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UTBILDNING
Vad händer på årets 
Riksstämma?

Utan bra forskare, ingen 
forskning med kvalitet.

VETENSKAP
Korrekt frekvens och data 
avgörande för kvalitetsregistren.

KVALITET
Hur ska ronden genomföras 
med respekt för patienten?

ETIK

Yrsa Stenius om pressetik i sjukvården

Missa inte

 Inte som att köra taxi. Håkan Klementsson attraheras av de många 
 mötena med människor där han som läkare kan göra en påtaglig 
 skillnad för den enskilda patienten. 

+
DEBATT OM 
INTEGRITET OCH 
TV-INSPELNINGAR

Fo
to

: T
om

m
y 

H
vi

tf
el

dt

            KÄRNVÄRDEN 
SOM SAMMANFATTAR 
VAD SLS STÅR FÖR
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Ambulans-
överläkaren



venska Läkare sällskapets 
verksamhet bygger på våra 
kärnvärden; vetenskap, ut-
bildning, etik och kvalitet. 
Detta är navet i vår verksam-

het och de frågor vi väljer att prioritera 
har en tydlig utgångspunkt i ett eller fl era 
av dessa värden. Vetenskap, utbildning, 
etik och kvalitet är djupt integrerat i de 

fl esta angelägna frågor inom hälso- och 
sjukvården. SLS bidrag är att synliggöra 
och driva dessa våra kärnvärden i viktiga 
frågor, utifrån vårt oberoende professio-
nella perspektiv. 

En fråga som i sig rymmer alla dessa 
delar är frågan om vården vid 
kronisk sjukdom. I de sats-
ningar som gjorts för att öka 
tillgänglighet och korta köer 
i sjukvården, har det funnits 
en uppenbar risk att alla med 
kronisk sjukdom med behov 
av regelbunden uppfölj-
ning kommit i kläm. 
Denna situation har 
nu uppmärksammats 
av regeringen, som un-
der de närmaste åren 
gör en särskild satsning 
mot de kroniskt sjuka. 
Att detta är en viktig 
fråga som det är lätt att 
ställa sig bakom, är nog 
alla ense om.

Den angelägna 
och intressanta frågan 
är dock hur vården för 

de kroniskt sjuka bäst utformas. Kronisk 
sjukdom är inte ett tillstånd, utan handlar 
om ett vitt spektrum från relativt okom-
plicerade tillstånd till komplexa, svåra 
situationer med betydande inskränkningar 
i det dagliga livet. 

För att långsiktigt förbättra för alla med 
kronisk sjukdom, behöver vi få en djupare 
kunskap om vad det betyder att leva 
med kronisk sjukdom i olika situationer. 
Patienter med kronisk sjukdom fi nns över-
allt i vården och rör sig mellan primär-
vård och öppen och sluten sjukhusvård, 
med anledning av sin sjukdom, eller på 
grund av andra samtidiga tillstånd. Det är 
allas ansvar att vården blir så ändamåls-
enlig som möjligt. 

Det SLS i denna satsning på vården 
för personer med kronisk sjukdom sär-
skilt vill fästa uppmärksamheten på, är 
att säkerställa att de insatser som nu görs 
kommer alla grupper till del så att utsatta 

grupper inte lämnas utanför. Vi vill 
också betona det preventiva arbetet.

Projektet Läkares samtal om lev-
nadsvanor syftar i allra högsta grad 
till att påverka folkhälsan för att 

minska risken för några av våra 
vanligaste kroniska sjukdomar, 

såsom till exempel diabetes 
och KOL. Ett fortsatt mål-
medvetet arbete inom detta 
område är nödvändigt. 
Slutligen vill vi understry-
ka vikten av systematisk 
utvärdering när större 

projekt sjösätts. Vi måste 
veta vad vi gör!

S
Bästa medlemmar

Svenska Läkaresällskapet är läkar-
kårens vetenskapliga organisation. 
Vi erbjuder en stimulerande mötes-
plats och utvecklar frågor med 
fokus på vetenskap, utbildning, etik 
och kvalitet. Vi är en ideell organisa-
tion, politiskt och fackligt obunden, 
och verkar för en förbättrad hälso- 
och sjukvård för patientens bästa. 

”Hur ska vården för 
de kroniskt sjuka 
bäst utformas?”

Ansvarig utgivare: Filippa Nyberg, tel. 08-440 88 65 • Redaktion: Ulrica Segersten, InPress, 
tel. 018-68 30 50, Tove Smeds, InPress, tel. 072-046 91 43 • Grafi sk form: Tove Engström, InPress • 
Korrektur: Solveig Enblom • Annonser: Lars Jakobsson och Dag Ottosson, InPress • Tryck: DanagårdLiTHO 
• SLS Aktuellt utkommer fyra gånger per år. Upplaga: 14 000 ex. Nästa nummer utkommer i maj 2014.
Kontakta SLS på 08-440 88 60 eller sls@sls.se
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Om SLS 

Läkarens utbildning och fort-
bildning är ett viktigt område som 
SLS bevakar. Delegationen följer, 
bereder och ger råd och upplys-
ningar i utbildnings frågor med 
utgångspunkt från samhällets 
och patienternas behov.

UTBILDNING

Forskning är en viktig del i att 
skapa bättre förutsättningar för 
morgondagens befolkning. 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 sektionerna 
arbetar SLS med övergripande 
frågor som rör kvalitet och säkerhet 
i vården. Kommittén för säker vård 
driver frågorna om säker vård och 
kommittén för medicinsk kvalitet 
bereder frågor som rör kvalitet och 
kvalitetsregister.  

KVALITET

ETIK
De stora möjligheter som modern 
medicin ger, ställer också svåra och 
delvis nya etiska frågor. Klyftan mel-
lan vad vi kan och har råd att göra i 
hälso- och sjukvården ökar. Utveck-
lingen kräver en hög grad av etisk 
medvetenhet hos läkaren för att inte 
viktiga värden ska gå förlorade.

Kerstin Nilsson, ordförande

Foto: Samuel Unéus
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Introducing the first and 
only preservative-free fixed 
combination prostaglandin 
analogue1 for patients 

uncontrolled on monotherapy

Preservative Free Single Dose

0.3 mg/ml + 5 mg/ml  bimatoprost/timolol
eye drops, solution, in Single-Dose container

Reference:

1. GANFORT® UD Summary of Product Characteristics.

Date of preparation: January 2014. ND/0013/2014

Allergan Norden AB 

Johanneslundsvägen 3-5 

194 81 Upplands Väsby. Sweden

GANFORT 0,3 mg/ml bimatoprost + 5 mg/ml timolol ögondroppar, lösning, i flerdosbehållare och i endosbehållare. Medel vid ögonsjukdomar - beta- 

receptorblockerande medel - timolol, kombinationer. ATC-kod: S01ED51. Rx, Ganfort ingår i läkemedelsförmånen. Indikationer: Reduktion av intraokulärt  

tryck hos vuxna patienter med glaukom med öppen kammarvinkel eller okulär hypertension, som inte svarar tillräckligt på topikala betablockerare 

eller prostaglandinanaloger. Kontraindikationer, varningar och försiktighet: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, 

reaktiv luftvägssjukdom, inklusive bronkialastma eller tidigare bronkialastma, svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, sinusbradykardi, sjuk sinusknuta, 

sinoatriellt block, AV-block grad II eller III som inte kontrolleras med pacemaker, symtomgivande hjärtsvikt, kardiogen chock., GANFORT bör användas 

med försiktighet hos patienter med aktiv intraokulär inflammation (t.ex. uveit). Flerdosbehållaren innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid 

vilket kan orsaka ögonirritation. Texten är baserat på produktresumé 10/2013. För ytterligare information om produkten samt pris se www.fass.se
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idigare i år gick Svenska 
Läkare  sällskapet och 
Svensk sjuksköterske-
förening tillsammans 
ut och avrådde läkare 

och sjuksköterskor från att delta i tv-
program som i dokumentär form 
önskar spela in svårt sjuka patienter 
på akutavdelningar eller inom den 
pre-hospitala vården. Bakgrunden var 
tv-serien Sjukhuset som visades i TV3. 

– När man, skör och bräcklig, 
kommer till akuten och någon där 
frågar om fi lmning, befi nner man sig 
i en utsatt situation där man kanske 
inte kan överväga konsekvenserna, 
säger Ingemar Engström, ordförande 
i Svenska Läkaresällskapets delega-
tion för medicinsk etik.

– Här överlåter man dessutom rät-
tigheterna till produktionsbolaget. 
Det stämmer illa med hur vi annars 
hanterar patienternas integritet.

Patienter som tillfrågas om att ingå 
i ett forskningsprojekt måste till ex-
empel ge ett informerat samtycke 
och alltid informeras om riskerna 
med deltagandet samt kunna dra sig 
ur när som helst.

Även om frågan om tv-inspelning-
ar handlar om immateriella rättighe-
ter och juridik, är det i första hand 
en etisk fråga. 

Text Tove Smeds Foto Colourbox, iStockphoto, Johnér/Ingemar Lindewall/PhotoAlto/Corbis, Pelle Wichmann (porträtt), Maria Bergman (porträtt)

Hög tid att värna in
– Patienter ska alltid kunna känna 

sig trygga med att sjukhuset är en 
plats där obehöriga inte får del av din 
livssituation utan att du själv medgett 
det. Vården har ett ansvar att se till 
att denna grundregel upprätthålls.

Har ni fått någon respons 
på uttalandet?

– En hel del. Många har varit glada 
över att vi äntligen tagit tag i detta. 
Jag kan hålla med om att det var i se-
naste laget, men bättre sent än aldrig.

Efter Läkaresällskapets uttalande 
har även Statens medicinsk-etiska 
råd uppmanat landstings- och sjuk-
husledningar att inte teckna kontrakt 
med tv-bolag där integriteten för pa-
tienter kan hotas.

 ”Vi menar att det är beklämmande 
att frågor som rör grundläggande etiska 
värden i vården ska behöva avgöras av 
domstolar. Dessa etiska värden borde 
vara djupt förankrade både bland dem 
som arbetar i vården och i landstings- 
och sjukhusledningar.” (SvD Opinion 
18 mars 2014.) 

 
Landstingspolitiker i Uppsala gick 
i mars ut i UNT debatt och berät-
tade att man nu skärpt reglerna för 
fi lmning: ”Med eftertankens kranka 
blekhet är det uppenbart att det pe-
dagogiska värdet av vårddokumen-
tärer inte uppvägs av risken att patien-

ETIK I FOKUS

ter eller deras anhöriga hindras från 
att fokusera på behandling, tillfrisk-
nande eller en rofylld sista tid”, skrev 
de i debattartikeln.

 
Integritet är ett högaktuellt begrepp. 
I en tid då allt fl er väljer att visa upp 
sitt privatliv på sociala medier och 
statschefer får sina mobiltelefoner 
avlyssnade, är det på sin plats att på-
minna sig om hur viktigt det är att 
värna om patienternas och sina kol-
legors integritet.

– För den yngre generationen är 
sociala medier en självklarhet. Man 
skriver av sig erfarenheter från dagen 
som gått. Men sekretessen är den-
samma oavsett aktuellt media. Och 
vill man få tips från andra om något 
som rör yrket, får man hitta slutna 
forum med inloggning som inte är 
öppna för andra. 

Ingemar Engström menar att ar-
betsgivarna måste ta ett större ansvar. 

– Det är upp till huvudmannen 
att forma system som skyddar inte-
griteten hos såväl patienterna som de 
anställda.

 
Det är inte tillåtet att läsa journaler 
om patienter man inte behandlar, 
oavsett om det är en kändis eller sitt 
ex:s nya partner det handlar om.

– Det är klandervärt om vård-

INGEMAR 
ENGSTRÖM
”En människa 
som söker akut 
vård är utsatt 
och har svårt att 
ta ställning till 
konsekvenserna 
av att medverka 
i en tv-inspel-
ning.”

T
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Integritet är knutet till värde och värdighet, och handlar om 
människans egenvärde. Ingen har rätt att undersöka någon annans 
kropp utan samtycke (fysisk integritet). Psykisk integritet handlar om 
personens värderingar, föreställningar, åsikter och önskningar samt 

individens trosföreställningar och mentala liv. Individen får inte utsät-
tas för intrång eller manipulation och hans eller hennes åsikter får 
inte kränkas. 
 
