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 Barnfysiologen Frida Dangardt från Göteborg är gästforskare 
 vid London University College. ”Om jag med min forskning kan 
 påverka beslutsfattare, då är jag väldigt nöjd.” 
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kommer till årets Medicinska 
riksstämma: Margot Wallström, 

Sir Harry Burns, Helen Bevan och många 
fl er som bidrar till att göra Riksstämman till 
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FRIDA DANGARDT 
har valt att forska två 
år på London University 

College. Hon hoppas kunna påverka 
beslutsfattare med sin forskning.

”Jag tror vi 
kan bli bättre 
på att utnyttja 
patientregistren.”
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Hur möter vården en miljon 
svenskar som har ett riskbruk av alkohol?
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ag hoppas att Ni alla haft en 
skön och avkopplande som-
mar, och nu är redo inför hös-
tens arbete och aktiviteter. För 
egen del känner jag mig stärkt 

efter en härlig vistelse på Sardinien. Det kan 
behövas eftersom SLS står inför utmaningar. 
SLS kan ses som en oberoende NGO inom 
medicin, och för att kunna påverka hälso- 
och sjukvård på ett konstruktivt sätt behövs 
en stark plattform som utgörs av medlem-
mar och sektioner. Under året har vi tappat 
medlemmar, vilket är tungt. Nu verkar det 
dessbättre ha vänt. Vi fortsätter våra positiva 
samtal med sektionerna och arbetar oförtru-
tet vidare med rekrytering som grundar sig 
på att vi har en attraktiv verksamhet. 

Vårt engagemang i Almedalen blev upp-
skattat av många och visar tydligt behovet 
av en oberoende medicinsk vetenskaplig 
organisation med starkt fokus på folkhälso-
aspekter, levnadsvanor, jämlik vård och 
fortbildning. SLS deltog i lanseringen av ett 

svenskt NCD-nätverk som på ett 
strålande sätt arrangerades av 
Cancerfonden. Tillsammans 
med andra organisationer, särskilt 
tanke smedjan Tobaksfakta, med-
verkar SLS i projekt som ska få 

stopp på rökningen till år 2025. 
I andra samar beten, som 

IOGT-NTO, bidrar vi till 
att ta fram aktuell forsk-
ning kring alkohol och 
dess skade verkningar, 
till exempel i samband 
med kirurgi. Minns Ivan 

Bratt, som på uppdrag av SLSs nämnd, 
gav ut boken ”Alkoholen och samhället” 
1912. Intressant läsning med skräckhisto-
rier som en följd av alkoholen. Historier 
med stor likhet i dag. Ivan Bratts slutsat-
ser lade grunden till Systembolaget. 

Senaste numret av SLS Aktuellt rappor-
terade från konferensen i april om ”Global 
health – beyond 2015”. En deklaration ut-
lovades. Stockholm Declaration for Global 
Health är publicerad i The Lancet, 15 juni, 
samt fi nns på svenska på www.sls.se. Arbe-
tet med globala folkhälsofrågor fortsätter. 

Diskussionen om ”New Public Manage-
ment” är intensiv. SLS fortsätter sitt enga-
gemang i ”Läkaruppropet” med debatt den 
15 oktober och vidare under Riksstämman 
den 5–6 december, då planen är att publi-
cera idéer om hur vi kommer vidare. Den 
15 oktober har SLS sitt fullmäktigemöte då 
företrädare för sektionerna närvarar. Förut-
om att vi kommer att diskutera New Public 
Management, är temat under eftermidda-
gen läkarnas fortbildning, inte minst vad 
gäller efter uppnådd ST. Att säkerställa en 
god vidare- och fortbildning är en patient-
säkerhetsfråga. Här måste SLS tillsammans 
med sektionerna ta krafttag med att skapa 
riktlinjer och uppföljning. 

”Knowledge is the way forward”

PETER FRIBERG, ordförande

Bästa medlemmar

J

– en spännande 
höst väntar oss!

edge is the way forward”
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Tipsa dem gärna om att testa sina alkoholvanor på alkoholprofi len.se

Många av dina patienter självmedicinerar. 
Ofta med fel medicin i alldeles för stora doser.



n miljon svenskar 
har ett riskbruk av 
alkohol. För kvinnor 
innebär det att man 
dricker mer än 9 och 

för män 14 standardglas i veckan*. 
300 000 har utvecklat ett alkoholbe-
roende. Men i dag erbjuder vården 
den här gruppen väldigt lite hjälp. 
Kanske för att ett begynnande alko-
holberoende är något man helst inte 
talar om. 

– De är ofta socialt välfungerande 
och har respektabla jobb. Och har 
man ett lättare alkoholberoende är 
det inget man skryter med. Det är 
skambelagt. Därför har den här 
gruppen varit dold. Bara de med 
uppenbara problem har synts, säger 
Sven Wåhlin som är överläkare med 
stor erfarenhet av alkoholfrågor och 
som har skrivit boken Alkohol, en 
fråga för oss i vården. 

Vårdutbudet för alkoholberoende 
är i princip som en uppochnedvänd 
pyramid jämfört med den vanliga 
vården. Först fi nns ingenting, 
sedan finns ingenting 
och sedan kommer det 
tunga artilleriet i form 

E
av missbruksvård i samarbete med 
socialtjänsten. Ändå har alkohol 
stora negativa hälsokonsekvenser.  
WHO anger ett hundratal diagnoser 
där alkohol kan bidra till sjukdom, 
exempelvis olika typer av magpro-
blem, smärtproblematik och högt 
blodtryck, även i ganska små mäng-
der. Alkohol är också en cancerogen 
substans. 10 procent av all manlig 
och 3 procent av all kvinnlig cancer i 
Europa beror på alkohol. 

En del omstridda studier visar på 
vissa positiva konsekvenser av måttliga 
mängder alkohol, men även om dessa 
räknas in är hälsoeffekterna massivt 
negativa. De nyttiga effekterna utgör 
i själva verket bara 3 procent av de 
negativa skadeeffekterna, enligt 
WHO:s Global Burden of Disease.

Men självklart måste vården fi nnas 
till även för den stora grupp individer 
som har ett lindrigt alkoholberoende. 
Frågan är bara: Hur ska man nå dem? 

– En stor grupp människor vet att 
de dricker för mycket och har kanske 
också fått påstötningar från anhöriga. 
Men för de fl esta är det otänkbart att 
söka sig till en missbruksmottagning, 
särskilt om den drivs av socialtjänsten, 

säger Sven Andréasson, professor och 
överläkare på mottagningen för alko-
hol och hälsa, Riddargatan 1. 

Här ser patientsammansättningen ra-
dikalt annorlunda ut jämfört med de 
vanliga missbruksmottagningarna. Hit 
kommer personer i alla åldrar. Men de 
är mer välutbildade än genomsnittet 
och många bor i Stockholms inner-
stad. Pensionärer och kvinnor är också 
vanligare än man kan tro. 

– Det tycks som om ganska många 
40-talister har tagit med sina alkohol-
vanor in i pensioneringen. En tredje-
del har börjat dricka i samband med 
pensioneringen. 

Det lite småglamorösa sällskaps-
drickandet och kontinentala vanor 
med vin till maten, kan också lätt re-
sultera i ett glas för mycket då och då. 

– Numera är det inte samma tabu 
för kvinnor att dricka som förr. Det är 

En miljon svenskar  
har ett alkoholriskbruk 

& DEBATT FRÅGA FÖR HELA VÅRDEN

Etik 

SVEN WÅHLIN 
Överläkare 
på Beroende-
centrum i 
Stockholm

BOK MED TIPS
... och veten-
skaplig bakgrund 
till alkoholism och 
hur sjukdomstill-
stånd påverkas 
av alkohol.
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”Det är bra att 
vården vågar 
tala om alkohol.”

Per Leimar, IOGT-NTO
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Text Sofi a Hillborg Foto  Colourbox



också ett mer vardagsmässigt drickan-
de. Man har i mycket ersatt kaffet eller 
teet med vin, säger Sven Andréasson. 

Lyckligtvis stämmer inte uttrycket 
”en gång alkoholist, alltid alkoholist” 
för den övervägande majoriteten av 
dem med alkoholproblem. I allmänhet 
är det inte svårt att hjälpa en person 
med riskbruk.

– Det fi nns stark evidens för att 
korta, rådgivande samtal ger mycket 
goda resultat när det gäller att minska 
ett riskbruk eller lätt beroende av 
alkohol. Men det har betydelse hur 
läkaren leder samtalet. Alkohol är ett 
skuldbelagt ämne. Men det är bättre 
att fråga klumpigt än att inte fråga 
alls, säger Sven Wåhlin, som också är 
praktiserande läkare på Riddargatan 1.

1800-talet var supandets århundrade, med extremt stor kon-
sumtion av alkohol. Men läkarna såg skadeverkningarna med egna 
ögon och var högst delaktiga i att vända utvecklingen. KI-professorn 
Magnus Huss myntade begreppet alkoholism på 1850-talet och 

1914 införde läkaren och politikern Ivan Bratt motboken. 
Systembolaget skapades ursprungligen som en del av 
detta system. Ivan Bratt var en av de svenska läkare 
som var aktiv i alkoholfrågan och agerade via SLS. 
Alkohol är den tredje största riskfaktorn för handikapp 
och död i Europa. 55 miljoner européer beräknas ha ett 
riskbruk. Alkohol orsakar 136 000 nya cancerfall varje 
år inom EU. 

Traditionellt sett har vården ofta 
haft ett ganska konfrontativt, pater-
nalistiskt förhållningssätt till bero-
endeproblematik. Men i förhållande 
till en patientgrupp som bara har ett 
riskbruk eller milt beroende, kan den 
inställningen bli kontraproduktiv och 
resultera i förnekande. Som läkare be-
höver man därför inte alltid ta reda på 
exakt hur mycket patienten dricker. 

– Det spelar inte så stor roll i prak-
tiken. Men man kan till exempel 
göra ett experiment tillsammans med 
patienten, där man kommer överens 
om att dra ner alkoholkonsumtionen 
till hälften och se hur provresultaten 
ser ut efter två månader. Det klarar 
de fl esta av. En mindre grupp kan det 
inte och då kan man i nästa steg er-
bjuda rådgivning och läkemedel. 

Per Leimar, politisk sekreterare för 
alkoholfrågor IOGT-NTO, menar att 
läkarnas och vårdens arbete med alko-
hol som levnadsvana är mycket viktig.

– Det är bra att vården vågar tala 
om alkohol, och inte bara när det 
fi nns tecken på riskbruk, utan också 
för att minska antalet människor som 
blir sjuka på grund av alkohol. Det 
är också viktigt att läkare och vården 
bredare i samhället talar om de sam-
hällsfaktorer som kan påverkas för att 
minska alkoholens roll för sjukdomar 
i enlighet med vad till exempel WHO 
och World Medical Association säger.
 ¢

*Ett standardglas motsvarar 
12 gram alkohol, det vill säga ett litet 

glas vin, en fl aska öl eller en snaps.

Engagemang i alkoholfrågan
Ivan Bratt, som införde motboken, agerade via SLS

SVEN 
ANDRÉASSON
Professor och 
överläkare på 
Riddargatan 1, 
en helt ny typ 
av alkohol-
mottagning.

FAKTA
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alkohol?

9
glas i veckan 

= riskbruk för 
kvinnor

Under Medicinska riksstämman, 5–6 december, 
arrangerar Levnadsvaneprojektet symposium med 

Sven Wåhlin och Sven Andréasson som föreläsare.
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Många länder har redan tagit hjälp av modern 
standardisering för att öka patientsäkerheten. Ett 
av de sjukhus i Sverige som planerar att arbeta med 
standardiserade processer för hög patientsäkerhet 
är Nya Karolinska Solna (NKS), som står klart 2017. 

Risken för felbehandling minskar om det finns standarder för 

att identifiera läkemedel, prover, sjukvårdsutrustning, instru-

ment och patienter. Streckkoder, och andra informationsbärare, 

kan snabbt och enkelt läsas av och automatiskt registreras i en 

patients journal, vilket gör det möjligt att säkerställa att patienten 

får rätt läkemedel, i rätt dos vid rätt tid och felaktiga produkter 

eller läkemedel kan spåras och tas ur hanteringen.

