott resultat 
samt har ekonomiska svårigheter”. 

Stipendiet delas ut en gång per sökande. Sökande som avsatt tid för 
forskningsarbete som har hindrat studierna prioriteras. De som befi nner 
sig tidigt i utbildningen eller som inom kort slutför den har under 
senare år prioriterats lägre.

Uppgifter i ansökan:
1.  forskningsaktivitet: anges och intygas till resultat 

och omfattning
2.  studieavbrott som skett eller förvärvsarbete under 

ferier eller liknande som hindrat forskningen
3.  ekonomisk deklaration som visar 

inkomster och utgifter, skulder och 
förmögenhet,

4.  studieresultat på vanligt formulär

– för medicinstudenter vid Karolinska 
Institutet samt Uppsala och Lunds universitet.
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hur tacksam jag är för att stipendiet gjorde denna resa möjlig! 

De två tävlingarna vänder sig till
1. AT-läkare och studenter på läkarprogrammet 
2. All personal i hälso- och sjukvården 

Texten ska på ett angeläget sätt beröra vårdrelationer, 
praktiskt kliniska situationer och/eller etiska och kulturella 
frågeställningar inom vård och behandling.

Mer information om tävlingarna fi nns på www.sfmp.se. Senast 
1/10 2016 (AT-läkare och studenter) alt 1/11 (övriga) skickar 
du ditt bidrag elektroniskt via formulär på hemsidan. 
Sammanlagt 6–8 priser mellan 1 500 kr och 8 000 kr 
utdelas. Välkommen med ditt bidrag! 

2016 års skrivartävlingar

Svensk Förening för Medicinsk Psykologi 
och SLS Kandidatförening inbjuder till:

2.  
fff

3. eee
inn
fööö

4..  sss

rrrdrr relationer, 
hh kulturella 

mmmpm .se. Senast 
rrrigrr a) skickar 
an. 
0 000 kr 

Foto: Colourbox

GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

1 september till 1 oktober 2016
Ansökan om projektanslag och post doktorstöd från Stiftelsen Söderström-
Königska Sjukhemmet. 

Mer information fi nns på www.sls.se

SÖK ANSLAG OCH 
POSTDOK-STÖD
– inom psykiatrisk forskning ur Stiftelsen 
Söderström-Königska Sjukhemmet.

Förändrade regler från och med 15 augusti 2016: Ansökan om SLS 
resebidrag ska vara inkommen senast två månader före avresa. 
Resebidrag kan nu även sökas för forskningsvistelse kor-
tare än en månad.

Från och med 2017 återinförs krav på medlem-
skap året innan ansökan om resebidrag och projekt-
anslag. För att vara behörig att söka medel nästa år 
krävs alltså medlemskap även under 2016.

Nya regler för ansökan om 
resebidrag och projektanslag

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox
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HENNERLÖFSKA FONDEN
Ansökan senast den 15 januari
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er Johansson, ny kanslichef på SLS. 
Hur ser du på SLS roll i svensk hälso- 
och sjukvård?

– SLS har ett starkt varumärke inom 
svensk hälso- och sjukvård. Det är för 

många självklart hit man vänder sig när man önskar 
den medicinska professionens perspektiv på frågor som 
rör forskning, etik och kvalitet inom sjukvården. Men 
det är också en organisation som skulle kunna ta mer 
plats i samhällsdebatten kring sjukvården.       
 
Vad vill du bidra med utifrån dina erfarenheter?

