
SLSAKTUELLT
4/2014 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

UTBILDNING
Sommarforskning – det 
perfekta sommarjobbet.

En hel dag om kronisk 
smärta på Riksstämman.

VETENSKAP
”Vi måste fortsätta att 
debattera vårdens styrning.”

KVALITET
Flera etiska dilemman vid 
betalning för organdonation.

ETIK

Innehåller programmet till
Riks-stämman  2014

 ”Att arbeta kliniskt i Pakistan och Östafrika har gett helt ovärderliga erfarenheter”, 
 säger Andreas Mårtensson, infektionsläkare, allmänmedicinare och forskare. 

+
NÄR SJUKDOMAR HAMNAR 
UTANFÖR DEN MEDICINSKA 
FORSKNINGENS RADAR.
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SÖK FORSKNINGSANSLAG 
SENAST 1 FEBRUARI.

ULRIKA NILSSON:
”Jag blev chockad över att vården 
var så otillgänglig för oss med 
kommunikationssvårigheter.”

30

Globetrotter

MILJONER.



ompetenta läkare är en 
förutsättning för hälso- och 
sjukvårdens utveckling och för 

en god patientsäkerhet. Det 
är ett ansvar för den en-

skilda läkaren att genom kontinuerlig fort-
bildning bibehålla och utveckla sin kom-
petens under hela yrkeslivet, och det är ett 

ansvar för arbetsgivaren att säkerställa att 
det ges möjligheter till detta. Till skillnad 
från de första faserna av utbildningen till 
läkare, grundutbildningen, AT- och spe-
cialiseringstjänstgöringen, saknas det dock 
formell reglering av den i de allra fl esta fall 
helt dominerande fasen, tiden som färdig 
specialist. Samhället har rättmä-
tiga krav på att läkare har den 
kompetens som krävs för att 
utöva yrket, men detta har 
varit en fråga som knappast 
diskuterats utanför professio-
nella organisationer. 

I det moderniserade 
yrkes kvalifi kations-
direktivet ställer nu EU 
krav på att medlems-
länderna rapporterar 
hur yrkesverksamma 
läkare, tillsammans med 
andra reglerade yrken, 
har möjlighet att fort-
bilda sig. Det har gjort 
att frågan fått förnyad 
aktualitet. Någon 
form av recertifi ering 
diskuteras allt oftare. 

Svenska Läkaresällskapet har sedan 
lång tid haft engagemang i fortbildnings-
frågan, som också har diskuterats livligt 
vid fullmäktige. Med utgångspunkt i 
bland annat dessa diskussioner har SLS 
formulerat en policy för fortbildning som 
vi menar tydliggör den kontinuerliga pro-
fessionella utvecklingen och som även kan 
möta krav på transparens och kvalitet. 
Fortbildning ska omfatta hela den profes-
sionella kompetensen och utgå från den 
enskilda läkarens behov i förhållande till 
aktuell verksamhet.

Vi föreslår att alla läkare ska ha en år-
lig fortbildningsplan, och att genomförda 
aktiviteter följs upp och dokumenteras. 

I samverkan med sektionerna vill vi 
skapa en modell där genomförda fortbild-
ningsaktiviteter enligt respektive sektions 
bedömning sedan enligt en förutbestämd 
modell kan granskas och certifi eras av SLS 
som oberoende professionell organisation. 

Vid eventuella formella krav kan en så-
dan certifi ering tillställas reglerande 
myndighet, utan att ytterligare kom-
petensprövning behöver genomföras. 

Vi ser fram emot att få utveckla 
detta vidare tillsammans med 
våra sektioner. 

Välkomna till Medicinska 
riksstämman den 4–5 
december – ett utmärkt 
tillfälle till fortbildning!

K

Ansvarig utgivare: Filippa Nyberg, tel. 08-440 88 65 • Redaktion InPress: Ulrica Segersten, 
tel. 018-68 30 50, Tove Smeds, tel. 072-046 91 43 • Grafi sk form: Tove Engström • Annonser: Lars 
Jakobsson och Gunilla Kruse tel. 018-68 30  32 • Foto (där inget annat anges): Samuel Unéus • Korrektur: 
Solveig Enblom Tryck: DanagårdLiTHO • SLS Aktuellt utkommer fyra gånger per år. Upplaga: 14 000 ex. 
Nästa nummer utkommer i februari 2015. Kontakta SLS på 08-440 88 60 eller sls@sls.se

SLSAKTUELLT

NUMMER 4/2014
LEDARE

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
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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 föreslår att alla 
läkare ska ha årlig 
fortbildningsplan.”

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

Kära medlemmar!



Tipsa dem gärna om att testa sina alkoholvanor på alkoholprofi len.se

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



et är inte lätt att 
hänga med i Andreas 
Mårtenssons tempo. 
Han är precis hemkom-
men från Tanzania dit 

hans forskning har fört honom – igen. 
Förutom det internationella forsknings-
 projektet kring malaria, är han också 
specialistläkare i allmänmedicin och 
infektionsläkare. Mellan varven arbetar 
han kliniskt som akutläkare i Katrine-
holm och har också hunnit starta vård-
central, där han är en av delägarna.

– Väldigt ambitiöst, mumlar jag. 
Men han slår dövörat till. Andreas 

Mårtensson verkar göra det när 
smicker eller försök till provokationer 
kommer farande mot honom.

Anledningen till intervjun, är att 
Andreas Mårtensson har fått frågan att 
bli ordförande för Svenska Läkare-
sällskapets kommitté för global hälsa. 
Det är svårt att tänka sig en mer 
lämplig kandidat. Han har tillbringat 
många år med att arbeta kliniskt, 
både i Pakistan och Zimbabwe.

– Vår äldste son föddes i Pakistan 
och våra barn tillbringade två av sina 
barndomsår på afrikanska landsbyg-

D
den. Det gick alldeles utmärkt. 

Det säger Andreas apropå att det 
under SLS seminarium om global 
hälsa den 1 oktober kom fram till 
att det inte är så lätt att locka läkare 
till utlandstjänst, trots att intresset är 
stort, speciellt under kandidattiden. 

Att han blev utmanad, första gången 
som svensk läkare i Pakistan, förne-
kar han däremot inte.

– Jag kände mig ganska bortkom-
men och inte så produktiv. Mina lo-
kala kollegor, både i Pakistan och se-
dan Zimbabwe, imponerade oerhört. 
De var mig helt klart överlägsna i kli-
nisk skicklighet, trots min teoretiskt 
avancerade utbildning. Samtidigt 
kände jag snabbt en enorm tillfreds-
ställelse att som utbildad läkare få 
jobba med det jag hade utbildat mig 
för. Och meningsfullt, det ordet tror 
jag beskriver känslan bäst.

Och även om Andreas tillstår att 
den administrativa bördan hemma 
i Sverige slukar allt mer tid, är det 
omöjligt att få honom att klaga över 
svensk hälso- och sjukvård.

– Men det är ingen dum tanke 
att ta en utlandstjänst, särskilt som 

allmänläkare, för att få möjligheten 
att möta många olika patienter. Det 
ger en gedigen klinisk erfarenhet. Jag 
tror att vi behöver utbytet. Även kun-
skapen om olika kulturer är viktig. 
Inte minst med tanke på att världen 
fi nns representerad här i Sverige.

Den största lärdomen är ändå att 
vi människor till syvende och sist är 
så lika, oavsett var vi bor. Även det 
kliniska arbetet är påfallande likt. 
För Andreas personligen var det i 
Paki stan han bestämde sig för att 
specialisera sig till infektionsläkare, 
utöver sin specialitet inom allmän-
medicin. Och kanske det viktigaste 
av allt. Han träffade sin fru där, även 
hon läkare och utbildad i Pakistan.

En röd tråd genom Andreas arbete 
och forskning, är intresset för global 
hälsa, eller hur globala sjukdomar 
påverkar folkhälsan. Och då är det 
inte bara epidemier i mellan- och låg-
inkomstländer som står i fokus, utan 
även diabetes och hjärt/kärlsjuk-

Karriär hittills: Infektionsläkare, med dr, Avdelningen för Global Hälsa (IHCAR), Inst. för Folkhälso-
vetenskap samt Malariaforskningslaboratoriet, Enheten för Infektionssjukdomar, KI. Akutläkare vid 
Kullbergska Sjukhuset i Katrineholm. Stora Barnmedicinpriset 2010. Vetenskaplig sekreterare i Svensk 
förening för tropikmedicin och internationell hälsa. Inst. för molekulär, cell- och tumörbiologi (MTC), KI.
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Andreas Mårtensson
Blivande ordförande för SLS kommitté för global hälsa

Ålder: 51
Bor: Utanför 
Stockholm
Familj: Fru, som 
är läkarutbildad i 
Pakistan, 3 barn.
Bok på natt-
duksbordet: 
Det står ett rum 
här och väntar 
på dig ... Berät-
telsen om Raoul 
Wallenberg av 
Ingrid Carlberg.
Fritid: Båt, skid-
åkning och golf.
Cyklar alltid till 
och från jobbet. 
Aktuell: Ord-
förande för SLS 
nya kommitté 
för global hälsa.

ANDREAS 
MÅRTENSSON

MEDLEMSPORTRÄTT
ANDREAS MÅRTENSSON, SLS KOMMITTÉ FÖR GLOBAL HÄLSA

Global hälsa i f
– Vanligtvis har jag inte slips på mig, men jag kommer 
direkt från en disputation, säger Andreas Mårtensson 
småspringande till lämpligt intervjuställe.

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus
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”En av de viktigaste uppgif-
terna för Läkaresällskapet 
är att arrangera mötes-
platser för oss som 
arbetar med hälso- och 
sjukvård. I dag, när varje 
sektion har egna kongres-

ser, är det mycket viktigt att vi också har mö-
tesplatser där alla, oberoende av specialitet, 
kan träffas och utbyta erfarenheter. Det kan 
gälla allmänna frågor, men också mer speciella 
vårdfrågor där fl era specialiteter måste sam-
arbeta, eller områden som det är bra att ha 
kunskap om. Läkarstämman är en sådan 
mötes plats. Det är viktigt att Läkaresällskapet 
arbetar på att locka dit fl er läkare. Det sista 
året med en mer förtätad stämma med bra 
program, var ett bra initiativ. Jag tycker att det 
skulle vara självklart att man som medlem i 
Läkaresällskapet hade fritt tillträde till stämman.

För oss som sektion är det viktigt att vi till-
sammans med Läkaresällskapet deltar i arbetet 
med frågor som berör forskning, utbildning och 
etik. Vi är måna om att varje år ha med minst 
ett symposium på Riksstämman. I år har vi 
”Är skolan anpassad till barnen?”.

Det blir allt viktigare att vi läkare lyfter 
fram vårdpolitiska frågor, som frågor kring 
New Public Management, samt lyfter fram forsk-
ning, utbildning och etik – vilket jag ser som 
frågor som Läkaresällskapet skall driva.” 

Lars Joelsson, överläkare och ordförande 
i Svenska föreningen för barn- och ungdoms-
psykiatri.

”Vi på SLS instämmer i att det borde vara själv-
klart att alla svenska läkare får ta del av det 
här högklassiga mötet. Ingen annan kursgivare 
erbjuder tillnärmelsevis en sådan bred tvär-
professionell och uppdaterad fortbildning. När 
det gäller kostnaden så var det inte gratis förr, 
utan det var läkemedelsindustrin som betalade 
kalaset. Vi är många som ser det positiva i 
att vara oberoende av industrin på det sättet. 

Inträdesbiljetten för medlemmar i SLS är 
kraftigt sponsrad och kostar mindre än vad 
många halvdagsseminarier gör. En stark 
önskan från oss på SLS är att vi enas om att 
ställa frågan till huvudmannen: Hur kan det 
INTE vara självklart att läkare regelbundet 
kan få delta i denna unika fortbildning – 
när verksamhetens kvalitet bör få direkta 
nytto fördelar av att skicka sina läkare dit?”

Filippa Nyberg, vd SLS

VILKA FRÅGOR SKA 
SLS ENGAGERA SIG I?
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domarna som ökar i dessa länder.
– Ebola är ett globalt och allvarligt 

hot. Men jag kan känna en viss oro 
över att epidemin behöver och drar 
till sig starka krafter, och att det då är 
lätt att tappa intresset för kroniska 
katastrofer, till exempel malaria, 
aids, tuberkulos och komplicerade 
graviditeter. Speciellt mödravården 
får inte tillräcklig uppmärksamhet.

Här tror Andreas Mårtensson att 
SLS har en viktig roll. Att belysa glo-
bal hälsa på ett mer övergripande sätt. 

– Det är många kompetenser som 
behöver involveras i global hälsa. 
Förutom läkare, även molekylärbio-
loger och experter på hälsosystem. 

Och på frågan varför han har valt 
att engagera sig i SLS och kommit-
tén för global hälsa, svarar Andreas 
att det känns självklart. Och att det 
är väldigt roligt att SLS nu lyft upp 
frågan prioritetsmässigt.

SLS har bra förutsättningar att ka-
nalisera det intresse som fi nns i läkar-

kåren för frågan. Och den energi som 
kom fram under Global Health-mötet 
för två år sedan, är viktig att ta tillvara. 
SLS kan företräda professionen med 
stor bredd och därför spela en viktig roll. 

Peter Friberg (fd ordförande SLS) 
är nöjd över att SLS arbete med glo-
bal hälsa nu förs vidare och glad att 
det är av just Andreas Mårtensson.

– Ur ett svenskt perspektiv är det 
viktigt att medvetenheten om globala 
frågor ökar och att vi kan få allmän-
heten att förstå hur vi alla påverkas 
av global hälsa. Ebola-epidemin är 
ett öppet fönster att öka förståelsen. 
När allmänheten blir mer medveten 
kommer även politiker att börja agera, 
menar Peter Friberg. 

– Våra politiker behöver ta ett större 
ansvar med tydligare politisk agenda, 
så att Sverige fi nns med i internatio-
nella sammanhang där global hälsa 
diskuteras. Svensk hälso- och sjukvård 
behöver utbytet och jag tror vi också har 
mycket att ge, säger Peter Friberg. ¢
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➢ Vd svarar direkt ...

 SLS inrättar ny kommitté för global hälsa

Visste du att ...



erstin Nilsson menar 
att det finns områden 
där stora frågor inte är 

besvarade utifrån ett 
kliniskt perspektiv, 

fast det skulle gå att få svar. En bi-
dragande orsak till att det inte fors-
kas på en del områden, kan vara att 
vissa sjukdomstillstånd är lättare att 
prata om och uppmärksamma. 

– Det fi nns sjukdomar som är mer 
socialt accepterade. Men det fi nns 
också sjukdomar som är svåra att tala 
om, för att de rör privata förhållan-
den, eller för att de kan vara socialt 

stigmatiserande. Det fi nns också ten-
denser i debatten där vissa sjukdomar 
riskerar att betraktas som självförvål-
lade. Tänker man så, har man gått 
bort från människovärdesprincipen. 
Vissa ojämlikheter kommer vi kan-
ske aldrig ifrån. Icke desto mindre är 
det vår skyldighet att inkludera fl er 
aspekter och grupper i den medi-
cinska forskningen, säger Kerstin 
Nilsson.

