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Psykiatrin på god väg att 
ta sig till medicin 2.0.

VETENSKAP
”Vården är excellent, men 
kommunikationen urusel.”

KVALITETUTBILDNING
En utlandstjänst förbättrar 
ofta yrkesskickligheten.

Externa incitament kan 
påverka den inre motivationen.

ETIK

Missa inte Spännande program 
på SLS i vår

 Det bästa vore om hon fi ck arbetsbrist, men verkligheten är 6 000 anmälda 
 våldtäkter per år i Sverige. Läs intervjun med Lotti Helström, överläkare vid 
 Akutmottagningen för våldtagna kvinnor vid Södersjukhuset. 

+ OFTA EN KAMP 
ATT FÅ DIAGNOS 
VID LÅNGVARIG 
SMÄRTA

FÖRBRYLLANDE FÅ ANVÄNDER 
KVALITETSREGISTREN 
I FÖRBÄTTRINGSARBETET

RAPPORT FRÅN RISKZONEN
”Hur berättar man för någon 
att de har ebola?”
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ad gör Svenska Läkare sällskapet?
Vi får ibland frågan vad en pro-

fessionell organisation som Svenska 
Läkaresällskapet har för plats i da-

gens hälso- och sjukvård, och vad vi 
gör som övergripande organisation?

På det kan vi enkelt svara att vi gör gan-
ska mycket! Grundvalen är att de frågor vi 
arbetar med ska vara angelägna för såväl 
enskilda medlemmar som för våra sektio-
ner. Inriktningen fastslås på fullmäktige, 
och vi hoppas och tror att våra medlemmar 

känner verksamheten genom våra aktivi-
teter, och inte minst genom SLS Aktuellt. 
Men självklart kan vi bli ännu tydligare! 
Jag vill därför ge en kort översikt av vad 
vi har på agendan under detta år. 

Ett av våra prioriterade 
områden är utbildningsfrå-
gor, med särskilt fokus på att 
följa upp den policy för fort-
bildning, som vi presente-
rade under hösten 2014. 
Vi hoppas på ett stimu-
lerande samarbete med 
våra sektioner i detta. 

Ett annat prioriterat 
område är projektet En 
Värdefull Vård som nu 
går vidare in i nästa fas 
och där en rapport be-
räknas komma ut ”på 
remiss” under våren. 
Vi brukar svara på 
remisser, här vill vi i 
stället i vår tur hämta 
in andras åsikter! 

En ständigt prioriterad fråga är också 
hur vi ska utveckla dialogen med våra med-
lemmar och sektioner på ett framåtsyftande 
och ändamålsenligt sätt, det kommer vi 
diskutera vidare vid fullmäktige.

Förutom dessa frågor har vi genom 
nämnd, delegationer, kommittéer och 
kansli en ständigt pågående bevakning av 
forskningsfrågor, utbildningsfrågor, etiska 
frågor i vården, liksom kvalitets-, patient-
säkerhets-, läkemedels- och IT-frågor mm. 
Vi deltar i samverkansfora med myndighe-
ter och huvudmän för att bevaka det pro-
fessionella perspektivet och är permanent 
representerade i till exempel SBU:s nämnd 
och Socialstyrelsens ST-råd. Vi deltar 
också i mer tillfälliga arbetsgrupper och 
för också regelbundet dialog med berörda 
myndigheter och departement. 

Dessutom har vi förstås ett löpande 
arbete med våra stående verksamhets-
områden, att stödja forskningen, delta 

i debatten, besvara remisser och inte 
minst att ordna vetenskapliga möten 
med den Medicinska riksstämman 
som vårt fl aggskepp!
Med detta hoppas vi kunna bidra till 

att läkarprofessionens perspektiv 
är tydligt närvarande och dri-

vande i utvecklingen av hälso- 
och sjukvården. 

Har du andra tankar, 
hör gärna av dig!

V
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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. 

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 
30 miljoner kronor i forskningsanslag, 
post doc-stipendier och resebidrag. 

VETENSKAP

SLS 
KÄRNVÄRDEN

4

Tillsammans med sektionerna 
arbetar SLS med övergripande 
frågor som rör kvalitet och säkerhet 
i vården. Genom våra kommittéer 
för säker vård, medicinsk kvalitet, 
medicinsk språkvård samt IT- och 
läkemedelsfrågor driver SLS frågor 
om säker vård och kvalitet. 

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
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”Vi vill tydliggöra 
läkarprofessionens 
perspektiv.”

➜  Läs mer om SLS fortbildnings-
policy på www.sls.se 

Kära medlemmar!



hinner du hjälpa 
oss med ett akut 
kejsarsnitt?

Alla kan inte vara läkare. Men alla kan
rädda liv. Och med en ganska liten handling
kan du uträtta stordåd. Utan ditt bidrag har
vi gränser. Hoppas du vill vara med.

SMS:a LÄKARE till

71 501
så skickar vi hem en 

anmälan för att 
bli månadsgivare

Kostar som ett
vanligt samtal

www.lakareutangranser.se Telefon: 010-199 33 00 Plusgiro: 900603-2
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MEDLEMSPORTRÄTT
LOTTI HELSTRÖM

”En kamp mot r 

rtemesia var en ung 
kvinna och begåvad i 

teckning, så pass att 
hon fi ck bli lärling hos 
sin far, den framstå-

ende konstnären Orazio. Men 19 år 
gammal våldtogs hon av en annan 
lärling, Tassi. Tassi nekade, men  Ar-
temesias far trodde på sin dotter och 
anmälde honom till polisen. En sju 
månader lång rättegång inleddes. 
Artemesia fi ck utstå anklagelser om 
promiskuitet, ingående gynekologiska 
undersökningar och slutligen tortyr 
för att bevisa att hon var oskyldig. 
Till slut dömdes Tassi till fängelse. 
Detta var 1612.

–  Hur stor skillnad är det egentli-
gen i dag? Fortfarande får våldtäktsoff-
ren utstå närgångna frågor om sitt sex-
liv och tvingas återuppleva det hemska 
de varit med om, fl era gånger om.

Lotti Helström, docent vid Karo-
linska Institutet och överläkare i gy-
nekologi vid Akutmottagningen för 
våldtagna kvinnor på Södersjukhuset, 
vet. Hon har hjälpt våldtagna kvinnor 
sedan 1983. Mottagningen vid Söder-
sjukhuset startade samma år som den 
nya sexualbrottslagen kom, 2005. Hit 
kommer kvinnor från Stockholms 
läns landsting dygnetrunt, avgiftsfritt, 

A

Inte som ett vanligt 
virus. Det är större 
risk att utveckla post-
traumatisk stress vid 
våldtäkt än vid tortyr.

Ingen vill egentligen 
behöva träffa Lotti 
Helström och hennes 
kollegor. Men med tanke 
på att det begås ungefär 
6 000 våldtäkter om året, 
är det märkligt att det 
inte fi nns fl er som hon. 

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

för att få hjälp efter våldtäkt.
– Vi tar emot alla kvinnor som 

fått sin första mens. Är de yngre hän-
visar vi till barnsjukhuset.

Den yngsta patienten man haft var 
10 år, den äldsta 95. Förra året tog 
man emot rekordmånga nya patienter: 
670 stycken. Drygt 50 kvinnor i må-
naden, varav en femtedel är minder-

åriga. Här får de hjälp att bearbeta det 
de varit med om. På mottagningen 
utförs även rätts  medicinska utred-
ningar för att säkra bevis. Män som 
söker tas emot på Södersjukhusets 
akutmottagning.

– Det viktigaste vi gör är att för-
söka förhindra att kvinnorna utveck-
lar posttraumatisk stress eller svåra 

6 000 våldtäkter om året i Sverige:
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en ondska”
psykiska problem. Virus och cancer 
är sådant man inte rår över, det vi 
kämpar mot är ren ondska. 

Som alltid vid akut chock handlar 
det om att stabilisera, lugna, skapa 
en trygg plats och få ned den akuta 
stresskänslan. Lotti Helström be-
rättar om hur de som drabbats ofta 
både fysiskt och psykiskt återupple-
ver våldtäkten. De får stressymptom, 
svårt att sova, hjärtklappning och an-
dra psykosomatiska symptom. Det är 
större risk att utveckla posttrauma-
tisk stress, PTSD, vid våldtäkt än efter 
tortyr: cirka 40 procent av dem som 
utsätts för våldtäkt utvecklar PTSD.

– Förmågan att förvandla minnena 
från händelsen, från att upplevas som 
akut och pågående, till ett historiskt 
minne och en del av livsberättelsen, har 
brutits. Kontakten med de centra som 
bearbetar upplevelser har brutits, nå-
got som också kan ses på funktionell 
MR av personer som befi nner sig i 
återupplevande. 

 
Om det är något Lotti Helström 
önskar, så är det att vi ska förstå att 
den bild Hollywood har skapat av 
en våldtäkt inte stämmer med verk-
ligheten. Det är inte så att kvinnor 
sparkar och slåss, och med blodet 
rinnande längs benen springer iväg 
för att fl y våldtäkten.

– Väldigt få skriker. De fryser till 
och är efteråt själva förvånade över hur 
de reagerat. Passiviteten blir ett försvar, 
att föra så lite väsen som möjligt för att 
få aggres sivi teten att upphöra. Och det 
är helt normalt. Den här passiva co-
pingen innebär att man får sänkt puls 
och tryck, man kan faktiskt vara med 
om att hjärtat stannar.

Lotti Helström kallar det ”spela-
död-refl exen”. 

– Dessutom är det så att man inte 

kommer ihåg allt som hänt på ett 
tydligt och kronologiskt sätt. Det är 
till nackdel i kontakten med rättsvä-
sendet, som helst vill ha en tydlig och 
klar redogörelse för brottet.

Sett över året ökar antalet våldtäk-
ter under sommarmånaderna. Är det 
lättkläddhetens förbannelse? Inte en-
ligt Lotti Helström:

– Skulle vanliga, vettiga män bli 
våldtäktsmän om de träffar en beru-
sad kvinna? Nej, det händer på som-
maren för att alla våldsbrott följer 
väderlekstemperaturen. Även rån och 
misshandel. Det handlar om gär-
ningsmännen, inte om kvinnorna. 

Hon skulle gärna se att fl er inom 
hälso- och sjukvården engagerade sig 
för de utsatta. De här kvinnorna kan 
ibland söka vård för symptom som här-
rör från våldtäkten, men som är diffusa.

– Det är en allvarlig medicinsk 
risk om man inte behandlar kvin-
norna rätt. Symptom som man tror 
beror på en sak, men som i själva ver-
ket har att göra med att personen bli-
vit våldsutsatt. 

– En läkare som kom till oss trodde 
att kvinnorna skulle vara rädda för 
honom och att de skulle avsky män. 
De har inget emot män, de har något 
emot våldtäktsmän. Det gäller att 
snabbt återupprätta män i kvinnornas 
liv så de ser att inte alla män är våld-
täktsmän. De behöver ansvarstagande, 

Ålder: 62 år
Gör: Överläkare 
i gynekologi vid 
Akutmottagning-
en för våldtagna 
kvinnor vid 
Södersjukhuset, 
ordförande i 
Svensk förening 
för Obstetrik 
och Gynekologi, 
SFOG
Läser: Just nu 
Minette Walters. 
Före det 
Modiano.

LOTTI 
HELSTRÖM

kloka, starka män som försvarar dem. 
Bra poliser, bra doktorer, bra åklagare 
och bra partners, pappor och bröder. 