 Patientnära scanning är det uttryck som nu börjar användas i 

Sverige. Internationellt kallas det för bedside scanning, något 

som bland annat införts i länder som Nederländerna, Frankrike, 

USA, Schweiz och Storbritannien. Med hjälp av det arbetssät-

tet scannas information, från till exempel en streckkod, i det 

patientnära arbetet och informationen kan sedan användas för 

kvalitetssäkring och journalföring. Förutom att möjligheterna till 

identifiering och spårbarhet ökar, elimineras en mängd mänsk-

liga felkällor.

Färre skadas med patientnära scanning 
– Vid en genomgång av Lex Maria-fall på Karolinska Universi-

tetssjukhuset under 2011 uppskattades att elva av fallen, vilket 

motsvarar 15 procent, hade kunnat undvikas med patientnära 

scanning. Ett flertal av fallen handlade om förväxling av patienter, 

läkemedel eller annat vårdmaterial, berättar Elisabeth Ström som 

arbetar med servicetjänster och logistik vid Karolinska Universi-

tetssjukhuset. 

I Norrbottens läns landsting arbetar Mats Johansson, som är 

enhetschef för landstingets service- och stödverksamheter till 

vården. Han ser stora fördelar med att införa en gemensam glo-

bal standard för all verksamhet inom vården. 

– Det finns en mängd olika standarder inom vår verksamhet i 

dag: en för förbrukningsmaterial, en för medicinsk-teknisk utrust-

ning, en för datorer, en för hjälpmedel – och så vidare. Vi får inte 

några synergier och det når inte in i den patientnära vården.

Mats Johansson ser dock att kunskapen och intresset för att ta 

ett större grepp om standardiseringen växer även hos dem som 

arbetar i vården. 

Öka patientsäkerheten
med en gemensam standard

GS1-systemet effektiviserar och förenklar
GS1 är en global branschneutral standardiseringsorganisa-

tion som drivs utan vinstintresse. GS1-systemet möjliggör 

att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identi-

fieras och spåras. Data kan samlas in och överföras auto-

matiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters 

informationssystem. 

– Patientsäkerheten flyttar upp frågan och intresset ökar varje 

dag. När önskemålen kommer från vården ska vi vara beredda att 

kunna erbjuda en etablerad och väl utprovad standard. 

Mats Johansson hoppas också att öppnandet av Nya Karolin-

ska Solna ska innebära ett genombrott i Sverige för standardi-

sering inom vården. Mottot för det nya sjukhuset är ”patienten 

alltid först” och patientsäkerheten är central. Karolinska och ett 

antal landsting i Sverige har ställt sig bakom ett visionsdokument 

om hur arbetet kring standardisering inom vården ska drivas 

vidare med utgångspunkt från GS1-systemet. 

Genom att använda en global standard inom sjukvården kan 

tiotusentals liv räddas och kostnaderna minskas drastiskt. Det 

visar en rapport från McKinsey & Co som presenterades hösten 

2012. Om en global standard används genom hela leveransked-

jan inom sjukvården kan 22 000–43 000 liv räddas årligen. 

– Rapporten visar tydligt de fördelar som vi pekat på när vi 

arbetar för att införa GS1-systemets standarder inom sjukvården 

i Sverige. Det leder till bättre patientsäkerhet och effektiviserar 

verksamheten, och av rapporten framgår att alla i värdekedjan 

vinner på det, säger Tomas Wennebo, ansvarig på GS1 Sweden 

för hälso- och sjukvårdssektorn.

Bilden är en idébild från Nya Karolinska Solna där patientsäkerheten 
ska bli central och genomsyrar alla led. 
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valitet utgår alltid 
från användaren. Men 

till skillnad från för-
ändringsarbete inom 

en bilindustri, där 
bilköparen har ett visst antal bilva-
rianter och valmöjligheter att tycka 
till om, består varje patient i sig av 
miljontals olika varianter. Vårdens 
förändringsarbete blir snabbt mer 
komplext.

Boel Andersson Gäre, barnläkare och 
professor vid Högskolan i Jönköping, 
lyfter fram vikten av att utgå från den 
verklighet man själv är en del av. För att 
lyckas måste man sluta se sig själv som 
ett offer för det system man arbetar i, 
och istället studera, försöka förstå sitt 
lokala system, vad som fungerar bra 
och vad man kan göra bättre. 

– Inom vården är vi medicinskt 
skolade, vi kan de bitarna. Men 
ibland är vi som akvariefi skar som 

inte riktigt ser vattnet de simmar i. 
Det fi nns saker som kan göras bättre, 
om vi tillsammans analyserar orga-
nisation, vårdprocesser, ledarskap, 
medarbetarskap. 

Med ganska enkla kartläggningar av 
de lokala sammanhangen kan man 
hitta områden där små insatser spelar 
stor roll. En källa till att förstå vård-
processer är att kartlägga variation. 
Boel Andersson Gäre berättar om en 
ST-läkare som studerade hur lång tid 
det tog innan diabetespatienter om-
händertogs på en akutmottagning. 
Det visade sig vara allt från mellan en 
och en halv timme upp till sju timmar. 

– Genom att själva, som professio-
nella i vården, ställa frågor om hur det 
fungerar, kan man ganska snart dra 
slutsatser om vad som behöver förbätt-
ras. Ett sätt är att studera hur vården 
fungerar för de nästa tio patienterna.

För att förbättringsarbetet ska 

fungera krävs därför att alla är med 
i processen. En avgörande framtids-
fråga för förbättringsarbetet inom 
vården är läkarnas engagemang.

– Studier har visat att om läkare 
inte är delaktiga fungerar inte för-
bättringsarbetet effektivt och hållbart. 
Drivkraften att göra ett bra jobb för 
patienten fi nns redan hos läkare, men 
det kan vara så att man har fullt upp 
med alla andra krav som ställs.

Däremot varnar Boel Andersson Gäre 
för fällan att bara sätta för stark tro 
till metoder och verktyg. Istället är 
det inställningen och kulturen i 
kombination med goda kunskaper om 
förbättringsmetoder hos vårdteamet 
som avgör om förändringsarbetet 
medför en förbättring.

– Det handlar om att alla inblan-
dade arbetar smartare tillsammans. 

Förutsättningarna för ett bra för-
ändringsarbete kan skapas och stöd-
jas uppifrån i organisationen, men 
måste drivas och ägas i verksamheten 
där vården bedrivs. 

– Det är populärt att tala om att vi 
arbetar i team. Men om de olika de-
larna i teamet inte vet vad de andra 
informerar om, är det då så lyckat ur 
patienters och närståendes perspektiv? 
Teamarbete kräver att man får tid och 
utrymme att utveckla och refl ektera 
över hur teamet kan fungera på bästa 
sätt, och gärna också involvera patien-
ter i den förbättringsprocessen.  ¢

Patienten 
utmanar vården i

FÖRBÄTTRINGSKUNSKAP KUNSKAP
Mentor

Boel Andersson Gäre:

”Läkarna behövs i 
förändringsarbetet”

BOEL 
ANDERSSON 
GÄRE
Barnläkare 
och professor 
vid Högskolan 
i Jönköping.
Lär dig mer 
om förbättrings-
kunskap på: 
www.forbatt-
ringskunskap.se

Allt kvalitetsarbete utgår från 
den man är till för. Och eftersom 
patienter är oerhört mer 
komplexa än vad en tillverkad 
produkt är, blir kvalitetsarbetet 
inom vården också mer komplext. 
Men det behöver inte alltid vara 
så knepigt som man tror.

Text Tove Smeds Foto  Folio/ApelögaVarje patient består av miljontals olika varianter. Därför har förbättrings-
arbetet i vården helt andra utmaningar än till exempel bilindustrin.

K

Fo
to

: J
oh

an
 W

er
ne

r



fter över ett år i Lon-
don och många långa 
arbetsdagar, kom hon 
till Sverige i juli för att 
njuta av några välbe-

hövliga semesterveckor med sin familj 
på Västkusten.

– Det är en fantastisk känsla att ligga 
på klipporna på Hönö i Göteborgs 
skärgård och njuta av solen, havet och 
ledig tid. Det är små enkla saker i till-
varon som jag kommit att uppskatta 
alltmer, säger Frida Dangardt.

Hon är utbildad läkare och har sedan 
2010 en ST-tjänst på barnfysiologen 
vid Drottning Silvias barn- och ung-
domssjukhus i Göteborg. Det var 
dock inte självklart att hon skulle bli 
läkare. Hon började på Chalmers och 
en utbildning till civilingenjör i bio-
teknik. Men utbildningen kändes inte 
rätt och efter drygt två år hoppade 
hon av. En studievägledare uppmunt-
rade henne att söka läkarlinjen, en 
tanke som först kändes främmande.

E

Frida Dangardt är barnfysiolog och gästforskare vid 
University College of London. Nyligen uppmärksammades 
hon för sin forskning om effekten av fysisk aktivitet i 
tidskriften Nature Reviews Cardiology. Hon vill gärna få 
beslutsfattare att se vinsten med ökad motion i befolkningen.

Text Eva Nordin Foto Lisa Irvall

– Jag funderade först på lärare, men 
studievägledaren fi ck mig att tänka 
om. Och det har jag inte ångrat.

Redan under grundutbildningens 
termin sju började hon forska, inspire-
rad av en entusiasmerande barnfysio-
log. Sedan dess har hon kombinerat 
kliniskt arbete med forskning. 

Hennes tidiga arbeten handlade 
om fysisk förmåga hos barn med 
fetma; konditionstester visade att 
barnen hade sämre ork och lägre 
max-hjärtfrekvens än normalviktiga 
barn. Hon utvidgade sedan projektet 
till ett avhandlingsarbete och dispu-
terade 2008 vid Göteborgs universitet. 
Några av resultaten visade att feta barn 
har en begynnande åderförkalkning 
och en försämrad nervstyrning av 
hjärtat, vilket ökar risken att dö i för-
tid av hjärt-kärlsjukdomar och andra 
allvarliga sjukdomar. 

I fjol utsågs hon till stipendiat i folk-
hälsa av AFA Försäkring. Stipendie-
summan var på en miljon kronor, 

vilket gav henne möjlighet att under 
två år forska vid University College 
of London. Inriktningen handlar 
om hur stress och psykisk ohälsa hos 
unga påverkar tidig uppkomst av 
hjärt-kärlsjukdomar. 

Frida Dangardt bor i Barnes, cirka 
en timmes pendelresa från centrala 
London. Hon lämnar hemmet tidigt 
och tvingas stå hela resan på det full-
belamrade tåget, men då passar hon 
på att läsa e-böcker på sin telefon. 

– Jag älskar att läsa, har nästan all-
tid näsan i en bok.

Eftersom Fridas man var tvungen 
att stanna kvar i Göteborg på grund av 
sitt arbete, har Fridas mamma valt att 
följa med till London för att hjälpa till 

–– Jag blev medlem tidigt. Som forskare kan man söka projektbidrag 
och forskningsmedel, och delta på Medicinska riksstämman. Det ger
en unik möjlighet att träffa olika specialiteter, vilket är värdefullt för 

den som ännu inte har valt inriktning. Jag tror också att det är viktigt 
att det fi nns en vetenskapligt inriktad organisation som är med och 
påverkar samhällsutvecklingen.

I Frida Dangardts artikel i Natures Reviews Cardiologi, 25 juni 
2013, skriver hon bland annat att trots de bevisade positiva effekterna 
av träning, saknas effektiva strategier för att främja motion i befolk-
ningen.

Ålder: 36.
Arbete: Som 
barnfysiolog 
och forskare 
vid University 
College of 
London
Familj: Make 
och två barn, 
7 och 13 år
Skulle vilja: 
Ha mer tid
Oroas av: Själv-
upptagenheten 
och egoismen 
som breder ut 
sig i samhället  
Senast lästa 
bok: Oh Dear 
Silvia av Dawn 
French 

FRIDA 
DANGARDT
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”Jag blir ständigt 
påmind om hur bra 
vi har det i Sverige.” 
Få av Linda Dangardts 
kvinnliga kollegor i 
London har barn. 
”Det är för dyrt.”