Integriteten upphör inte för att man själv inte förmår att hävda 
den. Inom hälso- och sjukvården kan den personliga integriteten 
hotas om man utsätts för åtgärder mot sin vilja, eller för att någon 
bryter mot tystnadsplikten. Källa: Statens Medicinsk-etiska råd

Den personliga integriteten
FAKTA

ntegriteten
personal bryter mot sekretessen 
och viktigt att se över om man kan 
skärpa loggkontrollen för att fånga 
upp sådant beteende, säger Kristina 
Söderlind Rutberg, överläkare vid 
Universitetssjukhuset i Linköping 
och ledamot i Läkaresällskapets de-
legation för medicinsk etik.

Patientdatalagen har tillkommit 
för att värna patienters integritet. 
Journaler ska inte spridas. Samtidigt 
är det en delikat balansgång mellan 
integritet och säker vård:

– Man har menat väl med patient-
datalagen. Dilemmat är att de som 
skriver lagarna inte varit insatta i hur 
det fungerar i praktiken. Det fi nns 
risk för att man inte får en tillräcklig 
bakgrund till patientens öde i vården. 

Kristina Söderlind Rutberg menar 
att det fi nns en risk att bristande un-
derlag beträffande patientens tidigare 

kontakter med sjukvården slår mot 
patientsäkerheten.

– Vårdgivare i landstinget har 
svårt att få fram journaler från pri-
vata vårdgivare, även om vi använder 
samma datajournalsystem. I stället 
får vi skicka en förfrågan, det görs 
en prövning och sedan får man ut 
uppgifterna via säker faxöverföring. 
Ibland behöver man informationen 
snabbt. Vem bär ansvaret om man 
tvingas göra en bedömning på svik-
tande underlag?

Det fi nns ytterligare en aspekt. 
Låt säga att en patient väljer att 
spärra sin gyn-journal, kanske på 
grund av bristande förtroende för att 
sekretessen efterlevs. Söker den per-
sonen sedan för buksmärtor någon 
annanstans inom vården, kan den 
behandlande läkaren sakna viktig in-
formation för att fatta rätt beslut, om 
kvinnan själv inte väljer att berätta 

vad hon varit med om vid 
besöket på gynekologmot-
tagningen.

– Vi går mot att landsting 
lägger ut journaler på inter-
net, mot säker inloggning. Vi 
kommer att se en utveckling 
där man har hälsokonton med 
interaktiva plattformar mellan 
patienter och vårdgivare. Men 
vi behöver samtidigt fundera på 
vad som händer med de grupper 
av patienter som inte själva för-
mår ta del av den nya tekniken 
och dra nytta av de fördelar 
den innebär. Det här är 
svåra frågor som krä-
ver eftertanke. ¢

KRISTINA 
SÖDERLIND 
RUTBERG
”Bristande 
underlag om pa-
tientens tidigare 
kontakter med 
sjukvården kan 
slå mot patient-
säkerheten.”

Inte bara juridik. Frågan om 
tv-inspelningar på akuten är 
i högsta grad en etisk fråga. 



SLS PÅ PLATS I ALMEDALEN

727
JOURNALISTER

Under 2013 
arrangerades 
2 285 evenemang 
av 1 029 arrangö-
rer. 727 ackredite-
rade journalister 
och totalt 20 000 
deltagare besökte 
Almedalen. 

Svenska Läkaresällskapet 
arrangerar program under 
årets Almedalsvecka. 
 
PROGRAMMET I ALMEDALEN
Tisdag 1/7 kl. 08.00–12.00
Onsdag 2/7 kl. 08.00–12.00
Hotell Slottsbacken, Visborgsgatan 1
 
•  Utjämnar eller förstärker den 

medicinska forskningen jämlikhet 
i vården?
Programansvariga: Kerstin Nilsson, 
ordf. SLS, universitetslektor, docent 
och överläkare, Margareta Hammar-
ström, chef för barn- och kvinnosjuk-
vården vid Sahlgrenska Universitets-
sjukhuset, ledamot SLS nämnd.
Medverkande: Företrädare för den 
medicinska forskningen, forskningens 
fi nansiärer, myndigheter med fl era.

 •  Insatser för hälsofrämjande ar-
bete och levnadsvanor i vården 
efter 2014
Frågan om levnadsvanor i vården blir 

allt mer aktuell. Genom åren har olika 
projekt genomförts för att stärka det 
arbetet. Frågan är nu hur den natio-
nella motorn ska se ut i framtiden?
Moderator: Åsa Wetterqvist, 
Levnadsvaneprojektet. 
Medverkande: Lars- Erik Holm, 
GD Socialstyrelsen, Johan Carlson, 
GD Folkhälsomyndigheten, Roger 
Molin, Socialdepartementet, 
Kerstin Nilsson, ordf. SLS, Lars 
Jerdén, Levnadsvaneprojektet, 
Lisa Österberg, SSF:s LV-projekt 
och en representant från SKL.

•  Fortbildning av läkare – en 
självklar del i hälso- och sjuk-
vårdsproduktionen
Moderator: Stefan Lindgren, 
vice ordförande SLS.
Medverkande: Politiker och repre-
sentanter för hälso- och sjukvårds-
verksamheten.

•   En värdefull vård – om hälso- och 
sjuk vårdens framtida utveckling 
med avseende på styrning/led-

ning, fi nansiering och organisation
De systemförändringar som skett 
under senare år försvårar läkares 
möjligheter att arbeta i enlighet med 
sina yrkesetiska regler och Hälso- och 
sjukvårdslagens principer. Resultatet 
är en sjukvård där patientens behov 
inte får tillbörlig uppmärksamhet. För 
att utveckla sjukvården i en riktning 
där dessa brister kan avhjälpas, mås-
te styrningen av hälso- och sjukvården 
utformas så att den stödjer en vård 
som utformas utifrån patienternas be-
hov och med grund i den medicinska 
kunskapsbasen. Läkaresällskapet har 
påbörjat ett långsiktigt arbete med att 
utforma förslag till hur detta skall ske.
Moderatorer: Karl Sallin, doktorand, 
ST-läkare i pediatrik, ledamot SLS 
nämnd och adjungerad till etik-
delegationen och Ingemar Engström, 
ordförande etikdelegationen. 
Medverkande: Riksdagspartiernas 
hälso- och sjukvårdspolitiska tales-
personer.

SLS PÅVERKAR
VIKTIGASTE VALFRÅGAN: VÅRDEN

Unik möjlighet att nå beslutsfattarna. Almedalsveckan har under 40 år utvecklats till att bli Sveriges största politiska möte. 

Texten ska beröra det medicinskt-psykologiska området och på ett an-
geläget sätt belysa vårdrelationer, praktiskt kliniska situationer, etiska och 
kulturella frågeställningar inom vård och behandling i en tid som ställer 
krav på såväl omprövning och förändring, som på att bevara det goda och 
konstruktiva i befi ntliga former. Bidragen får ej tidigare vara publicerade 

och texten får ej överstiga 8 sidor (1,5 radavstånd). Priset är 6 000 kr och 
det vinnande bidraget presenteras på Medicinska riksstämman.

Ytterligare upplysningar fås genom info@sfmp.se
På www.sfmp.se fi nns också tidigare skrivartävlingsresultat publicerade.

veckan har under 40 år utvecklats till att bli Sveriges största politiska möte. 
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FRÅGOR 
I FOKUS: 
Jämlik vård/forsk-
ning, Jämlik hälsa/ 
Levnadsvanor, 
Fortbildning efter 
ST samt Vårdens 
organisation 
& styrning (En 
Värdefull vård).

2014 ÅRS SKRIVARTÄVLING
Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi inbjuder till

Foto: Johnér/ Kentaroo Tryman
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Bland de frågor som kommit från våra med-
lemmar, har det funnits en del som handlar 
om SLS hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i 
Stockholm. 

I huset fi nns ett antal större och mindre rum för sammanträden 
och konferenser. Lokalerna hyrs även ut till externa gäster*. När 
möten kombineras med en måltid, serveras den av vår hyresgäst 
restaurang Paryr.  

I stadgarna står att ”SLS sektioner får i mån av utrymme, använda 
lokaler i SLS hus för sina aktiviteter”.  I den senaste prislistan har vi 
förtydligat detta med en separat lista över de rum som kan bokas kost-
nadsfritt som en medlemsförmån. Dessa rum är Nämndrummet, 
Clara, Förmaket, Trafvenfeldt och Grottan. Vi har också förtydligat att 
detta just är en medlemsförmån för sektionernas aktiviteter. Eftersom 
sektionerna ibland behöver bjuda in gäster, är tolkningen tills vidare att 
minst hälften av deltagarna ska vara medlemmar i SLS. Det fi nns alltså 
inga nya regler, vilket en del av våra gäster har uppfattat det som.  

Vilka är det då som i dag använder sig av sammanträdesrum i huset 
och rabatt på föreläsningssalen? En genomgång från årets första 

månader visar att 470 personer haft cirka 90 kostnadsfria möten i 
huset. Av dessa har vi fått svar om medlemskap från 405 (86 %) 
deltagare i 65 (72 %) möten. Vid vissa möten var majoriteten av 
deltagarna medlemmar, men totalt var bara 186 av 405 (46 %) 
medlemmar i SLS, och i ett fåtal av grupperna fanns ingen medlem 
alls, mer än den som bokat mötet. Av våra 68 sektioner var det 
22 (33 %) som har haft ett eller fl era möten.

Vad säger då detta resultat? Det är glädjande att SLS hus är till 
nytta för den ideella verksamheten inom våra sektioner, vilket ju 
är meningen. Det framkommer i vissa fall bristande kunskap och 
förståelse för förutsättningarna för tillgång till rum i huset. Vi ser 
också att det kanske inte är alla sektioner som insett fördelen med 
att ha tillgång till kostnadsfria lokaler mitt i Stockholm. Vi ser 
gärna att så många sektioner som möjligt kan använda huset för 
det vetenskapliga arbete som är vår grund. 

Skriv gärna och delge oss era tankar om huset och dess använ-
dande. Särskilt intresserade är vi av hur medlemmar ute i landet 
kan få ta del av huset vid sina besök i Stockholm 
och vilka behov som gör att vissa sektioner valt 
att inte ha sina aktiviteter (möten, kurser 
med mera) i huset.

*Prislistan fi nns på: 
www.sls.se/Om-SLS/Huset/Boka-lokal

valt 

Har du 
frågor till SLS? Hör av dig! 

Skriv till oss på 
slsaktuellt

@inpress.com
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Berzelius symposium 88  

Personalized Geriatric Medicine
Improving prevention, assessment and management of multimorbid elderly people
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mbulanssjukvården är en 
direktivstyrd organisation. 

Här fi nns inte läkare på 
plats, utan det blir sjuk-

sköterskans uppgift att 
göra även mycket svåra bedömningar 
och avvägningar. Mycket, men inte 
allt, kan omfattas av direktiv, men 
det kommer ändå alltid krävas att 
var och en gör det bästa utifrån varje 
given situation.

Att skriva direktiv. Att förankra de-
samma. Att utbilda personalen i skrivna 
direktiv. Och så utöva tillsyn så att rätt 
saker görs utifrån direktiven. Så sum-
merar Håkan Klementsson helt kort 
sina uppgifter som ambulansöverläkare. 

– Ta bröstsmärta som ett exempel. 
Någon har ringt 112 och en ambu-
lans kommer till platsen. Där och då 
övertar vi ansvaret för patienten. Vi 
avgör om han eller hon ska köras di-
rekt till thorax i Karlskrona eller till 
närmsta sjukhus, om patienten ska 
stanna hemma eller bör åka till sin 
egen familjeläkare. 

Men är inte direktiven desamma 
oavsett var i landet man är verk-
sam som ambulanssjuksköterska? 

– Vi försöker skapa rikslika direk-

A

Ambulansöverläkare Håkan Klementsson ansvarar för att rätt 
saker görs i ambulansen och har även medicinskt lednings-
ansvar för de två akutmottagningarna på Blekingesjukhuset 
i Karlskrona och Karlshamn.