Vad driver dig?
– Jag är uppfostrad av en väldigt fe-

ministisk mamma och har med mig 
från barndomen att kämpa för kvinnors 
rätt. Det är ett stort fält där jag arbetar 
med ett avgränsat område. Skulle man 
ge sig ut på alla områden övermannas 
man lätt av eländet. Om man är medve-
ten om överordning, underordning och 
maktbalanser, blir det som att leva med 
en sjukdom. Det är så självklart att 
männen ska gå före. Men varför? 

Hur orkar du med allt elände 
du möter på kliniken?

– Det går inte att undvika att man 
blir påverkad eller upprörd av det man 
möter. Men vi har ett väldigt bra team 
och pratar mycket. Och var fjortonde 
dag träffar vi en handledare.

Lotti Helströms stora frustration är 
att utvecklingen går för långtsamt. 

– Antalet polisanmälda våldtäkter 
ökar, hur det är med mörkertalet vet vi 
inget om. Antalet kvinnor som dör av 
våld i nära relationer är ganska konstant 
år efter år. Om man jämför med andra 
länder och hur man som kvinna blir be-
mött där, har vi kommit en bit längre på 
väg. I dag kan vi samtala om dessa äm-
nen och anordna seminarier på Riks-
stämman om det. Det gick inte 1983. 
Men hoppfull, nej, det är jag inte.  ¢

Lotti Helström
Därför är jag medlem i Svenska Läkaresällskapet

Professionell organisation: Att gå med i Svenska Läkaresällskapet var en självklarhet för mig 
när jag var kandidat. Det är ”min” förening där jag känner mig hemma och trygg. Men främst är 
jag med därför att SLS genom sektioner och delegationer erbjuder sina medlemmar kunskap 
och utveckling av läkaryrket. Som helt fristående NGO (Non Governmental Organisation) kan vi 
påverka i medicinska och etiska frågor, och ha stor impakt. 



nder förra året ge-
nomförde Svenska 
Läkare sällskapet upp-
draget att kartlägga 
kopplingen mellan de 

Nationella kvalitetsregistren och 
Svenska Läkaresällskapets sektioner. 
Resultatet presenterades under Medi-
cinska riksstämman.

En viktig förutsättning för att 
registren ska fungera så bra som 

möjligt, är en nära anknytning till 
professionen. Trots detta visar SLS 
undersökning att bara 24 procent 
av sektionerna deltar i och initierar 
arbetet med registerdata i lokalt kli-
niskt förbättringsarbete.

– Flertalet sektioner har angett att 
de tyckte att detta var viktigt, men 
att tiden inte räcker till för att prak-
tiskt arbeta med kvalitetsregistren i 

det lokala förbättringsarbetet, kons-
taterar Ulf Haglund, ordförande i 
kommittén för medicinsk kvalitet 
och den som haft uppdraget av SLS 
att genomföra utredningen. 

– Lite mer än hälften av sektio-
nerna har god formell och funktio-
nell kontakt med ett eller fl era av de 
nationella kvalitetsregistren. Å andra 
sidan saknar nästan hälften denna 
kontakt, säger Ulf Haglund.

U

KVALITET I FOKUS

06

ULF HAGLUND
har lett utred-
ningen för SLS.

Text Tove Smeds Illustration David Marklund

De nationella kvalitetsregistrens grundläggande uppgift är att stödja hälso- 
och sjukvårdens förbättringsarbete. Men hur väl utnyttjas informationen 
i registren? Och hur står det till med relationen till sektionerna? 

Outnyttjad guldgruva?
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➤

BOEL 
ANDERSSON 
GÄRE
”De nationella 
kvalitetsregist-
ren är en viktig 
del av vårt 
professionella 
lärosystem 
och en enorm 
potential i 
kvalitetsarbetet. 
Det handlar om 
patienternas 
säkerhet” 

Det fi nns i dag 105 nationella kva-
litetsregister och ett antal kandidat-
register. Kvalitetsregistrens huvud-
sakliga uppgift är att utgöra en grund 
för lokalt förbättringsarbete i hälso- 
och sjukvården. 

– Två tredjedelar av registren har 
en täckningsgrad på över 80 procent. 
Det är positivt både ur ett förbätt-
ringsperspektiv och ur forsknings-

perspektiv. Vi kan från bråckregist-
ret få fram forskningsdata som inte 
går att få fram i någon annan studie, 
säger Pär Nordin, registerhållare för 
Svenskt Bråckregister.

En undersökning visar att bara 
23 procent av verksamhetscheferna  
använde sig regelbundet av kvalitets-
registren och registerdata i förbätt-
ringsarbetet.

– En förbryllande låg siffra, kons-
taterar Ulf Haglund. Här tror jag det 
är viktigt att landstingen både efter-
frågar och värdesätter resultaten mer.

Boel Andersson Gäre, barnläkare 
och chef för Futurum, håller med:

– Hur ska man veta vilken kvali-
tet man har om man inte använder 
sig av kvalitetsregistren? Man ska 
komma ihåg att god kvalitet kostar 
mindre än dålig kvalitet, säger hon. 

Boel Andersson Gäre ser positivt 
på att många kvalitetsregister invol-
verar representanter för patientföre-

ningar i utvecklingen av registren, 
samt att allt fl er tar med patientrela-
terade mått.

– Det tror jag är nyckeln för att 
lyckas framöver. Med hjälp av data 
från registren kan behandlande perso-
nal visa patientens egen kurva och hur 
den ser ut över tid. Då blir det intres-
sant även ur behandlingssynpunkt.

Svenska Diabetesregistret hade 
år 2013 runt 350 000 enskilda regis-
treringar.  I registret registreras nästan 
varje besök för diabetiker, även om 
det bara rör sig om blodtryck.

– All data hjälper oss att estimera 
risker med olika behandlingar, och 
ligger bland annat till grund för 
utvärdering av nationella riktlinjer. 
Patienterna uppskattar att de kan få 
en utskrift av värdena och se i vil-
ken riktning det rör sig, säger Soffi a 
Gudbjörnsdottir, registerhållare för 
Svenska Diabetesregistret. Hon menar 
att patientinrapporterade data har en 

”En utveckling 
där kvälls-
pressen listar 
de sämsta 
läkarna är 
inte önskvärd.”

Ulf Haglund, ordf. Kommittén 

för medicinsk kvalitet.
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stor utvecklingspotential, men att det 
fortfarande återstår en del utmaning-
ar att lösa, inte minst juridiskt.

Li Felländer-Tsai är ordförande i 
Svensk ortopedisk förening och tidi-
gare registerhållare för svenska kors-
bandsregistret. Hon berättar att det 
var just kvalitetsbrister inom vården 
som ledde till att Svenska Knäprotes-
registret startade 1975.

– Komplikationsfrekvensen var 
hög och tack vare nationella kvali-
tetsregister kunde man identifi era 
bristfälliga proteser och tekniker. 

Att svensk implantatortopedi haft 
så bra resultat globalt sett, kan man 
till stor del tacka kvalitetsregistren 
för, menar Li Felländer-Tsai.

– De är en guldgruva, inte bara för 
kvalitetsarbete, utan även för forsk-
ning. Det pågår mycket registerforsk-
ning, men jag skulle gärna se mer än 
vad som sker nu.

Dubbelregistreringar är en utma-
ning att lösa. Flera frakturer riskerar 
till exempel att dubbelregistreras i 
många olika register. En annan ak-
tuell fråga som diskuterades under 
Riksstämman, är registrering av en-
skilda operatörer i registren. 

– Det fi nns ett stort allmänintresse 
i den här frågan, men det gäller att 
navigera klokt. Det är intressant att 
se hur det går för en läkares patienter, 

oavsett var läkaren arbetar. Samti-
digt är det här data som tillhör alla 
och går att få ut, vilket gör att man 
behöver fundera över krypterings-
möjligheter. Detta är viktigt att 
diskutera utifrån fl era olika profes-
sioner. Här behövs ett större grepp, 
konstaterar Li Felländer-Tsai. 

Många är tveksamma till att re-
gistrera operatörer. En utveckling där 
kvällspressen listar de sämsta läkarna 
inom olika fält är inte önskvärd, 
menar Ulf Haglund. Det är lätt att 
peka ut dem med sämst resultat, men 
glömma att de ofta har de svåraste 
och tyngsta patienterna. 

– Att kunna jämföra klinikens 
egen utveckling är önskvärt, men 
för att skydda operatörens integritet 
krävs eftertanke. En möjlighet är att 
Läkaresällskapet eller specialistföre-
ningarna hanterar en koddatabas, 
säger Li Felländer-Tsai.

Redan 2011 formulerade styrelsen 
för Svensk ortopedisk förening en 
kravprofi l för registerhållare avse-
ende ämneskompetens, objektivitet, 
vetenskaplig integritet och akade-
misk kompetens. Registerhållare ska 
även vara fristående från särintressen, 
vinstintressen och egenintressen som 
kan påverka uppdraget.

– Transparens och trovärdighet är 
två stora utmaningar för kvalitets-

registren. Särskilt med tanke på att 
man nu lyfter fram industrisamver-
kan som en naturlig och viktig del 
av kvalitetsarbetet, konstaterar Li 
Felländer-Tsai. 

En av deltagarna på seminariet 
varnade för utvecklingen att koppla 
kvalitetsregistren mot ersättningar 
inom hälso- och sjukvården. Boel 
Andersson Gäre håller med.

– När vi talat med internationella 
kollegor om deras erfarenhet av detta, 
får vi rådet att inte göra det. De har sett 
att detta medfört att man börjar "tam-
per the data" (mixtra med data). Och 
händer det, förlorar vi kraften i förbätt-
ringsarbetet. Det fi nns många studier 
som visar att i komplexa sammanhang 
kan externa drivkrafter, som till exem-
pel ekonomiska incitament, förstöra en 
kultur av kunskap och lärande. 

Mäter då registren rätt saker? En 
relevant fråga, tycker Ulf Haglund.

– Registrens styrka ligger i att 
läkarna och vårdpersonalen som 
arbetar med patientvården troget 
registrerar och rapporterar in data i 
samtliga fall. Om de inte tycker att 
registret sysslar med relevanta saker, 
är det risk att deras motivation fal-
nar. Här tror jag relationen till sek-
tionerna kan spela en viktig roll, den 
kan ännu mer stärka innehållet i och 
nyttan med kvalitetsregistren.  ¢

KVALITET I FOKUS

”Internationella kollegor avråder från att 
koppla registren till ekonomiska incitament.”
Boel Andersson Gäre, Futurum

➤

Vad tycker du 
i denna fråga? 
Skriv till oss på 
slsaktuellt@
inpress.com

MEJLA 
OSS! 

LI 
FELLÄNDER-
TSAI
Skulle gärna 
se mer register-
forskning än vad 
som nu sker.

Svenska Läkaresällskapet genomförde under 2014 en under-
sökning om kopplingen mellan sektionerna och de nationella kvali-
tetsregistren. Resultatet presenterades under Riksstämman. Formell 
kontakt med sektion/specialistförening är viktigt ur ett demokratiskt 
perspektiv, för trovärdighet och för förankring inom professionen. 

Lite mer än hälften av sektionerna har god formell och funktionell 
kontakt med ett eller fl era register. 