Därför är jag med i SLS 
Frida Dangardt om medlemskapet

FAKTA

Uppdraget

Frida Dangardt 
Barnfysiolog och forskare

UNIVERSITY COLLEGE OF LONDON

Medlems-
PORTRÄTT

Foto: Colourbox
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”Jag ansökte om så kallat 
associerat medlemskap 
i samband med att jag 
nyligen blev en av allmän-
hetens representanter 
i Etikdelegationen. Det 
kändes då logiskt att bli 

medlem i SLS och få djupare insikt i sällska-
pets arbete. För mig är det oerhört viktigt att 
SLS engagerar sig i de etiska frågorna. I takt 
med förändringar i samhället och kampen om 
resurser till vården, fi nns en uppenbar risk 
att grundläggande humanistiska värderingar 
urholkas och patienterna kommer i skym-
undan. SLS har därför en viktig uppgift i att 
lyfta etiska problem och värderingar som är 
av betydelse för de sjuka, svaga och utsatta 
människor som vården är till för.”

Anders Bremer, ambulanssjuk sköterska, 
forskar inom vårdetik med fokus på ambu-
lanssjukvård. Han har även ett forsknings-
intresse inom hälsa och livskvalitet för 
överlevande efter hjärtstopp.

”Jag gick med i Läkare-
sällskapet för att hålla 
mig uppdaterad och för 
att kunna ta del av den 
utbildning som arrangeras 
av Läkaresällskapet. 
Naturligtvis tycker jag 

att Läkaresällskapet bör, som de redan gjort i 
Levnadsvaneprojektet, satsa på att bidra till att 
levnadsvanor mer och mer blir en naturlig inte-
grerad del i läkarkonsultationen. Det är verkli-
gen en fråga som ligger i tiden. Redan i dag 
görs mycket arbete kring levnadsvanor inom 
vården, men arbetet behöver struktureras och 
kanske även få en mer enhetlig form i hela 
Sverige. Enligt min mening har alla patienter, 
på alla vårdnivåer, rätt till att få kunskap om 
hur levnadsvanorna påverkar hälsan. Dessutom 
bör de erbjudas stöd till att förändra en ohälso-
sam levnadsvana. I mitt dagliga arbete på vård-
centralen ser jag också behovet av att vården 
bör bli mer jämlik. Det är en fråga som jag vill 
att Läkaresällskapet skall driva! Satsningen på 
levnadsvanorna är en del i det arbetet.”

Åsa Thurfjell arbetar på Kista vårdcentral som 
Specialist i Allmänmedicin och är sedan 2013 
en av två sektionsansvariga för Allmänmedicin 
i Läkaresällskapets levnadsvaneprojekt.

VARFÖR ÄR 
DU MED I SLS?
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med barnen som går i Svenska skolan. 

– Tack och lov, jag vet inte hur jag 
hade klarat det annars. 

Nu återstår drygt ett år av sti-
pendietiden och ett fortsatt samar-
bete med bland andra John Dean-
fi eld, professor i barnkardiologi och 
en världsauktoritet inom området 
ateroskleros hos barn och ungdomar. 

– Det är en fantastisk möjlighet. Jag 
arbetar i en miljö med fl era av världens 
främsta forskare och får chansen att 
publicera mig i ledande vetenskapliga 
tidskrifter. I juni stod jag som första 

namn på en artikel publicerad i Nature. 
Det var så klart väldigt roligt.

Arbetsmiljön är dock tuff i Lon-
don, arbetsdagarna är långa och fri-
tiden knapp. Få av Fridas kvinnliga 
kollegor har barn; de tycker att villko-
ren för familjer är fantastiska i Sverige. 

– Det är dyrt att ha barn i England. 
En dagisplats kan kosta 15 000 kronor 
per månad, vilket innebär att många 
kvinnor blir hemmafruar. Nästan 
ingen i mina barns klasser har för-
äldrar där bägge arbetar. Jag blir 
ständigt påmind om hur bra vi har 
det i Sverige.

Frida Dangardt hoppas att hon med 
sin forskning kan vara med och påver-
ka samhällsutvecklingen i positiv rikt-
ning. Det fi nns mycket som beslutsfat-
tare skulle kunna göra för att minska 
skillnader och ojämlikhet i hälsa.

– Det är inte acceptabelt att vården 
är ojämlik, att det fi nns skillnader i 
hälsa beroende på var man bor eller 
vilken utbildning man har. Kan jag 
med min forskning påverka besluts-
fattare att skapa bättre förutsättningar 
för barns hälsa, är jag väldigt nöjd. ¢

”Kan jag med 
min forskning 
påverka 
beslutsfattare 
att skapa bättre 
förutsättningar 
för barns hälsa, 
är jag väldigt 
nöjd.”
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Den 16 maj 2013 bjöd 
Kandidatföreningen i Linköping 
in läkarstudenter till en kväll om 
medicinsk simulatorträning. Fokus 
var att hands-on prova att gastro-
skopera, koloskopera och laparo-
skopera. Simulatorerna tillhandahölls 
av Clinicum Östergötland (Simule-
ringscenter Östergötlands lands-
ting) i dess lokaler i Linköping. Till 
detta tillfälle bjöds Mattias Ekstedt 
(Gastroenterolog) in och handledde 
studenterna i gastro- och koloskopi. 
Mattias Ekstedt höll avslutningsvis 
också i en diskussion kring gastro-
intestinala sjukdomar, där skopi har 
en viktig roll i handläggningen.

Läkarstudenter ska inte gastrosko-
pera patienter under sin grundutbild-
ning, men många frågor blir mycket 
intressantare om man redan tidigt 
får en taktil relation till endoskopi, vil-
ket ökar förståelsen för endoskopins 
möjligheter och begränsningar.

Det är viktigt att läkarstudenter får 
träna praktiska färdigheter, då dessa 
inte går att lära sig enbart på teoretisk 
väg. I dagens sjukvård är tempot högt; 
att lära upp en kortvarig besökare från 
grunden är inte en önskvärd situation 
för studentens handledare. Vi är över-
tygade om att tillgång till verktyg för 
klinisk träning under studietiden kan 
inspirera unga läkare att redan tidigt 
i karriären fi nslipa de tekniker som 
utgör en viktig del av vården. 

Kandidatföreningen i Linköping
Joel Johansson, Christofer Sahin 
och Hannes Gerhardsson

Enligt med kand Maria Leffl er från Lund diskuteras inte alkohol-
konsumtion i någon större utsträckning under utbildningen, 
trots att 1 miljon svenskar beräknas ha ett riskbruk. Det skulle 
behövas mer kunskap om hur man kan påverka sin egen hälsa.

Vilken roll tror du att alkohol-
konsumtionen spelar för folkhälsan?

– Alkohol verkar ha både positiva 
och negativa effekter hälsomässigt och 
i egenskap av påverkbar hälsofaktor 
förtjänar alkoholen absolut sin upp-
märksamhet inom folkhälsan. Det är 
känt att en överkonsumtion av alkohol 
har negativa effekter på fysisk, mental 
och social hälsa, men det verkar svårt 
att veta var gränsen går. Faktorerna 
som bidrar till att vissa individer anam-
mar ett skadligt dryckesmönster är 
säkert otaliga. Självmedicinering och 
hög normalkonsumtion i omgivningen 
är bland de lömskaste i mina ögon.

Vad är din åsikt om 
alkoholmonopolet i Sverige?

– Jag har inget emot det, även om 
det hade varit bekvämt att kunna hand-
la efter klockan 15 en lördag eller köpa 
direkt från mikrobryggerierna. 

– Det är svårt att förutspå vad en 
nedläggning skulle innebära, kortsiktigt 
som långsiktigt. Frågan är vad man vill 
skydda; speciellt känsliga grupper eller 
allmänhetens valmöjligheter vad gäller 
tillgång och utbud? 

Vad anser du om alkoholreklam-
förbudet på tv? Är det rätt och riktigt?

– Inget jag direkt saknar. Jag är 
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Utbildningens
känsliga frågor

LÄKARSTUDENTER TYCKER TILLLÄKAREN

En simulerad 

kväll i Linköping

Tisdagsdebat-
terna fortsätter 
i Läkaresäll-
skapets hus 
på Klara Östra 
Kyrkogata 10. 
Sammankoms-
terna är öppna 
föreläsningar 
eller debatter. 
De är gratis och 
öppna för alla. 
Ingen föranmälan 
behövs.

MISSA 
INTE

Kandidat-

Forskaraspirantprogrammet är en 
satsning från medicinska fakulteten vid 
Umeå universitet för att få fl er läkar- 
och tandläkarstudenter intresserade av 
forskarutbildning. Under två till tre år 
erbjuds deltagarna anpassade forskar-

utbildningskurser. Huvudinslaget är en 
projektdel, där studenterna får hjälp att 
hitta en handledare och kopplas till ett 
pågående forskningsprojekt till vilket 
de introduceras både teoretiskt och 
praktiskt. Över sommaren ges möjlighet 

till två månaders stipendiefi nansierat 
arbete i projektet, som redovisas vid 
ett årligt seminarium. Utöver detta 
arrangeras motiverande aktiviteter 
för att öka intresset för medicinsk 
forskning.

UTBILDNINGSNYTT

KANDIDAT, BEREDD?
ALKOHOL ETT FOLKHÄLSOPROBLEM

”Hoppas vi får lära oss olika samtalstekniker för att kunna diskutera livsstilsförändringar.”

Text Ida Sundberg Foto Gugge Zelander (porträtt), Folio/Alexander Ruas

och Hannes Gerhardsson

Forsk
satsn
Umeå
och ta
forska
erbjud

UTB



osäker på om effekterna på konsumtion 
gäller mängd eller märken. Det hade varit 
intressant att se konsekvenserna av ett 
införande i ett land där det tidigare va-
rit tillåtet. Huruvida det är rätt och rik-
tigt beror delvis på om man anser att 
alkohol är en vara som vilken annan.

Diskuteras alkoholkonsumtion som ett 
folkhälsoproblem i utbildningen? Vad 
sägs? Och om inget sägs – tycker du att 
något borde sägas?

– Inte i någon större utsträckning 
hittills, men senare har vi en kurs i 
beroende lära. Kanske dyker det upp 
inom psykiatrin eller kursen ”Individ 
och samhälle”. 

– Som läkare ska man kunna infor-
mera om hur man kan påverka sin egen 
hälsa och då är det skönt att ha med 
sig lite fakta, statistik och hjälpinstans-
kännedom. Dock tror jag att mycket 
av preventionsarbetet ligger i att infor-
mera på ett tidigt stadium, innan egna 
mönster har etablerats. Jag undrar 
om det inte borde införas en minikurs 
i hälsokunskap. 

– Hoppas även att vi får lära oss 
mer om hur man fångar upp problem 
och att vi får lära oss olika samtalstek-
niker gällande livsstilsförändringar. ¢

Undrar om det inte 
borde införas en minikurs 

i hälsokunskap under 
utbildningstiden.

”
Märta Leffl er ”

Märta Leffl er, 
Med kand från Lund

Ofta vet vi vad som krävs för större patientsäkerhet, speciellt om vi 
vågar och vill lära oss av tidigare misstag. Men vården är en kom-
plex organisation, och det är svårt att genomföra de åtgärder och 

systemförändringar som vi vet minskar antalet skador. Rapporten 
från England visar att ledarskapet har en viktig roll i detta.

– Under patientsäkerhetsdagen kommer vi att diskutera vad den 
engelska vårdskandalen kan lära svensk sjukvård. Jag hoppas att 
många som sitter i sjukvårdsledningar på olika nivåer kommer och 
deltar i diskussionen, säger professor Hans Rutberg.

Angelägen
 heldag på SLS

OM PATIENTSÄKERHET HUS
Vårt

Engelsk 
vårdskandal

issförhållanden vid 
det engelska sjukhu-
set Stafford har väckt 
stor uppmärksamhet 

i Storbritannien. Mellan år 2005 och 
2008 var kvaliteten på vården så låg att 
det ledde till att ett stort antal patienter 
fi ck undermålig vård och att sjukhus-
mortaliteten låg över den förväntade. 