När Statens beredning för medi-
cinsk utvärdering (SBU) publicerar 
översikter över olika ämnesområden, 

kan man märka om det saknas forsk-
ning. Det kan handla om att det sak-
nas systematiska litteraturöversikter, 
eller att dessa visar på osäker effekt 
av behandlingar. I höst kommer från 
SBU till exempel en översikt över 
kosttillägg för undernärda äldre.

– Helhetsintrycket man får från 
fältet är att det är skralt. Det är inte i 
första hand brist på studier. Det som 
saknas är stora studier med fokus på 
de äldsta och mest sköra personerna. 
I de studier som fi nns har man för-
sökt att göra sitt bästa, men ofta inte 
haft resurser att göra det som behövs, 

Text Tove Smeds Illustration David Marklund

K

Vem vill vara profi l för insamling till inkontinensforskning? Ingen? Forskningen 
är minimal i relation till den miljon svenskar som lider av problemet. Det 
fi nns stort utrymme för förbättring när det gäller sjukdoms- och samhälls-
grupper som hamnar utanför den medicinska forskningens radar.

KVALITET I FOKUS

KERSTIN 
NILSSON
”Ett problem att 
det fortfarande 
saknas god forsk-
ning inom områ-
den som påverkar 
många patienter.”

KVALITET I FOKUS

Underbeforskning 
orsakar onödigt lidande
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konstaterar Sten Anttila, projekt-
ledare SBU.

– Diagnostik vid prostatacancer, 
autismspektrumtillstånd och adhd 
är exempel på andra områden där 
vi ser att det fi nns kunskapsluckor. 
Men en annan stor patientgrupp som 
man i förhållandevis liten utsträck-
ning forskat om är barn, säger Frida 
Mowafi , projektledare för databasen 
Vetenskapliga kunskapsluckor på 
SBU. De kunskapsluckor som SBU 
noterar samlas i en databas, som även 
fylls på av Läkemedelsverket, brukare 
och professionen. Sedan samarbetar 

SBU med forskningsfi nansiärer som 
kan göra utlysningar med öronmärkta 
pengar. 

Det fi nns ett stort värde i att veta 
vad som är underbeforskat eftersom 
det är en bra bas för framtida forsk-
ningsprioriteringar och för rättvisa i 
systemet, konstaterar Nils-Eric Sahlin, 
professor i medicinsk etik och medlem 
i Statens medicinsk-etiska råd.  

– Den goda kliniska forskningen 
är en prioriteringsfråga. Men i dag 
fi nns ingen prioriteringsplattform för 
fördelning av forskningsresurser. Det 

fi nns idéer om att forskningsmedel 
ska delas ut i konkurrens, men det 
man räknar som konkurrenskraftigt 
handlar om att publicera sig i prestige-
fyllda tidskrifter. Du får inte in en 
artikel om inkontinens i Nature eller 
Science. Det här behöver vi samtala 
om i forskningsfördelningsvärlden, 
för det påverkar i förlängningen jäm-
likheten i vården, säger han.

De patientgrupper som har egna 
föreningar och inte faller under grup-
pen ”tysta sjukdomar”, har en röst som 
kan adressera deras problem och tala 

NILS-ERIC 
SAHLIN 
”Någon behöver 
ha en överblick 
så att inte en del 
patientgrupper 
hamnar i 
glömska.”
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för deras behov. Värre är det för dem 
som lider av diagnoser som det inte 
hörs lika mycket om.

– Det fi nns ingen inkontinens-gala 
på tv. Den här gruppen patienter 
behandlas långt ifrån optimalt, om 
man talar i termer av forsknings-
prioriteringar. Patientorganisationer 
gör mycket gott, men samtidigt be-
höver någon ha en överblick. Annars 
kan stora grupper som saknar en egen 
patientförening glömmas bort i prio-
riteringsdiskussioner och felprioriteras 
ur ett forskningsperspektiv, säger Nils-
Eric Sahlin.  

Katarina Hamberg, professor i all-
mänmedicin vid Umeå universitet, 
menar att en del begränsar den medi-
cinska forskningen genom att stirra sig 
blinda på enbart biologiska faktorer: 

– Den biologiska delen är bara en 
del. Bemötandet av patienten och 
hur man lägger upp behandlingsruti-
ner hör också till medicinen. Det går 
inte att säga vad av människans upp-
levelser och symptom som är biolo-
giskt, och vad som är upplevelser som 
inte är direkt biologiskt kopplade.

– Likaså påverkas bemötande, diag-
nostik och behandling av läkares och 
annan personals värderingar och före-
ställningar om män, kvinnor, etniska 
grupper samt vad dålig ekonomi och 
ålderdom kan innebära, för att ta några 
exempel, säger Katarina Hamberg.

Katarina Hamberg har också reage-
rat på förklaringar som att ”vi behöver 
inte fl er kvinnor i studien, för åkom-
man är mindre vanlig bland kvinnor”.

– Det är inget försvar att det bara 
är 25 procent av dem som får sjukdo-
men som är kvinnor. Du måste som 
forskare ändå anstränga dig för att få 
med tillräckligt många kvinnor om 
du ska kunna uttala dig om verkan. 
Vi vill ju se att behandlingen hjälper 
kvinnor också. För 20 år sedan be-
stämde sig forskningsmyndigheter 
i USA att inte bevilja ekonomiskt 

stöd till studier som inte hade både 
manliga och kvinnliga försöksperso-
ner, om det inte gäller könsspecifi ka 
sjukdomar. Någon sådan regel fi nns 
varken i Sverige eller Europa. 

Men Katarina Hamberg menar att 
det inte räcker:

– Man måste analysera resultaten 
för män och kvinnor var för sig. Om 
man tittar på behandlingseffekter av 
en ny medicin, så kan dålig effekt hos 
kvinnor vägas upp av hyfsad effekt 
hos män. Särskilt om det är fl er män 
än kvinnor i studien. 

Daniel Forslund är chefsstrateg på 
VINNOVA. Han betonar vikten av 
att identifi era forskningsprojekt som 
leder till förbättringar och som kan 
höja kvaliteten. 

– Forskning ska svara på ett sam-
hällsbehov. Vi på VINNOVA har 
öppnat för bredare ansökningar. Vi 
kan inte sitta med facit i hand och 
peka ut det viktigaste forsknings-
området nu, det ska den kliniska 
var dagen defi niera och tillsammans 
med forskare adressera. 

– Man kan ringa in ett antal olika 
faktorer som skapar ojämlikhet. Er-
sättningssystem och incitament ska-
par stora ojämlikheter. Läkemedel 
ersätts i ett landsting, men inte i ett 
annat och dessa ekonomiska aspek-
ter ger en tydlig upplevd ojämlikhet. 
Men ekonomistyrningen är en stor 
och svår fråga som få orkar ta i. Då är 
också risken att ojämlikheterna blir 
konserverade. 

– Jag tror att staten behöver ge nå-
got av forskningsråden i uppgift att 
se till att det produceras forskning 
som leder till jämlikhet i vården. Det 
fi nns folk som kan göra det, säger 
Daniel Forslund. 

Ingrid Burman, ordförande för 
svenska handikappförbunden, skulle 
gärna se en ökad brukarmedverkan i 
forskningen:

– Om brukarna är delaktiga i 

problemformuleringar och har syn-
punkter på vad som är viktigt, tror 
jag det skulle stärka forskningen. Det 
handlar inte om att överta rollen som 
forskare – det är professionen som 
ska forska – men representanter från 
patientgrupper har kompetens som 
kan tas bättre tillvara.

Ingrid Burman säger att forskning 
i ett långsiktigt perspektiv ökar jäm-
likheten, men att det kortsiktigt kan 
förstärka ojämlikheten.

– Den grupp patienter forskning-
en fokuserar på får vara med om en 
spännande kunskapsutveckling, men 
inte de som inte representeras i stu-
dier. Implementering av ny forskning 
och spridningen ut i hela landet måste 
gå snabbare, så att alla får tillgång till 
det. Där har den svenska hälso- och 
sjukvården ett gigantiskt problem. 
Det går för sakta.  ¢

PÅ RIX 2014
➜  Missa inte: Improvement science 

Tid: 4 dec kl. 15:30 
Under Riksstämman gästföreläser 
Peter Margolis, professor i pediatrik 
vid Cincinnati Childrens hospital, 
om hur forskning om förbättring i 
vården för ökad säkerhet, kvalitet 
och värdeskapande genomgår en 
stark utveckling internationellt.

KVALITET I FOKUS

INGRID 
BURMAN
”Implementering 
av ny forskning 
och spridningen 
ut i hela landet 
måste gå snab-
bare.”
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Vad tycker du 
i denna fråga? 
Skriv till oss på 
slsaktuellt@
inpress.com

MEJLA 
OSS! 

”Läkemedel 
ersätts i ett 
landsting, men 
inte i ett annat. 
Det skapar 
upplevd 
ojämlikhet.”
Daniel Forslund, VINNOVA

KATARINA 
HAMBERG
”Bemötandet 
och hur man 
lägger upp 
behandlings-
rutiner hör 
också till 
medicinen.”
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VÅRT HUS
GLOBAL HÄLSA & EBOLA

okalen var fullsatt när 
SLS tillsammans med 
Läkare Utan Gränser 
an ordnade seminarium 
om global hälsa, den 1 

oktober. Efter middagen förlängdes 
på grund av ebola-utbrottet i Väst-
afrika, och Annelie Eriksson och Johan 
von Schreeb, nyligen hemkomna från 
fältuppdrag, vittnade om det svåra 
uppdraget att få stopp på spridningen 
av ebola:

– Det här liknar inget som hänt ti-
digare. Det är en situation utom kon-
troll. Vi räckte inte till. Inte på långt 
när, konstaterade Annelie Eriksson.

Hon vittnade också om farorna 
med fältuppdraget:

– Du själv är största risken. Man har 
begränsat med tid och kan bara vara i 
högriskområdet en timme i taget. Men 
det är lätt att stanna kvar för länge.

Hans Rosling konstaterade själv-
kritiskt att det har tagit tid att inse 
vidden av utbrottet:

– Jag är kunnig, har alla kontak-
ter, alla möjligheter att bedöma. Men 
jag förstod aldrig att det skulle bli så 
här illa.

Med ett så pass allvarligt läge 
räcker det inte med frivilligorganisa-
tionernas gedigna insats:

– Det måste till en internationell 

insats. Det här är för stort för att redu-
cera till en nations insats, sade Johan 
von Schreeb, Läkare Utan Gränser.

Många av åhörarna var intresserade 
av att höra mer om fältuppdrag och 
möjligheterna att åka ut. En av dem 
som på 1970-talet tog chansen, var 
Hans Rosling som tillsammans med 
sin fru for till Indien och Bangalore:

– Man har gluggarna i livet. Och 
det gäller att passa på när de uppstår. 
När livet ändrar sig och föräldrar el-
ler barn behöver en, passar det inte 
lika bra.

 
Anders Nordström, UD, lyfte 
fram vikten av rätt utbildning, men 
uppmanade de som är intresserade 
av en karriär inom global hälsa att 
bredda sig eftersom det inte räcker 
med enbart sakkompetens. Utbild-
ning inom global hälsa kan öppna 
fl era olika dörrar, menade Anders 
Nordström:

– Svenskar har något specifi kt att 
komma med. Hur vi arbetar i våra 
team och med management, våra 
värderingar – det är något som vär-
deras högt internationellt.

Johan von Schreeb, grundare av 
svenska Läkare Utan Gränser, beto-
nade att det inte alltid är ett enkelt 
val att åka ut.

Vårt globala uppdrag
En angelägen eftermiddag
Svenska Läkaresällskapet och Läkare Utan 
Gränser arrangerade seminarium om global hälsa.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

– Det handlar inte om vad man 
väljer, utan vad man väljer bort i li-
vet, sade Johan von Schreeb och kon-
staterade att fältuppdraget förändras 
väldigt över tid: 

– Exakt vad nästa generation kom-
mer att bidra med är det ingen som 
vet – det är upp till er att formulera 
det. Världen förändras snabbt och vårt 
yrke likaså. Det behövs några som går 
mot strömmen. För vad blir vi annars 
om inte en produktionsapparat.

Att få tjänstledighet för fältuppdrag 
är inte alltid enkelt. Emma Spak, 
ordförande för Sveriges Yngre Läka-
res Förening, SYLF, gav råd:

– Ta upp frågan redan vid an-
ställningsintervjun och få in det i 
anställningskontraktet. Och är du 
tjänstledig utan lön och ersättning, 
kolla upp vad det får för effekter för 
pensionen så att du gör ett informe-
rat val.  ¢

L

ANNELIE
ERIKSSON
Sjuksköterska, 
Läkare Utan 
Gränser.

JOHAN VON 
SCHREEB
Docent, 
grundare av 
svenska Läkare 
Utan Gränser.

Några av landets främsta experter diskuterade hur vi i 
Sverige kan öka våra insatser och kompetens inom global hälsa.
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gruppträffar med forskaraspiranterna 
som vi är välkomna till.

Att programmet sträcker sig över 
tre somrar ser Jenny bara som ett plus. 

– Tre år ger oss möjlighet att utföra 
och förhoppningsvis hinna slutföra ett 
projekt. Två månader under en som-
mar ger inte så mycket tid för att sam-
la data, speciellt inte när det ska odlas 
bakterier, som jag har gjort, säger hon. 

– Man är inte heller bunden att 

Som student fi nns på fl era orter möjlighet att bedriva 
sommarforskning, en chans som Jenny Larsson, läkarstudent 
vid Umeå universitet, tagit vara på.  

ad innebär det att bli 
antagen till forskaraspi-

rantprogrammet i Umeå? 
– Det innebär att man får 

ett stipendium för att kunna 
vara med en forskargrupp två måna-
der under sommaren i tre år. Det är 
upp till oss forskaraspiranter att be-
stämma om vi vill stanna i samma 
grupp alla tre somrar, eller om vi vill 
byta. Under resten av året hålls sen 

10

Sommarforskning 
det bästa Jenny gjort 

Text Ida Sundberg Foto Elisabeth Sund och privat

I år är Kandidatföreningen medarrangör till ett 
symposium om Global hälsa på Medicinska riks-
stämman. Intresset för global hälsa är stort bland 
studenter, och symposiet blir en samlingsplats för 
både aktiva och blivande läkare som vill lära sig 

mer om ämnet ur ett svenskt perspektiv och hur 
man kan engagera sig. 

Medverkande: Anders Nordström, Peter Friberg, 
Susanne Ehn, Hampus Holmer och Johan Attfors, 
Johan von Schreeb m.fl . 

➜  Missa inte: Global hälsa Tid: 4 dec kl. 08.30

DU KOMMER VÄL?

V
JENNY 
LARSSON
Läser termin 
fem på läkar-
utbildningen.

fortsätta alla tre år om man inte vill, 
fortsätter hon. Det gör att jag inte 
riktigt ser någon nackdel med att 
programmet sträcker sig över tre år. 