Vissa sektioner har ett stort antal register att samverka med, 
medan det samtidigt fi nns relevanta register som helt saknar formell 
kontakt med aktuell sektion. Mer än 60 % av registren rapporterar 
regelbundet sina data på sektioners eller föreningars medlemsmöten.

Fakta 
Kopplingen kvalitetsregistren och SLS sektioner



SLS I DEBATTEN:

et fi nns ett tydligt samband mellan inkomst-
skillnader och utfall avseende hälsa och social 
välfärd. Sverige uppvisar jämförelsevis små 
inkomstskillnader, men även om vi i interna-
tionella jämförelser faller väl ut när det gäller 

de fl esta mått på välstånd och hälsa, syns påtagliga skillnader 
mellan socioekonomiska grupper. De hälsovinster som uppnåtts 
inom stora områden når inte alla. Förväntad medellivslängd har 
ökat för alla grupper under de senaste decennierna, men inte 
lika mycket, och skillnaden mellan de med endast grundskole-
utbildning och de med eftergymnasial utbildning ökar. Exempel 
från fl era specifi ka sjukdomsområden uppvisar liknande mönster.

Hur kan vi som läkare bidra för att påverka utvecklingen? 
Vilka är våra möjligheter inom de områden som spelar roll för 
den jämlika hälsan och vad är vårt ansvar? Det fi nns åtmins-
tone tre perspektiv att agera utifrån. 

1. PREVENTION
Hälsans bestämningsfaktorer är många och utöver de givna 
såsom genetiskt arv, kön och ålder så vet vi betydelsen av 
levnadsvanor och arbetsförhållanden. Att i mötet med den en-
skilda patienten arbeta med levnadsvanor har inte alltid varit 
självklart, men börjar få allt mer utrymme. Läkares arbete mot 
tobak har en lång tradition vars betydelse inte kan överskattas. 
Det har lagt grunden för det bredare arbete med levnadsvanor, 
som bedrivits av Svenska Läkaresällskapet i samverkan med 
andra vårdprofessioner. Att diskutera levnadsvanor både som 
primär- och sekundärprevention är relevant för fl ertalet möten 
i vården och börjar alltmer vinna insteg. Men bidrar detta till en 
mer jämlik vård? Eller riktas informationen till dem som redan 
har tagit till sig den? Vi behöver veta mycket mer om hur vi 
anpassar diskussionen utifrån de behov som fi nns i olika grupper. 

Även om vi har mycket mer att göra avseende prevention och 
jämlikhet i det enskilda mötet, är det ändå en synlig kompo-
nent för de fl esta läkare. Mindre tydligt är kanske hur vi kan 
påverka i det större perspektivet. Men det är självklart vårt 
uppdrag att bidra med vår kompetens och söka påverka 
omständigheter i samhället som påverkar hälsan. Vård för 
papperslösa, sprutbytesprogram m m är exempel på frågor 
som drivits med tyngd, men där målen ännu inte är nådda. 

2. JÄMLIK VÅRD
Om den jämlika hälsan är beroende av fl era samverkande och 
komplexa faktorer så ligger ansvaret för den jämlika vården 
helt inom hälso- och sjukvårdens ram. Jämlik vård är en av 
förutsättningarna för att nå jämlik hälsa. Vårdens uppgift 

måste vara att oberoende av grundförutsättningarna säkerställa 
att alla får vård grundat på den etiska plattform som lagts fast 
för prioriteringar i vården. Även om det oftast också är så, måste 
vi ändå fråga oss om vården i vissa avseenden bidrar till att öka 
ojämlikhet? Myndigheten för Vårdanalys har analyserat skill-

nader i vård, behandling 
och bemötande, och de-
fi nierar ojämlik vård som 
skillnader som är omoti-
verade och väsentliga. I 
några exempel illustreras 
sådana skillnader avseende 
geografi , kön, utbildnings-
nivå, födelseland eller före-
komst av samtidig psykisk 
sjukdom. Man pekar 
också ut möjliga förkla-
ringar såsom organisation 
och lokala behandlings-
traditioner, otillräcklig 
hänsyn till de individuella 
förutsättningarna hos 
patienten, och omedvetna 

normer och värderingar hos personalen. Inom viktiga områden 
i vården fi nns omotiverade och väsentliga skillnader, och detta 
kan inte vara någon annans ansvar än vårt att försöka åtgärda.

3. JÄMLIK FORSKNING?
Vilken roll spelar den medicinska forskningen för att utjämna 
ojämlikhet? SLS har tidigare diskuterat bristen på forskning 
inom områden som rör utsatta grupper. Det fi nns fortsatt an-
ledning för såväl forskarsamhället, inklusive forskande läkare, 
som forskningsfi nansiärer att refl ektera över vilka frågor vi 
väljer att beforska. En annan vinkel är vilken slags forskning vi 
behöver. Vi vet hur det är, men mindre om effektiva metoder 
för att uppnå en större jämlikhet. En hastig Pubmedsökning 
över (o)jämlik hälsa ger över 200 000 träffar medan antalet 
systematiska översikter över interventioner för att utjämna 
denna ojämlikhet ger en bråkdel. Vi behöver inte fl er studier 
för att rita kartan, utan för att rita om den!

Det fi nns en bred önskan att arbeta för en jämlik hälsa. Den 
nuvarande regeringen har satt som mål att inom en generation 
överbrygga påverkbara hälsoklyftor och tillsätter därför en 
kommission för jämlik hälsa. För SLS är det både vårt ansvar 
och vår önskan att bidra med professionell kompetens i arbetet 
för jämlik hälsa! ¢

JÄMLIK HÄLSA – JÄMLIK VÅRD. 
VILKET ÄR VÅRT ANSVAR SOM LÄKARE?

”Som grupp och 
som enskilda 
läkare borde 
vi kunna ta 
större plats 
i samhälls-
frågor som 
påverkar 
folks hälsa.”

Kerstin Nilsson, 

ordförande SLS

D

Under Medicinska riksstämman betonade Sir Michael Marmot att jämlikhet i 
hälsa kan ses som ett mått på hur väl ett samhälle fungerar. Kerstin Nilsson, 
ordförande för SLS, skriver här om läkarnas ansvar och roll.
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Madeleine Leijonhufvud betonade vikten av att 
rasera de murar som fi nns mellan disciplinerna.

– Vet ni vilket skydd ni har eller inte, när ni utför 
ert livsnödvändiga jobb? Eller har läkarkåren en 

ovilja att befatta sig med reglerna kring sitt yrke? 
Den osäkerhet som fi nns bland annat om vad som 
får göras med patienter i livets slutskede, tror 
jag inte stillas av handböcker, sade Madeleine 
Leijonhufvud. 

Hon konstaterade att tillämpningen av lagar 
inte alltid bygger på kunskap om hur människan 

Vad vet läkare om juridik?
Madeleine Leijonhufvud, professor emerita 
i straffrätt, var hedersföreläsare på RIX.

Förbättra allas hälsa

ämlik hälsa är ett mått 
på hur bra vi klarar oss 
som samhälle, menade sir 
Michael Marmot. 

– Alla har vi en moralisk skyldig-
het att se till att utjämna ojämlikhe-
terna i hälsa. Vi behöver arbeta ihär-
digare för att förbättra män niskors 
levnadsförhållanden, eftersom dåliga 
sådana ofta påverkar människors 
hälsa negativt.

– Läkare borde alltid vara de fat-
tiga människornas förespråkare. 

Dagen innan invigningen meddelade 
Stefan Löfvén att det kunde bli ak-
tuellt med nyval. Gabriel Wikström 

Årets invigningstalare under Medicinska riksstämman 
var den brittiske epidemiologen sir Michael Marmot, 
som talade om ojämlik hälsa och social rättvisa.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

J
(se artikel intill) försäkrade dock att 
regeringen fortsätter arbetet med att 
tillsätta en nationell kommission för 
jämlik hälsa. Marmot var inte sen att 
ge råd inför arbetet med kommissio-
nen.

– Det lokala engagemanget är vik-
tigt, men så är även det nationella. Fi-
nansministern har större påverkan på 
hälsan än vad man kan tro. Jag glädjer 
mig över att Sverige ska tillsätta en na-
tionell kommission för jämlik hälsa.

Marmot påpekade att det redan 
fi nns gedigen forskning på området:

– Ni behöver inte börja om från 
början. Nu är det allra viktigaste att 

involvera alla sektorer i samhället, 
från politiker och hälso- och sjuk-
vårdspersonal, till det civila samhäl-
let och de lokala myndigheterna. Alla 
aktörer behöver tillsammans komma 
fram till hur redan tydliga forsk-
ningsresultat ska omsättas i praktisk 
handling. Se till att få med er resten 
av samhället. 

Sir Michael Marmot sade att man be-
höver ta hänsyn till vilken påverkan 
myndighetsbeslut kan ha på män-
niskors hälsa, oavsett vilket beslut 
det handlar om. 

– Utbildning är ett område som 
i hög grad påverkar hälsan. Ju lägre 

MICHAEL 
MARMOT
betonar att alla 
sektorer i sam-
hället behöver 
involveras för en 
mer jämlik hälsa.

Jämlik vård i fokus. Sveriges största möte över läkares specialistgränser lockade fl er yngre läkare. 

Michael Marmots uppmaning:



1919

fungerar psykiskt och fysiskt. En anled-
ning är de allt för skarpa gränslinjer 
som fi nns mellan juridiken och medici-
nen, och en misstro mot rättssystemet. 

Leijonhufvud skulle gärna se en 
lagregel i brottsbalken som slog fast 
att ett handlande inom vården som är i 
enlighet med vetenskap och beprövad 

erfarenhet inte utgör ett brott. En 
stor del av föreläsningen ägnades åt 
hur sexualbrottslagen behöver stärkas. 

– Det är dags att slå fast allas rätt 
att välja när och med vem de ska ha 
sex. Sexualbrottslagen svarar inte mot 
följderna. Lagstiftaren har inte baserat 
sig på medicinsk kunskap, sade 
Madeleine Leijonhufvud. 

utbildningsnivå, desto sämre hälsa. 
Men med hjälp av sociala åtgärder 
kan vi jämna ut ojämlikheterna.

Även om Sverige hittills klarat sig 
relativt bra, varnade Marmot för att 
slå sig till ro.

– Sverige har en barnfattigdom på 
13 procent. Och arbetsmarknaden 
påverkar också hälsan; en procents 
högre arbetslöshet är associerad med 
0,8 procent fl er självmord och 0,8 
procent fl er mord. 

– Vi vill att människor ska arbeta 
länge, men om arbetsförhållandena 
försämras kommer det att påverka 
människors hälsa negativt. Om du 
inte har pengar till att ge mat åt dina 
barn, vilka möjligheter har du då att 
påverka ditt liv och din hälsa?

Men att många samhällsaktörer har 
stor betydelse för människors hälsa, 
betyder inte att läkarnas roll blir 
mindre viktig.

– Vi ska inte förminska den roll 
läkare spelar för att påverka ojämlik-
heterna när det gäller hälsa och för 
att se till att vården distribueras mer 
rättvist. För vilka är egentligen mer 
engagerade i hälsa än läkare?

Michael Marmot tog barnläkare som 
exempel på läkare som förstår hur 
viktig omgivningen är för patienten.

– De vet att man inte kan behand-
la bebisar och unga barn utan att ta 
hänsyn till deras sociala omgivning. 
Om ett spädbarn fått fetalt alkohol-

syndrom kan man ju inte bortse från 
mammans alkoholproblem.