Rapporten om missförhållandena var 
så allvarlig, att premiärminister David 
Cameron gav i uppdrag till 16 patient-
säkerhetsexperter från England och 
USA att ta fram en handlingsplan för 
förbättrad patientsäkerhet. 

– Trots att det inträffade skedde i ett 
annat land, med ett annat sjukvårds-
system, kan svensk hälso- och sjukvård 
dra viss lärdom av det inträffade. Det 
utredaren ser som främsta orsaken till 
skandalen, är att ledningen inriktat sig 
på affärsmässiga aspekter av sjukhus-
driften och inte satt patienternas behov 
i fokus, säger professor Hans Rutberg, 
vid Hälsouniversitetet i Linköping.  ¢

Föreläsare: 
Professor Per 
Erik Ellström, 
LiU. Chefl äkare 
Pelle Gustafson,  
LÖF. Professor 
Lars Wallin, Hög-
skolan Dalarna. 
Doktorand Ann-
Charlott Norman, 
Linnéuniversite-
tet. Professor 
Hans Rutberg, 
Hälsouniversite-
tet Linköping.

Tid: Fredagen 
den 27/9 
kl. 10–16 
Plats: Svenska 
Läkaresällskapet, 
Klara Östra 
Kyrkogata 10, 
Stockholm

Anmälan till 
agneta.ohlson
@sls.se, tel. 
08-440 88 75.

– Vad kan svensk sjukvård lära sig?

Text Ulrica Segersten Foto iStockphoto

M

”Ett löfte att lära
– en plikt att handla”
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27/9
PATIENT-
SÄKERHETS-
DAGEN
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iffrorna var extrema. 
Aldrig tidigare hade 
någon beskrivit ett så 
starkt samband mel-
lan arv och miljö: pa-

tienter med en viss specifi k genetisk 
riskfaktor löpte 15 gånger så hög risk 
att utveckla RF-positiv ledgångsreu-
matism, om de var rökare. Tidigare 
hade de amerikanska forskarna Win-
chester och Gregersen på 1980-talet 
visat att patienter som bar på så kal-
lade HLA-genförändringar löpte ökad 
risken för reumatoid artrit, RA.

Nu kunde Klareskog och hans 
kollegor dessutom visa att kopp-
lingen mellan gener och rökning 
ökade ytterligare om patienterna bar 

på antikroppar mot så kallade citrul-
linerade proteiner. Dessa proteiner 
hittades i höga mängder i lungorna 
hos rökare.

– RA kan alltså börja som en rök-
skada i lungorna, kanske även i andra 
organ. Vi såg att om ingen rökte skulle 
en tredjedel av alla fall av autoimmuna 
formen av RA kunna undvikas, kon-
staterar Lars Klareskog.

Lars Klareskog började inom social-
medicin. Efter ett tag väcktes intres-
set för de molekyler som spelar en av-
görande roll för att kroppen behåller 
ett transplanterat organ. 

– Det visade sig att dessa moleky-
ler och deras variationer gav en ökad 

mottagning för autoimmuna sjuk-
domar, som RA. 

Då, i början av 80-talet, var det 
inte mycket man kunde göra för att 
motverka förtvinade leder och ben-
påbyggnad. Klareskog fl yttade sin 
forskning till Karolinska Institutet 
och startade ett samarbete med kli-
nikchefen Bo Ringertz och kollegan 
Staffan Lindblad. Tillsammans med 
kollegor från hela landet byggde de 
upp ett patientregister över reumati-
kerpatienterna och det gav möjlighet 
att studera den molekylära basen för 
uppkomst av RA.

– Vi lärde oss tidigt att olika möss 
svarar olika på behandlingarna, och 
insåg att det gäller även människor. 

Miljön 
viktig för forskningsgenombrott
För första gången någonsin får en svensk forskare Crafoordpriset 
i polyartrit. Lars Klareskog, professor i reumatologi vid Karolinska 
Institutet, delar äran med två amerikanska forskare, Robert 
Winchester och Peter Gregersen. 

Text Tove Smeds Illustration David Marklund

S
LARS 
KLARESKOG
Professor i 
reumatologi vid 
institutionen för 
medicin, KI, och 
mottagare av det 
prestigefyllda 
Craaford-priset 
i polyartrit.
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Under 80-talet blev vi duktiga på att 
behandla mössen och hoppet om att 
kunna göra detsamma med män-
niskor som drabbades av RA var stort.

Samtidigt som de svenska forskarna 
arbetade på med musmodellerna, in-
tresserade sig forskare i England för 
cytokiner och TNF-faktorn. Så föd-
des idén om en antikropp som skulle 

blockera TNF. De nya biologiska 
läkemedlen introducerades i kliniskt 
rutinbruk i slutet av 90-talet och 
för bättrade livet för många av RA-
patienterna. Tröttheten försvann, 
lederna blev rörligare och smärtor 
lindrades. 

– Terapierna för patienter med 
artrit har förändrats enormt. Inte 
bara med tanke på de nya läkemed-
len, utan för att vi i dag lärt oss att 
använda de gamla läkemedlen smar-
tare. Nyckeln är snabb behandling 
och noggrann uppföljning, då kan 
de traditionella läkemedlen ha bättre 
effekt än vad vi först trodde.

Lars Klareskog är noga med att 
betona att det är många forskare som 
varit involverade i arbetet, inte minst 
miljömedicinaren Lars Alfredsson.

– Han visste hur man epidemiolo-
giskt skulle sätta upp studierna och 
kunde miljöexposition. När vi sedan 
kopplade med genetikern Leonid 
Padyukov blev det riktigt spännande.

På samma sätt som miljön alltså kan 
ha en avgörande roll vid RA, har mil-
jön vid Karolinska Institutet haft en 
avgörande roll för forskningsgenom-
brotten. Lars Klareskog och hans 
kol legor kan praktiskt taget springa 
fram och tillbaka mellan forsknings-
laboratoriet vid Centrum för Mole-
kylär Medicin och vården på Karo-
linska sjukhuset.

– För att bedriva kvalitativ forsk-
ning som kommer patienterna till 
nytta, behöver man skapa miljöer där 
man sammanför forskning med kli-
nisk verksamhet. Det är egentligen 

uppenbart, men sker dessvärre inte 
systematiskt. 

– Jag tror att vi i Sverige kan bli 
ännu bättre på att utnyttja den enor-
ma möjlighet som patientregistren 
medför, inte bara när det gäller reu-
matiska sjukdomar. Men man ska 
komma ihåg att dessa inte är till för 
forskarna, de ska vara användbara i 
den kliniska vardagen på ett sätt så 
att vården tjänar på att använda dem, 
säger Lars Klareskog. 

Även om många RA-patienter i dag 
får bra hjälp av de biologiska medici-
nerna, är det fortfarande många som 
inte helt återgår till en normal till-
varo. På sikt kanske ett vaccin mot 
ledgångsreumatism kan bli möjligt, 
liknande vaccinet mot polio. 

– Den största utmaningen nu är 
att identifi era specifi ka immunreak-
tioner och lära oss att reglera dessa. 
Dagens terapier är mycket bättre än 
gårdagens, men de är fortfarande 
grova och inte botande i allmänhet, 
säger Lars Klareskog. 

Karin Lundberg forskar i Lars 
Klareskogs grupp vid Karolinska 
Institutet, där hon bland annat stu-
derar kopplingen mellan kronisk 
parodontit och RA. Hypotesen är att 
bakterien Porphyromonas gingivalis 
kan citrullinera proteiner i munhålan 

KARIN 
LUNDBERG,
som forskar i 
Lars Klareskogs 
grupp vid Karo-
linska Institutet, 
ser ljust på 
framtiden inom 
svensk reumato-
logisk forskning.

”För att bedriva 
kvalitativ 
forskning 
behöver man 
skapa miljöer 
där man 
sammanför 
forskning 
med klinisk 
verksamhet.”

u
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Lars Klareskog, Robert Winchester och Peter Gregersen tilldelas 
priset ”för deras upptäckter rörande betydelsen av olika ärftliga 
faktorer och deras samverkan med omgivningsfaktorer för upp-
komst, diagnos och klinisk handläggning av reumatoid artrit”. 

Tillsammans har de visat hur gener och 
omgivningsfaktorer, som rökning, 
samverkar i uppkomsten av reumatoid 
artrit, RA. Resultaten kan nu användas 
både för bättre prevention och för 
utveckling av nya terapier mot RA.

Källa: Kungliga Vetenskapsakademiens hemsida. 

FAKTA

Anna Rudin, 

Svensk 

Reumatologisk 

förening:

och aktivera immunsys-
temet hos individer med 
viss genetisk uppsättning. 
Detta leder i sin tur till en 
infl ammatorisk kaskad och ut-
veckling av kronisk RA. 

– Så länge patienter och 
sjukvårdspersonal får möjlig-
heten att vara en aktiv del i 
forskningen, och så länge det fi nns 
långsiktiga forskningsanslag och an-
ställningsformer – även för yngre/
mindre etablerade forskare – ser 
jag ljust på framtiden inom svensk 
reumatologisk forskning.  �

Crafoordpriset 2013

Svensk reumatologisk forsk-
ning har en unik position med sina 
kvalitetsregister och biobanker 
som kan kopplas till andra natio-
nella register. Enligt Anna Rudin, 
vetenskaplig sekreterare vid 
Svensk Reumatologisk förening, 
står sig den svenska forskningen 
väl internationellt, mycket på 
grund av dessa förutsättningar:

– Vi har inte bara data från 
register och biobanker, utan 
också förhållandevis många 
forskande läkare som skaffat sig 
basvetenskaplig kompetens på 
laboratorium om immunologi och 
infl ammation. Samarbetet mellan 
kliniska specialister med och utan 
grundvetenskaplig immunologisk 
kompetens och forskare i epidemi-
ologi och genetik är en styrka för 
svensk reumatologisk forskning.

Anna Rudin skulle gärna se att 
allt fl er läkare med reumatologiskt 
intresse startar sin forskarutbild-
ning tidigt under karriären.

– Det tar många år att lära sig 
bli en kompetent forskare. Startar 
man inte tidigt är det svårare att 
hinna utvecklas till forskargrupps-
ledare. Dessutom är forskar-
utbildningen en fördel när man 
ska behandla patienterna.

”Starta forskar-
utbildningen i tid”
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Global Health
Beyond 2015

VAD HÄNDER NU?HUS
Vårt

STOCKHOLMSDEKLARATIONEN
– utmanar regeringar, näringsliv, utbildningsinstitut och allmänhet

Som ett resultat av den uppmärk-
sammade konferensen ”Global Health 
beyond 2015” som hölls i april i år, har 
Svenska Läkaresällskapet publicerat 
dokumentet ”Stockholmsdeklarationen 
för global hälsa” (The Stockholm Decla-
ration for Global Health). 

Men vad händer nu? 
 

Syftet med Stockholmsdeklarationen 
för global hälsa är att få beslutsfattare 
att fokusera på global hälsa, globala 
partnerskap och tvärvetenskapliga 
samarbeten. Dokumentet uppmanar 
regeringar, beslutsfattare, utbildnings-
institut, näringsliv och allmänhet att 
ta den globala hälsan på allvar. 

– Hälsa är en mänsklig rättighet och 
god hälsa känner inga landsgränser. 
Därför är det med stolthet vi publicerar 
dokumentet och tillika handlingsplanen 
Stockholmsdeklarationen för global 
hälsa, säger Peter Friberg, ordförande i 
Svenska Läkaresällskapet. 

Dokumentet är unikt då det produ-
cerats genom att öppna till offentlig 
dialog mellan åhörare, föreläsare, fors-
kare, studenter och experter under kon-

ferensdagarna i april. Bland annat tog 
man till vara de över 1 700 tweets via 
hashtag #GH2015, interaktiva kommen-
tarer och frågor från över tusen talet 
åhörare och nästan lika många delta-
gare via direktsänd webcast, liksom 
fortsatta onlinediskussioner via sociala 
forum. Dokumentet publicerades den 
15 juni i tidskriften The Lancet.