Text Monica Samuelsson Foto Tommy Hvitfeldt

tiv, men vi har stora regionala skill-
nader att ta hänsyn till. Det är också 
en enorm skillnad mellan storstad och 
landsort, liksom personalstaben. Här 
i Blekinge har vi inte alls så hög om-
sättning på personal som i storstads-
regionerna. Det betyder att vi kan 
göra mer i bilarna eftersom vår per-
sonal varit med länge och har större 
erfarenhet. I Malmö till exempel, har 
ambulansen relativt korta körsträck-
or. Här kan vi i värsta fall ha tio mil 
att köra en patient som behöver in för 
behandling. Då krävs det att vi gör 
rätt saker från början. 

Håkan Klementsson berättar att 
det kan vara väldigt svårt för en larm-
operatör att tyda patientens behov. 

– De fl esta som ringer efter am-
bulans kan inte riktigt förklara sitt 
hjälpbehov. Här behöver en bedöm-
ning göras. Alla kan inte hämtas med 
ambulans, då skulle de inte räcka till. 
Det är upp till operatören att avgöra 
vilken hjälp som är bäst och snabbast 
för patienten.

Han började egentligen som öron-
läkare i Lund och Visby, komplette-
rade med allmänmedicin för att sedan 

arbeta inom den privata sektorn några 
år. När kvoterna ströps gick Håkan 
Klementsson först in som överläkare 
i prehospital akutsjukvård på Medi-
cinkliniken i Kristianstad. Jobbet var 
såväl ute på fältet som inne på akut-
mottagningen. Efter några år som 
akutläkare blev Håkan Klementsson 
specialist (nr 17) inom den nyblivna 
tilläggsspecialiteten Akutsjukvård.

– En helt egen specialitet blir det in-
te förrän 1 januari 2015. Jag kan tycka 
det är konstigt att det inte skett tidi-
gare. I dag blir specialiteterna smalare 
och smalare. Som akutläkare behöver 
du tvärtom vara så bred som möjligt. 
Det tycker jag är fascinerande. 

– Det som attraherar mig med 
akutsjukvården är de många mötena 
med människor, där jag som läkare 

–– Jag var ju så sent som ifjol ordförande i Karlskrona Läkareförening.
Det är, sedan 1857, ett lokalt läkaresällskap som samverkar med 

Svenska Läkaresällskapet och då är det ju helt naturligt att vara
medlem även där. 

Vi är uppemot 50 medlemmar lokalt som träffas varje månad över
disciplingränserna för att lyssna till föredrag, äta och umgås. Det är 
fantastiskt att det går att samlas så, konstaterar Håkan Klementsson.

Ålder: 54 år
Familj: Sönerna 
Viggo, 14,
Valdemar, 12, 
och Vilmer, 10.
Kommer från: 
Karlshamn
Nu: Karlskrona
På nattygs-
bordet: Grund- 
läggande 
kriminalteknik 
av Jan Olsson 
och Thomas 
Kupper samt 
How doctors 
think av Jerome 
Groopman.

HÅKAN 
KLEMENTSSON
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Håkan Klementsson, här i samspråk med 
Nicklas Åkesson, specialistsjuksköterska med 

inriktning på ambulanssjukvård.

Därför är jag med i SLS 
Håkan Klementsson om medlemskapet

FAKTA

Akutsjukvård

MEDLEMSPORTRÄTT
HÅKAN KLEMENTSSON, BLEKINGE



0909Ingela Heimann, 
psykiater, ordförande i 
Göteborgs Läkaresäll-
skap och ordförande 
för Sveriges Kvinnliga 
Läkares Förening.

”Jag gick med för ett 
antal år sedan i sam-

band med att jag skulle delta i Riksstämman. 
Kvinnliga Läkares Förening har under många 
år deltagit i stämman med monter och vi har 
också arbetat för att få till en hedersföreläs-
ning i Karolina Widerströms namn. Hon var 
Sveriges första kvinnliga läkare. I fjol var det 
Margot Wallström som höll hedersföreläs-
ningen. 

SLS lyfter i sina program aktuell forskning 
samt hälso- och sjukvårdsfrågor. Jag skulle 
vilja se mer fokus på kvinnors hälsa och ut-
satthet, såväl i Sverige som i världen. Detta 
inkluderar att också synliggöra hur kvinnor 
och män erhåller vård. Finns olikheter och vad 
beror de i så fall på? Även att se till att lyfta 
fram kvinnliga forskare, både sådana som 
är verksamma i dag och de som verkat före 
oss. Ett tydligare genusperspektiv, samt även 
föra in mer av andra jämlikhetsfaktorer som 
sammantaget påverkar människors hälsa och 
utveckling av sjukdomar.” 

Mikael Tiger, över-
läkare, Affektiva mot-
tagningen, Psykiatri 
Nordväst, SLSO

”SLS bör verka för att 
läkare får ägna sig åt 
sina kärnverksamhe-
ter: sjukvård och 

forskning. En viktig del i detta 
är att minimera administrativ tid, för att fri-
göra tid till att ta hand om patienterna. SLS 
bör fortsatt verka för att ge intresserade 
läkare möjlighet att forska.

Jag är överläkare i psykiatri, verksam 
vid en affektiv mottagning. Vidare är jag 
doktorand, och hoppas snart få försvara 
min avhandling om serotoninsystemet vid 
depression och dess behandling.

Jag tycker att SLS behövs för att verka för 
akademisk medicin. Dessutom har medel från 
SLS fi nansierat en del av min forskning.”

VARFÖR ÄR 
DU MED I SLS?
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kan göra en påtaglig skillnad för den 
enskilde patienten, säger Håkan Kle-
mentsson, som då och då hoppar in 
som akutläkare på mottagningen eller 
på akutbil.

– I min ordinarie tjänst i dag kom-
mer jag annars mest i kontakt med 
patienter då någon länk i vårdkedjan  
brustit. Det kan också vara givande 
och resulterar ibland i att direktiv 
justeras. Det förändrar ju inte situa-
tionen för den patient som drabbats, 
men det känns ändå bra att vi kan 
utvecklas och förbättras. 

Håkan Klementsson sitter nu med i 
den expertgrupp som granskar kedjan 
från larmoperatör till rehab. Arbetet 
initierades av Landstingens Ömse-
sidiga Försäkringsbolag som betalar 
ut ersättning när felaktigheter begås 
inom vården. Målet är att, så långt det 
är möjligt, förebygga fel och brister.

– Det jag kan bidra med är det 
prehospitala perspektivet. Att vården 
börjar redan när larmkedjan drar 
igång. Ambulanssjukvård ses ibland 
fortfarande lite som taxiverksamhet. 
Som om det bara handlade om att 
förfl ytta en patient från punkt a till 
punkt b. Det är ett förlegat synsätt. 
Vi bedriver avancerad vård med oer-
hört kunnig personal. 

Men tyder inget på att denna 
attityd håller på att förändras?

– Det går sakta och det är uppförs-
backe. Men det faktum att akutläkare 
nu blir egen specialitet är viktigt 
och kommer med tiden bidra till en 
tydligare akutläkaridentitet och yrkes-
stolthet. I dag ser allt för många tiden 
som akutläkare som ett karriärsteg i 
raden som ska leda någon annan-
stans, säger Håkan Klementsson, som 
tror att akutläkarens nya roll kan 
komma att påverka vården mer än 
många kanske tänkt;

– Om akutläkaren exempelvis tar 
fl er kirurgfall påverkas hela organisa-
tionen. När en akutläkare fi nns i första 
mötet med patienten blir det kortare 
vistelse på akuten för alla. Men fram-
för allt mer läkartid för dem som be-
höver det mest.  ¢

”Förlegat 
synsätt att se 
ambulansen 
som taxi.”
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rämjandet av den me-
dicinska forskningen är 
ett av Läkaresällskapets 
kärnområden. Håkan 
Billig är ordförande i 

forskningsdelegationen och berät-
tar att uppdraget som delegationen 
har är tvåfaldigt; att understödja 
forskning ekonomiskt och att bevaka 
medicinsk forskning.

– Svenska Läkaresällskapet har 
hög trovärdighet eftersom man inte 
är utförare i processen. Vi står fria 
och kan därför företräda enbart pro-
fessionen. Utmaningen ligger i våra 
begränsade resurser. Vi får välja de 
områden där vi kan göra skillnad. 

Ett område där delegationens ar-
bete gett konkret förändring är in-
om den kliniska forskningen som på 
90-talet stod inför fl era utmaningar. 

– Allt är inte perfekt, men det 

har införts en hel del åtgärder som 
förbättrat villkoren för den kliniska 
forskningen. Nu genomförs en ut-
redning som handlar om kliniska 
studier, där man bland annat tittar 
på nationella samordningssystem 
och hur patienterna ska kunna ingå 
i dessa. Det är ett konkret resultat av 
den debatt vi startade för 20 år sedan.  

Det blir ingen högkvalitativ forskning 
utan bra forskare. Därför ägnar forsk-
ningsdelegationen mycket tid åt att in-
ventera forskarutbildningen. Tillsam-
mans med Vetenskapsrådet höll man 
seminarium om detta vid förra Riks-
stämman. Nu bjuder man in de aktö-
rer som berörs – studenter, fi nansiärer, 
Vetenskapsrådet, industrin, patienter 
och professionen – för att undersöka 
”best practice”. Resultatet presenteras i 
en rapport i början av nästa år.

– Vi ser inte bara till innehållet 
och dimensionering, utan även på 
vad forskarutbildningen ska leda. 
Hur väl rustade är de som utbildas? 
Vi har sett att andelen som har medi-
cinsk bakgrund och läser forskarut-
bildning har minskat.  

Läkaresällskapet äger ett stort an-
tal fonder på sammanlagt cirka en 
miljard kronor. Avkastningen från 
dessa används för att stödja medi-
cinsk forskning och för att belöna 
vetenskapliga arbeten. Forsknings-
delegationen har hand om urvalet. 
Årligen delas det ut ungefär 25 mil-
joner kronor i stipendier, resebidrag 
och projektanslag.

– Vi har valt att rikta forsknings-
resurserna mot den känsligaste de-
len; direkt efter disputationen. Det 
är viktigt att få igång en egen själv-
ständig forskarkarriär. Och även om 

Professionens röst
Svenska Läkaresällskapets verksamhet bygger på fyra kärnvärden: 
vetenskap, utbildning, etik och kvalitet. Här tittar vi närmare på hur 
Läkaresällskapet arbetar praktiskt med dessa. 

Text Tove Smeds Illustration David Marklund Foto Samuel Unéus

SLS KÄRNVÄRDEN
FÖR EN BÄTTRE HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

F
KERSTIN 
NILSSON
– De fyra 
kärnvärdena 
vetenskap, etik, 
kvalitet och 
utbildning är 
navet i vår verk-
samhet. Och de 
frågor vi väljer 
att prioritera 
har en tydlig 
utgångspunkt i 
ett eller fl era av 
dessa värden. 
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det inte går att bedriva en hel forskar-
grupp på de anslag vi delar ut, så är 
det en bit på vägen.

Anslagen som delas ut ligger på 
minst 100 000 kronor. Varje ansökan 
som kommer in läses av två personer. 

– Beviljandegraden är hög, runt 
hälften som söker får anslag. 

– En anledning till att vi har en så 
bra hälso- och sjukvård är att vi har 
bedrivit en bra medicinsk forskning 
i landet. Det är – trots brister – en 
positiv politisk sfär och generellt sett 
håller svensk forskning hög standard. 
Sverige är inte längre bäst, men vi spe-
lar i första divisionen. Det är en bra 
utgångspunkt för att komma upp till 
förstaplats igen, säger Håkan Billig.

Kompetenta läkare är en förut-
sättning för hög kvalitet i hälso- och 
sjukvården. Utbildningsdelegationen 
har som uppgift att främja läkares ut-
bildning. Både innan man är färdig 
läkare, men också efteråt. Delegatio-
nen följer, bereder samt ger råd och 
upplysningar inom utbildningsfrågor 
med utgångspunkt i samhällets och 
patienternas behov.

– Vi är engagerade i grundutbild-
ningen, ST och inom fortbildning. 
En viktig del i arbetet är att värna 
om kvaliteten på läkarutbildningen. 

Delegationens förre ordförande, 
Stefan Lindgren, utsågs av regeringen 
till att utreda och skriva slutbetän-

kandet ”För framtidens hälsa – en ny 
läkarutbildning”. 

– Vi verkar för alla typer av ut-
bildningsaktiviteter mot läkarprofes-
sionen, konstaterar Torbjörn Ledin.

Nyligen genomförde universitets-
kanslerämbetet en utvärdering av 
Sveriges alla läkarutbildningar. 