Catarina Almqvist Malmros, ge-
neralsekreterare för Riksstämman, 
modererade den efterföljande diskus-
sionen med Johan Carlson, general-
direktör vid Folkhälsomyndigheten.

– Orsakerna bakom ojämlikheterna 
ligger på samhällsnivå. Jag är oroad 
över att det debatteras mer om hur 
hälso- och sjukvården ska producera 
vård, än om vilket engagemang som 
krävs för att skapa hälsa. Vi behöver 
modigare politiker som vågar satsa 
och fokusera mer på folkhälsa än 
bara på behandling av redan sjuka, 
sade Johan Carlson.  ¢

Beprövad erfarenhet. Marmot upp-
manade till att involvera alla sektorer i 
samhället i kampen för jämlik vård.

”Jämlik hälsa en 
moralisk fråga”

”Människors levnadsförhållanden 
påverkar hälsan. Därför behövs 
hjälp på många olika plan.” 
Sir Michael Marmot

11

I Sverige skiljer det fem år i medellivslängd 
mellan lågutbildade kvinnor och kvinnor 
med högre utbildning. Det är en tydlig 
hälsoklyfta. Vi vill sluta de påverkbara hälso-
klyftorna i Sverige under en generation. 
Det är ett enormt åtagande. Varför är då 
detta viktigt? Vill man prata den här tidens 
språk skulle man klä det i ekonomiska 
termer: ”Vi tjänar ekonomiskt på att sluta 
hälso klyftorna, vi tjänar på att människor 
lever längre”. Men det blir för enkelt att 
tala i enbart ekonomiska termer. Hur kan vi 
moraliskt acceptera att det fi nns skillnader 
mellan människor och grupper som beror 
på att man råkar tillhöra en viss grupp i 
samhällsstrukturen? Hur kan vi acceptera 
att det får genomslag i människors hälsa 
och i deras möjligheter att kunna leva ett 
fullt och friskt liv?

Vi kommer att tillsätta en nationell kom-
mission för jämlik hälsa. Men då behöver 
vi och andra samhällsaktörer sätta oss ned 
vid samma bord och diskutera. Hur ska vi 
med all den forskning och erfarenhet som 
står till buds faktiskt utforma en politik som 
leder till att människor är friskare och lever 
längre, och som innebär att var och en i 
samhället kan leva sina liv fullt ut? Det är 
kommissionens uppgift.

Vi tror inte att frågan om jämlik hälsa är 
en partiskiljande fråga. Jämlikhet är något 
bra, något som hela samhället tjänar på. En 
nationell kommission innebär inte enbart 
att vi hittar de politiska lösningarna för 
framtiden, inte bara tar oss närmare målet 
om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna, 
utan jag tror att det kan bli ett 
sätt för oss att samarbeta 
tillsammans.

➜ Gabriel Wikström, 
folkhälso- och sjuk-
vårdsminister, 
lovade under 
inledningstalet 
att fortsätta 
arbetet med 
kommissionen 
för jämlik hälsa. 

Referat från Gabriel Wikströms 
invigningstal under Riksstämman

n jag tror att det kan bli ett 
t för oss att samarbeta
ammans.

Gabriel Wikström,
khälso- och sjuk-
dsminister,

ade under 
dningstalet 
fortsätta 
etet med 

mmissionen 
jämlik hälsa. 



12 – Vi behöver tydligare visa vilken 
vinst utlandsvistelser ger tillbaka till 
sjukhusen och klinikerna.

För det kan i sanningens namn 
vara svårt att få komma iväg, inte 
minst på grund av slimmade orga-
nisationer. Speciellt under AT-tiden, 
även om intresset är stort. 

Hampus Holmer, internationell sek-
reterare i Kandidatföreningen, var 
moderator under symposiet. Han und-
rade vad som kan göras för att stärka 
global hälsa inom läkarutbildningen.

– När man ser hur viktig global 
hälsa är, inser man att det borde 
inkluderas mer i utbildningen. Vi 
skulle behöva få höra mer om erfa-
renheter från fältet. 

– Var lite smart när du söker jobb och få med i kontraktet 
från början att du vill jobba utomlands, var ett tips under 
symposiet om global hälsa under Riksstämman.

n utlandstjänst är en 
intensiv träning för 
alla de mål som Soci-
alstyrelsen satt upp för 
ST; inte minst medi-

cinska mål, ledarskapsmål och mål 
för kommunikativ kompetens. Det 
menar Sophie Graner, studierektor 
för ST-läkarutbildningen på KI, och 
en av experterna i första panelen. 

– Man blir både bättre på att ta 
hand om sina patienter här hemma 
och på att kommunicera, inte minst 
med utlandsfödda patienter efter ut-
landstjänstgöring. Man blir en mer 
komplett specialist, helt enkelt.

Emma Spak, ordförande för Sveri-
ges Yngre Läkares Förening, SYLF, 
höll med. 

Global hälsa diskuterades under Kandidatföreningens symposium.

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

KANDIDATFÖRENINGEN
PÅ VÄG UT I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Student, vilka frågor är viktigast 
för dig?

Mejla slsaktuellt
@inpress.com

SOPHIE 
GRANER
– Forskning 
visar att man 
blir en bättre 
specialist om 
man har skaffat 
sig internationell 
erfarenhet.

Stort plus med 
utlandserfarenhet

skulle behöva få höra mer om erfa-
renheter från fältet. 

ges Yngre Läkares Förening, SYLF, 
höll med. 

Under Medicinska riksstämman delade Kandidatföre-
ningen ut Asklepiospriset till Tobias Skillbäck för bästa veten-
skapliga artikel och Henrik Frithiof för bästa projektarbete. 

Henrik Frithiof har just tagit examen från läkarprogrammet 
vid Lunds universitet och gjorde sitt projektarbete om cirku-

lerande tumörceller inom bröstcancer. 
Ditt tips till studenter som ska skriva projektarbete?
– Välj ett område du är riktigt intresserad av. Det är avgö-

rande för motivation och uppsatsens kvalitet!
Tobias Skillbäck tog hem priset för bästa vetenskapliga 

artikel. Han gör för närvarande forskar-AT på Sahlgrenska. 
Hans artikel handlar om markörer i cerebrospinalvätska 

ÅRETS ASKLEPIOS PRISTAGARE

Christofer Sahin, 
Linköping, Hälsouni-
versitetet, termin 10.
– Det här är första 
gången för mig och 
jag är förvånad över 
kvaliteten. Det fi nns 

verkligen potential att få med sig 
värdefulla insikter härifrån. Men det 
är synd att fl er inte är här och utnyttjar 
tillfället. Jag har till exempel inte 
träffat några kandidater från Uppsala 
eller Stockholm. Varför är de inte här?

Vad skulle få fl er kandidater 
att komma?

– Om man tänker på hur scheman 
läggs, väldigt tidigt vill säga, borde 
marknadsföringen och informationen 
om Riksstämman ske redan innan 
sommaren. Det hänger också mycket 
på hur aktiva de lokala kandidatföre-
ningarna är. De kan göra skillnad. 
Lärosätena borde också se detta 
som en möjlighet. Ordna buss till 
Riksstämman igen, till exempel. 

Per Malmberg, 
Hälsouniversitetet, 
Linköping, termin 10.

– Jag var här förra 
året också och var 
med på några väldigt 
bra föreläsningar. 

Det fi nns väldigt mycket att välja 
emellan som är bra på Riksstämman. 

Vad är du speciellt intresse-
rad av i år?

– State-of-the-art-föreläsningen 
om akuta förgiftningar och work-
shopen om läkarutbildningens 
kvalitet, styrkor och svagheter. 

VARFÖR ÄR DU 
PÅ RIKSSTÄMMAN?

Årets pristagare: 

Tobias Skillbäck och 

Henrik Frithiof.

E
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Eva är frivillig i Röda Korset på Öland.

I Sverige och Europa ökar den organiserade intoleransen 
och rasismen. Samtidigt är vi allt fler som aktivt tar 
ställning i ord och handling för humanitet. Röda Korset 
kämpar för ett öppet och medmänskligt samhälle där  
alla respekteras. Ta ställning. Bli frivillig i Röda Korset.

– Det behöver också bli enklare 
att tillgodoräkna sig en utlandstjänst 
i utbildningen, sade Susanne Ehn, 
student vid Lunds universitet, som 
skrivit en masteruppsats om utbild-
ningen i global hälsa på de svenska 
läkarutbildningarna.

– En utlandsvistelse ger större pers-
pektiv som gör att vi vågar ifrågasätta 
rådande system. Det kan också vara 
ett sätt att upptäcka vad vi har gjort i 
Sverige för att komma dit vi har kom-
mit i hälso- och sjukvård, sade Johan 
Attfors, nationellt ansvarig för global 
hälsa-frågor inom IFMSA-Sweden.

Enligt ST-läkaren Helena Norden-
stedt, kursansvarig för den valbara 
kursen i global hälsa vid KI, är ämnet 
global hälsa fortfarande en marginali-
serad kurs, något som det måste bli en 
ändring på, enligt henne. Kursen i glo-
bal hälsa borde vara obligatorisk och 
komma tidigt under utbildningen. 

– Just nu får vi varje år söka nya 
pengar till utbildningen och den ho-
tas konstant av nedläggning.

Enligt Emma Spak är intresset för 
både ledarskap och global hälsa stort 
i början av utbildningen. Senare är 
det lätt att fastna i vardagen.

Del två av symposiet om global 
hälsa bestod av en paneldiskussion 
med Johan von Schreeb, Helena 
Nordenstedt, Eugene Bushayija, Ulrika 
Baker och Anders Molin.

– Global hälsa handlar om utveck-
ling av professionen, inte om välgö-
renhet i första hand. Utlandstjänst är 
ett utmärkt sätt att lära sig hantverket 
och till exempel traumatologi, som 
Sverige inte har utbildning i. Men du 
måste själv sparka upp dörrar för att 
komma ut, ingen annan gör det åt 
dig, var Johan von Schreebs uppma-
ning till dem som vill åka utomlands.

Eller ringa till Hans Rosling, som  
fl era i publiken gjort ... ¢

UTLANDS-
PRAKTIK
Genom ett sam-
arbete med Sida 
har Akademiskt 
primärvårds-
centrum kunnat 
erbjuda ST-läkare 
del av sin tjänst-
göring i Indien, 
Uganda eller 
Tanzania i tre 
månader, något 
som Åsa Leufvén 
berättade om 
på symposiet. 
På grund av 
sparkrav för Sida 
läggs satsningen 
på is under 
2015. Förhopp-
ningen är att 
verksamheten 
kan fortsätta 
framöver.

ÅSA LEUFVÉN 
studierektor, 
Globalmedicin, 
Akademiskt 
primärvårds-
centrum.

Eller ringa till Hans Rosling, som  
fl era i pupublblikikenen ggggjojojj rtrt ... ¢¢

som kan särskilja Creutzfeldts Jakobs sjukdom från andra 
demenssjukdomar. 

Vad driver dig att forska?
– Upptäckarglädje och möjligheten att bidra till en ljusare 

framtid. Mitt tips till studenter som vill börja forska är att inte 
tappa sugen när första artikeln är jobbig och besvärlig att skriva, 
det är den för alla. Det blir lättare med tid och erfarenhet!
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et var helt fullsatt i 
salen när ordföran-
den för SLS sektion 
för psykiatri, Lena 
Flyckt, modererade 

inslag av Ullakarin Nyberg, Mikael 
Landén, Johan Franck och Simon 
Kyaga. Det handlade om hur biologi 
och psykologi går hand i hand, hur 
man förebygger självmord, om ut-
maningen med nya droger som Spice 
och om hur psykiatrin tar hjälp av 

teknikutveckling och smarta läke-
medel.