Det som fi ck Jenny att söka var möj-
ligheten att prova något nytt. 

– Jag hade ingen aning om ifall 
forskning var något jag var intresserad 
av, men jag vet att jag trivs med labo-
rativt arbete. Min tanke blev att jag 
inte har något att förlora på att söka, 
kanske visar det sig vara det bästa jag 
gjort i livet.  

Så vilka typer av projekt kan man 
då syssla med som forskaraspirant? 

– Min handledare forskar på typ 
VI-sekretionssystemet hos bakterier, 

KANDIDATFÖRENINGEN
PÅ VÄG UT I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Student, vilka frågor är viktigast 
för dig?

Mejla slsaktuellt
@inpress.com

Prövar forskarrocken. Jenny Larsson är en av 32 studenter som antagits till forskaraspirantprogrammet vid Umeå universitet.
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så jag har arbetat med ett projekt som 
rör dess funktion och uppbyggnad. 
Förhoppningsvis kan jag använda re-
sultaten i mitt examensarbete också. 

Att sommarforska innebär för 
många en sommar fylld av helt nya 
erfarenheter. Jenny beskriver sin 
sommarforskning som rolig och 
händelserik. Hon trivdes också med 
det fria schemat som sommarforsk-
ningen kunde ge henne.  

– Vi planerade inför varje vecka 
vad jag skulle göra, sedan arbetade  
jag självständigt och la upp tiden så 
som det passade mig. Det är enligt 
mig det perfekta sommarjobbet, 
menar hon. 

Det kan kanske te sig svårt att som 
ny, ung och oerfaren kastas in i forsk-
ningsvärlden på det här viset. För att 
få ut så mycket som möjligt av sin 
sommarforskning, tipsar Jenny om 
att först och främst välja ett projekt 
som man tror kommer intressera en. 

– Det är svårt att brinna för något 
och motivera sig till arbete om projek-
tet känns tråkigt och arbetsuppgifterna 
jobbiga, säger hon. Hon poängterar 
även vikten av en bra handledare. 

Tre år går trots allt ganska snabbt. 
Kommer du vilja fortsätta forska 
sen tror du?

– Forskning är defi nitivt en möj-
lighet. Jag tycker att det har varit 
väldigt roligt och givande. Just nu 
avvaktar jag lite för att se om förtjus-
ningen kvarstår även nästa sommar 
eller om det visar sig vara nyhetens 
behag som gör att jag trivs.  ¢

agen då beskedet 
om antagningen 
till läkarprogrammet 

ramlar ned i brevlådan 
uppstår en viss känsla. 

Inte bara glädje, utan också stolthet. 
Från den dagen börjar vi bygga upp 
vår identitet som läkare. För en del 
som verkligen längtat efter beske-
det har resan kanske till och med 
börjat lite tidigare. Till och med vår 
närmaste omgivning kan tilltala oss 
som ”läkaren”. 

Varför är det då så viktigt för vår 
omgivning att placera oss i en yrkes-
kategori? Det låter sig sammanfattas 
i ett ord: förtroende. För när 
människan kommer med 
svåra, pinsamma, obehagliga 
och djupt personliga 
berättelser, vill hon veta 
att just du går att lita på. 
Och varför skulle hon 
då lita på just dig? 
Det låter sig också 
sammanfattas i 
ett ord: profes-
sionalism. Hon vet 
att du går att lita 
på för din profes-
sionalism. Hon 
utgår ifrån att du 
representerar en 
yrkesperson med hög 
kompetens och högt 
samhällsansvar. Hon 
utgår ifrån att du kan 
dina saker och att du 
använder det för ett 
gott syfte – för henne. 

För Kandidatföreningen 
vilar denna professiona-
lism på ett vetenskapligt 
förhållningssätt, en stark 
etisk kompass, en gedi-
gen utbildning med en 
egen vilja att utveckla oss 
där vi annars brister och 

på en ambition av att alltid nå högsta 
kvalitet. Då får vi det förtroende vi 
vill ha – som individ och som kår. 
Då blir vi den läkaren vi vill vara. 

Kandidatföreningen anordnar jour-
nal clubs för vetenskapliga semina-
rier, och stimulerar till forskning 
och vetenskapligt engagemang. 
Vi anordnar etikkvällar som stärker 

din etiska förmåga. Vi suturerar, 
tolkar EKGn och mycket annat 
för att utbilda oss ytterligare. 

Men inget av detta blir verk-
lighet utan dig. För att 

denna ambition ska bli 
något mer än en ambi-
tion, behövs just du 
som är läkarstudent. 
Om du liksom vi vill 
bli och vara en bra 
läkare, så har du hittat 

rätt. Du kan dyka upp 
på någon av kandidat-

föreningens kvällar eller 
höra av dig direkt till oss, 
eller ännu hellre engagera 
dig i vår verksamhet. Du 
kommer garanterat få en 
insikt i ditt yrke du annars 
inte skulle fi nna och på 
köpet få ett lugn inför de 
förväntningar och utma-
ningar som följer med det.

Lis Abazi,
Kandidatföreningens 

ordförande

Kandidater 
vi kan lita på

”Om du liksom vi 
vill bli och vara en 
bra läkare, så har 
du hittat rätt.”

D
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FORTBILDNING I FOKUS • MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 4–5 DECEMBER

toppas inte spridningen 
av ebola i Västafrika fi nns 
risk att sjukdomen inte 
skördar hundratals liv i 
veckan, utan tusentals. 

Under Medicinska riksstämman, 
när läkare träffas över specialist-
gränserna, fokuserar man på ebola 
och hur det berör oss i Sverige.  
Medverkar gör bland andra Anders 
Tegnell, statsepidemiolog, som sitter 
i EU:s hälsosäkerhetskommitté, där 
man varje vecka diskuterar ebola-
utbrottet. 

Även om det är en extremt liten risk 
att ebolafall sprider sig till Sverige, så 
vill Anders Tegnell se mer kunskap i 
olika delar av vården, så att misstänkta 
fall snabbt bedöms och hamnar rätt.

– Vi är ganska väl rustade med 
fungerande sjukvård, goda möjlighe-

ter till isolering och bra diagnostik på 
plats. Att vi skulle få mer än enstaka 
fall ses som i stort sett uteslutet.

– Det är viktigt att tänka på ris-
ken och att ha tydliga rutiner för 
dessa ovanliga patienter på plats, för 
att minska både risk och oro. Inga 
system inom sjukvården är hundra 
procent säkra, som vi alla vet, men 
Högisoleringsenheten vid Universi-
tetssjukhuset i Linköping har stora 
möjligheter med välanpassade loka-
ler och en tränad grupp vårdpersonal.

 
Viktigast just nu är att stoppa smit-
tan i Västafrika.

– Utan en fungerande sjukvård 
som bas, så att man kan isolera sjuka, 
spåra och följa upp kontakter och där-
med bryta smittkedjor, kommer epi-
demin inte att kunna kontrolleras. En 
viktig del i detta är förstås att få ett 

S

Hur ser svensk hantering och beredskap ut 
när det gäller ebola? Angeläget symposium 
på Medicinska riksstämman ger svar.

Text Tove Smeds Foto iStockphoto
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u är det inte långt kvar tills läkare från alla 
stadier av yrkeslivet, forskare, verksamhets-
chefer, beslutsfattare och representanter för 
myndigheter, organisationer och näringsliv 
inom hälso- och sjukvården samlas för två 

intensiva fortbildningsdagar på Stockholm Waterfront 
Congress Centre. Det ser vi fram emot. Årets veten-
skapliga program är av högsta klass, och vi upprepar 
förra årets succé att förnya mötet till form och innehåll. 
Delegationen för Medicinska riksstämman har tillsam-
mans med sektioner, kommittéer och partners skapat 
ett brett program, som spänner över alla specialiteter. 

Utifrån Svenska Läkaresällskapets kärnvärden veten-
skap och utbildning, etik och kvalitet har vi fokuserat 
på att erbjuda en plattform för fortbildning för alla 
läkare. Även i år erbjuder vi SLS-certifi ering, och 
programmet är LIPUS-granskat och godkänt. 

På följande sidor kan du läsa om några av de spän-
nande inslag som äger rum. Besök gärna www.riks-
stamman.se där du kan botanisera mer och välja vad 
du vill ta del av. Exempel på inslagen är uppdaterade 
riktlinjer och guidelines kring utredning och behand-
ling av vanliga folksjukdomar, såsom kronisk obstruk-
tiv lungsjukdom, astma och fetma samt nya rön kring 
psykisk ohälsa, cancerscreening och reproduktiv hälsa. 
Vi erbjuder ett stort spektrum av etiska debatter om 
specialitetsövergripande frågor som journalhantering 
och ronden, och vi har ett brett scenprogram. Och så 
fortsätter den viktiga debatten om styrning av vården.  

Ta chansen att fortbilda dig, och var med och påverka 
– för din egen, patienten och klinikens skull! 
Anmälan är öppen, varmt välkommen.

N

100 PROGRAMINSLAG
PÅ TVÅ DAGAR

Så berörs svensk 

Catarina Almqvist Malmros, 
barnläkare och professor, Generalsekreterare 
Medicinska riksstämman. 

Vi ses den 4–5 december!

Ta chansen att fo
– för din egen,
Anmälan är ö

barnläkar
Medicins

Catarina
barnläkar

Vi ses deVi ses de

Catarina Almqvist Malmros, ordförande 
Riksstämmedelegationen, Boel Andersson 
Gäre, Jönköping, Kjell Bergfeldt, Stockholm, 
Patrik Björgård, Göteborg (våren 2014), 
Andreas Borsiin, Ronneby, Birgitta Evengård, 
Umeå, Lotti Helström, Stockholm, Gunnar 
Ljunggren, Stockholm, Maria Larsson, 
Stockholm, Anna Nager, Stockholm, Marcus 
Schmitt-Egenolf, Umeå, Filippa Nyberg, 
Svenska Läkaresällskapets vd, (adjungerad).

RIKSSTÄMMEDELEGATIONEN 2014

För att stoppa utbrottet krävs fungerande sjukvård, möjlighet att bryta smittkedjor och kapac



förtroende hos befolkningen som gör 
detta genomförbart, konstaterar An-
ders Tegnell.

Vilken är den största utmaningen 
vid bekräftat fall i Sverige?

– Att kommunicera på ett bra sätt 
om de risker det innebär för vår befolk-
ning och att inte media överreagerar. 
Men kanske är det svårast att bevara 
patientens integritet och ge en bra vård.

Under symposiet analyseras bered-
skapen i Sverige, både vad gäller diag-
nostik och vård av patienter med ebola. 
Smittskyddets roll presenteras och 
Elin Folkesson, ST-läkare infektion 
och verksam för Läkare utan grän-
ser i Västafrika, kommer att berätta 
om egna upplevelser av utbrottet på 
plats.  ¢

Under det senaste decenniet har det skett en snabb expansion 
av kunskapen om kronisk smärta. 

– Ibland fi nns det ett glapp mellan vad vi vet och vad vi gör. Vi 
hoppas att deltagarna ska få med sig kunskap om bästa evidens när 
det gäller kronisk smärta och vad som behövs för att nå upp till gold 

standard för närvarande, så att man får en bild av vad man kan göra 
för att hjälpa dessa patienter, säger Magnus Peterson, specialist i 
allmänmedicin och smärtlindring. Marcel Rivano Fischer, psykolog, 
kommer att hålla en State of the Art-föreläsning om ämnet. 

– Långvarig smärta är inte bara en kroppslig, utan även en själslig 
och mental åkomma. Därför är det intressant att ha med ett psyko-
logiskt perspektiv, säger Magnus Peterson. 
➜ Tid 5 dec kl. 08.30

Kronisk smärta – Heldagssatsning

”Vi vill ge 
deltagarna på 
Riksstämman ett 
bra underlag för 
att bedöma 
riskerna med 
ebola i Sverige 
och i Afrika.”

Klimatets globala effekter på hälsan dis-
kuteras under Riksstämman. Medverkar gör 
bland andra Gösta Alfvén, KI, Gunilla Svensson, 
MISU, Peter Friberg, Sahlgrenska Akademien, 
Heidi Stensmyren, Slf, Sven Blomqvist, IVO, 
och den framstående barnläkaren Anthony 
Costello. Costello har en mycket bred ex-
pertis inom såväl barns och kvinnors hälsa, 
nutrition, hälsoekonomi, infektionssjukdomar 
och hälso effekter av klimatförändringen. 
Costello leder arbetet kring frågor om detta 
inom WHO, UNICEF, UNFPA och Världsbanken. 
➜ Tid: 4 dec kl. 13.30

KLIMATKRISEN PÅVERKAR 
HÄLSAN – VAD GÖR VI?

PÅ RIX 2014
➜  Missa inte: Ebola i Västafrika 

– hur berör det oss? 
Tid: 5 dec kl. 14.30
Medverkande: Anders Tegnell, stats-
epidemiolog Folkhälsomyndigheten, 
Elin Folkesson, Infektion Luleå, Ulf 
Törnebladh, Socialstyrelsen, David 
Ekqvist, ST-läkare infektion, Högrisk-
enheten LIO, samt Thomas Tolfven-
stam, KI, Per Follin, Västra Götaland, 
Christer Janson, presschef Folkhälso-
myndigheten. 

➜  Läs mer på www.riksstamman.se

 vård av ebola

Statsepidemiolog 
Anders Tegnell

Mer än 10 procent av befolkningen drabbas 
av kronisk njursjukdom. En tidig upptäckt 
innebär att framtida allvarliga komplikationer 
kan förhindras och rätt vårdnivå är essentiellt 
för bästa omhändertagande. Detta uppmärk-
sammas i ett symposium under Riksstämman, 
där bland andra Peter Barany och Marie 
Evans, Njurmedicinkliniken Karolinska 
Universitetssjukhuset, Anders Christensson, 
VO Njurmedicin, Reuma, Gastro, Skånes Uni-
versitetssjukhus, Lars Weiss, Njurmedicinkli-
niken Centralsjukhuset Karlstad, och Karolina 
Szummer, Hjärtkliniken Karolinska Universi-
tetssjukhuset.
➜ Tid: 5 dec kl. 12.30

KRONISK NJURSJUKDOM
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citet att isolera smittade.



Vid Riksstämman 2012 ena-
des alla kirurgiska sektioner i 
SLS om att införa rökpaus 6–8 
veckor före och efter operation. 

– Det går att förändra riskerna 
med relativt små åtgärder i 
levnadsvanor. Rökning och 
alkohol är de tydligaste exem-
plen, men även fysisk aktivitet 
och nutrition är viktiga, säger 
Roger Olsson, överläkare vid 
ortopedkliniken vid Östersunds 
sjukhus. Han menar att en 
förbättring av patienters levnads-
vanor inför planerad kirurgi 
på sikt leder till färre kroniska 
sjukdomar.  

Arbetet med att förbättra 
levnadsvanor behöver involvera 
många discipliner, varför man 
nu anordnar ett symposium på 
Riksstämman. 

– Det handlar om att hela sjuk-
vården ska jobba åt samma håll.  