Arbetet inom Svenska Läkaresäll-
skapet för global hälsa fortsätter för att 

Stockholms deklarationen i korthet:

De frågor som 
behandlades under 
Global Health-mötet 
har fått ett ramverk 
genom Stockholms-
deklarationen. 
Deklarationen ger 
SLS möjlighet till 
ett fortsatt inten-
sivt arbete för att 
konkretisera inne-
hållet och ta detta 
vidare.

BLICKEN 
FRAMÅT

punkterna ska bli förverkligade. Nästa 
hållpunkt är att global hälsa kommer 
att diskuteras under ett fl ertal program-
punkter vid Medicinska riksstämman den 
5–6 dec 2013 på Stockholm Waterfront 
Congress Centre.

The Stockholm Declaration for Global 
Health publicerad i The Lancet hittar 
du på: www.thelancet.com Vol 381 
June 15, 2013 ¢

1.  KOPPLA IHOP PÅGÅENDE PROGRAM MED NYA PROGRAM
Se till att utvecklingsagendan efter 2015 bygger på nuvarande 
millenniemål, är universell och tar hänsyn till kommande utmaningar. 
Där ingår bland annat socioekonomiska och könsmässiga ojämlikheter, 
icke-kommunicerbara sjuk domar och klimatförändringar (inklusive 
hot mot mat- och vattensäkerheten).

2.  SKAPA STARKARE LEDARSKAP OCH ANSVARSKÄNNANDE 
SÅ ATT HÄLSAN STÅR I FOKUS FÖR UTVECKLINGEN
Säkerställa att hälsan är ett samlande tema med hög profi l 
i utvecklingsagendan efter 2015, så att den kan fungera 
som en katalysator för mänskliga rättigheter och global 
solidaritet, och att lämpliga mekanismer för ansvarighet 
och professionellt ledarskap upprättas för globala och 

nationella åtaganden.

3.  BYGGA UPP KAPACITETEN OCH INVESTERA I HÄLSA
Investera i ledarskap för global hälsa genom utbildning från grund-
skola till universitet, och ge allmänheten möjlighet att engagera sig 
genom att skapa nätverk för sektorövergripande och tvärvetenskaplig 
forskning och åtgärder kring global hälsa.

4.  UTNYTTJA MÖJLIGHETER OCH SYNERGIER
Identifi era och utnyttja möjligheterna att applicera effektiva demokra-
tiska principer på pågående hälsoprogram, våld, klimatförändringar 
och andra nya utmaningar, för att få hållbara sociala, miljömässiga 
och ekonomiska kort- och långsiktiga resultat för både den offentliga 
och privata sektorn. Leta efter synergier, som gemensamma 
hälso- och klimatfördelar, som ger dubbla resultat.
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globalhealth-beyond2015.se kan du följa 

arbetet.
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S T O C K H O L M  –  U P P S A L A  –  VÄ S T E R Å S  –  M A L M Ö  Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet (ISO 9001 och ISO14001)

Dialog med radiolog
I den dagliga kontakten mellan våra radiologer 
och remittenter har vi fått önskemål om e-remiss 
för ett enklare och smidigare remissförfarande. 
Därför erbjuder vi nu, i samarbete med Info-
Solutions, möjligheten att skicka e-remisser 
via LabPortalen. Det är en webbaserad tjänst 
för elektroniska remisser och svar och innebär 
många tidsbesparande fördelar, jämfört med 
traditionell remisshantering på papper.  

Läs mer på www.medicinskrontgen.se. 

GLOBAL HEALTH – BEYOND 2015

”Om vi vill förbättra 
hälsotillståndet i världen 
och bekämpa ojämlikhet, 
måste vi börja med att 
förstå den enskilda patien-
tens hälsostatus och vilka 
resultat vården skapar. 
Det fi nns anmärkningsvärt 

stora resultatskillnader både inom och mellan 
länder, som inte kan förklaras med skillnader i 
resurser. Genom att mäta förväntade resultat 
som har betydelse för den individuella patien-
ten, speciellt i kombination med öppenhet och 
utbyte av bästa praxis, kan stora förbättringar 
uppnås. Fokusera på värdebaserad vård, inves-
tera i forskning och implementera kunskapen 
samtidigt som kvaliteten mäts.”

CARL BENNET
Carl Bennet AB

MARIAM CLAESON
Bill and Melinda Gates Foundation

LIS ABAZI 
Ordförande i SLS Kandidat förening

”Samtidigt som vi 
behöver en handlings-
plan mot fattigdom 
behöver vi även en för 
de icke smittsamma 
sjukdomarna (NCDs). 
Sedan är det viktigt 
att Stockholmsdekla-

rationen som koncept, och tankarna om 
hur vi vill att världen ska utvecklas, når ut 
till allmänheten. Oavsett vad man arbetar 
som, teknolog eller jurist, kan man arbeta 
för den globala hälsan. Det är inte bara en 
yrkeskår som ska lösa detta, den globala 
hälsan kräver engagemang både innanför 
och utanför sjukhusväggarna. Det gäller 
bara att man hittar steget framåt.”

”Hur ska vi gå vidare 
med alla idéer? Jag håller 
med om att det handlar 
om friska skogar, friska 
människor och friska hav. 
Det är inte något vi kan 
kompromissa med. Och 
det är därför vi måste 

vara djärva. Vi behöver våga störa och göra det 
med hög röst. Om du har en hög röst och kopp-
lar det med evidens – blir det kraftfullt. Vi hade 
en del målsättningar för millenniemålen som 
var okej, ramverket var något vagt, men vi såg 
till att mejsla ut mätbara målsättningar som var 
väldefi nierade och aktionsinriktade. Vi behöver 
mätbara mål för att kunna hålla oss själva och 
regeringar ansvariga om inget görs.” 

Fo
to

: P
är

 R
ön

nb
er

g

Fo
to

: V
in

ce
nt

 C
la

es
on

Fo
to

: I
da

 S
un

db
er

g



18

PLATS
Mötes-

Medicinska
riksstämman

PROGRAM 2013
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Under Riksstämman fortsätter diskussionen som startade med DN-journalisten 
Maciej Zarembas artikelserie om New Public Management (NPM) på symposiet 
NEW PUBLIC MANAGEMENT – varför blev det så här och vad gör vi nu?

Medverkande: Karl Sallin, Svenska Läkaresällskapets nämnd och delegation för 
medicinsk etik • Maciej Zaremba som ger en redogörelse för huvuddragen i sin 
analys och de reaktioner han fått • Statsvetaren Shirin Ahlbäck Öberg belyser 
bakgrund och framväxt • Organisationsforskaren Mats Tyrstrup redogör för 

svårigheter i att organisera sjukvården utifrån industrialismens ideal; stor-
skalighet och fragmentering • Märit Halmin, en av initiativtagarna till 

”Läkaruppropet”, redovisar sin verklighetsbeskrivning och mottagna 
reaktioner. Välkommen!

Diskussionen fortsätter

Foto: White

Här hittar du ett litet urval av 
de 150 programpunkterna. Se 
www.riksstamman.se för mer info.

TORSDAGEN DEN 5 DECEMBER
•  ADHD + Stegvis vård = möjligheten 

för barn, familj, skola och vi i vården 
att bli vinnare.

•  Alkohol – en fråga för hela sjukvården!
•  Allt du alltid velat veta om yrsel – men 

inte vågar fråga om!
•  Att komplettera sin kliniska kompe-

tens med förbättringskunskap 
– möjligt, viktigt, roligt?

•  Förebyggande av plötslig spädbarnsdöd.
•  Internationella och nordiska skillnader 

i canceröverlevnad – vad beror det på?

•  Lungan och dess betydelse vid 
systemisk infl ammatorisk sjukdom.

•  Makroskopisk hematuri – ett viktigt 
symtom som inte alltid handläggs 
på rätt sätt.

•  New Public Management – professio-
nens död? Hur går vi vidare nu?

•  Nya riktlinjer för psykiatrisk tvångsvård.
•  När 1+1=3; möjligheter med radio-

logiska hybridtekniker.
•  Ordnat införande/strukturerad upp-

följning av läkemedel – vem har nytta 
av det?

•  Osteoporos – diagnostik och behand-
ling vid annan kronisk sjukdom.

•  Ryggsmärtan – är den infl ammatorisk?
•  Rökstopp kring operation – hur går 

det?
•  Spinala skador och tillstånd med 

akut neurologiskt bortfall – utredning, 
differentialdiagnos och behandling.

•  Systemsyn och individuellt ansvar 
– går de att förena?

•  Traumaomhändertagande i Sverige 
– var står vi och vart vill vi?

•  Vem gör vad i morgondagens cancer-
vård? En tvärprofessionell utmaning.

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 5–6 DECEMBER

TVÅ DAGARS FORTBILDNING
150 programpunkter på det vetenskapliga programmet*

skäl att gå 
på Medicinska 
riksstämman i år
Sveriges största tvärdisciplinära 
mötesplats för läkares fortbildning 
ger det viktiga helhetsperspektiv 
som alla läkare behöver ha – för 
patientens bästa.
Unikt vetenskapligt program
Välj mellan 150 programpunkter 
under två dagar.
Vi erbjuder deltagarcertifi kat 
= en investering i din egen framtid 
(nytt för i år).
Du som deltagare påverkar
framtidens hälso- och sjukvård
genom att bidra med insikter och
kunskap till diskussionerna.
Du kan lära av internationella
och svenska gästföreläsare, och ta
del av färska forskningsrapporter.
Du har möjlighet att träffa
kollegor från hela landet och utbyta 
kunskaper.
Ta del av branschnyheter
på utställningen.
Kostnadseffektiv fortbildning
och en investering för din arbets-
givare, som har möjlighet att 
betala kongressavgiften.
Lätt att ta sig dit
I år träffas vi på Stockholm 
Waterfront mitt i city.
Riksstämman fi rar 70 år
Vi ses på jubileumsfesten
torsdagen den 5 december!

Boka in 

Medicinska 

riksstämman 

5–6 december 

på Stockholm 

Waterfront 

Congress 

Centre

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Levnadsvaneprojektet arrangerar fl era 
symposier under Riksstämman, exempel-
vis: Dans för hälsan, Ska vi ge råd om mat 
och i så fall vilka?, Levnadsvanor: Hur når vi 
dem som har störst behov? med fl era.



BARBRO FRIDÉN, Sjukhus-
direktör, Sahlgrens ka 
Universitetssjukhuset
1. Riksstämman är det enda 
vetenskapliga mötet för läkare 
där man både har möjlighet att 

fördjupa sig i sin specialitet och dessutom kunna 
bredda sitt medicinska kunnande. Man kan få värde-
fulla inspel från andra kunskapsområden och nya 
perspektiv på den egna verksamheten. En annan 
viktig del av programmet är de certifi erade kurserna.
2. Styrningen av sjukvården måste orienteras mot 
värdeskapande aktiviteter och fortsatt utveckling 
av forskning. Det kräver att den medicinska profes-
sionen tar ett stort ansvar i ledning, styrning och 
utveckling av vården.

Hallå där ...

NASIM FARROKHNIA, 
Verksamhetschef 
Södersjukhuset
1. Bredden i kunskapsutbyte 
och mötesforum är värdefullt 
eftersom Riksstämman ger möj-

lighet till förkovran och kommunikation såväl inom 
som över specialitetsgränserna.
2. Ledarskapet eftersom det påverkar både 
patientsäkerhet, kvalitet och arbetsmiljö. Profes-
sionen behöver vara engagerad och driva vårdens 
lednings- och utvecklingsfrågor.

LENNART PERSSON,
Sjukhusdirektör,

 Akademiska sjukhuset 
1. Riksstämman fyller främst 
en funktion som arena för över-
gripande sjukvårdspolitiska 

och sjukvårdsorganisatoriska diskussioner på 
nationell nivå. 
2. En av de viktigaste frågorna för Sveriges läkare 
tror jag är hur man ska förhålla sig till den snabba 
strukturförändring som sker inom sjukvården. Det 
kan gälla övergripande organisatoriska förändringar, 
huvudmannaskap, centralisering av vård med mera.