Ullakarin Nyberg har skrivit boken 
”Konsten att rädda liv – om att före-
bygga självmord” och fi ck frågan om 
psykiatrin står still.

– Tidigare behandlades psykiskt 
sjuka med de mest barbariska meto-
der. I dag vet vi till exempel att depres-
sion är ett kroniskt stresstillstånd som 
ökar risken för svåra komplikationer 

och att det fi nns effektiv behandling. 
Den som är deprimerad känner sig 
ofta ensam och vi är konstruerade för 
att ingå i ett sammanhang. Känslan 
av utanförskap leder till en mätbar 
smärtreaktion i hjärnan, lika kon-
kret som att en spik i foten gör ont 
och måste behandlas därefter, säger 
Ullakarin Nyberg, överläkare Norra 
Stockholms psykiatri.

 
Hjärnan är ett högst dynamiskt or-
gan som påverkas av psykisk sjuk-
dom. Att försöka ta sig i kragen när 
det inte fi nns någon krage att ta i, går 
inte att begära av den som är sjuk.

– Det fi nns biologiska skäl till 
självmord, ärftlighet, men också för-
luster och sociala faktorer påverkar. 
Vi är så försiktiga i vår kultur och 
vågar inte ta tag i existentiella fakto-
rer, ställa frågor om meningen med 
livet. Vid depression fi nns en nedsatt 
problemlösningsförmåga, och det 
räcker inte att behandla underlig-
gande psykisk sjukdom. Den som är 
sjuk måste också få hjälp att hantera 
den smärta som hör till livet. Suicid-
talen har sjunkit kraftigt jämfört 
med 1970-talet, men sorgligt nog 
har de ökat igen under senare år och 
framför allt bland unga. Den största 
gruppen fi nns bland 13–23-åringar 
och i den gruppen har antalet själv-
mord ökat två år i rad.

– Så något mer behövs för att möta 
den här gruppens behov.

 
I sin bok konstaterar Ullakarin Ny-
berg att vissa insatser från hälso- och 
sjukvården som räddar liv behöver 
betraktas som professionella insatser, 
inte som personliga egenskaper som 
enstaka personer behärskar, även om 
hon i boken ger exempel på impone-

Steget före
”Konsten att rädda liv behöver uppgraderas 
och få den status den förtjänar”, sade Ullakarin 
Nyberg under Medicinska riksstämman.

Text Ulrica Segersten Foto Colourbox

Det går att rädda liv. Ändå ökar självmord bland ungdomar i åldern 13–23 år.

D

SIMON KYAGA
Överläkare i 
psykiatri och 
forskare vid KI 
presenterade 
medicin 2.0 
som tar hjälp av 
stordata, gaming 
och teknologi.

Det har gått åtta år sedan den första Svenska Psykiatrikongres-
sen. Årets program är både större och bredare än vanligt. Några
punkter på programmet är Hälso- och sjukvårdsminister Gabriel

Wikström som öppnar kongressen, Professor Nutt från London 
berättar om det aktuella forskningsläget inom psykosområdet samt 
fl era aktuella presentationer om beroende och bipolära sjukdomar. 
Under kongressen ges tre CME-liknande kurser och ett fl ertal presen-
tationer kring verksamhetsutveckling.
För anmälan: www.svenskpsykiatri.se/spk2015.html

Svenska Psykiatrikongressen
Den 11–13 mars 2015 i Göteborg

FORTBILDNING I FOKUS • MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

ULLAKARIN 
NYBERG
Cancerläkare 
och överläkare 
Norra Stock-
holms psykiatri, 
och författare 
till boken ”Kons-
ten att rädda 
liv – om att före-
bygga självmord. 
(Natur&Kultur)
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– Jag försöker alltid komma 
till Medicinska riksstämman. 
Det här är ett utmärkt sätt 
och tillfälle att träffa kollegor 
från andra specialiteter, ut-
byta kunskap och få inspira-
tion. Det var inte minst 

viktigt under de år jag satt i styrelsen för SLS 
sektion för dermatologi och venereologi.

– Medicinska riksstämman konkurrerar 
naturligtvis med andra mötesplatser för 
läkare, inte minst specialistdelen tar lätt 
över hand. Därför tror jag det är viktigt att 
specialister uppmuntras att komma hit och 
få olika perspektiv. De olika världarna behöver 
mötas.

Vilka seminarier har du speciellt 
prickat in denna gång?

– Global hälsa och som universitetslektor 
är jag intresserad av de seminarier som berör 
läkarutbildningarnas mål och framtid.

– Jag gläder mig över att se fl er yngre 
deltagare i år. Jag såg precis att min 
ST-läkare är här. Det är bra. 
  
Maria Bradley, docent och överläkare, 
Karolinska Institutet, hittar vi på Hälsotorget 
där hon testat sin fysiska ålder hos 
Fysioterapeuterna.

– Det är viktigt att få sam-
las kring större medicinska 
frågor. Det är både en för-
mån och ett bra tillfälle att 
ta tid att fundera på de 
övergripande frågorna. Även 
om jag inte har gjort något 

schema över vilka seminarier och symposier 
jag ska besöka, är jag den här gången speciellt 
intresserad av att höra mer om kvalitetsregis-
ter och läkemedelsinformation.

Thomas Bradley, Med dr, verksamhetschef 
klinisk farmakologi, Linköping, började åka till 
Medicinska riksstämman tack vare att sek-
tionsmötena hölls i samband med stämman.

Joel Johansson, Linkö-
pings universitet, har be-
sökt Medicinska riksstäm-
man många gånger och har 
lyckats locka med sig an-
dra kandidater från Kandi-
datföreningen i Linköping.

– Det är ett utmärkt sätt att få kunskap och 
få reda på trender som inte tas upp under 
utbildningen.

RÖSTER OM MEDICINSKA 
RIKSSTÄMMAN

0915

rande och ibland oväntade insatser 
från vårdpersonal. Att rädda liv är 
läkekonst och behöver få den status 
den förtjänar.

En annan del av psykiatrin i tiden 
handlar om beroendesjukdomars 
komplexitet. Nu ser vi också en fl od-
våg av droger med hundratals olika 
substanser som väller in i Sverige via 
nätet och som är väldigt lätta att få 
tag på. Tullen kan absolut inte hitta 
de här substanserna. Och så fort en 
substans förbjuds, reas den ut innan 
förbudet  verkställs. Det är en ojämn 
kamp.

Mikael Landén, professor vid 
Sahlgrenska akademin, berättade 
om nya typer av drogtester via ut-
andningsluften som både är mindre 
integritetskränkande och mer effek-
tiva än urinprov.

– Det fi nns fl er partiklar i utand-
ningsluften än i urin och därför fi nns 

förhoppningar om att dessa tester ska 
kunna användas med bättre resultat. 

– Men Spice-drogerna är en mycket 
märklig marknad. Vi är onekligen 
stadda i förändring i vår roll i hälso- och 
sjukvården, menar Mikael Landén.

 
En annan stor utveckling som psy-
kiatrin tagit till sig, är de möjligheter 
som så kallad stordata (big data) och 
tillgång till stora databaser skapar i 
diagnostiken och som till exempel 
hjälper till att identifi era riskgrupper 
för psykos, berättar överläkare Simon 
Kyaga, KI.

– Psykiatrin leder de facto utveck-
lingen i så kallad disruptive medi-
cine, eller medicin 2.0. Till exempel 
kommer det smarta läkemedel under 
2015 som innehåller chip som kan 
kommunicera hur medicineringen 
fungerar, säger Simon Kyaga.

Och med hjälp av data och auto-
matiserade system kan man snabbare 
sätta in åtgärder. Teknologin under-
lättar att behandla patienter och ger 
större möjlighet att utnyttja stora 
mängder data.

– Frågan om integritet kommer att 
förändras med yngre generationer, 
tror Simon Kyaga.

En spännande utveckling är även 
hur dataspel kan byggas på kognitiv 
beteendeterapi och visa samma resul-
tat som vanlig terapi, berättar Simon 
Kyaga som ytterligare ett bevis för att 
psykiatrin går steget före i att ta till 
sig medicin 2.0. ¢

Helt fullsatt. När SLS sektion för psykiatri ordnade seminarier under Medicinska 
riksstämman var det svårt att få plats. 

”Psykiatrin 
leder de facto 
utvecklingen 
i så kallad 
disruptive 
medicine, eller 
medicin 2.0.”

Simon Kyaga, överläkare
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Under våren planerar SLS projektgrupp ”En värdefull vård” att skicka 
ut en remiss till hälso– och sjukvården. Under Almedalen kommer 
remissen sedan att diskuteras och under hösten 
arbetar projektgruppen fram en rapport. 
Följ det viktiga arbetet på: 
www.facebook.com/envardefullvard

En värdefull vård – fortsätter

ämpar sig hälso- och 
sjuk vården för presta-
tionsbaserad ersät tning? 
Fråntar en detaljerad 
verk samhets styrning 

professionens ansvar och motivation? 
Det diskuterades livligt av Anders 
Anell, Anders Ekholm, Lollo Makdessi 
och Jonas Sjögreen under ledning av 
Karl Sallin. 

Anders Ekholm, vice vd för Institu-
tet för Framtidsstudier, lyfte frågan 
utifrån vårdens framtidsutmaningar.

– Vi kan inte göra exakta progno-
ser för framtiden. Vi vet i dag att vi 
är för komplexa, inte bara komplice-

L
rade, för att det ska vara möjligt, in-
ledde Anders Ekholm sitt anförande.

– Prognoser bygger på dåtid då ef-
fekten av framsteg inom medicintek-
nik fortfarande inte påverkade hälsa 
och dödlighet. Det blir alltså alltid fel.

När det gäller fi nansieringsmodell 

av hälso- och sjukvård måste vi be-
stämma: besparing eller effektivisering.

– Stålarna räcker inte till, även om 
vi skulle höja skatten. Och skulle vi 
ha pengarna fi nns det inte personal att 
utföra den vård och omsorg som kom-
mer att krävas. Vi måste producera 
vård och omsorg på ett annat sätt än 
i dag, konstaterade Anders Ekholm.

Patienten är komplex eftersom hen 
interagerar med sin omgivning och 
det ger nya mönster för varje enskild 
patient. Det här är svårt på riktigt!

– Komplexa system är helt omöj-
liga att hantera manuellt. En lösning 
måste bli att allt som kan göras av 
maskiner ska göras av dem. Vi behö-
ver automatisera det enkla för att få 
tid till det komplexa.

Jonas Sjögreen, allmänläkare, kons-
taterar att det fi nns många värden i ett 
patientmöte som inte kan mätas. Som 
hopp och tröst som gör att en patient 
kan tillgodogöra sig behandling. 

Anders Anell, Lunds universitet, 
ser att det fi nns uppenbara risker att 
få en protokollstyrd vård.

 – Det är oetiskt att belöna eller 
straffa vård om de inblandade inte 
har kontrollen. Då kan externa inci-
tament påverka motivationen, till ex-
empel ge en icke-avsedd påverkan på 
normer. Det begränsar den egna au-
tonomin och medför att man måste 
fortsätta belöna och straffa.¢ 

ANDERS 
ANELL
– Det fi nns 
uppenbara 
risker för att få 
en protokollstyrd 
vård; man når 
målen, men 
missar poängen.