Diabetes är en påtaglig risk 
vid operation. Men diabetiker 
som har en välreglerad blod-
sockernivå före operation klarar 
sig nästan lika bra som en icke-
diabetiker. Vi kirurger är inte 
medicinläkare, här behöver vi 
sam arbeta över specialistgrän-
serna.

Roger Olsson berättar att 
man fördubblar sina risker för 
komplikationer vid övervikt som 
ligger på 30 BMI. 

– Viktnedgång med 10 kilo för-
bättrar ledbesvär och förbättrar 
operationsresultat, säger Roger 
Olsson.

FORTBILDNING I FOKUS • MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 4–5 DECEMBER

FYSISK AKTIVITET 
SOM BEHANDLING

Stillasittandet har visat sig öka risken 
för diabetes, övervikt och hjärt-kärlsjuk-
dom. I somras publicerades en studie i 
Journal of the National Cancer Institute 
som lade ett antal olika cancersjukdomar 
till listan på vad ett inaktivt liv riskerar att 
medföra. Studien, som omfattade mer än 
4 miljoner individer och närmare 69 000 
cancerfall, fi ck stort genomslag i media.

De nationella riktlinjerna för sjukdoms-
förebyggande metoder som Social-
styrelsen presenterade 2011 nämner 
fysisk aktivitet. Manualen FYSS, som 
blir klar 2015, går ett steg längre 
och ser fysisk aktivitet inte bara som 
sjukdomsprevention, utan även som 
sjukdomsbehandling:

– Att röra på sig är viktigt, inte enbart 
för att förebygga sjukdomar, utan även 
som behandling. Syftet med eftermid-
dagen är att ge våra kollegor redskap 
att fånga upp detta och på bästa sätt 
förmedla det vidare och motivera 
patienterna. Ämnet är högaktuellt. Nu 
är det dags att vi läkare tar ställning för 
ett aktivt liv så att vi kan motivera våra 
patienter, säger Eva Zeisig, överläkare, 
Med. Dr, Specialist i ortopedi vid Sollen-
tuna specialistklinik och sektionsansva-
rig i Levnadsvaneprojektet.

Under eftermiddagen presenteras 
också nyheter i den uppdaterade ma-
nualen 2015 och hur man inom vården 
kan använda FYSS.

Under Riksstämman arrangeras en halvdag 
om de hälsovinster fysisk aktivitet medför. 

Stark för 
kirurgi – och 
hela livet

➜  Fitness = FYSS. 
Tid: 4 dec med 
start kl. 13.30
Medverkande: 
Gordon O 
Mathe son, Eva 
Zeisig, Carl Jo-
han Sundberg, 
Mats Börjesson,  
Matthias Lidin, 
Jill Taube, 
Hans Lingfors. 

➜  Läs mer på 
www.riksstam-
man.se

MISSA 
INTE ...

PÅ RIX 2014
➜  Missa inte: Stark för kirurgi 

– stark för livet! 
Tid: 5 dec kl. 08.30

ar 
er

sjukdomsprevention, utan även som
sjukdomsbehandling:

nualen 2015 och hur man inom vården 
kan använda FYSS.

www.riksstam
man.se

gi 
Workshop om 15-metoden. Man räknar med att 
ungefär 13 procent av svenskarna, eller en miljon 
personer, har riskabla alkoholvanor. 

– Många i vården tror att det är svårt med 
alko holanamnesen, men det fi nns bra sätt att fråga 
på som gör det enklare. Patienter är tacksamma 
när de får reda på att de kan få stöd att ändra 
sina vanor, och inte nödvändigtvis alltid behöver 
bli helnyktra, säger Sven Wåhlin, överläkare vid 

Beroendecentrum, som tillsammans med Karin 
Hyland kommer att informera om 15-metoden, en 
konkret manualbaserad metod som på ett patient-
centrerat sätt erbjuder fördjupad utredning och 
återkoppling. Metoden erbjuder även behandling 
med läkemedel eller strukturerade samtal. Under 
workshopen får deltagarna del av information och 
även se exempel på hur man direkt kan påbörja och 
praktisera delar av metoden. 

➜  Missa inte: Workshop Tid: 5 december kl. 12.15.

WORKSHOP OM ALKOHOLEN
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SPÄNNANDE 
SOCIALA 
AKTIVITETER 
I SAMBAND  
MED RIKS-
STÄMMAN:

 

3 dec kl. 18–
19.30 ”Kärlek i 
fokus” – sfärer-
nas harmoni eller 
bara överslag i 
signalsystemet? 
Medverkar 
gör Stephan 
Rössner, Gudrun 
Bruna (sopran), 
Vivian Rössner 
Wejke (piano). 
Anmälan görs vid 
registrering till 
Riks stämman. 
Pub från 
kl. 17.30.

4 dec kl. 18. 
After fair och 
utdelning av 
Athenapriset. 
Anmälan görs 
vid registrering 
till Riksstämman. 

Debatt: Styrning av vården
Förra årets paneldiskussioner om 
New Public Management fyllde föreläs-
ningssalen till brädden. I år fortsätter 
den viktiga diskussionen om vårdens 
styrning på Riksstämman.

– Hälso- och sjukvården behöver 
utvecklas och den kritik som förts fram 
mot NPM under de senaste åren är 
viktig. Den visar hur andra värden än de 
vi inom professionen tycker är viktiga har 
fått ett stort infl ytande – utan att någon 
djupare analys av konsekvenserna gjorts, 
säger Karl Sallin, SLS Nämnd och 
ny ordförande för En Värdefull Vård.  

 
Frågan är var professionen i Sverige 
står och vilka värden som ska vara cen-
trala i förändringsarbetet?

– Läkaruppropet har fortsatt arbetet 
genom debatt både i kåren och nära be-
slutsfattare. Vi har även gått med i SLS 
arbetsgrupp En Värdefull Vård, som 
kommer med slutlig rapport i december 

➜  Årets mest angelägna diskussion: 
Styrning av vården. Tid: 5 dec kl. 10.30

➜  Kurs i hjärt- 
och lungräd-
dning med 
examination 
på årets 
Riksstämma, 

Tid: 4 dec 
kl. 14–16 
och 5 dec 
kl. 12–14.

MISSA INTE ...

MISSA 
INTE ...

2015. Efter valet kvarstår nu många 
frågor om vilken riktning politiken ska 
ta kring sjukvårdens styrning och jag 
önskar att professionen fortsätter att 
hålla liv i debatten, säger Lollo Makdessi, 
projektgruppen En Värdefull Vård.

Kan vi lära av det som hänt i Skott-
land? Där genomförde man med start 
2004 en omfattande förändring av 
hälso- och sjukvården. Privata sjukvårds-
huvudmän i slutenvården avskaffades, 
ledningen centraliserades, beställar- 
och utförarsystemet lades ned och 
marknadsstyrning upphörde.

Förutom Lollo Makdessi och Karl Sallin, 
medverkar sir Harry Burns, Ingemar 
Engström och Anders Ekholm.

snart hundra år har läkare, polar-
forskare och författare försökt att 
lösa den medicinska deckargåtan om 
vad som hände Andrée-expeditionen. 
Hur kom det sig att de tre medlem-
marna, trots mängder av proviant, 
varma kläder, och gevär, inte över-
levde vintern utan dog på den öde 
Vitön? Varför upphörde dagboksan-
teckningarna så abrupt?

Bea Uusma bestämmer sig för att 
hitta svaret. Hon gräver i arkiv och i 
polartrakternas permafrusna jordla-

Bea Uusmas 
expedition

I

För att hitta svaret på vad som hände 
Andrée-expeditionen blev illustratören 
och författaren Bea Uusma läkare.

Foto Anna-Lena Ahlström

Hatar att frysa. Men för att förstå vad som hände de tre männen i Andrée-expeditionen tog Bea Uusma sig till iskalla Arktis. 

TRÄFFA BEA
Medicinska 
riksstämman 
Tid: 5 dec, 
kl. 14.00 på 
scenen. 

TRÄFFA BEA

Hatar att frysa. Men för att förstå vad som händed

ger, reser till Nordpolen och samar-
betar med brottsanalytiker. 

Missa inte hennes fascinerande och 
inspirerande berättelse när hon med-
verkar på Medicinska riksstämman.

– Det ska bli otroligt roligt att få be-
rätta om den medicinska deckargå-
tan – vad de dog av i Andrée-expe-
ditionen – för en så kunnig publik. 
Men min hemliga plan är egentligen 
att jag ska kunna få hjälp med nya 
uppslag. Jag hoppas på en bra diskus-
sion, säger Bea Uusma.  ¢

➜  Under Riksstämman pågår ett 
gediget program av workshops, 
arran gerade av Hälsotorgets 
organisationer i sal 21.

Torsdag: 
• E-cigaretten – hot eller frälsning? 
• Alkohollinjen 
•  Hur ta upp levnadsvanor med 

cancerpatienter? 
• MET vid alkoholberoende 
• Hur samtalar man om matvanor? 
• Hälsoundersökningar.

Fredag: 
• Rökfritt Sverige 2025 
•  Olika samtalsmetoder 

– vad säger forskningen? 
•  Hur går det att implementera de 

nationella riktlinjerna? 
• Team arbetet: Hur blir vi bättre?

Mer information om alla workshops 
fi nns på www.riksstamman.se

WORKSHOPS I URVAL

PÅ RIX 2014

Detta 
händer 
på SLS



BEHANDLING AV ÄLDRE I FOKUS PÅ RIX

ad säger vetenskapen om bra matva-
nor och hur kan man praktiskt arbeta 
för att hjälpa patienter till bättre mat-
vanor? Under ett symposium på Riks-
stämman får besökarna en genom-
gång av Livsmedelsverkets kostråd 
och vetenskapen bakom dessa. 

– Vi kan utan tvekan luta oss mot 
den tunga och omfattande evidens 
som fi nns i dag. Kruxet är att vi inte 
lyckats kommunicera ut detta till 
hälso- och sjukvården och allmänhe-
ten. Vi är för långsamma och andra 
är betydligt snabbare via sociala me-
dia och vanliga media. Enstaka star-

Kosttillägg används ofta både i sjuk-
vården och den kommunala omsorgen 
för att komplettera den vanliga maten. 
Syftet är att motverka risk för under-
näring, eller för att behandla redan 
etablerade tillstånd av undernäring hos 
äldre personer. I november publicerar 
SBU en översikt över kost och näring, 
som kommer att presenteras under 

Riksstämman. Programpunktens mål 
är att redovisa resultatet av en syste-
matisk litteraturgenomgång angående 
behandling med kosttillägg till personer 
70 år och äldre. 

– Både kompetensen och arbets-
sättet när det gäller nutrition för äldre 
behöver uppdateras. Vi kommer att 
redovisa resultaten av genomgången av 
den vetenskapliga litteraturen om be-
handling med kosttillägg, och diskutera 
resultatet i relation till utredning och be-
handling av undernäring i praktisk vård 
och omsorg om äldre personer, säger 
Gunnar Akner, professor i geriatrik.

Ett annat inslag på Riksstämman 
fokuserar på muskelbyggande för äldre 
personer i relation till fysisk aktivitet 

Samtal 
om mat

V

Svenska experter delar med sig om 
bra matvanor och hur råd om bra 
matvanor kan omsättas till praktik.

Foto Johnér

FORTBILDNING I FOKUS • MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 4–5 DECEMBER

MAI-LIS 
HELLENIUS
Hur motiverar vi 
bäst patienter till 
bra matvanor?

och kapacitet hos äldre. Många äldre 
personer har en onödigt låg fysisk 
aktivitetsnivå, vilket innebär risk för 
minskad muskelmassa och försämrad 
fysisk kapacitet. 

– Man kan åstadkomma förbättringar 
i muskelstyrkan hos äldre. Men att träna 
upp muskler är en sak, att gå bättre och 
snabbare en helt annan. Här vill vi dra 
lärdomar från muskelbyggarbranschen, 
framför allt när det gäller att nå vissa 
prestationsmål. Hur hjälper man mor-
mor på gymmet om hon vill nå maxi-
mala resultat på ett halvår? 

– Ämnet är komplext, inte minst med 
tanke på att både muskler och fysisk 
kapacitet kan påverkas av en lång rad 
sjukdomar och skador, säger Gunnar 
Akner.

”Maten påverkar 
vår hälsa så  

mycket, vi måste 
tala om detta.”

ka röster som hävdar motsatsen (fast 
på dålig vetenskaplig grund) har fått 
stort utrymme. Ett kunskapsämne 
har blivit debattämne. Detta gör stor 
skada, säger Mai-Lis Hellenius.

Medverkar gör: Mai-Lis Hellenius, 
Karolinska Universitetssjukhuset, Irene 
Mattson, Risk- och nyttovärderings-
enheten Livsmedelsverket, Stefan 
Branth, Uppsala universitet, Marga-
reta Norberg, Umeå universitet, Sara 
Johansson, Livsmedelsverket.  ¢

➜ Tid: 5 dec kl. 10.30

➜  Kosttillägg för 
undernärda 
äldre
Tid: 5 decem-
ber kl. 08.30

➜  Kan mormor bli 
muskelbyggare?
Tid: 4 decem-
ber kl. 10.30

MISSA 
INTE ...
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Ersättning 
i vården
Antalet donatorer 
ökar vid högre 
ersättning. Men 
hur etiskt är det 
att man skapat 
en marknad kring 
donationer? 

PENGAR VID 
ORGANDONATION?

Transplantation av organ från 
levande givare är en viktig resurs 
inom svensk sjukvård. Enligt nuvarande 
system ska landstingen ersätta dona-
torns kostnader i samband med trans-
plantation som inte ersätts av Försäk-
ringskassan eller andra försäkringar. 
Systemet medför dock etiska problem. 
Patientföreningar och andra har påtalat 
att levande givare av njurar missgynnas 
och systemen för utbetalning varierar 
mellan de olika landstingen. 

– Allt fl er ifrågasätter nu var gränsen 
ska gå för donatorns kostnader. I Skåne 
har man nyligen höjt ersättningen för 
äggdonatorer och då har antalet dona-
torer ökat påtagligt, säger Kjell Asp-

lund, Statens medicinsk-etiska råd. 
Etiska frågor uppstår också när den 

levande givaren kommer från ett annat 
land än Sverige. Ofta står landstingen 
för fl ygresor och merkostnader under 
donatorns vistelse i Sverige, men vilket 
ansvar har det svenska samhället för att 
donatorn får adekvat uppföljande vård 
när de åker tillbaka till sina hemländer?

Medverkar gör Kjell Asplund, Statens 
medicinsk-etiska råd, Britt Friberg, 
Arbets- och Referensgrupp för Fertilitet-
ofrivillig barnlöshet, Jonas Wadström, 
Svensk förening för Obstetrik och Gyne-
kologi, Håkan Hedman, Njurförbundet, 
och Kristina Söderlind Rutberg, SLS. 

Etiska dilemman och komplicerad kostnadsersättning 
vid organ-, ägg- och spermadonation uppmärksammas 
i ett aktuellt symposium på Medicinska riksstämman.