– Jag är väl förtrogen med det svenska sjukvårds-
systemet och med läkarnas villkor och förutsättningar 
i det dagliga patientarbetet. Jag har också lång erfarenhet 
av policyutveckling och påverkansarbete i politiskt 
styrda organisationer. Allt detta vill jag ta med mig. 
Min direkta förhoppning är att bidra till att stärka 
SLS som organisation och läkarkårens röst i samhälls-
debatten. SLS ska vara en organisation beslutsfattare 
självklart vänder sig till när de viktiga framtidsfrågorna 
för sjukvården ska diskuteras. Jag är övertygad om 
att detta på sikt även leder till en bättre sjukvård för 
patienterna. Många av dagens problem och utmaningar 
i hälso- och sjukvården skulle vara mer lätthanterliga 
om politiker och makthavare lyssnade in den medicinska 
professionens synpunkter i högre utsträckning. Behovet 
av att stärka dialogen med professionen gäller på alla 
nivåer, från den enskilda kliniken till de nationella 
och internationella sammanhangen.  
 
Vilken är den största utmaningen för SLS?

– Att i tider av ökad individualisering, 
ifrågasättande av kollektiva rörelser och ett 
ständigt ”what’s in it for me”-tänkande, 
kunna vara en attraktiv organisation för 
inte minst yngre läkare att gå med i. Den 
negativa trenden när det gäller med-
lemsutvecklingen måste vändas. 
 
Vad fi ck dig att tacka ja till 
uppdraget?

– Den sammantagna 
bilden av SLS som organisa-
tion och de utmaningar vi 
står inför. 

Per Johansson är ny kanslichef på 
SLS. Du når honom på 08-440 88 88, 
per.johansson@sls.se

P

SLS KANSLICHEF
PER JOHANSSON

Nytt uppdrag 
27 september 
Konst & Läkekonst: Förlänger 
ett gott skratt livet?
29 september 
–1 oktober 
5th International 
Conference on the Survivors 
of Rape. Arrangeras av 
Södersjukhuset på ABF 
1 oktober
Sista dag för ansökan om 
projektanslag och post 
doktorstöd för kliniskt anställda 
inom hälso- och sjukvården
4 oktober 
Föreläsning på SLS: Årets 
Nobelpristagare i fysiologi 
eller medicin presenteras 
av Nobelkommittén
11 oktober 
Debatt på SLS om Machiarini-
affären med Kjell Asplund
13 oktober 
Frukostseminarium om psy-
kisk ohälsa med anledning av 
Vård&Hälsa nr 2
18 oktober 
Konst & Läkekonst: 
Giacomo Puccini – Verdis 
arvtagare och Italiens siste 
store operatonsättare 
25 oktober 
SLS och Slfs gemensamma 
etikdag om kontinuitet
26–27 oktober 
Swedish Global Health Educa-
tion Conference Umeå

8 november 
Styrningen av sjukvården 
har blivit ett hot. Vad behö-
ver göras? Debatt på SLS
17–18 november 
Berzelius symposium nr 93: 
Thrombosis and Embolism, 
Stockholm 
22 november 
Konst & Läkekonst 
Bellman ingen suput? 
24 november 
Konferens om narrativ 
medicin på KI 
28 november 
Prevention – State of the art 
2016. Alkoholen och risk-
panoramat
1 december 2016 
– 1 februari 2017
Ansökan om forskningsanslag 
och postdok-stipendium 
från SLS samt forsknings-
anslag och resebidrag från 
specialfonderna
8 december 
Frukostseminarium om 
kroniska sjukdomar med 
anledning av Vård&Hälsa nr 3
1 februari 2017
Sista dag för ansökan om 
forskningsanslag från SLS 
14 februari 2017
Konst och Läkekonst: 
Povel Ramel
9 maj 2017
Fullmäktigemöte på SLS

SLS är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation. Här 
träffas läkare och utbyter erfarenheter. SLS huvudsakliga mål är att 
verka för bättre sjukvård för dagens och morgondagens patienter.
Vad kostar det att bli medlem? 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. Mer info: www.sls.se/medlemmar

Professionens röst blir starkare 
tack vare dig som medlem!

SLS KALENDARIUM

Efter Tisdagsdebatterna och Konst & Läkekonst fi nns 
möjlighet att 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 höstens 
program.

ningen för SLS?
vidualisering, 
rörelser och ett

e”-tänkande, 
anisation för 
gå med i. Den
ller med-
ndas. 