– Kvaliteten var hög bland annat 
för målsättningen att självständigt 
diagnosticera de vanligaste sjuk-
domstillstånden hos patienter och i 
samverkan med patienten behandla 
dessa. Däremot konstaterade man att 
det fi nns områden som är i behov av 
förbättring, bland annat när det gäl-
ler samverkan, ledarskap, vetenskap-
lighet och beslutsfattande. 

Ett annat område som engagerar 
delegationen är fortbildning av spe-
cialistläkare. Man anser att alla spe-
cialistläkare bör ha en individuell 
fortbildningsplan som dokumenteras 
och följs upp. 

– Frågan om fortbildning kommer 
att aktualiseras ytterligare under det 
här året och vi väntar även på vad 
Socialstyrelsen kommer att lägga för 
förslag om ST-utbildningen nästa år, 
säger Torbjörn Ledin. 

Läkaresällskapet har en lång tra-
dition av att arbeta med medicinsk 
etik, inte minst genom att medverka 
i statliga utredningar, och genom att 
utfärda kollegiala riktlinjer och göra 

uttalanden i aktuella frågor. Ingemar 
Engström är ordförande i delegationen 
för medicinsk etik som ägnar sig åt 
tre olika områden: vardagsetik, sär-
skild etik och strukturell etik. 

– Vardagsetiken är det vi som lä-
kare har att hantera varje dag i mö-
tet med patienten. Särskild etik är 
mer avgränsad, det kan handla om 
hjärt- och lungräddning, abort, sur-
rogatmoderskap och dödshjälp. Den 
strukturella etiken handlar om för-
ändringar i sjukvårdssystemet och 
vilka konsekvenser det får ur ett 
etiskt perspektiv.

Delegationen för medicinsk etik 
tar grepp om vardagsetiken som pro-
fessionen möter och har nu valt att 
arbeta med ronden som ett konkret 
exempel på ett etiskt problem. 

– Hur ska en rond genomföras om 
man vill visa respekt för patientens in-
tegritet och delaktighet? Det är lätt att 
som patient hamna i underläge. Ofta 
ligger man i sängen och det kan fi n-
nas andra patienter i samma rum. Det 
fi nns kliniker som arbetar nyskapande 
med detta, och dessa försök tittar vi 
närmare på och vill sprida till andra.

Det blir många diskussioner i dele-
gationen. Och det ska det vara, me-
nar Ingemar Engström.

– Etik väcker ibland debatt just för 
att man kan ha olika perspektiv och 
grundsyn. Det fi nns inga enkla svar, 

➤

HÅKAN 
BILLIG
– Svenska 
Läkare sällskapet 
har hög trovär-
dighet eftersom 
man inte är utfö-
rare i processen. 
Vi står fria och 
kan därför före-
träda enbart pro-
fessionen, säger 
Håkan Billig.  
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men om man ska ta fram riktlinjer 
behövs konsensus.  

Som i frågan om surrogat-
moderskap?

– Den är svår. Jag tror inte att vi 
kommer att nå konsensus i den frå-
gan. Det fi nns så många goda argu-
ment både för och emot.

Ingemar Engström menar att ef-
tersom man i sjukvården kommer 

människor inpå livet, krävs ett etiskt 
förhållningssätt för att nå ett bra 
medicinskt resultat. Det är ett stort 
ansvar att förvalta.

– Jag vill inte göra etiken till något 
märkvärdigt. Det är vardag. I varje 
möte med en patient fi nns en etisk 
dimension. Varje gång jag möter en 
ny människa som läkare, har jag kra-
vet att förstå vad människan framför 
mig behöver medicinskt, men även 
mänskligt.

”Etik väcker 
ibland debatt 
just för att man 
kan ha olika 
perspektiv 
och grund-
syn. Det fi nns 
inga enkla svar.”

– Den tekniska utvecklingen ska-
par ju möjligheter för vården att göra 
allt mer. Men vi kanske inte ska göra 
allt vi kan. Vi kanske inte har råd att 
göra allt – vad ska vi då inte göra, och 
på vilka grunder ska vi låta bli detta? 

Delegationen för medicinsk etik 
ordnar fl era utåtriktade aktiviteter, 
som etikdagar, workshops och sym-
posier vid Riksstämman. Nyligen tog 
delegationen initiativ till SLS projekt 
En värdefull vård (läs mer på sid 24), 
som kommer att hantera de struktu-
rella förändringar som genomförts 
inom vården och de etiska konse-
kvenser dessa medför. 

Det fi nns också sex kommittéer 
som arbetar med mer specifi cerade 
frågor. Det är kommittén för säker 
vård, kommittén för medicinsk 
språkvård, kommittén för läke-
medelsfrågor, IT-kommittén och 
kommittén för medicinsk kvalitet. 
Alla rapporterar om sin verksamhet 
till nämnden. Kommittén för medi-
cinsk kvalitet ansvarar för arbetet 
med kvalitetsregistren. En viktig del 
av kvalitetsarbetet i vården är arbe-
tet med kvalitetsregistren. De tjänar 
som instrument i förbättringsarbetet. 

– Vi har kvalitetsregistren att 
tacka för mycket, inte minst för infö-
randet av modern hjärtsjukvård som 
påskyndades kraftigt av kvalitets-
registren. Och de var till stor hjälp 

inom protes kirurgin, framför allt 
inom höftplastik där man så små-
ningom kunde sortera ut vissa mate-
rial som undermåliga. Registren vi-
sade tydligt att de gav sämre resultat, 
förklarar Ulf Haglund, ordförande i 
kommittén. 

Läkaresällskapet vill på ett djupa-
re sätt än tidigare bereda frågor som 
rör kvalitet och kvalitetsregister, och 
de fl esta kvalitetsregistren i Sverige i 
dag har sin bas i Läkaresällskapets 
sektioner. 

– De här registren är till för att 
förbättra vården. Här betyder profes-
sionens engagemang allt för att de data 
som fylls i är korrekta och har frekvens. 

Mängden register som vården be-
höver hantera för en och samma pa-
tient kan kännas betungande.

– Det fi nns i dag inget bra register 
i primärvården, vilket är en nackdel 
eftersom det händer så mycket där. 
Många uppgifter behöver fyllas i på 
fl era ställen och man kan tycka att 
en automatisering hade underlät-
tat. Men även om man hade lyckats 
lösa detta tekniskt, fi nns det många 
etiska och integritetsmässiga problem 
att beakta.

De allra fl esta kvalitetsregister star-
tade på grund av enskilda initiativ. Just 
nu genomför kommittén en utredning 
av de nationella kvalitetsregistren på 
uppdrag från Kansliet för de nationella 
kvalitetsregistren.  ¢

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

MEJLA 
OSS! 



Även Niklas Hadorn, som läser 
termin 6 på läkarprogrammet vid 
Lunds universitet, tvivlar på att det 
fi nns en större skillnad mellan läkar-
studenter och andra studenter när 
det gäller förhållningssättet till alko-
hol och droger.

– Den stora skillnaden, i alla fall 
beträffande alkoholkonsumtion och 
inställningen till denna, ligger i så 
fall mellan terminerna, säger han. Ju 
högre upp i terminerna man kommer, 
desto mindre festas det och desto 
bättre lär man sig hantera alkoholens 
effekter, menar Niklas. 

Så hur borde vi studenter då förhålla 
oss till alkohol och droger? Bör vi 
leva som vi lär? 

– Som läkare har man en plikt 
att informera om farorna med 
alkohol överkonsumtion och att 

Levnadsvanor är ett ämne som alltid är på tapeten, särskilt 
när det kommer till alkohol och droger. Hur ser läkarstudenter, 
gentemot andra studenter, på användande av alkohol och dro-
ger? Och om än viktigare; bör man leva som man lär? KF bad 
några läkarstudenter ge sin syn på saken. 

pontant ser jag ingen 
större skillnad mel-
lan en grupp med 
slumpmässigt utvalda 
läkarstudenter och en 

grupp från vilken annan utbildning 
som helst, åldersmässigt likvärdiga, 
när det gäller förhållningssätt till 
alkohol och droger, säger Alexander 
Astermark, läkarstudent som läser 
termin 7 på läkarprogrammet vid 
Lunds universitet. 

– Som i vilken annan grupp som 
helst fi nns alla representerade – ab-
solutisterna, de återhållsamma, de 
salongsberusade, de dekadenta, de 
utslagna och de som lyckas på-
stå sig tillhöra samtliga tidigare 
nämnda grupper under en och 
samma kväll, fortsätter han. 
Förmodligen gäller samma sak 
för droger, menar han. 
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Starlingmekanismerna är fel! 
Ny forskning visar att de gamla 
teorierna om vätskeutbyte över 
kapillärerna inte håller, något som 
kan få stora konsekvenser för hur 
vätska ordineras i framtiden och hur 
kritiskt sjuka patienter handläggs. 
För den intresserade ger Dr. Phillipe 
Rola en sammanfattning på bloggen 
PulmCCM.org http://pulmccm.org/
main/2013/critical-care-review/
respect-glyocalyx-least-know-
exists/?replytocom=28439#respond

Kandidatföreningen stödjer 
vetenskap av hög kvalitet genom att 
dela ut Asklepiospriset för bästa pro-
jektarbetet samt bästa vetenskapliga 
artikeln. Priset kan sökas av medlem-
mar i Kandidatföreningen som är 
läkarstudenter och efter läkarutbild-
ningen fram till legitimationen. 

Bästa vetenskapliga artikel 
belönas med 15 000 kronor och 
gäller artiklar som publicerats 16 juni 
2013–15 juni 2014. Bästa projekt-
arbete belönas med 10 000 kronor 
och ska ha godkänts 16 juni 2013
–15 juni 2014. För mer information, 
kontakta monica.winden@sls.se 
Ansökan görs på www.sls.se

RESPECT THE 
GLYCOCALYX!

ÄR DU ÅRETS 
ASKLEPIOSPRISTAGARE?

Bör vi leva som vi lär?
Ju högre upp i terminerna, desto mindre festas det.

Text Ida Sundberg Foto Colourbox

ALEXANDER 
ASTERMARK
Ålder: 23
Termin och 
lärosäte: 
Termin 7,
Lunds universitet

KANDIDATFÖRENINGEN
PÅ VÄG UT I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Kandidat, vilka frågor är viktigast 
för dig?

Mejla slsaktuellt
@inpress.com

I Uppsala fi ck patienter år 2012 tillgång till sina egna journaler via 
internet. Reformen möttes av skepsis från läkarkåren. Bland annat 
riktades kritik mot att patienter kunde få ta del av vissa provsvar på 
egen hand, och därmed även till exempel allvarliga sjukdomsbesked, 
innan man diskuterat med sin läkare.  

I samband med en sådan förändring blir en viktig fråga för vård-
personalen hur man i fortsättningen ska hantera journalskrivning. Att 
nedteckna känsliga saker, som malignitetsmisstanke, kan leda till oro 
hos patienten. Användande av fackspråk riskerar att skapa missför-
stånd – bör man undvika facktermer av den anledningen? 

En uppenbar fördel med e-journalerna är dock att patientengage-
manget förväntas öka. Att patienten aktivt kan ta del av sina provsvar 

NÄTREFORMENS KONSEKVENSER

Fjolårets 
vinnare Anna 
Jeppsson och 
Daniel Olsson.
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uppmuntra en patient med överkon-
sumtionsproblem att ändra sitt le-
verne, säger Niklas. Om man sedan 
mot bättre vetande väljer att inte själv 
leva som man lär, är det ett beslut en 
enskild individ, av en eller annan 
anledning, har fattat, fortsätter han. 
Så länge det beslutet inte påverkar 
denne i yrkesutövningen eller studier, 
anser jag att denne då måste få leva 
som han eller hon själv vill. 

– Givetvis kan det uppfattas som 
hycklande att säga en sak och sen 
göra dess raka motsats själv, fyller 
Alexander i. Men någonstans kan jag 
tycka att det är viktigare vad vi vet än 
vad vi gör, så länge det inte påverkar 
någon annan negativt. 

Man kan också fråga sig om det är 
någon skillnad på om man är läkare el-
ler läkarstudent när det kommer till för-
hållningssättet till alkohol och droger? 