Tyreoideafunktionen hos 
gravida har stor betydelse för 
hjärnutveckling hos fostret, 
men även när det gäller gravi-
ditetskomplikationer. Svensk 
förening för obstetrik och gyne-
kologi, SFOG, arrangerar under 
Riksstämman ett symposium 
tillsammans med Svenska En-
dokrinologföreningen där man 
presenterar förslag till riktlinjer 
och rekommendationer för hand-
läggning av tyreoideasjukdom i 
anslutning till graviditet. Syftet är 
att förmedla slutsatser angående 
screening, provtagning, kontroller 
och behandling för tyreoidea-
sjukdom i anslutning till graviditet. 
Frågor som kommer att tas upp 
är: tidig screening i graviditeten, 
jodsituationen, behandling och 
kontroll under graviditeten – hur 
styr THS behandlingsval under 
olika trimestrar vid hypertyreos 
och uppföljning postpartum.
➜ Tid: 5 dec kl. 11.30

GRAVIDA OCH 
TYREOIDEA- 
SJUKDOMAR

Uppdaterade handläggningsprinciper. Klinisk 
toxikologi är viktigt för många olika specialiteter 
inom vården. Vid Giftinformationscentralen följer 
man internationella och nationella erfarenheter 
och forskningsrön inom området. Nu arrangeras 
en föreläsning under Riksstämman, där Jonas 
Höjer från Giftinformationscentralen analyserar 
och informerar om kliniskt akut omhändertagande 

av intoxikerade patienter. Missa inte möjligheten 
att uppdatera dig om kliniskt relevanta nyheter 
och praktiskt användbara guidelines inom bland 
annat adekvat provtagning, indikationer för ventri-
kelsköljning, tarmsköljning och dialys, antidotan-
vändning samt genomgång av typiska toxiska 
symptomkomplex.
➜  Titel: Akuta förgiftningar – uppdaterade 

enerella handläggningsprinciper och några 
viktiga exempel. Tid: 5 dec kl. 08.30

AKUTA FÖRGIFTNINGAR

17

➜  Pengar vid 
donation av organ 
och könsceller
– vad är rimligt?
Tid: 4 dec 
kl. 08.30

MISSA 
INTE ...

Prostata- och bröstcancer är 
de vanligaste cancerformerna i 
Sverige. Ett nationellt program 
för mammografi screening har 
funnits i 20 år, men dess effek-
tivitet är ifrågasatt. Per Hall och 
Henrik Grönberg, Karolinska 
institutet, belyser tillsammans 
med Lars-Erik Holm, general-
direktör Socialstyrelsen, de nya 
vetenskapliga landvinningar som 
kommer att förbättra prevention 
och screening av dessa folksjuk-
domar. Hur ser Socialstyrelsen 
på framtidens screening? 
➜  Tid: 4 dec kl. 08.30

INDIVIDUALISERAD 
SCREENING AV 
PROSTATA- OCH 
BRÖSTCANCER
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”Vården behöver 
bli mer högljudd”

adeleine Leijon-
hufvud kommer 
att tala om behovet 
av kunskapsöver-
föring och sam-

verkan mellan medicin och juridik. 
Nina Rose, vice ordförande Kvinnliga 
Läkares Förening:

– Madeleine har i många år stått 
upp för kvinnors och barns rätt till 
rättsskipning, och varit drivande i att 
göra om lagstiftningen så att det inte 
krävs våld för att det ska klassas som 
våldtäkt mot barn. 

Madeleine Leijonhufvud ser fram 
emot att få träffa läkare på Riks-
stämman:

– Jag känner mig hedrad. Det är 
lätt att man som akademiker fastnar 
i sitt eget led, men det fi nns många 
fördelar med att talas vid över ämnes-
gränserna. Många läkare har snuddat 
vid det här med juridiken och eventu-
ella ansvarsfrågor i sitt arbete.

Hur pass väl känner juridiken 
och medicinen varandra?

– Påfallande dåligt, säger Madeleine 
Leijonhufvud. Det är två kulturer som 

arbetar på olika sätt, men som har up-
penbara beröringspunkter. Ansvars-
frågor inom vården är ett exempel, 
där det handlar om straffrättsligt an-
svar och där marginaler skiljer mellan 
vad som är okej och vad som medför 
rättsliga konsekvenser. Har exempelvis 
en beslutskapabel patient rätt att mot-
sätta sig behandling som behövs för 
upprätthållande av liv och vård i livets 
slutskede? Jag efterlyser en tydlig regel 
som säger att vård och behandling i 
enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet inte är ett brott.

– Jag är lite förvånad över att det 
inte blivit ett starkare tryck från 
denna så betydelsefulla profession 
för att se till att få den reglering de 
har rätt till. Ingen ska behöva råka ut 
för vad barnläkaren genomled. Det 
fi nns ingen annan som tar hand om 
oss när vi själva ligger för döden – då 
behöver de ett ordentligt stöd även i 
lagstiftningen.

Madeleine Leijonhufvud har ägnat 
mycket kraft på straffskyddet mot 
sexuella övergrepp och menar att lag-

Kvinnliga läkares förening har i år bjudit in professor 
emerita i straffrätt, Madeleine Leijonhufvud, som 
hedersföreläsare till Karolina Widerströms minne.

M
Text Tove Smeds Foto Colourbox & Staffan Westerlund

stiftningen ibland saknar nödvändig 
kunskap om det medicinska.

– På akutmottagningen för våld-
tagna kvinnor på Södersjukhuset fi ck 
jag se hur långtgående skadeverk-
ningen av att bli kränkt är. Detta är 
kunskap som behövs i lagstiftnings-
arbetet. Det är viktigt att slå fast att 
en våldtäkt är brottsligt, inte minst 
för att kvinnan ska kunna rehabilite-
ras. Det är inte länge sedan en våld-
täkt blev straffbar bara om man gjorde 
ett till det yttersta visat motstånd. 
Här förstod inte juridiken hur män-
niskor fungerar. Många som utsätts 
för en våldtäkt stänger ned allt tills 
våldtäkten är över och om kvinnan 
sätter upp motstånd riskerar hon att 
bli ännu mer misshandlad. Jag skulle 
önska att man från vårdens sida hade 
varit mer högljudd och talat mer om 
hur det ligger till. 

Vad är du mest stolt över hittills?
– Kvinnofridskränkning. Sedan 

arbetade vi hårt för att i Sverige för-
bjuda innehav av barnpornografi . Vi 
var näst sista landet i Europa som 
förbjöd detta, Albanien var sist.  ¢

För fjärde året i rad anordnar Delegationen för Medicinsk etik en 
kurs under Riksstämman. 

– I år har vi tagit oss an principen ”att göra gott – att inte skada”, 
ibland även kallad nyttoprincipen. Kursen består av två delar. Under 
första delen föreläser etikerna Lars Sandman och Rurik Löfmark om 

Populär etikkurs

MADELEINE 
LEIJONHUFVUD
”Det fi nns ingen 
annan som tar 
hand om oss när 
vi ligger för döden. 
De behöver ett or-
dentligt stöd även 
i lagstiftningen.”

FORTBILDNING I FOKUS • MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 4–5 DECEMBER

➜  I anslutning till 
föreläsningen 
anordnas även 
ett panelsamtal.
Tid: 4 dec 
kl. 10.15–11.45

MISSA 
INTE ...

nytto principen, begreppet livskvalitet och etiska frågor kring me-
ningslös behandling. I den andra delen belyser vi dessa frågor ifrån 
olika fall. Inte så sällan händer det att principer står mot varandra, 
hur gör vi då?, säger moderatorn Claudia Bruss.
➜  Missa inte: Göra gott och inte skada. Tid: 5 dec kl. 12.30

aknar nödvän
ska.

BER
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utbildningar

för läkare
(och särskilt passande för ST-läkare)
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Alla läkare är ledare. Det följer med läkarens expertroll. Du behöver inte 

ha en chefsbefattning för att vara en ledare. Genom din kunskap och ex-

pertis utövar du ett ledarskap dagligen. Och din förmåga att leda andra 

är avgörande för hur kollegor och övriga medlemmar i teamet agerar 

och presterar.

Så hur är du som ledare? Finns det saker som du känner att du skulle behöva förbättra 

och utveckla? Den här kursen ger dig möjlighet att lära dig mer om det ledarskap som 

följer med läkaryrket och hur du kan praktisera det på bästa sätt.

Under två intensiva och lärorika dagar kommer du att få lära dig:

Kursen är en grundläggande ledarskapsutbildning och passar för såväl erfarna som 

mindre erfarna läkare. För ST-läkare passar den särskilt väl då den tar sig an Social-

styrelsens uppsatta delmål (se nedan).

Läs mer om kursen på www.confex.se/ledarskap-lakare. 

Har du frågor om kursen – ring 031-10 56 65!

Datum: Kurstillfällen under hösten 2014 och våren 2015 

 

Pris och anmälan

 9990 kr (exkl moms) per person. 

Servering i pauserna, lunch samt dokumentation ingår i priset. Vi har inte någon sista 

anmälningsdag, utan tar emot anmälningar in i det sista eller tills det att kursen blir full.

Du gör din anmälan enklast genom att gå in på vår hemsida  eller 

kursens hemsida  Fyll i uppgifter och sedan är det 

klart. En bekräftelse skickas till dig inom kort. 

Du kan också ringa vår  och göra din anmälan via telefon.

19-20 nov 2014 Göteborg 

10-11 dec 2014 Stockholm

4-5 mar 2015 Stockholm

15-16 apr 2015 Göteborg

26-27 maj 2015 Stockholm

Agera rätt!
Det ställs högra krav på att du ska a

tientsäkerheten och rättssäkerheten

dlig genomgång av de lagar och reg

vardag. En mycket uppskattad kurs 

av i din roll som praktiserande läkar

Kursen passar för samtliga läkare som behö

hälso- och sjukvården. Kursen lämpar sig s

mer info nedan.

Läs mer om kursen på www.confex.se/led

Har du frågor om kursen – ring 031-10 56 

Datum: Kurstillfällen under hösten 201

Pris och anmälan

 9990 kr (exkl moms) per person. 

Servering i pauserna, lunch samt dokument

anmälningsdag, utan tar emot anmälningar

Du gör din anmälan enklast genom att gå 

kursens hemsida 

klart. En bekräftelse skickas till dig inom ko

Du kan också ringa vår 

Ledarskap för läkare
Ledarskapskursen för dig som är läkare och leder andra

Information till ST-läkare
Kursen täcker delmål 17 i Socialstyrelsens målbeskrivningar 

för ST-läkare och till vissa delar delmål 16. 

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering delas ut efter 

avslutad kurs.

(Lipus-nr: 20140043)

Juridik fö
Lär dig reglerna so

Information 
Kursen täcker delm

för ST-läkare och f

Socialstyrelsens in

avslutad kurs.

(Lipus-nr: 20140042)

www.confex.se

3-4 dec 2014 Göteborg

10-11 dec 2014 Stockholm
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gera rätt rent juridiskt, för pa-

n. Med denna kurs får du en grun-

gler som du som läkare möter i din 

som du kommer att ha stor nytta 

re.

över uppdatera sin kunskap om juridiken i 

ärskilt för de som gör sin ST-utbildning, se 

darskap-juridik. 

65!

14 och våren 2015

tation ingår i priset. Vi har inte någon sista 

r in i det sista eller tills det att kursen blir full.

in på vår hemsida www.confex.se eller 

 Fyll i uppgifter och sedan är det 

ort.

 och göra din anmälan via telefon.

Regelverken inom psykiatrin
Psykiatrin omfattas av ett särskilt regelverk och det kan emellanåt up-

pfattas som snårigt och svårt. Här får du en ordentlig genomgång av 

juridiken inom området. Kursen gör att du kan agera tryggare i din roll, 

då du vet vad som gäller. Kursen är mycket uppskattad, kursledarens 

stora kunskap förmedlas på ett lättförståeligt och konkret sätt.

Kursen tar bland annat upp:

Kursen lämpar sig för samtliga yrkesgrupper inom psykiatrin. Kursen lämpar sig 

särskilt för de som gör sin ST-utbildning, inom psykiatri, rättspsykiatri och barn- och 

ungdomspsykiatri (se mer info nedan).

Läs mer om kursen på www.confex.se/psykiatrins-juridik. 

Har du frågor om kursen – ring 031-10 56 65!

Datum: Kurstillfällen under hösten 2014 och våren 2015         

Pris och anmälan

 9990 kr (exkl moms) per person. 

Servering i pauserna, lunch samt dokumentation ingår i priset. Vi har inte någon sista 

anmälningsdag, utan tar emot anmälningar in i det sista eller tills det att kursen blir full.

Du gör din anmälan enklast genom att gå in på vår hemsida www.confex.se eller 

kursens hemsida  Fyll i uppgifter och sedan är 

det klart. En bekräftelse skickas till dig inom kort. 

Du kan också ringa vår  och göra din anmälan via telefon.

ör läkare
m du måste kunna

till ST-läkare
mål 18 i Socialstyrelsens målbeskrivningar 

för internmedicin täcks även delmål 11. 

ntyg för meritvärdering delas ut efter 

Psykiatrins juridik
Två dagar för dig som behöver lära dig mer om

Information till ST-läkare
Kursen täcker delmål för ST-läkare:

Socialstyrelsens intyg för meritvärdering delas ut efter avslutad kurs.

(Lipus-nr: 20140038)

26-27 nov 2014 Göteborg

18-19 dec 2014 Stockholm

 

19-20 mar 2015 Stockholm

21-22 apr 2015 Göteborg

27-28 maj 2015 Stockholm

3-4 mar 2015 Stockholm

9-10 apr 2015 Göteborg

12-13 maj 2015 Stockholm

ANNONS



3 enkla sätt att göra din anmälan:

1.    www.confex.se/ledarskap-lakare

   www.confex.se/lakare-juridik

   www.confex.se/psykiatrins-juridik

2.  

3.  

Avbokningsregler: www.confex.se/deltagarinformation/avbokningsregler Kort om Confex

Vi på Confex är en av Sveriges ledande 

leverantörer av kunskap till arbetslivet. 

Varje år utbildar vi över 10 000 personer.

92% av de 10 000 deltagarna ger oss 

högsta betyg på sina kursupplevelser.

Ledarskap för läkare

”Det var jättebra undervisning och jag är mycket nöjd!”

”Nyttigt och konkret.”

”Mycket professionellt, bra konkreta exempel”

”Bra föreläsare, bra närvaro. Cases och aktivitetsövningar.”

”Engagerad kursledare, välgenomtänkt struktur”

Juridik för läkare

”Suverän föreläsare! Kompetent och “flexibel”.”

”Mycket trevlig och lärorik kurs!”

”Mycket bra och konkret!! Underbar föreläsare.”

”Väldigt bra kurs, kommer ha stor nytta i yrkeslivet!”

”Otroligt kunnig och skärpt föreläsare, föreläsningsmaterialet bra och 

kompendiet bra.”

”Mycket bra organiserad kurs. Bra förklarat ämne. Spontan diskussion mellan 

föreläsare och deltagare”

Psykiatrins juridik

”Suverän föreläsare! Pedagogisk, tydlig, rolig att lyssna på.”