OLLE LARKÖ, 
Dekanus vid 
Sahlgrenska akademin
1. Samlingsplats för Sveriges 
läkare. Forum för policyfrågor.
2. CME (Continuous Medical 

Education). SLS skulle kunna koordinera detta i 
samarbete med de medicinska fakulteterna. 

1.  Vilken roll fyller Medicinska 
riksstämman för Sveriges läkare?

2.  Vilken övergripande, gemensam fråga 
för Sveriges läkare tycker du är mest 
angelägen just nu?

MISSA INTE UGIAS AM ACESEQUATUS DOLOREMSVERIGES STÖRSTA TVÄRDISCIPLINÄRA MÖTESPLATS FÖR LÄKARES FORTBILDNING

•  Vem överlever? Vad händer med sjuk-
domsspecifi ka register när det kom-
mer ett nationellt primärvårdsregister?

Kurser
•  Framtidens specialistläkare
•  Medicinskt-etiskt beslutsfattande
•  Sexologi för ST-läkare
•  Vårdskada eller ej – det rör faktiskt dig!

FREDAGEN DEN 6 DECEMBER 
•  Bästa vården för de mest sjuka äldre 

– hur går vi vidare?
•  Dags för en mer hälsofrämjande 

läkarutbildning?
•  eLäkkonst – hur ska patienterna 

och professionen få nytta av IT?
•  Hjärtsviktsbehandling bortom ACE- 

hämmare och Betablockad.
•  Hur kan diabetesvården förbättras 

och bli mera jämlik?
•  Kan det vara något jag äter? Orsakas 

eksem av allergi? Hur ska eksem 
utredas?

•  Klimat och hälsa.
•  Läkarnas bidrag i att minska ojämlik-

het i hälsa.
•  Läkarutbildningen i Sverige 1613–2013.
•  Läkemedelsbehandling vid nedsatt 

njurfunktion.
•  Mindfulness.
•  Munnen – en del av kroppen.
•  Nationella självskadeprojektet.

•  Nya internationella riktlinjer för KOL-
vården – vad betyder det för Sverige?

•  Ohälsosamma matvanor: Nya rekom-
mendationer, ny utbildning och hur 
kan vi samarbeta?

•  Psykiatrin och primärvården.
•  Sammanhållen vård för äldre 

– ett ouppnåeligt mål?
•  Sjukvård för hemlösa – erfarenheter 

efter 12 års verksamhet bland 
hemlösa i Stockholm.

•  Surrogatmoderskap – exploatering 
eller altruism?

•  Transplantation hos barn: tvärdisci-
plinärt samarbete i högsta grad.

•  Vem ska få antibiotika om 5 år? 
•  Virus som ger cancer och virus som 

dödar cancer.

Kurser
•  Två vägar att höja läkares kompetens 

i konsultation och i mötet med patien-
ter – Patient-centrerad kommunikation 
och Balint-grupparbete – fortbildnings-
metoder för tryggare och säkrare 
patientmöten.

•  Utbildning för chefl äkare/anmälnings-
ansvariga läkare med syfte att tydlig-
göra och utveckla chefl äkarrollen i 
arbetet med att förbättra patient-
säkerheten i svensk sjukvård.

* Programmet är fortfarande preliminärt
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Anmälan, kongressavgifter och 
annan info hittar du på 
www.riksstamman.se

Riksstämman utgör en 

fantastisk möjlighet till 

uppdatering av vetenskapliga 

fynd som underlättar i klinikers 

vardag för patientens bästa.

”
Catarina Almqvist Malmros, ordförande, 

delegationen för Medicinska riksstämman

FRAMTIDENS specialistläkare (FSL) bjuder på en fulllmatad ST-dag på 
Riksstämman. Fyra undervisningsblock fokuserar kring ledarskap, vetenskap/
kvalitet, utvärdering och kommunikation. (NYHET!)

”Specialistdagen

Följ och diskutera:

#rix2013

/medicinskariksstamman

mmet är fortfarande preeliminärt

en 

till 

ga

ers 

sta.
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nder de två år då hon var FN:s särskilda sändebud för att 
bekämpa sexuellt våld i beväpnade konfl ikter, reste hon runt 
i krigszoner i fl era länder, bland andra i Kongo, Elfenbens-
kusten och Guinea.

– Jag träffade tusentals misshandlade och våldtagna 
offer. Kvinnorna var i majoritet, men även män och pojkar 
hade utsatts för våldtäkter och sexuell tortyr.

Hon lyssnade på deras berättelser som ofta liknade 
varandras: ”När männen kom, hade vi varit och hämtat 
ved”, ”jag var på väg till marknaden”, ”min syster och jag 
hämtade vatten”. De var berättelser om de oskyldigas och 
obeväpnades vardag som plötsligt förvandlades till en mar-
dröm när de blev utsatta för utstuderat våld och lidande.

– När människors liv slås i spillror på det här sättet, 
får det konsekvenser för lång tid framöver. Det är inte 
bara individerna som drabbas, utan hela familjer och 
samhällen. Fysiska skador, ofta hiv-smitta, psykiska 
problem som depressioner och sociala konsekvenser som 
skambeläggande och utstötning från gemenskapen, gör 
att kvinnorna inte kan bidra till familjens försörjning som 
tidigare. Och det som hänt dem får de inte ens prata om.

Margot Wallström säger att det är hög tid att bryta 
historiens största tystnad och kartlägga samt rappor-
tera de här brotten som skapar djupa ärr, och utgör ett 
stort hinder för utveckling och välstånd i krigshärjade 
regioner. Hon och hennes team arbetade hårt för att få 
till FN:s säkerhetsråds resolution 1960, som innebär 

På tal om krigsbrott

U
att man kan övervaka, rapportera om brotten, upprätta 
skamlistor över förövare, samt använda sanktioner och 
andra tillgängliga verktyg för att straffa de skyldiga.

– Våldtäkt är ett krigsbrott enligt Genèvekonventionen, 
men har ostraffat använts som krigsstrategi i många tusen 
år. Det gäller att få slut på straffriheten, och det här är ett 
mödosamt arbete som tar tid. Men det är inte hopplöst. 
Allt fl er döms nu för dessa brott, bland annat i den 
Internationella brottmålsdomstolen i Haag, ICC.

Att mobilisera politiskt och militärt ansvar för denna fråga 
är avgörande, menar Margot Wallström, och efterlyser 
mer civilkurage och mod. Ledare på alla nivåer ska signa-
lera sin avsky och vidta åtgärder, till exempel reformer av 
nationell säkerhetspolitik och rättssystem, så att förövare 
kan ställas inför rätta. 

– Och akuta insatser – som i dag på de fl esta håll är helt 
otillräckliga – måste till, och ska inkludera medicinsk och 
social hjälp till offren. 

Nu kan du ansöka om projektanslag, resebidrag och stipendier 
hos Stiftelsen Söderström-Königska sjukhemmet. Stiftelsen delar 
främst ut anslag till forskningsprojekt som främjar psykiatrisk kun-
skapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, äld-

repsykiatri och rättspsykiatri). Styrelsen kommer vid bedömningen 
av de inkomna ansökningshandlingarna att lägga särskild vikt vid 
forskning som uppmärksammar kvinnors speciella situation inom 
psykiatrin.
 
Ansökan ska vara Svenska Läkaresällskapet tillhanda 
senast den 1 oktober. Mer info: monica.winden@sls.se
Medlemskap i SLS krävs inte.

Forskar du kring psykiatrisk 
kunskapsutveckling?

– Våldtäkt som krigsstrategi ska inte defi nieras 
som en kvinnofråga – det är en fråga om fred, 
säkerhet och mänskliga rättigheter, säger Margot 
Wallström, gästföreläsare på årets Riksstämma. 

Text Maija Axelsson Foto Hanna Teleman/Scanpix

Gästföreläsare
med perspektiv

MARGOT WALLSTRÖM

Riks-
STÄMMAN

Margot Wallström efterlyser mer civilkurage och mod.

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 5–6 DECEMBER

MARGOT 
WALLSTRÖM
Ålder: 58 år
Arbete: Styrelse-
ordförande vid 
Lunds universi-
tet, arbetar för 
stiftelsen Glo-
bal Challenges 
Foundation, har 
uppdrag för 
Postkodlotteriet. 
Verksam mot 
sexuellt våld mot 
civila i beväp-
nade konfl ikter 
genom olika pro-
jekt och föreläs-
ningar. Mandat i 
FN är kvar.



Utmaningarna sjukvården 
står inför är större än att 

en enskild specialitetsgrupp 
kan ta sig an dem. Därför 

behöver vi träff as.
Karl Sallin, ST-läkare i pediatrik

”

Nya lokaler mitt i city

Fokus på läkarnas fortbildning

Certifi erat deltagande

Partnerskap med 

Sveriges läkarförbund 

Samarbete med Framtidens 

Specialistläkare
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Paul Leeson, 
PhD, MRCP, FESC, 
Honorary Consul-
tant Cardiologist 
and BHF Senior 
Clinical Research 
Fellow Clinical 
Lead, Oxford 
Cardiovascular 
Clinical Research 
Facility, University 
of Oxford.

Maciej 
Zaremba, 
journalist och 
författare. 
Aktuell med 
den uppmärk-
sammade 
artikelserien 
om det svenska 
hälso- och sjuk-
vårdssystemet 
som DN 
publicerat.

Helen Bevan från ”National Health System Institute for Innovation and 
Improvement” som har skapat förbättringar i vården för miljoner patienter. 
Hon har utpekats som en av de 60 mest infl ytelserika personerna i NHS 
historia. Nu kommer hon till Riksstämman den 5 december som gäst-
föreläsare.

”Att förändra ett helt system är en enorm utmaning. Jag menar, 1,3 
miljoner anställda. Vi (NHS) är världens näst största arbetsgivare och har 

en årlig budget på 110 miljarder dollar. Det är en enorm organisation, och 
jag tror att en av nyckelfrågorna strategiskt är att förstå vad vi kan och 
ska göra på nationell nivå för att stödja förändring, och vad som måste göras 
på lokal nivå. Hur får vi bort förseningar ur systemet? Hur kan vi drastiskt 
minska antalet infektioner som vården förorsakar? Hur genererar vi värde 
och kvalitet? Hur kan vi genomföra den stora förändringen från långvarig 
sjukhusvård till en mer tillmötesgående och effektiv lokal primärvård?”

BARNENS RÄTT TILL JÄMLIK HÄLSA
Att göra skillnad

Sir Harry Burns är årets invigningsta-
lare och kan ta oss bakom kulisserna på 
den stora reformen av hälso- och sjuk-
vården i Skottland de senaste åren. Han 
har tidigare forskat hur kliniska tillstånd, 
som cancer, påverkas av patienternas 
sociala status. Han har varit högsta 
ansvariga läkare i Skottland sedan 
2005 och adlades 2011.

 
I ett föredrag på universitetet i 
Glasgow sade Sir Harry Burns:

”Vi vet att ett liv under fattiga och 
socialt utsatta förhållanden leder till dålig 
hälsa. Ändå hände det aldrig att jag under 
mina år som läkare (i Royal Infi rmary i 
västra Skottland) skrev ut en enda döds-
attest som konstaterade att dödsorsaken 
var arbetslöshet och ett liv i misär. 
Män niskor dör av förändringar i molekyler, 
av att proteiner koagulerar i artärer och 
orsakar hjärtinfarkter och stroke. Ändå 
vet vi att social utsatthet och fattigdom 
leder till sämre hälsa och en för tidig död. 
Om vi inte förstår kedjan av händelser 
som länkar sociala villkor till molekylära 
händelser inne i artärer och celler, som i 
sin tur leder till hjärtinfarkter och cancer, 
kan vi aldrig vara säkra på att våra 
ingripanden från hälso- och sjukvården 
kommer att göra någon större skillnad.”