– Egentligen inte, menar Alexan-
der. För mig är det viktigare att en 
läkare vet vad saker och ting innebär 
för kroppen och vad man kan göra 
åt det, än vad han eller hon gör när 
arbetspasset är slut, säger han.  ¢

TESTA 
SJÄLV
Hur står det till 
med livsstilen? 
Testa själv på 
www.livsstils-
analys.se
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* Nytt pris 243:-/vaginalring (AUP). Tidigare pris 414:- 

 Oestring®(estradiol) – lokal östro gen- 
 behandling med låg och jämn frisättning.1

 Dokumenterad effekt på klåda, sveda,  
 dyspareuni, täta trängningar samt  
 recidiverande urinvägsinfektioner.3,4

 Byts var tredje månad.1

Nu 41 % lägre pris,*1  
ingår i läkemedelsförmånerna2   

till skillnad från Vagifem1  som  
inte är rabatterat.**

Referenser: 1. www.fass.se, jan 2014. 2. www.tlv.se/ 
lokalaostrogener. 3. Smith P et al. Maturitas 1993; 16: 145–
154. 4. Perotta C et al. The Cochrane Library 2008, Issue 3, 
1–28. The Cochrane Library 2012. Issues 10, 1–84.  
**Vagifem 10 μg och 25 μg parallellimporterat inom förmå-
nen tillhandahålls ej (jan 2014). Oestring® (estradiol) RX. In-
går i läkemedelsförmånen, se www.fass.se Indikation: Substi-
tutionsterapi vid lokal östrogen bristsymtom. Förpackningar 
och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar. 1 st folie- 
påse. Datum för översyn av produktresumén: 2013-12-19. 

För ytterligare information: www.fass.se och www.pfizer.se

Pfizer AB. 191 90 Sollentuna. 08-550 520 00. 

www.pfizermedica.se/gynekologi. www.oestring.se

och resultat vid exempelvis kronisk sjukdom, dessutom ha 
en positiv inverkan på följsamhet till rekommendationer.

Åsikterna må gå isär om patientens fria tillgång till sin 
journal, men den är här för att stanna. Enligt en rapport från 
Center för E-hälsa i samverkan, är målsättningen att alla 
svenskar ska kunna läsa sin journal via nätet år 2017. 

 Text Natte Hillerberg

NIKLAS 
HADORN
Ålder: 23 år
Termin och 
lärosäte: 
Termin 6,
Lunds universitet

”Intressant fråga! Jag tycker det viktigaste 
är att tänka igenom sitt eget förhållningssätt 
till exempelvis alkohol. Har man inte en med-
veten attityd till sitt eget drickande är det 
svårt att samtala om alkohol med sin patient. 
De fl esta studier visar att läkare med ohälso-

samma levnadsvanor samtalar mindre med sina patienter om 
samma vanor. Läkarnas fl itiga blossande på 50- och 60-talet 
bidrog till den ökande rökningen. På senare år har vi legat 
före samhällstrenden när det gäller att sluta röka, och det 
har drivit på rökstoppen i samhället.

Jag tycker det är naivt att tro att droger och överkonsum-
tion av alkohol inte påverkar en läkare i yrkesutövningen. Så-
dana uppfattningar kommer nog yrkeserfarenheten att ändra 
med tiden.” Lars Jerdén, allmänläkare, leder SLS-projektet 
Läkares samtal om levnadsvanor

Medveten attityd viktigt
”
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nternationellt, och även i 
Sverige, pratas det mycket 
om detta. Man kan ju fun-
dera på hur vård skulle 
kunna vara annat än just 

patientcentrerad. Men detta ska för-
stås i termer av patientinfl ytande. Att 
patienten tar mer aktiv del i hand-

läggningen. På engelska används or-
det ”empowerment”, säger Gunnar 
Akner, professor vid Institutionen 
för hälsovetenskap och medicin vid 
Örebro universitet och ordförande i 
kommittén inför symposiet i augusti.

Gunnar Akner är övertygad om 
att Berzeliussymposiet kan bidra till 

att sätta ljus på geriatriken och skapa 
en internationell diskussion. 

– Den långsiktiga process som be-
höver komma igång måste ju starta 
någonstans, så varför inte här och nu? 
Mellan åren 2020 och 2035 kommer 
antalet personer som är över 85 år att 
öka med hela 80 procent i Sverige. 
Om vi har svårt redan i dag att möta 
våra äldre med rätt vård, hur ska vi 
ha det då?

En av gästföreläsarna är William R. 
Hazzard, professor i gerontologi och 
geriatrisk medicin vid Wake Forest 
Medical Center i North Carolina.

– Jag har alltid tyckt att Sverige 
haft en bra inställning till hälsovård. 
Ju närmare vi i USA kan komma den 
svenska modellen, desto bättre. Det 
skulle alla medborgare vinna på, sä-
ger professor Hazzard.

När börjar åldrandet?
– Redan vid befruktningen, eller 

egentligen ännu tidigare. Åldrandet 
fi nns programmerat i vårt dna. En 
knivig fråga är att skilja åldrande 
från utveckling av sjukdomar och 
åkommor som påverkar äldre. Forsk-
ning identifi erar kalorirestriktioner 
som den kanske mest tillförlitliga in-
satsen för att uppnå högre livslängd 
hos många arter. Intressant infor-
mation samlas nu kring detta. Men 
kanske borde vi samtidigt fråga oss 
hur bra det är med en ökad livslängd, 
både för människor och djur. 

– Å andra sidan kan mycket göras 
för att förebygga åkommor och funk-
tionshinder som förknippas med åld-
rande. Mycket har vi redan tagit till 
oss i form av förändrade levnadsva-
nor. Kost, fysisk aktivitet, att undvika 
gifter och att under hela livet göra det 
man kan för att minska olycksrisker. 

– Jag ska under symposiet beröra 
konceptet att komprimera sjuklighet i 
form av sjukdomar och funktionsned-
sättningar. Men detta inbegriper att ju 
närmare slutet av levnaden vi kommer 
för en individ, desto mer fokuserar vi 
på den personens livskvalitet, komfort 
och värdighet. Här möts också geri-
atrikern och den palliativa vårdens 
läkare i bemötandet av patienten, av-
slutar William R. Hazzard. ¢

Människovärdet 
åldras inte

JÖNS JACOB 
BERZELIUS …
(1779–1848) har 
fått låna namn till 
det symposium 
som Svenska 
Läkaresällskapet 
arrangerar. Ber-
zelius kallas ock-
så den svenska 
kemins fader. 
Han upptäckte 
bland annat 
grundämnena 
cerium, selen, 
kisel och torium. 

Berzeliussympo-
siet om patient-
centrerad Geriat-
rik arrangeras av 
Läkaresällskapet 
i samarbete med  
EUGMS (Euro-
pean Union Ge-
riatric Medicine 
Society), Svensk 
Geriatrisk Före-
ning, Karolinska 
Institutet samt 
Vetenskapsrådet.

Den 20–22 augusti är det dags för Berzelius-
symposium på Svenska Läkaresällskapets hus i 
Stockholm. Föreläsare från hela världen kommer 
för att tala om patientcentrerad geriatrik. 

Text Monica Samuelsson Foto Johnér/Plattform

Livskvalitet hela livet. Internationellt symposium lyfter patientcentrerad geriatrik.

I

Ett Berzeliussymposium är en internationell, vetenskaplig konferens om ett ämne som är av stor 
betydelse för hälso- och sjukvården. Svensk forskning ska ha bidragit väsentligt. Den 20–22 augusti 
går Personalized Geriatric Medicine – Improving Prevention, assessment and management of multi-
morbid elderly people av stapeln. Mer information på www.sls.se/geriatricmedicine

Berzeliussymposium
FAKTA

VETENSKAP I FOKUS
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GOODBYE DRY EYES,

HELLO OPTIVE™

En komplett lösning för 
torra ögon som ger djup 

långverkande symptomlindring 
och enastående komfort.1–5

ND/0011/2013  
Date of Preparation: January 2013
1.  Kaercher T, et al. Clin Ophthalmol. 2009;3:33–39. 
2.  Simmons PA, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48: E-Abstract 428. 
3.  Beard B, et al. Presented at: Annual Meeting of the American 

Academy of Optometry; 2011. 
4.  Data on fi le, Allergan, Inc. CSR 9965-002. 
5.  Data on fi le, Allergan, Inc. CSR 9965-001.

Allergan Norden, Johanneslundsvägen 3-5, 

194 81 Upplands Väsby. Tel: +46 8 594 100 00

FÖR OBALANS I TÅRVÄTSKAN OCH I LIPIDSKIKTET

Folacin© (folsyra) tablett 1 mg, RX, F B03BB01. Indikationer: Folat- 
brist eller tillstånd med ökat folatbehov, makrocytär, megaloblas-
tisk anemi med folsyrabrist, försämrat upptag av folat från tar-
men vid malabsorption såsom celiaki (glutenintolerans), sprue av 
annan genes eller tarmresektioner. Vid långtidsbehandling med 
läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen 
exempelvis vissa antiepileptika, antibakteriella medel i den tera-
peutiska undergruppen sulfonamider eller läkemedel innehållan-
de sulfasalazin. Tillstånd där ett ökat folatbehov föreligger såsom 
vid alkoholism, hemolytiska anemier, behandling med vitamin B12, 
graviditet och amning eller genetisk polymorfism i det folatbero-
ende enzymet metylentetrahydrofolatreduktas.Varningar och för-
siktighet: Då folat kan stimulera celldelning tillråds försiktighet vid 
behandling av patienter med folatberoende tumörsjukdom. Fol-
syratillskott kan öka tillväxt av redan etablerad malignitet. Under 
långtidsbehandling med folsyra kan en samtidig B12-brist döljas. 
Dosering: Startdos och underhållsdos beror på indikation. Se 
www.fass.se för utförlig information. Folacin finns som tablett 
1 mg i plastburk om 100 och 1000 st. Senaste översyn av produkt- 
resumén: 2010-08-27. För mer information och prisuppgifter se 
www.fass.se Referens: 1. Läkemedelsboken 2014.

Läkemedelsboken rekommenderar 1 mg  
folsyra om dagen vid underhållsbehandling.1 
Dags att ompröva dina patienters  
folsyrabehandling?

Pfizer AB. 191 90 Sollentuna. 
Telefon 08-550 520 00. www.pfizer.se
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Förnya recepten till 1 mg.

folacin 1 mg
F O L S Y R A
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Sir Michael Marmot, professor i epidemiologi och folkhälsa vid 
University College London, årets invigningstalare på Medicinska 
riksstämman, talar över ämnet ”Health equity and social justice”. 
Marmot är något av en gigant inom epidemiologisk forskning och 
har studerat hur social status påverkar hur vi mår.

Förra året tog WHO Europe tillsammans med professor Marmot 
fram en undersökning om den ojämlika hälsan i regionen. Precis 

som Malmökommissionen visar den att skillnaderna är stora beorende på vilket 
samhällsskikt man befi nner sig i och var man bor. 

– Därför är det så viktigt att vi ger varje barn den bästa starten i livet, 
så att de får möjlighet att maximera sin kapacitet.

Årets invigningstalare

Foto: White

Foto: W
ikipedia

Här hittar du ett litet urval av de 100 
programpunkterna. För mer info se 
www.riksstamman.se.

UR PROGRAMMET
• Graviditet och reumatisk sjukdom
•  Psoriasis och psoriasisartrit – två 

sidor av samma mynt?
•  Klimat och hälsa. Vad kan doktorn göra?
•  En värdefull vård (NPM)
•  Modern psykiatri och konsultations-

psykiatri
•  Varför och hur sover vi gott?
•  Kronisk njursjukdom – ett folkhälso-

problem
•  Pengar vid organ- och äggdonation 

– vilka principer bör gälla?
• Är skolan anpassad till barnen?
• Neurokirurgisk behandling av smärta
•  Utbildning för chefl äkare/anmäl-

ningsansvariga läkare med syfte att 

tydliggöra och utveckla chefl äkarrol-
len i arbetet med att förbättra patient-
säkerheten i svensk sjukvård 

•  Akuta förgiftningar – uppdaterade 
generella behandlingsprinciper samt 
några viktiga exempel

•  Vita dokusåpor – etik, integritet och 
pengar

•  Sjukt barn blir vuxet! Har du kunskap 
om de nya överlevarna?

•  Socialstyrelsens föreskrifter och all-
männa råd om läkemedelshantering i 
hälso- och sjukvården. 