”Bästa kursen jag har varit på”

”Mycket pedagogisk och påläst föreläsare.”

”Kursen var gedigen, värd varenda krona. Klockren föreläsare. TACK!”

”Den bästa hittills trots mina många år som specialist.”

”Jag är jättenöjd och fantastiskt glad över att jag fick gå den.”

Ange anmälningskod: ANN vid anmälan

ANNONS



17

➜ SOCIALSTYRELSEN 

4 dec kl. 10:30–12:00
126 Nytt nationellt kunskapsstöd för 
vård och behandling av personer med 
könsdysfori – hur kan det bidra till 
en god och jämlik vård över landet 
för patientgruppen?
Jenny Rehnman, Bassam El Khouri, 
Julia Grosse, Cecilia Dhejne. 

4 dec kl. 13:30–15:00
142 Tidig upptäckt av cancer.
Jan Adolfsson, Nela Söder, Karin 
Terstappen, Sven Törnberg, Göran 
Zetterström, Hans Thulesius.

4 dec kl. 13:30–15:00
146 Framtidens läkemedelsbehandling 
– en äldrefråga med nya utmaningar.
Örjan Skogar, Johan Fastbom, Karin 
Thorheim, Lisa van Duin, Frida Nobel. 

4 dec kl. 17:15–18:00
185 Regionala cancercentrum 
– en framtidsmodell?
Lars-Erik Holm, Gunilla Gunnarsson, Cecilia 
Halle, Hans Starkhammar, Gerd de Neer-
gard, Helena von Knorring, Nina Fållbäck 
Svensson.  

5 dec kl. 08:30–10:00
210 Nya nationella riktlinjer 
för astma och KOL.
Elisabeth Eidem, Peter Odebäck, Gunilla, 
Hedin, Christer Janson, Kjell Larsson, 
Inger Kull, Margareta Emtner, Anna Lord. 

5 dec kl. 12:30–14:00
260 Hur organiseras högspecialiserad 
vård bäst?
Lena Weilandt, Lennart Christiansson, 
Måns Rosén, Peter Lönnroth, Annika Tibell, 
Ulf Grape, Jan Sunnegårdh. 

5 dec kl. 14:00–14:45
278 Socialstyrelsens arbete med 
läkarnas ST
Febe Westberg, Ragnhild Mogren, 
Jenita Nilsson, Mari Forslund. 

➜ LÄKARFÖRBUNDET 

5 dec kl. 11:30–12:30
250 Läkarutbildningens kvalitet 
– styrkor, svagheter och utvecklings-
möjligheter i läkarnas grundutbildning.
Eva Engström, Anna-Clara Olsson.

5 dec kl. 13:00–13:45
268 ST i vårdval – hot och möjligheter.
Anna-Clara Olsson, Thomas Parker.

5 dec kl. 14:30–15:30
281 Styrning för en jämlik sjukvård.
Per Johansson. 

➜ SYLF

5 dec kl. 10:30–12:00
248 En mer jämlik vård är möjlig 
– workshop om hur förutsättningarna 
att ge jämlik vård kan stärkas. 
Emma Spak, Åsa Ljungvall.

5 dec kl. 15:00–16:30
291 Alla underläkare har lika 
rätt till utbildning, men vissa har 
mer rätt än andra. 
Jonas Ålebring, Emma Spak, Stefan 
Lindgren, Elin Ericsson, Malin Wreder.

➜ FOLKHÄLSO MYNDIGHETEN

Tid: 4 dec kl. 16:30–18:00
182 Vad är preventionens potential?
Anna Bessö, Anna Jansson, Hans Lingfors

5 dec kl. 14:30–16:00
285 Ebola i Västafrika 
– hur berör det oss?
Anders Tegnell, Elin Folkesson, Ulf 
Törnebladh, David Ekqvist, Thomas 
Tolfvenstam, Per Follin, Christer Janson. 

➜ LIF

4 dec kl. 13:30–15:00
148 Ett modernt kunskapsutbyte 
mellan läkare och läkemedelsföretag.
Karin Meyer, Åsa Himmelsköld, Charlotte 
Asker Hagelberg, Johan Brun, Eva 
Engström.

5 dec kl. 15:30–17:00
292 Etik och transparens i 
samverkan mellan vård och industri.
Rikard Pellas, Emelie Ankarcrona Smith, 
Anders Blanck, Anna Lefevre Skjöldebrand, 
Ghazal Voghoui, Gunilla Thörnwall 
Bergendahl.

Våra partners programpunkter:

STORT ENGAGEMANG BAKOM RIX
VETENSKAP, ETIK, KVALITET OCH UTBILDNING:

FORTBILDNING I FOKUS • MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 4–5 DECEMBER

23

Som ni förstår är SLS helt övertygade om vikten av att Riks-
stämman består. För att vi ska kunna fortsätta att erbjuda en 
högklassig fortbildning till ett starkt subventionerat pris för 
våra medlemmar, har vi knutit till oss viktiga partners som 
både ekonomiskt och innehållsmässigt bidrar till mötets höga 

kvalitet. Folkhälsomyndigheten, Läkar-
förbundet med Läkartidningen, Dagens 
Medicin, SYLF, Vinnova, Socialstyrelsen och LIF bidrar alla 
med ekonomiskt stöd, men också med olika programpunkter. 

Ett stort stöd till Riksstämman kommer också från SLS 
stiftelser och fonder som är inriktade på vetenskapliga möten 
för läkare. Det mest grundläggande för att kunna göra det 
vetenskapliga programmet är förstås våra sektioner, vilka 
ordnar symposier, föreläser och deltar, under samordning 
av delegationen för Medicinska riksstämman.

Under två intensiva dagar samlas läkarkåren 
för att utbyta erfarenheter och kunskaper 
om medicinska hälso- och sjukvårdsfrågor 
under Medicinska riksstämman. 

h LIF bidrar alla 



» Som värd för en  
forskar kongress kan  
du sätta din egen prägel  
på programmet.«

   I juli i år möttes nästan 2500 delegater från  
91 länder under den elfte upplagan av European 
Congress on Epileptology i Stockholm.  
Ordförande för kongressens Scientific Advisory  
Committee och en av nyckelpersonerna bakom 
kongressens vetenskapliga program var Professor 
Torbjörn Tomson från KI. 

I Alfred Nobels anda: Nobelpriset 
och dess instiftare fungerade som ett 
övergripande och unikt tema för  
hela kongressen. Bland annat bjöd 
Stockholms Stad på mottagning  
i Stadshuset och chefen för Nobel-
museet höll ett uppskattat anförande 
om Alfred Nobel för delegaterna  
vid kongressens öppningsceremoni.



ANNONS

”Det var helt enkelt dags att bjuda till-
baka”, säger Torbjörn Tomson. ”Ett 
annat argument för en kongress på 
hemmaplan var att vi såg det som en 
möjlighet att öka intresset för epilepsi 
bland våra svenska kollegor. Inte minst 
bland yngre läkare som har många sub-
specialiteter att välja mellan. Möjligheten 
att lägga fokus på de områden där vi i 
Sverige har saker att tillföra är en annan 
stor fördel.” Kongressen lockade närmare 
2500 delegater och fick, trots konkurrens 
från bland annat fotbolls-VM, uppmärk-
samhet i media. En kongress betyder 
naturligtvis en hel del arbete med för-
beredelser.  
 Torbjörn: ”Det är ett stort åtagande 
men vi ångrar inte att vi tog på oss 
arbetet. Det var absolut värt det och det 
faktum att vi fick kongressen till Sverige 
känns som ett erkännande för svensk 
epilepsiforskning.” 

Hemmaplansfördel
Det finns många anledningar till att 
Stockholm är en så populär kongresstad. 
Moderna kongressfaciliteter, utmärkta 

hotell och bra kommunikationer är några 
av skälen som gör det möjligt att arran-
gera alla typer av möten i Stockholm – 
stora som små. Under ILAE-kongressen 
anordnades bland annat en mottagning i 
Stadshuset och som en del av kongressens 
Nobel-tema fick gästerna rösta fram sin 
favorit bland alla forskare som mottagit 
priset genom åren. Tack vare att kon-
gressen hölls i Stockholm, kom gott och 
väl 200 delegater från Sverige. Något 
som inte hade varit möjligt om den hade 
hållits utomlands.

Bjud in en kongress –  
vi hjälper dig!
En ledande roll under en internationell 
kongress sätter din verksamhet i fokus. 
Som arrangör kan du påverka innehåll, 
genomförande och kvalitet. Du vidgar 
ditt internationella nätverk och fler  
kollegor får möjlighet att delta då 
kongressen genomförs på hemmaplan. 
Stockholm Visitors Board hjälper dig att 
ansöka om kongressen, anordnar studie-
besök för beslutsfattare samt fungerar 
som bollplank i praktiska frågor inför 

genom förandet. Vårt arbete är helt gratis.  
Du behöver inte ha hela bilden klar för 
dig, det är nämligen då vi kan hjälpa dig 
som mest. 

Kontakta Clary Rapp på 08-508 285 51  
eller clary.rapp@stockholm.se

Finansieringsstöd 
Visste du att Svenska Läkaresällskapets 
kongresstiftelse erbjuder förfinansierings-
stöd till internationella kongresser/ 
konferenser inom det medicinska fältet 
som arrangeras i Stockholm? Medel kan 
sökas två gånger per år. 

Mer information och ansökningsblankett  
finns på www.sls.se 

Stockholm Visitors Board
P.O. Box 162 82
SE-103 25 Stockholm, Sweden
Ph +46 8-508 28 500
conventionbureau@stockholm.se
www.visitstockholm.com
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Till vardags är Torbjörn Tomson  
professor vid Institutionen för klinisk  
neurovetenskap på Karolinska Institutet. 
Han sitter dessutom i den europeiska  
kommissionen för ”International League 
Against Epilepsy” (ILAE). Efter att ha  
deltagit i ett antal stora ILAE-kongresser 
kände han och hans svenska kollegor  
att det började bli dags för en kongress  
på hemmaplan. 

Tack vare det stora antalet delegater blev  
Stockholmsmässan det naturliga valet som mötesplats  
och såväl lokaler som personal fick mycket bra  
omdömen från delegaterna för ett funktionellt och  
väl sammanhållet arrangemang. 



➜ TORSDAG 4 december

08:30–10:00
101 Social hållbarhet för minskade 
ojämlikheter i hälsa – forskning, praktik, 
och politik.
Jonas Frykman, Johan Carlson, Margareta 
Kristenson, Göran Henriksson, Per-Olof 
Östergren. Arrangör: SLS sektion för 
socialmedicin.

08:30–10:00
102 Stroke hos barn. Ett ändrat synsätt 
och omhändertagande.
Olof Rask, Per Undrén, Per Enblad, Tony 
Frisk, Gunilla Drake, Pernilla Grillner, Staffan 
Lundberg. Arrangör: SLS sektion för pediatrik.

08:30–10:00
103 Patienten i fara! Tidig upptäckt och 
åtgärd av livshotande tillstånd och modet 
att inte försöka bota, men vårda den dö-
ende patienten. Ett ansvar för hela vården.
Andreas Hvarfner, Hans Rutberg, Gary B 
Smith, Lars Björklund, Thomas Owain. 
Arrangör: SLS sektion för anestesi och 
intensivvård och kommitté för säker vård.

08:30–10:00
104 Jämlika levnadsvanor: 
Når vi rätt målgrupper?
Lars Jerdén, Jill Taube, Maria Waller, Hans
Lingfors, Kristin Hörleifsdottir Steiner.
Arrangör: SLS Levnadsvaneprojekt.

08:30–10:00
106 Individualiserad prevention och
screening av prostata- och bröstcancer.
Per Hall, Henrik Grönberg, Lars-Erik Holm.

08:30–10:00
107 Har vi tänkt efter före – eller bara 
blir det? Om prioriteringar i sjukvården.
Eva Arvidsson, Per Carlsson, Lars Sandman,
Niklas Ekerstad. Arrangör: SLS sektioner 
för allmänmedicin och kardiologi, Priorite-
ringscentrum i Linköping.

08:30–10:00
108 Pengar vid donation av organ och
könsceller – vad är rimligt?
Kjell Asplund, Bo Göran Ericzon, Britt Friberg, 
Håkan Hedman, Kristina Söderlind Rutberg.
Arrangör: Statens medicin-etiska råd, SLS 
etikdelegation, samt sektionerna för trans-
plantation, obstetrik och gynekologi.

08:30–12:00
109 Global Hälsa.
Anders Nordström, Peter Friberg, Susanne 
Ehn, Hampus Holmer, Johan Attfors, 
Johan von Schreeb m.fl . 
Arrangör: SLS Kandidatförening och
Läkare Utan Gränser.

08:30–10:15
115 Medicinsk säkerhet och jämlik vård
behöver gemensam informationsstruktur 
samt standardiserat språk.
Urban Forsum, Daniel Karlsson, 
Magnus Fogelberg, Ulf Haglund. 
Arrangör: SLS sektion för medicinsk
informatik och IT-kommittén.

10:15–11:45
120 Vad vet de om människor? Om 
behovet av icke-juridisk kunskap i 
lagstiftning och rättstillämpning.
Nina Rose, Madeleine Leijonhufvud, 
Lotti Helström, Fatta kampanjen. 
Arrangör: Kvinnliga läkares förening

10:30–12:00
121 eLäkekonst – går det att förena 
empati och high tech?
Göran Petersson, Lars-Erik Holm, Torsten 
Håkansta, Anna Léfèvre-Skjöldebrand, Anne 
Carlsson, Nina Rehnqvist, Karin Båtelson, 
Hans Karlsson, Kristina Söderlind-Rutberg, 
Agneta Karlsson. 
Arrangör: SLS IT-kommitté, etikdelegation 
och kommittéerna för läkemedelsfrågor, 
säker vård och kvalitet.

10:30–12:00
122 Vårdprogram för fetma i Sverige: 
Pre sentation av aktuella program 
och debatt.
Carl-Erik Flodmark, Jovanna Dahlgren, Björn
Elisasson, Jenny Sydhoff, Johanna Sjölander, 
Stephan Rössner, Marie Johannesson. 
Arrangör: SLS sektioner för obesitasforsk-
ning, pediatrik, allmän medicin.

10:30–12:00
123 Psoriasis och psoriasisartrit 
– två sidor av samma mynt?
Ulla Lindqvist, Mona Ståhle, Gerd-Marie Alenius, 
Charlotta Enerbäck, Lars- Erik Kristensen, 
Christopher Sjöwall, Per T Larsson. 
Arrangör: SLS sektioner för reumatologi, 
dermatologi.

10:30–12:00
124 Levnadsvanor i vården: 
Är vi på rätt väg?
Lars Jerdén, Irene Nilsson Carlsson, Kerstin 
Nilsson, Roger Molin, Nina Fållbäck-Svensson. 
Arrangör: SLS Levnadsvaneprojekt.

10:30–12:00
125 Gen- och cellterapier – vilka 
möjligheter fi nns att utveckla och 
använda nya läkemedel?
Lennart Åkerblom, Axel Ståhlbom, Virve 
Reiman Suijerbuijk, Björn Carlsson, Camilla 
Svensson, Lisbeth Barkholt, Ann Marie 
Janson Lang. 
Arrangör: Läkemedelsverket.