LOLLO
MAKDESSI
– Professionen 
har en inre 
motivation som 
ökar genom tillit 
och intressanta 
arbetsuppgifter.

Missar vi poängen?
Styrning av vården och SLS arbetsgrupp 
”En värdefull vård” fortsatte att i år igen locka 
många deltagare under Medicinska riksstämman. 

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus
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Signaleffekten av externa incitament 
kan ge icke-avsedd påverkan på normer.

Engagerad debatt under Riksstämman. Från vänster: Anders Ekholm, Institutet för framtidsstudier, Karl Sallin, ordförande för projektet 
”En värdefull vård”, Jonas Sjögreen och Lollo Makdessi, båda från ”En värdefull vård”. 



verige får anmärknings-
värt låga siffror på fl era 
om råden i den interna-
tionella jämförelsen In-
ternational Health Policy 

Survey 2014, som publicerades i mit-
ten av december. 

Den svenska vården är sämre på 
att ge information som låter patien-
ten ta välgrundade beslut om sin 
vård och hälsa, och vi är sämst i 
klassen när det gäller att koordinera 
vården för dem som behöver sådan. 
Andra länder har större kännedom 
om sina patienters sjukdomshistoria. 

Kort sagt fi nns stor förbättringspo-
tential när det gäller att ge infor-
mation till patienterna som gör det 
möjligt för dem att fatta välgrunda-
de beslut. Men hur har svensk vård 
hamnat så långt efter de andra län-
derna? 

– Den medicinska forskningen 
ligger i Nobelprisklass i Sverige, men 
när vi kommer till kommunikation så 
händer det något, konstaterade Ewa 
Ställdal, generaldirektör vid Forte.

– Vi har en kultur i vården där pa-
tienten är mottagare av högre kunskap, 
inte avlämnare av högre kunskap. Och 
vi ser inte information som strategisk 

kunskap, vilket medför att it-systemen 
inte prioriteras av ledningarna, utan 
helt lämnas till it-avdelningarna, sade 
Anders Ekholm, vice vd vid Institutet 
för framtidsstudier.

– Jag tror det bottnar i en syn på 
patienten. Vi har inte system som 
inkluderar patienten i informations-
fl ödet. Vården är excellent, men kom-
mu nikationen måste förbättras, sade 
Daniel Forslund, landstingsråd i 
Stockholms läns landsting.

– Vi behöver bra it-system och nya 
innovationer. Men jag tror att det  
också är en ledarskapsfråga. I alla de 
Lex Maria-anmälningar jag såg i min 
tidigare roll som chefl äkare, var bris-
tande kommunikation ett genomgå-
ende inslag, konstaterade Filippa Ny-
berg, vd Svenska Läkaresällskapet.  ¢

Hela rapporten fi nns att läsa på 
www.vardanalys.se

Svensk vård klarar sig dåligt internationellt när 
det gäller att involvera och informera patienterna. 
Det visar en rapport från Vårdanalys.

S
Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

International 
Health Policy 
Survey 2014 
jämför patienter-
nas erfarenheter 
av vården i tio 
länder: Australien, 
Frankrike, Kanada, 
Nederländerna, 
Norge, Nya Zee-
land, Storbritan-
nien, Sverige, 
Tyskland och 
USA. Personer 
55 år eller äldre 
har intervjuats 
per telefon. Totalt 
har 25 500 delta-
gare medverkat i 
undersökningen.

Patienternas 
syn på vården

17

Expertpanelen under semi-
nariet var överens: Sveriges 
beredskap att hantera ebola-
smittade är god. Ebola smit-
tar på ett förutsägbart sätt. 
Däremot behöver hälso- och 
sjukvården vara uppmärksam, 
och noga med sjukhistoria och 
reseanamnes hos vårdsökande, 
poängterade panelen. 

Högst risk att smittas löper de 
som varit utsända för att arbeta 
med ebolasmittade. Intresset för 
ebola var under hösten stort. 

– Vi har upplevt att det fi nns 
mycket frågor, smittor skrämmer 
folk, sade Per Folin, smittskydds-
läkare i Västra Götaland.

Christer Janson, presschef vid 
Folkhälsomyndigheten:

– I oktober hade vi 45 000 
besökare på webbsidan, det är 
mycket. Kvällstidningarna skrev 
om vår superbunker, och det 
var absurt när media fi lmade 
en tegelvägg utanför vårt 
kontor en hel natt. 

Skulle ebola bekräftas fl yttas 
patienten till högriskkliniken i 
Linköping. 

Värre är det med situationen 
i Afrika. Johan von Schreeb 
rapporterade:

– Övrig sjukvård slås ut. Flyg 
ställs in, gränser stängs, det är 
en katastrof långt utöver själva 
viruset. Men ibland möter man 
överlevare, det är fi nt. Belöningen 
var att få skriva ut patienter. 

EBOLA I FOKUS

Sveriges beredskap 
vid ebola belystes under 
Riksstämman.

”Patienter 
som är aktiva 
kallas ofta 
besvärliga.”
Angelica Fritiof, 
Vårdanalys

Smittor skrämmer. Men 
Sveriges beredskap för ebola 
är god, konstaterade panelen.
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Daniel Forslund och Filippa Nyberg.
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ad känner vi till om 
smärta? Marcelo Rivano-

Fischer, klinik chef vid Re-
habiliteringsmedicinska 

kliniken vid Skånes univer-
sitetssjukhus, höll en state-of-the-art-
föreläsning i ämnet.

Studier visar att patienter med lång-
varig smärta upplever sig misstrodda 
av samhället och av vårdgivare. San-
nolikheten att läkare erbjuder en 
preliminär diagnos som förklarar 
symptomen utifrån en medicinsk 
ram ökar om läkare bedömer att 
kommunikationen med patienten 
varit positiv. 

– Patienter med långvarig smärta 
behöver trovärdiga förklaringar och 
en trovärdig rubrik på problemet. 
De kämpar för att få en diagnos. 
”Långvariga smärtpatienter” fi nns 
egentligen inte, det handlar om olika 
budskap och olika interventioner för 
patienter med olika problem, konsta-
terade Marcelo Rivano-Fischer.

Vid studier som gjorts på patienter 
som genomgår ryggkirurgi, har man 
sett att det fi nns ett antal riskfaktorer.

– Patienternas förväntningar inför 
en operation, om de röker, lider av 
depression, är stressade eller kata-
stroftänkande, har direkt samband 
med smärtlindring och operationens 
utfall.

– Det är högre risk för långvarig 
smärta och funktionshinder hos den 
grupp som rapporterar sexuella över-
grepp. Patienter som kommer till oss 
är ofta präglade av svåra omständig-
heter. Här fi nns en koppling mellan 
smärta och stressymptom.  

Nya experimentella studier tyder 
på att sömnstörningar kan försämra 

nyckelprocesser som bidrar till ut-
veckling av långvarig smärta. Det 
fi nns en tydlig koppling mellan stör-
ningar i sömn och långvarig smärta; 
67–88 procent av patienterna (inde-
lat i olika grupper) upplever sömn-
störningar.

– Hälften av dem som lider av 
insomnia, lider även av långvarig 
smärta. Det är intressant behand-
lingsmässigt, konstaterade Marcelo 
Rivano-Fischer.

När det gäller rörelserädsla, som en 
del smärtpatienter drabbas av, fi nns 
evidens för att det är bra att exponera 
sig för det man är rädd för. 

Varje gång man misstänker lång-
varig smärta fi nns det en risk att den 
terapeutiska alliansen skadas om du-
alismen mellan kropp–själ tas upp.

 Man har sett att katastroftankar 
och upplevd orättvisa är riskfakto-

rer efter whiplash skada. Därför bör 
katastrofi ering och upplevd orättvisa 
ingå vid kliniska bedömningar av så-
dana individer.

– Det är viktigt att inkludera be-
dömning av psykologiska påfrest-
ningar och sociala faktorer i smärt-
utredningar, uppmanade Marcelo 
Rivano-Fischer. Han varnade för att 
hamna i diskussion om kontroversen 
kropp–själ:

– Den är inte produktiv utan 
konstgjord och riskerar att skada 
kommunikationen med patienten.

Det är upp till 70 procents bortfall 
från fysiska träningsprogram i pa-
tientgruppen, vilket gör att man be-
höver fokusera på följsamhet.

– Följsamhet verkar bero på pa-
tienternas känsla av kontroll, att ak-
tiviteten är individualiserad och att 
den följs upp.  ¢

Kamp att få diagnos
Patienter med långvarig smärta behöver trovärdiga förklaringar och en rubrik 
på problemet. De känner sig ofta misstrodda av både samhället och läkare.

Text Tove Smeds Foto iStockphoto

Insomnia. Hälften av dem som lider av sömnlöshet, lider även av långvarig smärta. 

MARCELO 
RIVANO-
FISCHER 
Klinikchef vid 
Rehabiliterings-
medicinska 
kliniken vid 
Skånes univer-
sitetssjukhus.

Foto: privat
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är vi går ut ur fl yget på Monrovias fl ygplats i 
oktober är det som om vi alla väntar oss att något 

hemskt ska hända. Eller att det åtminstone ska 
märkas på lukten att ett historiskt utbrott av ebola 
pågår. Men vi möts av afrikansk natt, myller och kaos 

vid bagagebandet. Förutom broschyrerna som delades 
ut inne på fl yget märks inget av ebolautbrottet. Efter-
som vi under hela vår tid i Liberia ska leva efter regeln 
”no touch”, passar vi fem nyanlända till Läkare utan 
gränsers ebolacenter ELWA-3 på att ge varandra en stor, 

sista gruppkram på fl yg-
platsen.  

Dagen därpå är det dags 
att gå in i högriskzonen 
för första gången. Min 
företrädare, en sträng tysk 
internmedicinare, 

ger order om att första gången ska jag torr-
simma. Gå in, men inte röra vid något. Det 
känns som ett tryggt råd att hålla sig till. 
Det tar säkert en halvtimme att få på all 
skyddsutrustning, PPE (för personal pro-
tective equipment), och ändå kan jag inte 
riktigt släppa om jag verkligen täppt till 
glipan till glasögonen nere i vänstra hörnet. 

Vi är inne i drygt en timme och hinner se ett 
40-tal patienter. I det första tältet fi nns 
patienter som väntar på sina resultat. 
Det tar, om man har tur, bara fyra 
timmar att få svar. Kommer man 
på kvällen när labbet kört sin sista 
PCR, kan det ta upp till 20 timmar. 
Testas man positiv fl yttas man över 
till tältet bredvid, där endast be-
kräftade ebolapatienter håller till.

Hur berättar man för någon att de har ebola? Jag bävar 
inför uppgiften, då jag ska berätta för en 35-årig kvinna. 
Hennes man och yngsta dotter är redan inne i tältet 
med bekräftad smitta. Hon mottar beskedet utan att 
röra en min. 