•  Ryggpatienten en utmaning i vården 
– bedömning och handläggning

•  Långvarig smärta i bäcken och buk 
hos kvinnor – orsaker, utredning, 
behandling och omhändertagande

• FYSS – fysisk aktivitet på recept 
• Diabetes och migration
•  Nya möjligheter till fosterdiagnostik, 

hur enkelt kan/bör det bli?
•  Kan mormor bli muskelbyggare 

– hur öka muskelmassa och förbättra 
muskelfunktioner hos äldre?

• Vårdprogram för fetma i Sverige
•  Ronden – kan den tillgodose patien-

tens rätt till delaktighet och integritet? 
 *Programmet är fortfarande preliminärt

TVÅ DAGARS FORTBILDNING
100 programpunkter i det vetenskapliga programmet*

Sveriges största tvärdisciplinära 
mötesplats för läkares fortbildning 
ger det viktiga helhetsperspektiv 
som alla läkare behöver ha – för 
patientens bästa.
Unikt vetenskapligt program
Välj mellan 100 programpunkter 
under två dagar.
Certifi erat deltagande = en 
investering i din, klinikens och dina 
patienters framtid.
Var med och påverka
framtidens hälso- och sjukvård
genom att bidra med insikter och
kunskap till diskussionerna.
Lär av internationella och 
svenska gästföreläsare, och ta del 
av färska forskningsrapporter.
Träffa kollegor från hela landet och 
utbyt kunskaper.
Ta del av branschnyheter
på utställningen.
Kostnadseffektiv fortbildning
och en investering för din arbets-
givare.
Inspireras och ta del av nyheter 
i utställningen och träffa aktörer 
verksamma inom hälso- och 
sjukvården.

Boka in 

Medicinska 

riksstämman 

4–5 december 

på Stockholm 

Waterfront 

Congress 

Centre

Levnadsvaneprojektet arrangerar 
fl era programpunkter under Riksstämman: 
Jämlika levnadsvanor: når vi rätt målgrup-
per? Rökstopp vid kroniska sjukdomar, 
Stark vid kirurgi?, med fl era.
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UTBILDNING I FOKUS • MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 4–5 DECEMBER
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9skäl att gå 
på Medicinska 
riksstämman i år
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Vi upprepar succén från förra årets Medicinska riksstämma 
och planerar ett fullmatat vetenskapligt program på Stockholm 
Waterfront Congress Centre 4–5 december 2014. 

Riksstämman 

Anmälan, kongressavgifter och 
annan info hittar du på 
www.riksstamman.se

Följ och diskutera:

#rix2014

/medicinskariksstamman

edicinska riksstämman är Sveriges största mötes-
plats för läkares fortbildning. Det är en viktig arena för 
utbyte av erfarenheter och kunskaper över specialist-
gränserna, med utmärkta möjligheter till produktiva 
samarbeten kring forskning och klinik. Det föränd-

ringsarbete som inleddes 2013 med att möta läkares behov av fortbildning 
i breda hälso- och sjukvårdsfrågor, med fokus på vetenskap, etik, utbildning 
och kvalitet, fortsätter. Vi erbjuder även i år ett certifi erat deltagande och
ansökan om Lipuscertifi ering har också skickats in.

Många intressanta och spännande programpunkter kommer arrangeras 
kring vanliga sjukdomar såsom psykisk ohälsa, cancerscreening och repro-
duktiv hälsa. Det hälsofrämjande perspektivet belyses i fl era programpunkter 

och tidigare års populära 
inslag Hälsotorget kommer 
också att fi nnas. Vi har na-
tionella och internationella 
gästföreläsare inplanerade, 
och ser fram emot symposier, 
debatter och workshops. SLS 
delegationer och kommittéer 
deltar. Myndigheter av central 

betydelse för styrning av hälso- och sjukvården, deltar med fl era program-
punkter. Programmet riktar sig särskilt till läkare i alla stadier av sitt yrkesliv. 

Förra årets fl ytt till centrala Stockholm var mycket lyckad, 
och vi kommer även i år förlägga mötet till Stockholm 
Waterfront Congress Centres ändamålsenliga och 
fl exibla lokaler. Även i år erbjuder vi förhandsanmälan 
till populära programpunkter, och jag tror säkert att 
invigningstalare Sir Michael Marmot och den fortsatta 
debatten om En värdefull vård (NPM) kommer fylla 
stora salen även i år. 

Det är med stor glädje jag ser fram emot årets 
Medicinska riksstämma och jag hoppas få träffa 
dig där. Varmt välkommen! 

Catarina Almqvist Malmros, 
Barnläkare, professor, Generalsekreterare 
Medicinska riksstämman
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LARS-ERIK HOLM, 
Generaldirektör 
Socialstyrelsen
1. Medicinska riksstämman är 
ett viktigt forum för Sveriges 
läkare att diskutera angelägna 
hälso- och sjukvårdsfrågor med 

varandra och med andra beslutsfattare.

2. Den mest angelägna frågan nu är hur vi får till 
stånd en hälso-och sjukvård på lika villkor för hela 
befolkningen och utifrån den etiska plattformen.

LIS ABAZI, Ordförande i 
Svenska Läkaresällskapets 
Kandidatförening
1. Medicinska riksstämmans 
funktion är att vara en samlings- 
och utbildningsplats för att se 
läkaryrket som ett gemensamt 

yrke med gemensamma möjligheter och utma-
ningar, framför att betrakta det som bestående av 
fragmenterade öar av specialistkompetenser.
 
2. Den framtida utvecklingen av svensk sjukvård 
och dess prioriteringar, så dessa blir jämlika över 
landet och etiskt grundade.

MÅNS ROSÉN, Professor 
och direktör vid SBU
1. Medicinska riksstämman 
bör vara ett självklart forum 
för läkare att diskutera viktiga 
hälso- och sjukvårdsfrågor med 
såväl beslutsfattare som andra 

professioner i vården. Interna specialitetsfrågor kan 
diskuteras i andra sammanhang.

2. IT-systemen i vården ser jag som den mest 
angelägna gemensamma frågan just nu. Varför kan 
man inte lösa problemen med dubbelregistrering 
och göra mer verksamhetsanpassade IT-lösningar? 
Så svårt kan det väl inte vara.

yrke med gemensa

professioner i vårde

1. Vilken roll fyller Medicinska 
riksstämman för Sveriges läkare?
2. Vilken gemensam fråga tycker du 
är mest angelägen just nu?

HALLÅ DÄR ...

Nu är det dags igen!

”Fina möjligheter 
till produktiva 
samarbeten 
kring forskning 
och klinik.”
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Guldkorn från 
Levnadsvanedagen

nna Kiessling, kardiolog 
vid Karolinska Institutet 

och dagens moderator, 
konstaterade att lev-
nadsvanor borde vara 

vardag inom vården. Hon efterlyste 
strategier som inte enbart hjälper folk 
med att börja en god vana, som ex-
empelvis att träna, utan som även ser 
till att den paus man tagit från trä-
ningen inte blir så lång.

– För att hålla över tid krävs moti-
vation. Och den är högst individuell. 
Här kan vi inom vården bli bättre, 
konstaterade hon.

Under 2000-talet märks en stor 
förändring: efter att ha ökat inta-
get av kolhydrater och minskat 
fettintaget under 80-talet, bör-
jar vi nu äta mer fett.

– Det som bekymrar mig är 
att man ser trendbrott i serum-
kolesterol. Undersökningar i 
norra Sverige visar på stigande 
kolesterolnivåer, berättar Mai-
Lis Hellénius, allmänläkare 
och professor vid Karolinska 
Institutet.

Det var så gott som fullsatt i lokalen på Svenska Läkaresällskapet 
när Levnadsvanedagen gick av stapeln den 4 februari. Nytt för 
i år var den verkstad som pågick under eftermiddagen, där man 
vid olika stationer kunde fördjupa sina kunskaper och diskutera.

Text Tove Smeds Foto  Samuel Unéus

A
Mai-Lis Hellénius menar att det 

krävs insatser både på individnivå 
och populationsnivå.

– Folk äter det de köper hem. 
Då måste vi bli bättre på att hjälpa 
människor när de står i butiken, så 
att de handlar rätt. Nu har 100 ex-
perter ägnat fem år åt att gå igenom 
alla koststudier – nu borde 100 kom-
munikationsexperter ägna fem år åt 
att kommunicera ut dessa råd. För vi 
har en god vetenskaplig grund att 
stå på.

Mattias Damberg, docent och 
allmänläkare på Citypraktiken 

i Västerås, berättade om livsstils-
mottagningen där patienter 
med nydebuterad hypertoni, 
nydebuterad diabetes, nedsatt 
glukosintolerans eller gravidi-
tetsdiabetes får hjälp att ändra 
livsstil. 

– Det handlar om en hög-intensiv 
livsstilsbehandling. Under 12 må-
naders tid genomförs regelbundna 
uppföljningar i form av återbesök ef-
ter tre, sex, nio och tolv månader hos 
specialistsjuksköterska. 

Riskmarkörer och eventuell sub-
klinisk organskada kontrolleras. Sedan 
sätter man mål; resultatmål som kan 
mätas, behandlingsmål om åtgärder 
och insatser, och beteende mål om 
konkreta, tidsbestämda handlingar. 
Alla patienter får fysisk aktivitet på 
recept, aktivitetsdagbok, vattenfl aska 
och till låns får de även en stegräk-
nare. Utöver det erbjuds patienterna 
föreläsningar på kvällstid. 

– Vi pratar inte dieter. Vi håller oss 
till Livsmedelsverkets näringsrekom-
mendationer, säger Mattias Damberg.

Elin Ekblom Bak forskar på fysisk 
aktivitet och varnade för att stillasit-
tandet är farligt, även om man är en 
person som tränar intensivt.

– Flera studier visat att längre perio-
der av stillasittande om dagen innebär 
en ökad risk, oberoende av övrig mo-
tionsaktivitet, säger Elin Ekblom Bak.

Välbesökt och omtyckt. SLS kommer nästa år att arrangera den populära Levnadsvanedagen igen. 

VÅRT HUS
VÅRDEN OCH LEVNADSVANORNA

BORDE VARA 
VARDAG
För att en vana 
ska hålla över tid 
krävs motivation. 
Här har vården 
en viktig roll, 
menar Anna 
Kiessling. 

Mai-Lis Hellénius. På Island har 
dödligheten i hjärtinfarkt sjunkit 

med 80 procent. Flera faktorer 
ligger bakom, men framför allt lev-
nadsvanor och speciellt matvanor.

pulära Levnadsvanedagen igen.
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Så vad gör stillasittandet med 

kroppen? De som sitter längre tider 
har sämre blodfettsprofi l, är oftare 
överviktiga, drabbas i högre utsträck-
ning av högt blodtryck och metabola 
syndrom. Dessutom har det visat sig 
öka risken för fl ertalet av våra stora 
folksjukdomar samt för tidig död.

– Stillasittande innebär att de stora 
muskelgrupperna i kroppen är inakti-
va. Man förbrukar inte så mycket mer 
energi än vad som krävs för att upp-
rätthålla livsnödvändiga funktioner.

Varför äter vi ihjäl oss då, när det är 
en sådan dum idé? frågade Martin 
Ingvar.

Det handlar om vanans makt. 
– Det fi nns vanor som leder hjär-

nan fel eller rätt. Vad är det i maten 
som utlovar mest belöning? Socker, 
och det är utmejslat av evolutionen.

Lukt, syn, minnen, förväntan, fal-
lande blodsocker och stress är alla 
olika faktorer som triggar en vane-
handling för ätande.

– Därför sprejas cup cakes med ex-
tra lukt, för lukt triggar hjärnan. Be-
löningssystemet är inriktat på kortsik-
tighet, inte långsiktighet. Därför känns 
det som att jag nog mår bättre om jag 
äter en liten bulle, även om jag inte be-
höver det. Jag har helt enkelt ätit bullen 
långt innan jag tänkt att äta bullen.

Så vad ska man då göra för att för-
skjuta hjärnans bäst-före-datum in i 
framtiden? Martin Ingvar har svaren: 
satsa på motion, sömn, god kost och 
stressa inte.

Äter bullen innan vi ätit den. Martin Ingvar om hur hjärnans belöningssystem är kortsiktigt och lurar oss att tro att vi mår bättre av socker.