10:30–12:00
126 Nytt nationellt kunskapsstöd för 
vård och behandling av personer med 
könsdysfori – hur kan det bidra till 
en god och jämlik vård över landet 
för patientgruppen?
Jenny Rehnman, Bassam El Khouri, Julia Grosse, 
Cecilia Dhejne. Arrangör: Socialstyrelsen.

10:30–12:00
127 Läkemedelsanvändning och 
effekter i befolkningen – hur kan vi 
förbättra uppföljningen? NEPI 20 år.
Karin Båtelson, Niklas Hedberg, Mikael 
Hoffmann, Per Gunnar Holmgren, Arne 
Melander, Karin Meyer, Filippa Nyberg. 
Arrangör: SLS sektion för läkemedelslära 
och kommitté för läkemedelsfrågor.

10:30–12:00
128 Kan mormor bli muskelbyggare?
Hur öka muskelmassa och förbättra
muskelfunktion hos äldre?
Gunnar Akner, Karin Henriksson Larsén, Eva
Blomstrand, Christer Malm, Anders Eriksson.
Arrangör: SLS sektioner för klinisk nutrition, 
allmänmedicin, fysisk aktivitet och idrotts-
medicin, geriatrik.

11:00–11:45
132 (& 259) Hyperbar oxygenbehandling
medicinska tillstånd.
Michael Nekludov. Arrangör: Hyperbar-
medicin, ANOPIVA-kliniken, KS.

12:10–13:20
135 INVIGNINGEN: 
Health equity and social justice.
Invigningstalare: Michael Marmot, UCL Institute 
of Health Equity, London. Övriga medverkande 
är Gabriel Wikström, Johan Carlson, Kerstin 
Nilsson, Catarina Almqvist Malmros

13:30–15:00
140 Klimatet och hälsan. Vad kan 
doktorn göra?
Gösta Alfven, Gunilla Svensson, Anthony 
Costello, Peter Friberg, Marie Wedin, Sven 
Blomqvist. Arrangör: Läkare för miljön, SLS 
sektioner för pediatrik, arbets- och miljö-
medicin samt infektionssjukdomar.

13:30–15:00
141 Ronden – kan den tillgodose patien-
tens rätt till delaktighet och integritet?
Anders Ågård, Ulrika Sandén, Valdemar 
Erling, Christine Leo Swenne, Martin Rejler. 
Arrangör: SLS etik delegation.

13:30–15:00
142 Tidig upptäckt av cancer.
Jan Adolfsson, Nela Söder, Karin Terstappen,
Sven Törnberg, Göran Zetterström, Hans 
Thulesius. Arrangör: SBU, Socialstyrelsen.
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13:30–15:00
143 Biosimilarer – möjligheter och 
risker, för patienten och samhället.
Christopher Sjöwall, Johan Askling, 
Carl Turesson, Lennart Jacobsson, 
Nils Feltelius, Anders Rönnblom. 
Arrangör: SLS sektion för reumatologi.

13:30–15:00
144 Rökstopp vid kroniska sjukdomar 
– vinstlott för patienten.
Jill Taube, Richard Löfvenberg, Barbro Holm 
Ivarsson, Saedis Saevarsdottir. 
Arrangör: SLS Levnadsvaneprojekt.

13:30–15:00
145 Flergenerationsregistret – en unik
möjlighet att studera barns hälsa.
Jonas Ludvigsson, Anders Ekbom, Mats Lambe, 
Niklas Långström, Catarina Almqvist, Gunnar 
Larfors. Arrangör: SLS sektion för pediatrik.

13:30–15:00
146 Framtidens läkemedelsbehandling 
– en äldrefråga med nya utmaningar.
Örjan Skogar, Johan Fastbom, Karin 
Thorheim, Lisa van Duin, Frida Nobel. 
Arrangör: Socialstyrelsen.

13:30–15:00
147 Psykiatri i tiden.
Lena Flyckt, Mikael Landén, Ullakarin Nyberg,
Johan Franck, Simon Kyaga. 
Arrangör: SLS sektion för psykiatri.

13:30–15:00
148 Ett modernt kunskapsutbyte mellan
läkare och läkemedelsföretag.
Karin Meyer, Åsa Himmelsköld, Charlotte 
Asker Hagelberg, Johan Brun, Eva Engström.
Arrangör: LIF.

13:30–18:00
151 Fitness = FYSS. Varför och hur?
Eva Zeisig, Carl Johan Sundberg, 
Mats Börjesson, Mai-Lis Hellenius. 
Arrangör: SLS Levnadsvaneprojekt 
och sektion för fysisk aktivitet och 
idrottsmedicin.

13:30–18:00
152 Fitness = FYSS. Varför och hur?
Carl Johan Sundberg, Mattias Lidin, Jill Taube, 
Hans Lingfors, Maria Bjerstam.
Arrangör: SLS Levnadsvaneprojekt och 
sektion för fysisk aktivitet och idrottsmedicin.

13:30–14.30
153 Fitness = FYSS. The Pandemic of 
Chronic Disease: Prevention by Design.
Gordon O. Matheson, Eva Zeisig.
Arrangör: SLS Levnadsvaneprojekt och 
sektion för fysisk aktivitet och idrotts-
medicin.

14:00–15:00 (via länk)
156 Förbättringskunskap i vården 
för ökad kvalitet, säkerhet och 
värdeskapande.
Brent C. James, Boel Andersson Gäre.
Arrangör: SLS.

14:30–16:00
158 Harmonisering av synen på
njurfunktionsbedömning.
Gunnar Nordin, Sten-Erik Bäck, Anders 
Grubb, CG Elinder, Charlotte Asker-Hagel-
berg. Arrangör: Equalis.

15:15–16:15
160 Klimatförändringar underminerar
arbetshälsa och samhällsekonomi – var 
går gränsen för ett livsbejakande klimat?
Tord Kjellström. Arrangör: Läkare för miljön.

15:30–16:30
165 Improvement science.
Peter Margolis, Boel Andersson Gäre.
Arrangör: SLS.

15:30–17:00
170 Målstyrd behandling vid lungcancer.
Roger Henriksson, Eva Brandén, Karl-Gustav
Kölbeck, Johan Botling, Simon Ekman.
Arrangör: SLS sektioner för lungmedicin, 
onkologi, patologi, Svenska planeringsgrup-
pen för lungcancer.

15:30–17:00
171 Dermatologiska manifestationer
av reumatisk sjukdom.
Christopher Sjöwall, Elisabet Svenungsson, 
Chris Anderson, Tore Särnhult, Aladdin 
Mohammad, Vilija Oke. 
Arrangör: SLS sektioner för reumatologi, 
dermatologi.

15:30–17:00
172 Motiverande samtal – MI i ett nötskal.
Elin Khokhar, Björn Hallström, Åsa Wetterqvist, 
Åsa Thurfjell. 
Arrangör: SLS Levnadsvaneprojekt, 
Levnadsvanerådet i Svensk förening för 
allmänmedicin.

15:30–17:00
173 Funktionell mag-tarmsjukdom hos 
barn, ungdomar och unga vuxna.
Henrik Arnell, Ola Olén, Hans Törnblom, 
Stine Störsrud, Brjann Ljotsson. 
Arrangör: SLS sektion för pediatrik, SPGHN.

15:30–17:00
174 Nya möjligheter till fosterdiagnostik, 
hur enkelt kan/bör det bli?
Peter Lindgren, Peter Conner, Erik Iwarsson,
Christian Munthe. 
Arrangör: SLS sektioner för obstetrik 
och gynekologi, medicinsk genetik.

15:30–17:00
175 Den psykiatriske och somatiske
patienten – en och samma.
Marie Bendix, Lars Wahlström, Thomas 
Eklundh, Rebecca Andersson. 
Arrangör: SLS sektion för psykiatri.

15:30–18:00
180 Incidenter i vården: Hur tar vi till 
vara erfarenheterna för en säkrare vård?
Anders Waldenström, Björn-Erik Erlandsson.
Arrangör: SLS kommitté för säker vård.

16:30–18:00
182 Vad är preventionens potential?
Anna Bessö, Anna Jansson, Hans Lingfors
Arrangör: Folkhälsomyndigheten.

17:15–18:00
185 Regionala cancercentrum 
– en framtidsmodell?
Lars-Erik Holm, Gunilla Gunnarsson, 
Cecilia Halle, Hans Starkhammar, Gerd de 
Neergard, Helena von Knorring, Nina Fållbäck 
Svensson. 
Arrangör: Socialstyrelsen, 
SKL och Regionala cancercentrum.

17:15–18:00
186 Stigma påverkar patienternas
rätt till lika vård – vad kan vi göra?
Ullakarin Nyberg, Kjell Bergfeldt, Cecilia
Brain, Martin Schalling.
Arrangör: SLS sektion för psykiatri.

➜ FREDAG 5 december

08:30–09:30
201 Andreas Vesalius 500 år.
Lars Sjöstrand, Nils O Sjöstrand, 
Jörgen Nordenström, Anna Lantz, 
Kerstin Hulter Åsberg. 
Arrangör: SLS sektioner för medicinens 
historia, kirurgi, bild- och funktionsmedicin, 
Hagströmerbiblioteket.

08:30–10:00
204 Akuta förgiftningar – uppdaterade
generella handläggningsprinciper och 
några viktiga exempel.
Jonas Höjer. 
Arrangör: Giftinformationscentralen.

08:30–10:00
205 Är skolan anpassad till barnen?
Maria Unenge Hallerbäck, Torkel Klingberg,
Elisabeth Fernell, Anna Ekström, 
AnnaChristina Strömberg. 
Arrangör: SLS sektioner för barn- och 
ungdomspsykiatri, pedia trik, barnneuro-
psykiatri, Skolläkarföreningen.
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08:30–10:00
206 Vita dokusåpor 
– etik, integritet och pengar.
Ingemar Engström, Jens Larsson, Ulrika 
Sandén, Anders Bremer, Håkan Bengtsson. 
Arrangör: SLS etikdelegation.

08:30–10:00
207 Graviditet och reumatisk sjukdom: 
Vilka är riskerna och möjligheterna?
Christopher Sjöwall, Elisabeth Nordborg, 
Tomas Zweig, Katarina Bremme, 
Monica Östensen. 
Arrangör: SLS sektion för reumatologi.

08:30–10:00
208 Stark för kirurgi – stark för livet!
Tönu Saartok, Roger Olsson, Richard 
Löfvenberg, Katja Stenström-Bohlin, 
Pelle Gustafson.
Arrangör: SLS sektion för ortopedi 
och Levnadsvaneprojekt.

08:30–10:00
209 ”Tryggare kan fl era vara” 
– psykodynamisk handledning och 
behandling vid barnavårdscentraler.
Daniela Montelatici Prawitz, Björn 
Salomonsson, Monica Wiman, Eva Bexell, 
Margareta Elliot. 
Arrangör: SLS sektion för medicinsk 
psykologi

08:30–10:00
210 Nya nationella riktlinjer 
för astma och KOL.
Elisabeth Eidem, Peter Odebäck, Gunilla, 
Hedin, Christer Janson, Kjell Larsson, 
Inger Kull, Margareta Emtner, Anna Lord. 
Arrangör: Socialstyrelsen, SLS sektioner 
för allergologi, lungmedicin.

08:30–10:00
211 De nationella examensmålen 
för läkarnas grundutbildning 
– Rätt formulerade, rätt viktade, 
rätt konsekvenser?
Torbjörn Ledin, Hans Hjelmqvist, Karl-Axel 
Lundblad, Magnus Hultin, KG Westberg, 
Riitta Möller, Ulf Tidefält, Stefan Lindgren. 
Arrangör: SLS utbildningsdelegation.

08:30–10:00
212 Kosttillägg för undernärda äldre.
Gunnar Akner, Sten Anttila, Ylva Orrevall, 
Anne-Marie Boström. 
Arrangör: SBU.

08:30–10:00
213 Övervikt och psykiatri 
– så vanligt är det. Vad kan vi göra?
Jill Taube, Yvonne von Hausswolff-Juhlin, 
Signy Reynisdottir, Yvonne Lower. 
Arrangör: SLS sektion för psykiatri.

09:30–11:00
217 Långvarig smärta – sjukvårdens
vanligaste problem.
Magnus Peterson, Eva-Britt Hysing, 
Jan Persson, Kerstin Åberg, Åsa Ringqvist, 
Britt-Marie Stålnacke. 
Arrangör: SLS sektion för allmänmedicin, 
Smärtläkarföreningen.

08:30–09:00
218 Behandling av långvarig smärta.
State of the Art.
Magnus Peterson, Marcel Rivano Fischer.
Arrangör: SLS sektion för allmänmedicin, 
Smärtläkarföreningen.

09.00–09.30
219 Opioidbehandling av långvarig icke
malign smärta. Pros and cons.
Magnus Peterson, Annika Rhodin. 
Arrangör: SLS sektion för allmän medicin, 
Smärtläkarföreningen.

08:30–12:00
223 Global hälsa – i praktiken.
Maria Mossberg, Johanna Rubin, Paul 
Kongstad, Jan-Erik Eriksson, Chris Chressy, 
Hampus Holmer, Anna Bergström, Karin Hansen, 
Åsa Leufvén, Tobias Alfvén, Andreas Wladis, 
Fredrik Rucker, Per Byman, Lars Hagander. 
Arrangör: Barnläkarföreningens delförening 
för global barn- och ungdomshälsa.

08:30–12:00
224 Preventivmedlens betydelse 
för hälsa – viktig kunskap inte bara 
för gynekologen.
Helena Kopp Kallner, Kristina Gemzell 
Danielsson, Annika Strandell. 
Arrangör: SLS sektioner för obstetrik 
och gynekologi, allmänmedicin.

09.00–15.45
227 Utbildning för chefl äkare/
anmälningsansvariga läkare med syfte 
att tydliggöra och utveckla med att 
förbättra patientsäkerheten i svensk 
sjukvård.
Hans Rutberg, Pelle Gustafson, Thomas
Lindén, Catarina Andersson Forsman, Gunilla 
Hult Backlund, Per Skude, Marion Lindh, 
Britta Wallgren. 
Arrangör: SLS kommitté för säker vård.

09:45–10:45
230 Upplysningstidens medicin.
Lars Sjöstrand, Nils O Sjöstrand, 
Gudrun Nyberg. Arrangör: SLS sektion för 
medicinens historia.

10:15–11:00
233 Hur ska kandidaten lära?
Joel Johansson, Anne-Christine Persson.
Arrangör: SLS Kandidatförening.

10:30–11:30
237 Svenska läkaresällskapets sektioner 
och de nationella kvalitetsregistren.
Ulf Haglund, Li Felländer-Tsai, Pär Nordin,
Soffi a Gudbjörnsdottir, Nina Nelson. Arrangör: 
SLS kommitté för medicinsk kvalitet.

10:30–12:00
240 Antibiotikaanvändning och
resistensutveckling. Vart är vi på väg?
Federico Nasta, Torben Ek, Mats Erntell, 
Peter Ulleryd. 
Arrangör: SLS sektion för pediatrik.