Vad kan vi då göra annorlunda? Sir 
Harry Burns lyfter i sitt tal fram ett 
intressant exempel. Aaron Antonovsky, 
amerikansk sociolog, spenderade se-
nare delen av sin karriär i Israel där han 
studerade vuxna som hade tillbringat 
en del av sin barndom i koncentrations-
läger. Många led av både fysiska och 
psykiska sjukdomar samt hade stora 
sociala problem. Men Antonovsky in-
tresserade sig mest för varför inte alla 
hade problem, trots samma fruktansvärda 
upplevelser. Vad skyddade de friska 30 
procenten? Enligt Aaron Antonovsky 
kunde de begripa vad som hände med 
dem, att händelserna innehöll infor-
mation som de kunde svara/agera på. 
De barn som blev sjuka tolkade hän-
delserna som oväsen, störningar, inte 

information. ”Det här är barn som blir 
överväldigade av vad som händer dem. 
Utan känsla av sammanhang, om du 
inte uppfattar världen omkring dig som 
begripbar, hanterbar och meningsfull, 
upplever du lätt en kronisk stress.”

”Vi läkare är besatta av orsakerna 
bakom sjukdomar medan, vi snarare 
borde vara besatta av att ta reda på 
orsakerna bakom hälsa. Vi skulle 
fokusera mer på att i barnen hitta de 
resurser som påverkar deras hälsa 
positivt och hitta förklaring till varför 
vissa, även under hemska omständig-
heter, förblir friska och andra inte.

Sir Harry sammanfattar: ”Let’s go 
out and create health and worry less 
about avoiding disease.”

MÖT 
ÄVEN ...

Under Riksstämmans första 
dag erbjuds en unik möjlighet 
att lyssna till Sir Harry Burns, 
Chief Medical Offi cer för 
Skottland. 

Missa inte heller ...

Hur kommer det sig att vissa barn under svåra omständigheter förblir friska? 
(Barnet på bilden har ingen anknytning till texten.)

Gästföreläsare
med perspektiv

MÖTEN MAN ALDRIG GLÖMMER

Riks-
STÄMMAN
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ätt många seminarier 
handlade om utma-
ningar för framtidens 
hälso- och sjukvård, 
men ofta på en gans-

ka teknisk och organisatorisk nivå, 
tycker Peter Friberg. 

– Det är både naturligt och bra, 
men det fi nns aspekter som glöms 
bort. Tydligare än någonsin är jag 
övertygad om att Svenska Läkare-
sällskapet spelar en mycket viktig roll 
för svensk sjukvårds framtid. Sverige 
behöver en medicinsk akademi med en 
oberoende ställning mot beslutsfat-
tare där fundamentet är utbildning, 
vetenskap och etik som främjar kun-
skap och utveckling. För medborga-
rens bästa. Med allt fl er larmrappor-
ter om hot mot vår hälsa och i takt 
med att man söker kunskap om di-
agnoser via nätet, blir det ännu vikti-
gare att det fi nns en oberoende källa 
för medicinsk vetenskap och etik.

Peter Friberg betonar att för en 
trovärdig hälso- och sjukvård behö-
ver medborgarna veta och känna att 
läkarna de möter har ett vetenskap-
ligt och etiskt förhållningssätt. Pa-
tienterna har rätt att få en god och 
vetenskapligt beprövad behandling.

En del säger att Riksstämman 
spelat ut sin roll. Vad säger du?

– I våra kretsar (i hälso- och sjuk-
vårdssverige) har det de senaste åren 
pratats om att vi inte behöver gemen-
samma mötes- och fortbildningsplat-
ser som Medicinska riksstämman. 
Jag menar att både Läkarstämman 

och andra vetenskapliga övergripan-
de möten för läkare som hjälper oss 
att prata med varandra, att fortbilda 
oss och fokusera på det som är vik-
tigt, är helt nödvändiga för att svensk 
sjukvård ska fungera i framtiden. 
Det visar inte minst Global Health-
mötet i våras, arrangerad av Svenska 
Läkaresällskapet tillsammans med 
The Lancet. Mötet resulterade i en 
Stockholmsdeklaration med styr-
linjer för hur vi ska arbeta för att 
uppfylla FN:s millenniemål och de 
mål som kommer efter 2015. Global 
Health väckte också många unga lä-
kares engagemang för hälsa och sjuk-
vård utanför Sveriges gränser. 

Vad betyder vetenskapliga möten 
för läkaren i vardagen?

– Vi behöver mötas för att ge läkare 
från olika specialiteter vetenskapligt 
underlag för kloka beslut i läkarvar-
dagen och underlag till beslutsfattare 
som kommer att påverka hur varda-
gen i sjukvården ser ut. För att svensk 
sjukvård ska ge den service och hjälp 
medborgarna behöver, är det viktigt 
att läkarna känner sig trygga i sina 
roller genom en stark kunskapsgrund.

Du ser Svenska Läkaresällskapet 
som något av en medicinsk akademi. 
Varför är den rollen viktig?

– Vi har ett stort ansvar att göra 
vad vi kan för att göra vården mer 
jämlik. Det får inte i första hand vara 
de högljudda och starka som får mest 
hjälp. Genom vår roll som medicinsk 
akademi kan vi ge ett kunskaps- och 

Under politikerveckan i Almedalen fi ck SLS Aktuellt några 
minuter med ordförande Peter Friberg som var på plats, 
fl itigt engagerad som debattör och paneldeltagare.

Text Ulrica Segersten Foto Jaana Logren

R

En oberoende 
medicinsk akademi

vetenskapligt perspektiv på de prio-
riteringar som trots allt måste göras 
i vården varje dag. Många specialite-
ter ropar efter mer medel. Men vi har 
ändliga resurser och då måste etiska 
aspekter ha en viktig och framträ-
dande plats. Någon måste försvara 
den. Det gör Svenska Läkaresällskapet 
– på en vetenskaplig grund.

Till sist: De medlemmar som väljer 
att gå ur Svenska Läkaresällskapet 
för att Läkarstämman numera är 
avgiftsbelagd även för medlemmar, 
vad vill du säga till dem?

– Svenska Läkaresällskapet är SÅ 
mycket mer än bara Läkarstämman – 
välkomna tillbaka till den oberoende 
medicinska kunskapsorganisationen. 
Ni bidrar och erhåller viktig sakin-
formation – allt för att vi tillsammans 
skapar en bättre hälso- och sjukvård 
för patienter och medborgare, både 
inom och utanför Sveriges gränser. ¢ 

LÄKAR-
STÄMMAN
Medicinska riks-
stämman rör sig 
mer och mer i 
riktning mot att 
vara läkarstämma 
och därmed 
läkarnas största 
mötesplats 
för fortbildning.

Rakt
PÅ SAK

Möte med
ordförande Peter Friberg

PÅ PLATS I ALMEDALEN

Debattglad ordförande på plats 
under politikerveckan i Almedalen.

PÅVERKA
”Som medlem 
i SLS både 
bidrar du till och 
får del av viktig 
sakinformation 
från den 
oberoende 
medicinska 
kunskaps-
organisation 
Svenska Läkare-
sällskapet är. 
Tillsammans 
behöver vi 
skapa en bättre 
hälso- och 
sjukvård för 
våra patienter 
och med-
borgare.”

MISSA INTE UGIAS AM ACESEQUATUS DOLOREMSVERIGES STÖRSTA TVÄRDISCIPLINÄRA MÖTESPLATS FÖR LÄKARES FORTBILDNING
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äga vad man vill om mina läkare på Karolinska 
Universitetssjukhuset i Solna, men de är alltid rakt på sak.
Som sist: Jag hann knappt sätta mig på stolen framför 
teamet som skulle berätta för mig att behandlingen 
lyckats, att jag vunnit första ronden mot hjärntumören 
i mitt huvud, när den första käftsmällen kom.

”Strålningen 
har inte 
lyckats”.

Huvudet 
föll åt vänster, 
och jag hann 

aldrig parera käftsmäll nummer två:
”Vi sätter in cellgifter redan i kväll”.

Inte ett ”hej”, inte något försök till småprat 
om vädret, inte ett ”hur har det känts på sista 
tiden?”.

Bara pang-pang. Total knockout.
Och det var inte första gången jag gick i gol-

vet på första slaget.

Redan för ganska exakt ett år sedan, 
när jag kallades till läkarna första 
gången sedan jag ramlat ihop i ett epi-
leptiskt anfall och tappat talförmågan 
under en joggingrunda, och sedan 
magnetröntgats utan och innan, satt 
jag i den kalla stolen (varför är det 
så kallt på sjukhus?) och mottog en 
slagserie av sällan skådat slag.

Först en rejäl vänsterkrok: ”Du 
har en tumör i din hjärna”. 
Sedan en uppercut med högern så jag 

såg stjärnor: ”Den sitter så illa till att vi inte 
kommer att kunna operera bort den helt”.

Alltid samma visa: Inget inledande small talk, ingen 
pardon, och ingen tröstande hand.

Det är fascinerande.
Att kunna se en människa bryta ihop framför sig, att 

se ångesten i ögonen på den person man precis serverat 
ett potentiellt dödsbesked till, men ändå kunna avstå ett 
lugnande ord tyder på en imponerande självkontroll.

För det är så jag vill se det. Självkontroll. Inte blasé av 
för många liknande situationer.

Första gången jag bröt ihop i den där kalla stolen grät jag 
i kanske två minuter innan det slog mig hur absurt allt 
kändes. Vi var fyra personer i rummet, en som kved ut sin 
dödsångest och tre andra som satt tysta och tittade på.

Inte ett peppande ”såja, nu ska vi inte ge upp”.
Inte en hand på min axel.
Jag slutade gråta och efter det fattade jag också 

poängen.
It’s not personal.
It’s business.
Och tro mig när jag säger att det verkligen är okej. 

I dag kan jag till och med uppskatta de avskalade 
mötena och se skiten med hjärntumören som ett 
kliniskt problem som jag och mina läkare tillsammans 
ska försöka lösa.

Som en punkt överst på agendan på AB Kroppens 
kvartalsmöte.

Fast då och då skulle jag ändå uppskatta en kram.
 
  Pamela Andersson,

chefredaktör på tidningen ToppHälsa, 

medlem i SVT:s sportpanel i Gomorron Sverige, 

och under många år sportkrönikör i tidningen 

Expressen. Just nu genomgår hon sin femte 

cellgiftsbehandling för sin hjärntumör.

AB Kroppens kvartalsmöte

S

Patientens
perspektiv

I MÖTE MED VÅRDENKRÖNIKA
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Den 15 oktober hålls ett möte på Svenska Läkaresällskapet på 
temat: Läkaruppropet – Hur går vi vidare för en mänskligare 
sjukvård? Mötet följer upp Läkaruppropet som startade den 18 
juni 2013 och som fi ck ett mycket stort gensvar hos läkarkåren. 
Samtidigt fortsätter paneldiskussionen från den 28 maj på SLS, 
med fokus på framtiden och alternativa styrsystem.

När: 15/10 kl 17.30–19.30 
Moderator: Lollo Makdessi, Stockholm 
Medverkande: Peter Friberg, SLS • Bakgrund till dagens 
sjukvårdssystem: Soki Choi, med. dr. • Vad kan vi lära oss av 
England? Hans Rutberg, SLS kommitté för säker vård 
• Värdebaserad vård: Sofi a Ernestam • Person centrerad vård: 
Karl Swedberg, GPCC • Kvalitetsförbättring och patientsäkerhet 
i Europa: Boel Andersson Gäre, Högskolan Jönköping.

Fortsättning på Läkaruppropet

”Jag slutade gråta 
och efter det fattade 
jag också poängen.”

Foto: Peter Jönsson/ToppHälsa

l dagens 
lära oss av 
ård 
trerad vård:



För ökad patientsäkerhet
Det finns tillfällen då det räcker med ett mindre antal tabletter. Vi har lyssnat på sjukvårdens önskemål om en 
förpackning med färre tabletter och introducerar nu Citodon (paracetamol 500 mg/kodein 30 mg) 10 st tabletter 
inom läkemedelsförmånen.

I samband med dagkirurgiska ingrepp, tandextraktioner eller andra akuta smärttillstånd förekommer att Citodon 
tabletter dispenseras i en påse eller plastburk. Vid sådana tillfällen saknas tyvärr ofta bipacksedel med relevant 
information för patienten. Med den nya förpackningsstorleken Citodon 10 st finns alltid en bipacksedel vilket 
leder till ökad patientsäkerhet.