 

a-

chef på 
0 88 88,



Framtagen tillsammans med personer som har psoriasis
•  precis placering av gelen
•  exakt dosering (0,05g per pumpning)
•  praktisk hantering

Använd en applikator för psoriasisbehandling*

DESIGNED FOR LIVING with psoriasis

Förkortad produktresumé för Daivobet® Gel (kalcipotriol/betametasondipropionat)
Daivobet® Gel (kalcipotriol 50 μg/g och betametasondipropionat 0,5 mg/g), gel. Medel mot psoriasis, ATC-kod: 
D05AX52. Observera att förpackningarna ingår i förmånssystemet endast för behandling av psoriasis i hårbotten.
*Indikationer: Lokal behandling av psoriasis i hårbotten. Lokal behandling av mild till måttlig plackpsoriasis vulgaris
på andra områden än hårbotten. Dosering och administreringssätt: Daivobet® Gel appliceras på angripna hudområden 
en gång dagligen. Rekommenderad behandlingstid är 4 veckor för psoriasis i hårbotten och 8 veckor för övriga 
hudområden. Dosen bör ej överstiga 15 g per dag eller 100 g per vecka. Den kroppsyta som behandlas med en 
produkt innehållande kalcipotriol bör ej överskrida 30%. Flaskan omskakas före användning. Applikatorn behöver 
inte skakas och en pumpning motsvarar här 0,05g gel. Pediatriska patienter: Rekommenderas inte till barn under 
18 år då data saknas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. 
Patienter med störningar i kalciummetabolismen. Vid virusinfektioner, svamp- eller bakteriella infektioner i huden, 
infektioner förorsakade av parasiter, hudmanifestationer i samband med tuberkulos eller syfilis, perioral dermatit, 
hudatrofi, striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, hudsår/-skador, perianal och genital 
pruritus, guttat, erytrodermisk, exfoliativ och pustulös psoriasis, allvarlig njurinsufficiens eller allvarlig leversjukdom. 
Varning och försiktighet: Daivobet® Gel innehåller en potent grupp-III-steroid och samtidig behandling med andra 

steroider ska undvikas. Hämning av binjurebarkfunktionen eller inverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes 
mellitus, kan även inträffa beroende på systemisk absorption. Applikation under ocklusionsförband ska undvikas. 
Applicering på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck ska undvikas. Hyperkalcemi kan uppkomma 
om den maximala veckodosen överskrids. Behandling av mer än 30% av kroppsytan bör undvikas. Undvik kontakt 
med ansikte, mun, ögon och underlivet. Sekundärinfekterade lesioner ska behandlas med antimikrobiell terapi och 
kortikosteroidbehandlingen avbrytas vid försämrat läge. Vid avslutande av psoriasisbehandling med lokala 
kortikosteroider kan det föreligga risk för generaliserad pustulös psoriasis eller rebound-effekt. Vid långtidsbehandling 
finns ökad risk för lokala och systemiska biverkningar av kortikosteroid. Läkare rekommenderas att råda patienten 
att under behandling begränsa eller undvika överdriven exponering för naturligt eller konstgjort solljus. Daivobet® 
Gel innehåller butylhydroxitoluen. Förpackningar: Applikator 60g. Flaskor 15, 30, 60 samt 2x60g. Rabattering: 
Observera att förpackningarna ingår i förmånssystemet endast for behandling av psoriasis i hårbotten! Detaljerad 
information om detta läkemedel finns på www.lakemedelsverket.se och www.fass.se resp. priser www.tlv.se. 
Samma AUP-pris för applikator som för flaska (60g = 522 SEK)
Datum för översyn av produktresumén: 2015-12-16
LEO Pharma, tel: 040-35 22 00, www.leo-pharma.se
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