Rökstopp före planerad operation i Skåne
Varje år genomförs 50 000 operationer på Skånes universitetssjukhus och Region Skåne har 
infört rökstopp före planerad operation. Sedan 2010 har man arbetat med rökfria operationer 
och målet är att alla patienter som opereras ska tillfrågas om rökning och erbjudas stöd före 
operation. För att utbilda vårdpersonalen tog man fram en nätbaserad utbildning som tar en 
kvart att genomföra. Utbildningen är fri att använda och fi nns på www.skane.se/sus/nbl/rok-
frioperation. Men Skåne nöjer sig inte med att införa enbart rökstopp. Nu funderar man även 
på att införa alkoholstopp.

– Ta inte med dig datorn i sängen. 
Sov, sade Ingvar.

– De fyra stora sakerna som påver-
kar vardagsfunktionen i hjärnan är: 
mat, sömn, stress och motion. Alla för-
sök att isolera en del av dem blir inte 
meningsfullt. Alla fyra har betydelse.

I år avslutas Levnadsvaneprojektet. 
Men Svenska Läkaresällskapet har 
beslutat om en årlig levnadsvanedag:

– Det här är en viktig folkhälso-
fråga och vi behöver ett nätverk för 
att bevaka levnadsvanefrågorna. 
Därför träffas vi igen den 3 februari 
2015, avslutade Lars Jerdén, projekt-
ledare för projektet Läkares samtal 
om levnadsvanor.  ¢

ELIN EKBLOM 
BAK
Stillasittandet är 
farligare än man 
tror och innebär 
en högre risk 
oberoende övrig 
motionsaktivitet.

”Fyra av tio 
svenskar följer 
en diet.”



Patientens väg kantas av riskfyllda gropar, diken och kurvor. 
Kommunikation och dokumentation i övergångar, organisation 
och ledarskap samt arbetssätt och metoder är några områden 

 Vi visar framgångsfaktorer för att minska infektioner, trycksår 
och läkemedelsfel. Tillsammans diskuterar vi hur vi arbetar 
systematiskt, mäter och utvärderar våra insatser. Leder det till 

Patientnämnderna

säkerhetskultur och resonerar kring hur vi får personal att arbeta 
aktivt i patientsäkerhetsarbetet.

utställning. Skicka in ert förslag också – inne senast 30 april.
 

Tid: 
Program och anmälan: www.patientsakerhetskonferensen.se

en säker väg är en säker vård!

STOCKHOLMSMÄSSAN I ÄLVSJÖ  |   23–24 SEPTEMBER 2014

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 miljöcertifi erad verksamhet (ISO 9001 och ISO14001)

Dialog med radiolog
I den dagliga kontakten mellan våra radiologer och 

remittenter får vi önskemål som gör att vi ständigt ut-

vecklar vår service. Vi erbjuder t ex (i samarbete med 

InfoSolutions) möjligheten att skicka e-remisser via 

LabPortalen. Det är en smidig, webbaserad tjänst för 

elektroniska remisser och svar som sparar mycket tid 

jämfört med traditionell remisshantering på papper.  

Vi för även en dialog med våra remittenter 

genom regelbundna nöjdhetsundersökningar. 

Gång på gång får vi ”guldstjärna” genom slutomdömet: 

fortsatt bäst i klassen. Tack för förtroendet att re-

mittera till oss! Läs mer på www.medicinskrontgen.se.
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nligt pressetikens regler och praxis (som också 
gäller för de traditionella etermedierna) tillhör 
uppgifter om enskilda människors sjukdomar pri-

vatlivets sfär. Sådana får inte publiceras utan den 
berörda personens uttryckliga tillstånd.

Reportage inifrån räddningstjänst och akutsjukvård 
säljer bra på mediernas marknad i en tid då det allmän-
na ofta skildras genom det personliga. Medieproducen-
terna utgår gärna från enskilda fall som följs på sin väg 
genom undsättningens eller akutvårdens dramatik. Här 
spekuleras det rätt oblygt i intresset för det personliga 

samtidigt som man explo-
aterar människors behov 
av att projektivt leva sig 
igenom sådant som fasci-
nerar och skrämmer.

Pressetikens 
främsta 
uppgift är 

att värna enskilda, vanliga medborgares 
personliga integritet. Det säger sig 
självt att mediernas journalistiska och 
kommersiella intresse av att berätta hur 
det går för Kalle i Hökarängen, som i 
ambulans förs till Södersjukhuset med 
alla symptom på hjärtinfarkt, kan råka 
i svår konfl ikt med pressetikens axiom 
om människors rätt till integritet i 
situationer av personlig utsatthet.

I akutsjukvårdens natur ligger 
att det är ont om tid. Det är inte 
säkert att någon hinner fråga 
Kalle om det är ok att han blir 
dokumenterad. Det är inte sä-
kert att Kalles tillstånd medger 

att han tillfrågas, ännu mindre att han kan ge ett väl 
övervägt svar. Därför får, enligt min uppfattning, inga 
dokusåpor inifrån akutavdelningar göras med mindre 
än att ingen patient kan identifi eras av någon. Det 
innebär inte att man bara avstår från att visa anletsdrag. 
Mycket annat kan vara identifi erande och måste döljas.

Men om Kalle inte är värre däran än att han kan ge 
sitt övervägda samtycke? Ska man då inte få fi lma ex-
empelvis? Inte ens då, anser jag. Är man akut, svårt sjuk 
är man mycket skyddslös och bör då slippa medieupp-
vaktning, även om man är vid sina sinnens fulla bruk.

Under inga omständigheter kan någon annan än den 
sjuke själv avgöra om hans eller hennes fall får presen-
teras med röjd identitet i medierna. Sjuksköterskor och 
läkare kan inte göra det. Inte enligt tryckfrihetens lagar 
och ännu mindre enligt pressetikens regler.

Uppsala tingsrätt har i en dom slagit fast att tryck-
frihetslagarna tar över sekretesslagarna om ett lands-
ting gör upp med medierna om att förhållandena på 
ett sjukhus får belysas. Människor i offentlig tjänst 
får informera medierna om sekreta ting.

Lagtolkningen är fullkomligt galen. Att en-
skilda anställda kan larma medierna om 

missförhållanden i en offentlig förvaltning 
innebär inte att hela förvaltningen kan 

läcka information belagd med kva-
lifi cerad sekretess till medierna – i 
underhållningssyfte. 

 

Yrsa Stenius, 
delegationen för medicinsk 

etik, författare och journalist

Pressetikens uppgift 
att värna medborgarna

”Är man akut sjuk 
är man skyddslös 
och bör slippa 
medie uppvaktning.”

E

KRÖNIKA
YRSA STENIUS

Vid Riksstämman 2013 lanserades den 19:e utgåvan av Läkeme-
delsboken, LB 2014. Den största förändringen gäller webbversionen, 
www.läkemedelsboken.se. En ny utformning gör den anpassad till 
den kliniska vardagens behov av lättillgänglig producentobunden 
information om läkemedelsbehandling vid vanliga sjukdomstillstånd.

• Responsiv design 
• Snabb och enkel informationsåtkomst 
• Länkar till Fass/produktresuméer
• Länkar till vetenskapliga referenser
• Uppdaterad information i kapitlen
• Öppen källkod
• Integrering av LB i andra system 
•  Lättåtkomliga terapirekommendationer, fi gurer och faktarutor

Läkemedelsboken 2014 på webben 
– modern och kraftfull sökfunktion 

f

Foto: Robban Andersson/XP/Scanpix 
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”Delaktighet – för vem och till vilket pris?” Ur programmet: 
I dagens vård är man åskådare till sin egen vård – hur mycket ska/
kan man bestämma själv? Alla har inte samma förmåga att vara 
delaktiga – hur delaktig ska man som patient vara i sin egen vård 
och hur hanterar vi patienter med nedsatt beslutsförmåga i det nya 

systemet? Delaktighet i teori och praktik – de fria vårdvalen gynnar 
vissa grupper, men missgynnar andra. 

Etikdagen hålls den 11 november på Svenska Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. Ingen anmälningsavgift, 
subventionerad lunchsmörgås serveras. Anmälan & mer info: 
agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75.

Etikdag på SLS den 11/11

Oavsett om du ska konferera, äta lunch eller planerar en 
större eller mindre privat fest, möts du på Svenska Läkare-
sällskapet av en miljö som är mycket ovanlig i Stockholms 
centrala delar. Huset är en av jugendarkitekturens pionjärverk 
och ritades av Carl Westman för Läkaresällskapet i början 
av 1900-talet. 

Vi erbjuder modern konferensteknik och en restaurang 
av högsta klass i härlig miljö. Konferenslokalerna består av 
större och mindre rum som rymmer allt ifrån 200 personer 
(Föreläsningssalen) till mellan 10 och 30 personer i de övriga 
rummen. Restaurangen arrangerar större och mindre fester, 
luncher och middagar för uppemot 100 personer i samma 
rum (Stora Matsalen). De vackra, mindre matsalarna tar mel-
lan 12 och 40 gäster. 

Tveka inte att kontakta Svenska Läkaresällskapet om du 
planerar fest, middag, konferens, seminarium eller annat 
möte! För visning eller bokning av konferenslokalerna: 
Gunilla Eng, gunilla.eng@sls.se, 08-440 88 85. 
För menyförslag och festoffert: hovmästare Anna 
Benediktsson, bokning@lakaresrest.se, 08-411 60 50.

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

Unik miljö för både större och mindre sällskap. 

Svenska Läkaresällskapet lanserar projektet ”En värdefull vård” i syfte att ana-
lysera hälso- och sjukvårdens utveckling de senaste åren – styrformer, struktur, 
organisation och administration, för att öka läkares möjligheter att arbeta i 
enlighet med sina yrkesetiska regler och Hälso- och sjukvårdslagens principer. 

Utvecklingen från en behovsstyrd till en efterfrågestyrd vård hotar behovs- 
och solidaritetsprincipen, som enligt riksdagens prioriteringsplattform ska 
vara överordnad kostnadseffektivitetsprincipen och också kan leda till ökade 
kostnader. Resultatet är en sjukvård som i allt mindre utsträckning tillgodoser 
patientens behov. 

Arbetsgruppen består av Ingemar Engström, ordförande; barn-och ungdoms-
psykiater, Örebro, ordförande i SLS delegation för medicinsk etik och ledamot 
av SLS nämnd; Peter Friberg, klinisk fysiolog, Göteborg, tidigare ordförande i 
SLS; Märit Halmin, anestesiolog, Stockholm, initiativtagare till Läkaruppropet; 
Rurik Löfmark, kardiolog, Gävle, tidigare ledamot av SLS delegation för medi-
cinsk etik; Lollo Makdessi, gynekolog, Norrköping, initiativtagare till Läkarupp-
ropet; Karl Sallin, ST-läkare i pediatrik, Stockholm, ledamot av SLS delegation 
för medicinsk etik och SLS nämnd, samt Astrid Seeberger, nefrolog, Stockholm, 
debattör och SLS Hippokratespristagare 2012.

Av de åtta timmar jag jobbar, har 

jag patientkontakt kanske 1,5 timme. 

Resten är framför datorn.
”

Wolfgang Reinhardt, överläkare, ur Agendas reportage 
om läkarna som tröttnat på byråkratin.”

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

Svenska Läkaresällskapets projekt för en hälso- och sjukvård 
med patientens behov i fokus

 En värdefull vård 

Vi uppdaterar vårt register med e-postadresser så vi 
snabbt kan nå ut med viktig information till våra medlemmar. 
Skicka din e-postadress till: medlem@sls.se

Får du våra nyhetsbrev?

Nämndsammanträde på 
Svenska Läkaresällskapets hus 
i Stockholm.16/9

örre och mindre sällskap
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TARGETING THE MEDIATORS OF INFLAMMATION1

Date of Preparation: March 2014   SW/0031/2014
1. Nehme A & Edelman J. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2008;49(5):2030-2038.
2. Pommier S & Meyer F. Realites Ophthlamologuiques 2012; 195. 
3. Augustin A. et al. Poster presented at EVER 2012, October 10-13; Nice, France.
4. Querques L. et al. Ophthalmol. 2013;229:21-25.
5. Rostron E. et al. Poster presented at North of England Ophthalmological Society (NEOS)  
    Summer Meeting 2013, June 12; Chester, UK.

Delivering efficacy in the clinical setting2-5

IL-6 IL-8 VEGF ICAM-1 MCP-1

These images are for illustrative purposes only and do not represent inflammatory mediator levels in the eye. 