Citodon tabletter innehåller paracetamol 500 mg och kodein 30 mg. Receptbelagd. ATC-kod: N02AA59. Ingår i läkemedelsförmånen. Indikation: 
Opioidkänslig smärta när enbart perifert verkande analgetika inte räcker. Dosering vuxna: 1-2 tabletter, 1-4 gånger per dygn. Kontraindikationer: 
Gallvägsspasm. Överkänslighet för paracetamol, kodein eller något hjälpämne. Varningar och försiktighet: Försiktighet vid akut asthma bronchiale. 
Risk för beroendeutveckling föreligger vid höga doser och långvarigt bruk. Citodon bör inte förskrivas till patienter med missbrukstendenser då risken 
för intag av excessiva doser av centralt verkande analgetika i denna patientgrupp är förhöjd. Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel 
som innehåller paracetamol. Högre doser än de rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Försiktighet rekommenderas även vid 
behandling av ultrasnabba metaboliserare av enzymet CYP2D6. Vid behandling med Citodon kan reaktionsförmågan nedsättas. Detta bör beaktas då 
skärpt uppmärksamhet krävs, till exempel vid bilkörning. För mer information, se www.fass.se. Senaste datum för översyn av SPC 2013-02-18.

BioPhausia AB, Blasieholmsgatan 2, 111 48 Stockholm Tel: +46 8 407 64 30, E-mail: info@biophausia.se, www.biophausia.se
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Citodon® 
tabletter i
10-pack!
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Årets Nobelpristagare i medicin 
presenteras. Ledamöter från 
Nobelkommittén medverkar.

20–22 augusti 2014 hålls Berszelius symposium 88 på 
Svenska Läkaresällskapet. Temat är: Personalized Geriatric 
Medicine, Improving prevention, assessment and manage-
ment of multimorbid elderly people. Organisationskommittén 
består av Gunnar Akner, Yngve Gustafson och Per Tornvall.

Värdigt bemötande i äldrevården

Hur klarar samhället en 

trafi kolycka med 50 inblandade 

fordon av olika slag? 
”
Anders Sjölund på Helsingborgs lasaretts Akutklinik håller föredrag 

24 oktober på Karlskrona Läkareförening. Se mer av det program 
Karlskrona Läkareförening ordnar under hösten på www.k-lf.se.

 Under slutet av september och oktober månad besöker SLS utvalda 
städer och sjukhus för att informera om årets Medicinska riksstämma. 
Håll utkik på www.riksstamman.se samt facebook/medicinskariks-
stamman för turnéplan. För mer info: jaana.logren@sls.se

8/10

SLS är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation. Här träf-
fas läkare och utbyter erfarenheter. SLS huvudsakliga uppdrag 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.

Under hösten genomför SLS en värvningskampanj med fritt 
medlemskap för den som nyligen fått legitimation, blivit färdig 
specialist, disputerat eller blivit docent.  

Medlem i SLS 2013

Höstkampanj

Föräldrarna, som emigrerat från Ryssland 
på 1890-talet, bodde i slumliknande kvarter 
på östra sidan av nedre Manhattan. Unge 
George letade sig fram till musiken helt på 
egen hand och när han fi ck ett piano vid 
tolv års ålder kunde han redan – till allas 

förvåning – med glans traktera instrumentet! Hans första ever-
greens kom till i övre tonåren, sedan gick det undan med väl-
dig fart – å ena sidan mångfalden av populära sånger, å andra 
sidan konsertstycken som Rhapsody in blue, Pianokonserten i 
F, An American in Paris och evigt unga operan Porgy and Bess. 

Han insjuknade våren 1937 och avled samma år, endast 
38 år gammal. Gershwins svindlande framgångar och 
slutligen djupt tragiska liv är temat för Konst & Läkekonst 
den 12 november. 
�  Medverkande: Hans Persson och Linus Börjesson, 

operasångare

George Gershwin (1898–1937)
Ett unikt musikaliskt geni som trotsade 
en påver miljö och erövrade en världs-
omspännande publik.

TRAGISKT GENI

Konst & Läkekonst 22/10: Bibelns mat 
överensstämmer väl med den föda som 
dagens näringsexperter menar att vi ska inta. 
Grönsaker och frukt med mycket antioxidanter, 
rotfrukter, honung som sötningsmedel, spar-
samt med kött och vin i måttliga mängder. I 
Bibeln fi nns sannolikt världshistoriens första 
kolesterolvarning och i Daniels bok beskrivs 
en empirisk, kontrollerad studie i syfte att 
fastställa den eventuella nyttan med vegeta-
risk kost, menar föreläsaren Kjell Kallenberg. 
”Mat & Måltid i bibeln” kommer även att 
illustreras med musikinslag. 

Urgammal kokbok

�  Tid 22/10 kl. 18–19.30 
Föreläsare: Kjell Kallenberg, 
präst i Svenska kyrkan och 
professor vid Universitets-
sjukhuset Örebro.
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Just nu söker vi Rixambassadörer som har till uppgift att 
sprida information om årets Riksstämma på sina arbets-
platser och bland kollegor.

Som ambassadör får du tillgång till informationsmaterial 
som posters, fl yers etc. Hör av dig till jaana.logren@sls.se 
för mer information.

Bli ambassadör för Riksstämman!

Turné
KONST & LÄKEKONST DEN 12 NOVEMBER KL 18–19.30:
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olen skiner, luften är klar, det är kul att 
träffa alla på jobbet och visst märks det att 
sommaren har gett energi. 

Kunskapsutbyte mellan läkare är SLS 
grundläggande idé. Vårt arbete just nu handlar därför 
främst om att ge höstens möten ett innehåll med hög 
kvalitet. SLS största möte är ju Medicinska riksstäm-
man. Förberedelserna är i ett intensivt skede, mycket är 
nytt både i hur programmet tagits fram och dessutom i 
nya lokaler inne i Stockholm. Grundtanken att läkare 
behöver träffas för att utbyta kunskap utöver den egna 
specialiteten är dock kvar som en kärna efter 70 år. Vi är 
mycket glada att i år ha Läkarförbundet med Läkartid-
ningen som huvudpartner för Medicinska riksstämman. 
Det visar på en styrka och enighet om att Riksstämman 
är något viktigt som behövs.

Vi hoppas förstås nu att många läkare vill delta, och 
beviljas ledigt av sina chefer. Välutbildade läkare förnyar 
sina kunskaper i övergripande medicinska frågor, här 
fi nns både kvalitet och patientsäkerhet att vinna för hälso- 
och sjukvården. Det kan fi nnas anledning att fundera på 
hur fortbildningsbudgetar konstrueras på kliniker och 
vårdcentraler; om bara specialistkurser får rum så blir det 
ju svårt att delta i övergripande möten. 

Svenska Läkaresällskapet består av sina medlemmar och 
sektioner. I höst gör vi en riktad satsning för er som nyli-
gen passerat någon ”milstolpe” inom vårt gemensamma 
yrke: legitimation/ färdig specialist /disputation/ docen-
tur. Ni kommer under de närmaste decennierna att på-
verka, förändra och förbättra svensk hälso- och sjukvård. 
Vi gratulerar och kommer att höra av oss med en speciell 
hälsning och inbjudan till SLS för den som önskar.

I regelbundna sektionsmöten diskuterar vi bland annat 
hur vi kan nå ut till medlemmar i hela 

landet. Att SLS skapar värde för alla 
medlemmar är en mycket viktig 
fråga, och jag hoppas att ni vill 
skicka idéer och synpunkter till oss.

S24 september 
Tema Transplantation: Var-
för ska vi transplantera mera? 
Moderator: Per Tornvall  
27 september 
Patientsäkerhetsdagen. 
Kl 10–16. Anmälan: 
agneta.ohlson@sls.se, 
08-440 88 75
1 oktober
Tisdagssammankomst
Tema Transplantation: Hur 
utbildar vi läkare om transplan-
tation? Kl 18–19.30
Moderator: Stefan Lindgren
8 oktober
Tisdagssammankomst 
Årets Nobelpristagare i 
medicin presenteras
9–10 oktober 
Kvalitetsregister-
konferensen 2013
Forum för medicinsk kvalitet 
och ständigt förbättringsarbe-
te. Plats: Quality Hotel, Friends 
Arena. Mer info: www.skl.se
15 oktober
Fullmäktige på SLS. Mer 
info: anna.borgstrom@sls.se, 
08-440 88 92
15 oktober 
Tisdagssammankomst, 
kl 17.30–19.30.
Läkaruppropet – hur går 
vi vidare för en mänskligare 
sjukvård?
21–22 oktober
Konferens
7:e Nationella 
Prioriteringskonferensen 
i Gävle. 

22 oktober
Konst & Läkekonst, 
Mat och Måltid i bibeln. 
29 oktober
Årshögtid och 
pris utdelning. 
Föreläsare: Peter Friberg
8 november
Etikdag på SLS
”Integritet – ett förlegat be-
grepp?” SLS och Läkarförbun-
dets gemensamma Etikdag.
8 november
Tvärprofessionellt 
nationellt möte om esofagus- 
och ventrikelcancer. Uppsala 
Konsert & Kongress. 
Bindande anmälan till: 
kerstin.rehn@oc.umu.se
12 november
Konst & Läkekonst, George 
Gershwin. Medverkande: 
Hans Persson
19 november
Tisdagssammankomst
Tema transplantation: 
Medicinsk etik. Medverkande: 
SLS Etikdelegation
26 november
Tisdagssammankomst
Georg von Békésy 
– en Nobelpristagare med 
engagemang i gammal 
konst. Föreläsning av 
Erling Norrby.

Höjdpunkter:  
• Årshögtid 29 oktober
•  Medicinska riksstämman 

5–6 december
• Julsupé 17 december!

Boka in: 

SLS KALENDARIUM

HITTA OSS PÅ:

oktoberrr

Missa inte 
tisdagarna 

på SLS.
På www.sls.se fi nns höstens 

program.

•  Reducerad avgift på seminarier, kurser och vetenskapliga program 
• Reducerad avgift när du bokar sammanträdeslokaler på SLS 
• Kraftig rabatt på besöksavgiften till Medicinska riksstämman 
• Tidningen SLS Aktuellt fyra gånger per år.
Kontakta monica.winden@sls.se, 08-440 88 66, om forsknings-
anslag eller gunilla.eng@sls.se, 08-440 88 85, om lokalbokningar.

Som SLS-medlem får du:
FILIPPA NYBERG, 
vd Svenska 
läkaresällskapet 
filippa.nyberg@sls.se, 
tel. 08-440 88 65.



Ref: 1. www.fass.se. 2. www.tlv.se/lokalaostrogener. 3. SPC 13 - 03 - 12. 4. Smith P et al. Maturitas 1993; 16: 145–154. 
5. Perotta C et al. The Cochrane Library 2008, Issue 3, 1–28. The Cochrane Library 2012. Issues 10, 1–84. 

Oestring® (estradiol) R
X
. Ingår i läkemedelsförmånen, se www.fass.se Indikation: Substitutionsterapi vid lokal östrogen brist-

symtom. Förpackningar och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar. 1 st foliepåse. Datum för översyn av produktresumén: 
2013 - 03 - 12. För ytterligare information: www.fass.se och www.pfizer.se
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”Som ett vård  tecken  
tar jag denna ring”

Pfizer AB. 191 90 Sollentuna. 08-550 520 00. www.pfizermedica.se/gynekologi. www.oestring.se

Nu 41 % lägre pris,*1  
ingår i läkemedelsförmånerna2

 Oestring®(estradiol) – lokal östro gen- 
 behandling med låg och jämn frisättning.3

 Dokumenterad effekt på klåda, sveda,    
 dyspareuni, täta trängningar samt  
 recidiverande urinvägsinfektioner.4,5

 Byts var tredje månad.3

* Nytt pris 243:-/vaginalring (AUP). Tidigare pris 414:-  

 Det nya priset träder i kraft 2013-08-01.