Nästa gång har jag turen att ha med mig en av våra 
”survivors”, Emmy, en barnmorska som smittades av 
ebola vid en förlossning tidigare under sommaren. 
Till skillnad från kvinnan hon förlöste, överlevde hon. 
Nu är hon tillbaka, anställd för att göra sådant vi andra 
inte kan, såsom att stanna inne fl era timmar i sträck, 
ihärdigt försöka få patienten att få i sig ytterligare 
illa smakande vätskeersättning och vara extramamma 
till ensamma barn som väntar på sitt ebolaresultat. På 
köpet kommer hennes goda humör som kan få till och 
med den allra svagaste att le och de något starkare att 
ta danssteg. Går det inte med ord går det med dans, till 
och med i PPE eller Emmys lätt-PPE. Emmy är oslag-

bar som psykosocialt stöd. Men mot ebola räcker 
inte all vätskeersättning eller allt psykosocialt stöd 
i världen när viruset väl har bestämt sig. Maken 
och dottern överlevde, men den 35-åriga kvinnan 
dog några dagar senare.

Och hur berättar man för någon där hemma att 
ett ebolauppdrag kan vara det mest påfrestande 

man någonsin gjort, men samtidigt kanske 
det mest givande och meningsfulla? 
Väl hemma igen är det svårt att släppa 
tanken på att åka tillbaka så länge 
epidemin pågår.

Från högriskzonen

”Jag bävar inför 
uppgiften att 

berätta för någon 
att de har ebola.”

N

KRÖNIKA
HELENA NORDENSTEDT

I januari var det ett år sedan det första fallet av ebola upptäcktes 
i Guinea. Enligt WHO är detta det största utbrottet sedan sjukdo-
men identifi erades 1970, både i antal och i spridning. En anled-
ning till omfattningen är de drabbade ländernas svaga hälso- och 
sjukvårdssystem. I dag fi nns det 27 laboratorium som analyserar 

prover från misstänkt smittade. Men priset för att stävja smittan 
är högt. Antalet sjukvårdspersonal som själva 
smittats av ebola under den här tiden saknar 
motstycke. I januari meddelade WHO att över 
800 sjukvårdare har smittats och 500 dött av 
ebola i sin kamp för att hjälpa smittade. Den 
totala siffran (i januari) var 21 000 smittade 
och 8 300 som har dött av viruset. 

Fakta: 
Ebola – ett år efter utbrottets start
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Med fara för eget liv. 
Enligt WHO har 800 hälso- 
och sjukvårdare smittats av 
ebola. 500 har dött.  
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Helena Nordenstedt
ST-läkare & forskare
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10 MARS PÅ SLS KL 18–19.30 HUDEN I KONST OCH MEDICIN

Det är inte överraskande att huden är det kroppsorgan som sannolikt oftast 
avbildas inom konsten – men exakt hur väljer konstnärer inom olika historiska 
skeden och genrer att avbilda den levande huden? Är det någon skillnad mellan 
de material man har använt inom konst jämfört med inom dermatologi och 
anatomi? Ann Pontén är docent i dermatologi, men har också varit verksam 
som konstnär och disputerade nyligen igen med en avhandling om konstnären 
Marcel Duchamp.

14 APRIL PÅ SLS KL 18–19.30 
KYRKOGÅRDEN – SJUKVÅRDENS 
ULTIMATA PRODUKTKONTROLL

Döden är en självklar realitet och en ut-
gång som är en naturlig del av livet. Ibland 
blir den till ett smärtsamt inseende av 
sjukvårdens begränsningar. Till vårdutbildning hör att kunna hantera frågor om 
döden på ett professionellt och empatiskt sätt.

Våra kyrkogårdar är veritabla kulturskatter. De speglar religionens infl ytande 
på våra seder och traditioner, men även tidens gång, geografi skt och socialt 
spridda traditioner och arkitektoniskt återspeglande av bortgångnas liv och 
leverne. De inbjuder även till andäktiga skönhetsupplevelser, refl ektion och 
eftertanke. 

Stephan Rössner (moderator) beskriver vem som i dag dör, hur, när och 
varför ur ett strikt medicinskt perspektiv. Författaren och akademiledamoten 
Per Wästberg (som skrev boken Minnets stigar) gör en kyrkogårdsodyssé 
genom Sverige. Kerstin Hulter Åsberg berättar om kyrkogården invid klostret 
i S:t Petersburg, där en betydande del av de stora ryska tonsättarna vilar, och
Hans Persson illustrerar vid fl ygeln deras musikaliska verk.

Informationskväll för AT-läkare äger rum i Svenska Läkaresäll-
skapets hus på Klara Östra Kyrkogata 10 i samband med årets 
AT-stämma på Norra Latin, den 12 mars kl 18–21.

AT-kvällen innebär ett utmärkt tillfälle för sektionerna att  knyta 
kontakter med och visa upp specialiteten inför dem som snart ska 

Oavsett om du ska konferera, äta lunch eller planerar en 
större eller mindre privat fest, möts du på Svenska Läkaresäll-
skapet 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 rymmer allt från 
200 personer (i Föreläsningssalen) till mellan 10 och 30 per-
soner i de övriga rummen. Restaurangen arrangerar luncher, 
middagar och fester för omkring 100 personer i samma
rum (Stora Matsalen). De vackra, mindre matsalarna tar 
mellan 12 och 40 gäster.

Tveka inte att kontakta Svenska Läkaresällskapet om du 
planerar fest, middag, konferens, seminarium eller annat 
möte! (Förmånliga priser för medlemmar.) 

Kontakta 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.

Välkommen till 
Svenska Läkaresällskapet!

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

PLANERAR DU FEST 
ELLER KONFERENS?

Välkommen till AT-kväll på Läkaresällskapet 
Torsdagen den 12 mars kl. 18–21

”Bristen på kontinuitet inom vården 

gör att information tappas bort och det 

får patientsäkerheten att svaja.”
Göran Stiernstedt, regeringens nationella samordnare 

för ett effektivare resursutnyttjande

välja specialitet. Närmare 200 nyfi kna AT-läkare brukar komma och 
mingla bland de olika sektionsstationerna i huset.

Vi hoppas att så många sektioner som möjligt kan delta under 
AT-kvällen. Hör av er till jaana.logren@sls.se för mer information. 
Välkomna! 

Konst & Läkekonst

”

Berzeliussymposium 90 19–21 augusti i Stockholm
Anmälan och info: www.sls.se/parenting

The Neurobiology of Parenting
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MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN
Läkarnas mötesplats för kunskap och utveckling 

3-4 DECEMBER 2015  
STOCKHOLM WATERFRONT

Vilka utmaningar och möjligheter står  
hälso- och sjukvården inför?  

Var med och påverka utvecklingen för en  
vård och hälsa med  

människans behov i fokus.  
 

Välkommen att bidra med programförslag!  
Årets tema kommer att löpa som en röd tråd  

genom programmet. De främsta experterna vidtalas 
för intressanta övergripande föreläsningar,  

kombinerat med fördjupning i form av debatter, 
kurser och workshops. Vi efterlyser program som är 

specialitetsövergripande och kopplade till SLS  
kärnvärden: vetenskap, utbildning, kvalitet och etik.  

 
Lämna programförslag senast 20 mars! 

Formulär för anmälan av förslag till programpunkter 
finns på www.riksstamman.se. Förslagen ska vara 

inne senast den 20 mars. Vid frågor kontakta 
eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87. 

 
Vi ses på Riksstämman!  

Catarina Almqvist Malmros 

Morgondagens vård och hälsa

- utmaningar & möjligheter

Lämna programförslag!

 

System och individsyn – går de att förena? 
Hur går vi vidare för att förändra systemet?

Medverkande: Gunilla Hulth Backlund, Generaldirektör, 
Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Marion Lindh, 
Över läkare och kvalitets- och patientsäkerhetssakkunnig, SLL, 
Pelle Gustafson, Chefl äkare, Landstingens Ömsesidiga Försäk-
ringsbolag (LÖF), Hans Rutberg, Professor, Hälsouniversitetet 
Linköping, och Thomas Lindén, Chefl äkare, Sveriges 
läkar förbunds Chefsförening. Info & anmälan: 
agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75, www.sls.se.

Patientsäkerhetsdag
på Svenska Läkaresällskapet

24 APRIL 2015

Fullmäktige, som i 
år hålls den 5 maj, 
är det årliga tillfälle då 
medlemmar, sektioner 
och styrelse möts för 
utvärdering, diskussion 
och framåtblick. 

Varje sektion har möjlighet 
att påverka Svenska Läkaresällskapets verksamhet. Detta sker i form 
av motioner som i år ska vara inskickade senast den 5 mars.

Kontakta Anna Borgström, anna.borgstrom@sls.se, 08-440 88 92, 
för mer information om Läkaresällskapet och årets fullmäktige.  

Som medlem kan du påverka

850 000 kronor att 

dela ut.

1/3 sista dag för att skicka in ansökningar till Läkaresällskapets 
understödsfonder. Medel delas bland annat ut till läkare i behov av 
ekonomisk hjälp samt till änkor efter, eller omyndiga barn till, avlidna 
läkare. Mer info: eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87. 

Debatt om läkare och annan legitimerad personal som dömts för 
allvarliga brott. Hur ska man förhålla sig till deras fortsatta professio-
nella verksamhet? 

Moderator: Hans Rutberg, professor, ordförande i SLS:s kommitté 
för säker vård. Medverkande: Ingemar Engström, professor, ord-
förande i SLS Etikdelegation, Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens 
Nyheter, Ulrika Sandén, jur. dr, universitetslektor, ledamot av SLS 
Etikdelegation, Anna Sundberg, chefsjurist, Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO).

3/3 Patienten 

och tystnaden
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De senaste decenniernas tekniska utveckling har gett helt 
nya verktyg för radiologisk diagnostik. Metoder har förfi nats 
och nya indikationer för metoder tillkommer ständigt. Detta 
leder till stora diagnostiska vinster, bättre förståelse av 
sjukdomsprocesser och bättre underlag för behandlingsval, 
liksom bättre möjligheter att utvärdera behandlingseffekter. 

Ett problem är att nya metoder och indikationer introduce-
ras i sjukvården utan evidens, dvs. utan att ha utvärderats 
för ändamålet. Ett annat, nytillkommet problem är att vi med 
alltmer sofi stikerade undersökningsmetoder, med allt bättre 
spatial upplösning, kan detektera allt mindre strukturer och 
därmed upptäcka tumörer i tidigare stadier. Detta bidrar i 
många fall till potentiellt bättre prognos, men utvecklingen är 
inte okomplicerad. Med CT, MR och ultraljud upptäcks i dag 
även en stor mängd, ofta små, förändringar som bifynd; för-
delaktigt om det leder till tidigt avlägsnande av en livshotande 
tumör, men medför i andra fall endast fl er undersökningar 
som inte leder till annat än kostnader och oro hos patienterna. 

Min forskning har kretsat kring dessa frågor, hur nya 
radiologiska metoder kan användas bättre, evidensbasering 
och introduktion av nya metoder och indikationer samt hur 
bifyndsproblematiken påverkar den kliniska sjukvården. Detta 
engagemang har lett till deltagande i fl era HTA-utredningar 
och sex år som medlem i SBU:s vetenskapliga råd. 

Forskningen har bidragit till utvecklingen av den kliniska 
sjukvården vid till exempel diagnostik av tjocktarms- och 
bi njuretumörer, njurinfektion, sten i urinvägarna, prostata-
tumörer, sjukdomar i äggstockarna och ryggskador hos 
idrottare samt användningen av kontrastmedel. Exempel från 
vår forskning, i samtliga fall i nära samarbete med kollegor 
från närliggande kliniska specialiteter, fi nns på www.sls.se. 