Allergan Norden AB
Johanneslundsvägen 3-5

194 81 Upplands Väsby

OZURDEX 700 mikrogram dexametason, intravitrealt implantat i applikator. Medel vid ögonsjukdomar, antiinflammatoriska medel, ATC-kod: S01B A01. Rx, Ozurdex ingår i läkemedelsförmånen. 
Indikation: Behandling av vuxna patienter med makulaödem efter antingen grenocklusion av retinalvenen (BRVO) eller efter centralocklusion av retinalvenen (CRVO). Behandling av vuxna patienter 
med inflammation i ögats bakre segment i form av icke-infektiös uveit.
Kontraindikationer, varningar och försiktighet: OZURDEX ska administreras av utbildad oftalmolog med erfarenhet av intravitreala injektioner. OZURDEX är kontraindicerat vid överkänslighet mot 
den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, aktiv eller misstänkt okulär eller periokulär infektion, avancerat glaukom som inte kan kontrolleras på ett tillfredsställande sätt med enbart läkemedel, 
afaka ögon med ruptur i den bakre linskapseln, ögon med intraokulär lins i den främre kammaren (ACIOL) och ruptur i den bakre linskapseln. Bör användas med försiktighet till patienter med okulär 
herpes simplex i anamnesen och patienter med med ruptur i den bakre kapseln, t.ex. med bakre lins och/eller som har en irisdefekt med eller utan en tidigare vitrektomi på grund av risk för migration av 
implantat in i den främre ögonkammaren. Alla intravitreala injektioner, inklusive sådana med OZURDEX, kan medföra endoftalmit, intraokulär inflammation, förhöjt intraokulärt tryck och näthinneavlossning. 
Patienterna bör följas upp efter injektionen. Texten är baserat på produktresumé 05/2013. För ytterligare information om produkten samt pris se www.fass.se.
Allergan Norden AB, allergansverige@allergan.com.
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Gösta Ekman d.ä., den stilige arbetsnarkomanen och 
kokainisten, blev omåttligt populär som skådespelare 
och sångare. Carina Burman, författare och litteratur-
vetare, föreläser utifrån sin bok ”Djävulspakten: Gösta 
Ekmans liv och konstnärskap” (2011). Fred Nyberg, 
professor i biologisk beroendeforskning med inriktning 
mot hjärnans transmittorsubstanser och beteende, ger 
en vetenskaplig bakgrund. Clara Gustavsson sjunger 
sånger som bidrog till att göra Gösta Ekman så älskad. 

Hans Persson vid pianot. Efteråt serveras en lättare middag till självkost-
nadspris. Kvällens värd: Kerstin Hulter Åsberg. Mer info: eva.kenne@sls.se, 
08-440 88 87.

Ni anordnade en inspirationsdag om IT i vården i slutet 
av april. Hur står det till med systemen?

– Känslan man får är att IT-systemen ligger fl era generationer 
efter sin tid. Användarna och deras perspektiv respekteras inte, 
i stället får dåliga system fortleva. Det skapar frustration. Någon 
behöver sätta ned foten och ställa krav på IT-systemen och även 
betala för att kraven ska mötas, även om kostnaden känns hög. 
Socialstyrelsen Socialdepartementets ”effektivitetsutredning” har 
konstaterat att vi behöver satsa, nu behöver någon säga ”kör”.

– Patientsäkerheten ökar med bättre IT-system. Och bättre, 
standardiserade och strukturerade system ger möjlighet till 
bättre kvalitetsregister. Och det behövs för att vi ska kunna 
göra mer klinisk forskning och prövningar av läkemedel till 
gagn för patienterna.

Förutom pengar, vad behövs för att få ordning på 
situationen?

– Det är viktigt att man sätter upp mål för vad systemen 
ska användas till. Det är ingen som inte vill ha IT, men man vill 
ha det på rätt sätt. Man kan göra många beslutsstöd, tekniken 
är fantastisk. Men även om IT inte blir trött, så blir människan 
som använder IT trött. Därför är det viktigt med forum där be-
slutsfattare möter professionen för att få en bättre förståelse 
för hur systemen ska utvecklas. Och att nya system och även 
uppgraderingar testas noggrant. 

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS
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16/9 kl 18–19.30. ”Att bränna sitt ljus i båda ändarna 
– arbetsnarkomanen och kokainisten Gösta Ekman d.ä”

9/9 07.30–09.00 Frukostmöte på SLS 
om stressrelaterad ohälsa

30/9 07.30–09.00 Frukostmöte på SLS 
Ansvarig: Simon Kyaga

För mer information: 
annie.melin@sls.se

Nyhet! Frukostmöten
på Svenska Läkaresällskapet

Konst och läkekonst

I september deltar Svenska Läkaresällskapet med ett eget pro-
gram på Framtidens specialistläkare i Malmö. För mer information 
och praktiska detaljer, se www.framtidenslakare.se

ONSDAG 3/9
•  Etiska problem i läkarens vardag 

– hur blir jag bättre på att lösa dem?
Medverkar gör Claudia Bruss, Anders Ågård, Margareta Troein 
Töllborn, Ingemar Engström med fl era. Kursens mål är att få 
läkare att utveckla ett etiskt förhållningssätt och träna förmågan 
att fatta självständiga beslut på etisk grund, och ge deltagarna 
ett tillfälle att vässa sina etiska verktyg för att identifi era och dis-
kutera etiska problem i vardagen.

•   Hur ser framtidens lärandebehov ut?
Medverkar gör Stefan Lindgren, Torbjörn Ledin, Lis Abazi. Målet 
är en ökad insikt i vilka kompetenskrav som vidareutbildningen 
och fortbildningen ska möta samt hur uppnådd kompetens ska 
dokumenteras.

•   Unga forskande kliniker – hur blir vi fl er?
Målet är att inspirera fl er unga kliniker till att börja forska och få 
unga disputerade att fortsätta forska. 

TORSDAG 4/9
•   Etikdelegationen/IT-kommittén

Kristina Söderlind Rutberg, etikdelegationen, deltar i debatt om 
möjligheter och utmaningar runt att patienten får tillgång till sin 
journal på nätet.

Framtidens Specialistläkare

Träffa SLS på

Årshögtid. SLS 
ordförande Kerstin 
Nilsson föreläser.4/11

HALLÅ DÄR, GÖRAN PETERSSON, 

23/9 Temakväll: Ada Nilsson och Fogelstadgruppen. Ingela Heimann, 
ordförande i Kvinnliga Läkares Förening, och Ulrika Knutson, kulturjournalist. 
Kvällens värd: Mårten Rosenkvist. Mer info: annie.melin@sls.se 
21/10 Konst & Läkekonst: Konsten att förlänga livet 
– eller hur gjorde Metusalem? Jan Palmblad 
11/11 Konst & Läkekonst: Jean Sibelius. Hans Persson samt sångsolist

professor i hälsoinformatik, läkare samt 
ordförande i Läkaresällskapets IT-kommitté

Foto: Johnér/PhotoAlto

Foto: Colourbox
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id fullmäktige i oktober 2012 påpekade med-
lemmarna att det var svårt att så sent kunna ta 

ställning till budgeten för Riksstämman. Nämn-
den har tagit till sig denna synpunkt och ändrat 

räkenskapsår från brutet till kalenderår – fullmäktige 
äger hädanefter rum på våren. Exemplet visar vikten av 
att ha aktiva medlemmar! 

Levnadsvanedagen i april fyllde föreläsningssalen. 
Den syftar till att ge kunskap och evidens för att påverka 
levnadsvanor för att öka hälsan. I livsstilsfrågor fi nns ett 
stort engagemang och olika synsätt, och det förekommer 
att experters oberoende ifrågasätts. SLS är en oberoende 
ideell organisation, och detta är en diskussion vi behöver 
hålla levande. Vad menas egentligen med oberoende? 
Självklart måste läkare och forskare kunna engageras i 
olika expertuppdrag. Ibland leder uppdrag till att man 
inte kan uttala sig i ämnet med trovärdighet, och trans-
parens är centralt. Jävsdeklaration avges därför av alla 
som föreläser vid Medicinska riksstämman och bör nog 
fi nnas som en naturlig del även vid andra möten. SLS 
fortsätter att erbjuda plattformar för vetenskapligt utbyte!

   
I kalendariet berättar vi med glädje att vi i höst planerar 
frukostmöten för tisdagsdebatt – en ny inramning av en 
gammal fi n tradition!

Här fi nns också det senaste om programmet vid Riks-
stämman den 4–5 december. I år är det andra året i ny 
form, därefter en grundlig utvärdering. Hittills talar det 
mesta för en hållbar fortsättning i nya lokaler. Vi hoppas 
att ni alla tar chansen att delta. Att läkare uppdaterar sina 
kunskaper utanför sin egen specialitet är en fråga om 
patientsäkerhet och kvalitet. 

I nästa nummer kommer vi bland annat att 
rapportera om fortbildningsdiskussionen vid 
fullmäktige i maj, viktiga steg tas mot en ny 
modell. Vi ser också fram emot SLS första 
egna program i Almedalen: Jämlik vård 
och hälsa, fortbildning och ”en värdefull 
vård” ska debatteras – vi hoppas att många 
semestrande medlemmar kommer förbi och 
”hejar” på SLS i Visby!

V

FILIPPA NYBERG, 
vd Svenska Läkaresällskapet 
filippa.nyberg@sls.se, 
tel. 08-440 88 65.
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15 maj–15 juni 
Ansökningsperiod Asklepios-
priset 
10 juni
Nämndsammanträde, 
kl 10–17 på SLS
anna.borgstrom@sls.se 
1–2 juli
SLS i Almedalen, 
jaana.logren@sls.se 
20–22 augusti 
Berzelius symposium ”Perso-
nalized Geriatric Medicine 
– Improving prevention, 
assessment and manage-
ment of multimorbid elderly 
people”, i Stockholm
annie.melin@sls.se
3–4 september
Genom ett fl erårigt och mycket 
uppskattat partnerskap, del-
tar SLS med eget program i 
Framtidens Specialistläkare 
– ledarskap, kommunikation, 
vetenskap i Malmö.
www.framtidenslakare.se
9 september 
kl 7.30–9 Frukostmöte på SLS
om stressrelaterad ohälsa
16 september
Konst & Läkekonst ”Att bränna 
sitt ljus i båda ändarna – 
arbetsnarkomanen och ko-
kainisten Gösta Ekman d.ä” 
Medverkande: Carina Burman, 
författare och litteraturforskare, 
Fred Nyberg, professor i bio-

logisk beroendeforskning, och 
Clara Gustafsson, sångerska, 
på SLS kl 18–19.30 
eva.kenne@sls.se 
23 september 
Tisdagsdebatt ”Temakväll 
om Kvinnliga Läkare – Ada 
Nilsson och Fogelstadgrup-
pen”. Medverkande: Mårten 
Rosenqvist, SLS porträttvår-
dare, ”Albert Engströms porträtt 
av Ada Nilsson”, Ingela Heimann, 
ordförande i Kvinnliga Läkares 
Förening  ”Ada Nilsson – ett por-
trätt”, Ulrika Knutson, kulturjour-
nalist, ”Fogelstadgruppen” 
kl 18–19.30 på SLS 
23–24 september 
Patientsäkerhetskonferens 
”Patientens säkra väg 
genom vården” 
patientsakerhetskonferensen.se
på Stockholmsmässan i Älvsjö
30 september 
Frukostmöte på SLS
4 november
Läkaresällskapets Års-
högtid, på SLS
11 november
SLS och Slfs gemensamma 
ETIKDAG – ”Delaktighet – för 
vem och till vilket pris?” på 
SLS agneta.ohlson@sls.se
4–5 december 
Medicinska riksstämman på 
Waterfront Congress Centre i 
Stockholm. eva.kenne@sls.se

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

Så blir du medlem i SLS

Sök bidrag!
INFORMATION OM SLS stipendier fi nns på www.sls.se eller 
via Monica Windén, monica.winden@sls.se, 08-440 88 66.
Ansökan görs på www.researchweb.org/is/sls

VD:S HÄLSNING
FILIPPA NYBERG

orskning, och

Missa inte 
debatterna 

på SLS.
På www.sls.se fi nns vårens 

program.SLS KALENDARIUM



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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www.gs1.se