Resultaten har givetvis inte i alla delar inneburit stora 
genombrott, utan kan snarare ses som pusselbitar 
som på olika sätt, och i olika grad, bidragit till 
utvecklingen av den kliniska sjukvården. Projekten 
har hittills resulterat i 13 doktorsavhandlingar.

MIKAEL HELLSTRÖM, professor, Avdelningen 
för radiologi, Göteborgs universitet.
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Klinisk forskning banar 
väg för ny radiologisk 
diagnostik

Läkaresällskapet belönar 
god medicinsk forskning

En av Svenska Läkaresällskapets uppgifter är att stimulera forsk-
ning och utveckling inom det medicinska området. För att uppmuntra 
nyetablerade forskare delar vi, efter ansökan, ut forskningsbidrag, 
post doc-stipendier och resebidrag. 

Till etablerade forskare som utmärkt sig genom många års verk-
samhet, enastående resultat eller välskrivna artiklar delar vi ut priser 
och medaljer. Vi behöver din hjälp för att hitta särskilt intressanta rön, 
grupper och resultat – ta chansen att nominera en forskande 
arbetskamrat, kollega eller vän till något av Läkaresällskapets 
priser. Eller uppmuntra dem till att skicka in ett tävlingsbidrag till 
någon av de fonder som belönar artiklar, före publicering.

Välkommen med ditt förslag till prismottagare senast den 1 mars 
2015 till annie.melin@sls.se, 08-440 88 78. Mer info: www.sls.se

Känner du någon som förtjänar 

uppmärksamhet för sin forskning?

Mikael Hellström är en av SLS pristagare. Han fi ck Tage 
Sjögrens pris 2014, 70 000 kr, för sina insatser i radiologi. 

Vårdrelaterade infektioner är ett problem inom vård och 
omsorg. Syftet med priset är att öka medvetenheten om 
vikten av goda hygienrutiner som lett till förbättringar inom 
hygienområdet i hälso-och sjukvård, äldreomsorg, tandvård 
eller veterinärmedicin inklusive deras serviceverksamheter.

Förslag på pristagare kan lämnas av organisation/företag/arbetsplats 
eller enskild person. Förslagen mejlas till inger.spencer@vgregion.se 
senast 13/3. För mer info: Inger Spencer 010-441 70 99. Prisutdelning 
sker i samband med Svensk Förening för Vårdhygiens hygiendagar i Umeå 
den 16 april 2015. Välkommen med din/er nominering!

Svenska Hygienpriset – 2015
Nominera någon som har åstadkommit förändring!

Årets Lennanderföreläsning hålls av Bertil Forsberg, professor 
i miljömedicin vid Umeå universitet. Forsberg är expert inom 
WHO, EU och åt fl era svenska myndigheter, och har bland annat 
undersökt hälsoeffekter av extrema väderförhållanden och hur 
luft föroreningar påverkar dödligheten i befolkningen. 
Välkommen! (Fritt inträde, begränsat antal platser.)

21/4 kl 18–19.30 Lyssna och lär på SLS: 

Miljöfaktorers inverkan 

på människors hälsa

Läkaresällskapet arrangerar en kurs för dig som undervisar läkarstudenter i 
medicinsk etik. Kursen hålls den 14–17 september med en avslutande dag på 
Riksstämman. Reducerad anmälningsavgift före 2 mars. 
Mer info: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75.

Etikkurs för dig som undervisar med. stud.
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rets första nummer av SLS Aktuellt 
präglas av samhällsfrågor och läkares 

engagemang för en bättre hälsa.  

I likhet med många andra frågor kräver dessa ett sam-
arbete över specialistgränserna. Därför är också Riks-
stämman en av årets viktigaste mötesplatser. Efter ett 
väl genomfört program 2014 har SLS nämnd beslutat 
att anordna Medicinska riksstämman den 3–4 decem-
ber 2015 på Waterfront i Stockholm. Planeringen är 
redan i full gång. Nu hoppas vi att du vågar ställa krav 

på din arbetsgivare att 
få fortbildning i breda 
medicinska frågor. 

Så här i början av ett 
nytt år fi nns möjlighet 
att se tillbaka, summera 
och utvärdera. Vad har 
gått bra, vad blir nästa 

stora utmaning? Under mina två första år som vd har 
vi gått igenom och uppdaterat rutiner och arbetssätt 
på SLS kansli. En viktig milstolpe är att vi nu har 
balans på ekonomin både för verksamheten och för 
Riksstämman. 

Nu ser vi också över organisationen för medlemskap 
och hur vårt hus ska användas. Separata medlemskap 
i sektioner och moderförening har funnits i många 
årtionden. Tillsammans med er medlemmar vill vi nu 
titta på nya former som passar dagens behov. Som ni 
ser på sid 21, välkomnar vi motioner från sektionerna 
till fullmäktige den 5 maj. 

För det kommande året ser jag särskilt fram emot att 
arbeta med våra nya kommittéer. Vi har en spännande 
utmaning att tillsammans med fl era andra professioner 
bygga vidare på Levnadsvaneprojektet. Det blir också 
intressant att följa hur fortbildningsfrågan utvecklas, 
och vilka ringar-på-vattnet-effekter projektet 
”En värde full vård” får. Tillsammans med 
SKL arbetar vi för att koppla professio-
nen närmare kvalitetsregistren via SLS 
sektioner. Tisdagsdebatterna ser också 
spännande ut, med tonvikt på väldigt 
angelägna ämnen. Inte minst är jag glad 
över att SLS fortsätter att påverka i 
Almedalen i sommar. 

Å

FILIPPA NYBERG, 
vd Svenska Läkaresällskapet 
filippa.nyberg@sls.se, 
tel. 08-440 88 65.

HÄLSNING FRÅN VD
FILIPPA NYBERG 

1 mars 
Sista dag för ansökan ur SLS 
understödsfonder (till läkare 
samt änkor och minderåriga 
barn till avlidna läkare).
3 mars 
Tisdagsdiskussion: Patienten 
och tystnaden. kl. 18–19.30.
10 mars 
Konst & Läkekonst: Huden 
inom konst och medicin 
kl 18–19.30.
24 mars 
Transkulturell psykiatri, SLS, 
kl. 18–19.30. Föreläsning och 
frågestund ledd av Sofi e Bäärn-
hielm, överläkare, enhetschef 
Transkulturellt Centrum, SLL.
14 april 
Konst & Läkekonst, SLS, 
Kyrkogården – sjukvårdens 
ultimata produktkontroll. 
Medv: Stephan Rössner, 
Per Wästberg, Hans Persson 
och Kerstin Hulter Åsberg. 
21 april 
Årets Lennanderföreläsning, 
SLS, kl. 18–19.30.
Årets Lennander pristagare 
Bertil Forsberg, professor, 
Yrkes- och miljömedicin, 
Umeå universitet. 
24 april 
Patientsäkerhetsdag, SLS 
System och individsyn 
– går de att förena? 
28 april 
Kunskap och läkekonst, SLS, 
kl. 18–19.30. Föreläsning och 
frågestund ledd av Christer 

Petersson och Motzi Eklöf.
5 maj 
SLS Fullmäktigemöte kl 10.
31 maj
Sista ansökningsdag för SLS 
resebidrag för våren.
28 juni 
Årets Almedalsvecka i Visby 
SLS fi nns på plats för att initie-
ra och driva debatt om hälso- 
och sjukvårdens utveckling.
15 augusti
Ansökningsperiod för SLS 
resebidrag startar efter 
sommaruppehållet.
19–21 augusti
The Neurobiology 
of Parenting
www.sls.se/parenting 
1 september
– 1 oktober 
ansökningsperiod till Stiftelsen 
Söderström-Königska Sjuk-
hemmet (projektanslag och/
eller resebidrag)
14–17 september 
SLS arrangerar etiklärarkurs 
för nästa generations lärare 
i medicinsk etik.
15 september 
Konst & Läkekonst: 
Doktor Lindell spelar 
Doktor Glas. Odd Lindell
10 november 
Konst & Läkekonst: 
Sömnen i samtidskonsten. 
Jennie Fahlström
3–4 december 
Medicinska riksstämman.

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

HAR DU FRÅGOR OM PROGRAMMET? Mejla info@sls.se 
MEJLA DIN E-POSTADRESS till medlem@sls.se så får du den 
senaste informationen via e-post. 

och Motzi Eklöf.

Senaste 
nytt om 
vårens 

program 
fi nns på 

www.sls.se
SLS KALENDARIUM

”Ställ krav 
på fortbild-
ning i breda 
medicinska 
frågor.”



Hur kan man skapa så bra hälsa som möjligt med de begränsade 
resurser som fi nns? En ny masterutbildning vid Umeå universitet 
planerar att rusta framtidens hälsoekonomer till att göra just det.

NYTT MASTERPROGRAM I HÄLSOEKONOMI 
FÖR ATT FÖRBÄTTRA FOLKHÄLSAN

ehovet av kompetens inom häl-
soekonomi har vuxit kraftigt under 
de senaste åren, både i Sverige och 
internationellt. Därför startar nu 

Umeå universitet ett nytt masterprogram 
i folkhälsovetenskap med inriktning mot 
hälsoekonomi.

– Hälsoekonomer analyserar hur resur-
ser bör användas för att åstadkomma så bra 
hälsa som möjligt, säger Curt Löfgren, uni-
versitetslektor och studierektor för den nya 
masterutbildningen.

Utbildningen riktar sig till såväl svenska 
som internationella studenter, och kommer 
att ges på engelska. Läkare, psykologer, 
sjuksköterskor, sjukgymnaster, statsvetare 
och ekonomer är några av de professioner 
man vänder sig till. Och enligt Curt Löf-
gren är arbetsmarknaden för hälsoekono-
mer god, även internationellt sett.

Under första året läser man kurser i 
bland annat folkhälsovetenskap, epidemio-
logi, biostatistik, kvalitativa metoder, hälso-

systemanalys, hälsoekonomisk utvärdering 
och sociala förklaringsmodeller för folkhäl-
sans utveckling. Andra året fördjupar man 
sig inom hälsoekonomi och kan också ta 
valbara kurser inom folkhälsovetenskap och 
på Handelshögskolan.

– Det behövs perso-
ner med hälsoekono-
misk kompetens inom 
både offentlig och privat 
verksamhet, på nationell 
nivå inom statlig verk-
samhet, som till exempel 
Folkhälsomyndigheten, 
Socialstyrelsen och SKL. 
Landsting, regioner och 
kommuner har behov av 

strateger, utredare och planerare. Vill man 
arbeta utomlands fi nns internationella or-
ganisationer som WHO och OECD, eller 
frivilligorganisationer som spelar en viktig 
roll i sjukvård och folkhälso arbete, säger 
Curt Löfgren.

B

Bästa masterprogrammet i Sverige får uppföljare. När högskoleverket 2012 utvärderade utbildningar fi ck masterutbildningen 
i folkhälsovetenskap vid Umeå universitet allra högsta omdöme: mycket hög kvalitet.

•  Masterprogram i folkhälsoveten-
skap med inriktning mot hälso-
ekonomi, 120 hp 

•  Utbildningen anordnas av 
Epidemiologi och global hälsa 
och Handelshögskolan vid Umeå 
universitet. Första året motsvarar 
en medicine magisterexamen, 
andra året en medicine master-
examen.

•  Sista ansökningsdag är 15 april.
•  För mer information: 

www.phmed.umu.se/enheter/
epidemiologi

Curt Löfgren, 
universitets-
lektor och 
studierektor.

Fakta:

www.umu.se