10:30–12:00
241 Styrning av vården.
Karl Sallin, Ingemar Engström, Harry Burns, 
Anders Ekholm, Lollo Makdessi. 
Arrangör: SLS Nämnd och etikdelegation.

10:30–12:00
242 Diabetes och migration.
Kristin Hjörleifsdottir Steiner, Per Erik 
Wändell, Louise Bennet, Eva Toft. Arrangör: 
SLS sektioner för allmänmedicin, diabetologi.

10:30–12:00
243 IgG4-relaterad sjukdom – anti-
kroppsmedierade sjukdomstillstånd.
Christopher Sjöwall, Alf Kastbom, Tom 
Pettersson, Morgan Andersson, Per Eriksson, 
Anders A Bengtsson, Alex Karlsson-Parra. 
Arrangör: SLS sektion för reumatologi.

10:30–12:00
244 Förebygg sjukdomar med samtal 
om mat.
Maj-Lis Hellenius, Irene Mattisson, Stefan 
Branth, Margareta Norberg, Anette Jansson, 
Sara Johansson. 
Arrangör: Livsmedelsverket.

10:30–12:00
246 När psykiatri och rättsväsendet 
möts – vad kan vi lära av fallet Thomas 
Quick?
Niklas Långström, Ing-Marie Wiselgren, 
Ulf Åsgård, Eva-Marie Lauren. 
Arrangör: SLS sektion för psykiatri.

10:30–12:00
247 Administrativa arbetsplatser i vården.
Peter Fröst, Lena Lundberg, Saga Karlsson,
Catharina Holmberg, Helene Svensson. 
Arrangör: Institutionen för arkitektur, 
Chalmers tekniska högskola, Centrum för 
vårdens arkitektur.

10.30–12.00
248 En mer jämlik vård är möjlig 
– Workshop om hur förutsättningarna 
att ge jämlik vård kan stärkas.
Emma Spak, Åsa Ljungvall. 
Arrangör: SYLF
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11:30–12:30
250 Läkarutbildningens kvalitet 
– styrkor, svagheter och utvecklings-
möjligheter i läkarnas grundutbildning.
Eva Engström, Anna-Clara Olsson. 
Arrangör: Sveriges Läkarförbund.

11:30–13:00
253 ”Ryggpatienten en utmaning i 
vården – bedömning och handläggning”.
Christina Westerdahl, Lars Degerfeldt, 
Gunilla Limbäck Svensson, Tycho Tullberg, 
Eva Ekesbo.
Arrangör: SLS sektion för allmänmedicin, 
sektionen för MDT inom Fysioterapeuterna.

11:30–13:00
254 Tyreoideasjukdomar 
i anslutning till graviditet.
Alkistis Skalkidou, Helena Filipsson 
Nyström, Bengt Hallengren, 
Ann-Charlotte Skjöldebrand Sparre, 
Annika Strandell. 
Arrangör: SLS sektioner för obstetrik 
och gynekologi, endokrinologi.

12:15–13:15
257 Att ha något mer att erbjuda 
vid alkoholproblem. Workshop om 
”15-metoden”.
Sven Wåhlin, Karin Hyland. 
Arrangör: SLS sektion för allmänmedicin, 
sektionen för MDT inom Fysioterapeuterna.

12:30–13:15
259 (& 132) Hyperbar oxygenbehandling 
– en värdefull adjuvans vid fl era vanliga
medicinska tillstånd.
Michael Nekludov. 
Arrangör: Hyperbarmedicin, ANOPIVA-klin, 
Karolinska Universitetssjukhuset

12:30–14:00
260 Hur organiseras högspecialiserad 
vård bäst?
Lena Weilandt, Lennart Christiansson, 
Måns Rosén, Peter Lönnroth, Annika Tibell, 
Ulf Grape, Jan Sunnegårdh. 
Arrangör: Socialstyrelsen.

12:30–14:00
261 Sjukt barn blir vuxet 
– en patient vi alla möter!
Estelle Naumburg, Malin Berghammer, 
Stanislaw Garwicz, Cecilia Follin. 
Arrangör: SLS sektion för pediatrik.

12:30–14:00
262 Kronisk njursjukdom 
– ett folkhälsoproblem.
Peter Barany, Marie Evans, Anders 
Christensson, Lars Weiss, Karolina Szummer. 
Arrangör: SLS sektioner för njurmedicin, 
allmänmedicin, internmedicin, kardiologi.

12:30–14:00
263 Nationella diagnostik- och 
behandlingsrekommendationer 
– professionens ansvar?
Kerstin Nilsson, Roger Molin, Eva Pilsäter 
Faxner, Joakim Ramsberg, Bodil Klintberg, 
Karin Träff Nordström. Arrangör: SLS.

12:30–15:30
265 Göra gott och inte skada.
Claudia Bruss, Anders Ågård, Lars Sandman, 
Rurik Löfmark. Arrangör: SLS etikdelegation.

13:00–13:45
268 ST i vårdval – hot och möjligheter.
Anna-Clara Olsson, Thomas Parker. 
Arrangör: Sveriges Läkarförbund.

13:30–15:00
271 Är min patient allergisk?  Över-
känslig? Hur tolkar vi allergiutredning?
Ulla Nyström Kronander, Teet Pullerits, Peter
Odebäck, Ann Pontén, Caroline Nilsson.
Arrangör: SLS sektion för allergiforskning.

13:30–15:00
272 Långvarig smärta i bäcken och 
buk hos kvinnor – orsaker, utredning, 
behandling och omhändertagande.
Matts Olovsson, Per Kristiansson, Birgitta 
Nilsson. Arrangör: SLS sektion för obstetrik 
och gynekologi.

13:30–15:00
273 Berusningsdrickande 
– Hur uppmärksammar vi och vad 
har vi att erbjuda?
Stig Norberg, Karin Hyland, Ragnhild Ivarsson
Walther, Sven Andreasson, Sven Wåhlin.
Arrangör: SLS Levnadsvaneprojekt, samt 
sektionerna för arbets- och miljömedicin, 
beroendemedicin.

13:30–15:00
274 Filmvisning av guldbaggevinnaren
”Ångrarna”. 
Cecilia Dhejne, Axel Haglund, Maria Larsson. 
Arrangör: SLS sektionen för psykiatri.

13.30–15.00
275 Forskarutbildning.
Håkan Billig. 
Arrangör: SLS forsknings delegation.

14:00–14:45
278 Socialstyrelsens arbete 
med läkarnas ST
Febe Westberg, Ragnhild Mogren, Jenita Nilsson, 
Mari Forslund. Arrangör: Socialstyrelsen.

14:30–15:30
281 Styrning för en jämlik sjukvård.
Per Johansson. 
Arrangör: Sveriges Läkarförbund.

14:30–15:30
282 30 år på fetmafronten – Svensk 
förening För Obesitasforskning (SFO) 
fi rar 30 år. 
Carl-Erik Flodmark, Ingmar Näslund, 
Lars Sjöström. Arrangör: Föreningen 
för obesitasforskning.

14:30–15:30
283 Försäkringsbranschens roll 
att trygga vid sjukdom och skada.
Eva Erlandsson, Kristina Ström Olsson, 
Anders Andersson, Gustaf Neander. 
Arrangör: Svensk Försäkring.

14:30–16:00
284 Cystisk fi bros, en angelägenhet 
för vuxenvården och en utmaning 
för många specialiteter.
Lena Hjelte, Marita Gilljam, Anders Lindblad, 
Jarl Hellman. 
Arrangör: Arbetsgruppen för Cystisk Fibros.

14:30–16:00
285 Ebola i Västafrika – hur berör det oss?
Anders Tegnell, Elin Folkesson, Ulf Törne-
bladh, David Ekqvist, Thomas Tolfvenstam, 
Per Follin, Christer Janson. 
Arrangör: Folkhälsomyndigheten.

15:30–17:00
287 Neurokirurgisk behandling av smärta.
Hans Ericson, Tommy Bergenheim, Göran 
Lind, Anders Wåhlstedt, Leif Anderberg.
Arrangör: SLS sektioner för neurokirurgi, 
anestesi och intensivvård, rehabiliterings-
medicin.

15:15–16:45
290 Hälsovinster med måttligt 
drickande – en myt?
Tim Naimi, Jonas Sjögreen, Sven Andreasson, 
Johannes Forssberg. Arrangör: SLS sektioner 
för allmänmedicin, onkologi, IOGT-NTO.

15:00–16:30
291 Alla underläkare har lika rätt till ut-
bildning, men vissa har mer rätt än andra.
Jonas Ålebring, Emma Spak, Stefan Lindgren, 
Elin Ericsson, Malin Wreder. Arrangör: 
Sveriges Yngre Läkares Förening, SYLF.

15:30–17:00
292 Etik och transparens i samverkan 
mellan vård och industri.
Rikard Pellas, Emelie Ankarcrona Smith, 
Anders Blanck, Anna Lefevre Skjöldebrand, 
Ghazal Voghoui, Gunilla Thörnwall Bergendahl. 
Arrangör: LIF.

16:15–17:00
294 Pediatrik – i går, i dag och i morgon.
Göran Wennergren, Olle Söder.
Arrangör: SLS sektion för pediatrik.
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Dialog med radiolog
I den dagliga kontakten mellan radiolog och remit-

tent får vi önskemål som gör att vi utvecklar vår 

service. Vi erbjuder till exempel (i samarbete med 

InfoSolutions) möjligheten att skicka e-remisser via 

LabPortalen. Det är en smidig, webbaserad tjänst 

för elektroniska remisser och svar. 

Jämfört med traditionell remisshantering är 

e-remisser snabbare, effektivare och miljövänligare. 
Testa gärna, se www.medicinskrontgen.se. 

Tack för förtroendet att remittera till oss! 
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Från Svenska Läkaresällskapet 
har vi med djup oro tagit del av den 
information som framkommer i radio-
dokumentären ”Patienten och tystna-
den”, att ärenden där läkare dömts för 
allvarliga brott ibland inte lämnas vidare 
från domstolarna till tillsynsmyndighe-
ten, Inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, för prövande av legitimationen. 

Vi ser det som ytterst allvarligt om 
personer som är dömda för allvarliga 
brott, som inte är förenliga med att 
verka som läkare, kan fortsätta i yrket 

på grund av bristande rutiner i till-
lämpningen av lagen. Som professionell 
organisation är det inte vår uppgift att 
döma eller pröva legitimationsärenden, 
men vi vill med stort allvar understryka 
vikten av att denna process fungerar 
enligt lagens intentioner, för patienter-
nas säkerhet och för att vi som läkare 
ska kunna vara fortsatt förtjänta av det 
förtroende samhället gett oss. 

Kerstin Nilsson, ordförande SLS 
och Ingemar Engström, ordförande 
Etikdelegationen.

➜  Enligt radio-
dokumentären 
”Patienten och 
tystnaden”, 
som sändes i 
fl era delar på 
Sveriges Radio 
under oktober 
månad, har 
fl era läkare 
och psykologer 
dömts för 
allvarliga brott 
utan att tillsyns-
myndigheten 
har fått reda 
på det. 

DETTA 
HAR HÄNT

”DJUPT OROANDE ATT DÖMDA 
LÄKARE ARBETAR VIDARE”

Du besöker Riksstäm-
man i år. Vad ser du 
fram emot?

– Jag hoppas att det 
kan vara en del i en större 
dialog med professionen, 
där jag kan dela med mig 

av de frågor jag och regeringen ser 
som extra viktiga, och ta till mig av 
synpunkter från deltagarna.

Läkarupp ropet har länge 
försökt få till en träff med förre 
social ministern. Blir du mer 
tillgänglig?

– Ja, det kommer jag att vara. En 
god dialog med de olika professio-
nerna inom hälso- och sjukvården är 
något jag kommer att prioritera.

– Det fi nns många viktiga frågor, 
men något som jag tycker är extra 
viktigt är en jämlik och likvärdig vård. 
Även om de organisatoriska lösning-
arna kan variera, ska man som med-
borgare kunna förvänta sig en lika bra 
vård oavsett var man bor.
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Hallå där ... 
Gabriel Wikström,
folkhälso-, sjukvårds- 
och idrottsminister.
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ädslan jag kände när jag vaknade i en sjukhussal 
minns jag så tydligt. Olyckan som var orsaken 

till att jag låg där minns jag däremot inget av. Bara 
stunden innan den hände, då jag lycklig tog årets 
första simtag i Mälaren.  

När jag vaknade på neurointensiven två dagar senare 
hade jag inte en aning om vad som hade hänt. Det stod 
människor runt min säng, men jag kunde inte höra vad 
de sa. Jag slöt ögonen igen och föll i dvala. Nästa gång 

jag slog upp ögonen stod 
min dotter och son vid 
sängen. Av deras mun-
rörelser kunde jag utläsa 
”Du har blivit överkörd 
av en vattenskoter”. Jag 
tänkte att jag måste ha 
missuppfattat och sa att 
jag inte hörde. De fi xade 
fram penna och ett block 
och skrev ”Vattenskoter”. 

Jag kunde inte tro det, men där stod det svart på vitt.
Blocket kom till användning många gånger under 

sjukhusvistelsen.

I vanliga fall hör jag dåligt, men efter skallskadan hörde 
jag ännu sämre. Vätska, blod och svullnad låg i vägen 
för ljud. Vårdpersonalen verkade inte förstå mitt pro-
blem. Utmattad bad jag om en skrivtolk. De visste inte 
vad det var. Det tillstötte allvarliga komplikationer och 
plötsligt var det fullt pådrag – jag togs till en annan 
avdelning för att få behandling. Jag kunde inte höra vad 
som var fel eller hur allvarligt mitt tillstånd var. Perso-
nalen pratade med mig. Vad de sa? Inte en aning! Inte 
så konstigt att jag blev livrädd.

Kommunikationssvårigheterna gjorde att jag kände 
mig isolerad och orolig för att ha missat viktig infor-

mation. Min dotter, som var 17 år, fi ck gång på gång 
förklara för personalen att jag är hörselskadad. Hon tog 
med mina hörapparater till sjukhuset. Det hjälpte inte 
så mycket för jag kunde inte hantera dem i det skick jag 
var då. Och ingen på avdelningen kunde det heller. 

Det kändes som om jag behövde ordna en massa 
saker själv, trots att jag var så dålig. 

En grej med hörselskador är att det kan ge ljudkänslig-
het. Så trots att jag hör dåligt kan jag bli störd av ljud 
som personer med bra hörsel inte bryr sig om. Ventila-
tion till exempel. I salen brummade ventilationen dyg-
net runt. Runt min säng stod apparater som pep och 
tjöt ideligen. Det gick inte att sova i oväsendet.

Den månad jag var inlagd 
på sjukhus visade hur utsatt 
man är när kommunikatio-
nen inte fungerar. Jag är 
så oerhört tacksam för att 
jag blev räddad från att 
drunkna och förblöda. Lättad 
över att skadorna inte blev 
värre. Och Chockad över att 
sjukvården är så otillgänglig 
för oss med nedsatt hörsel.

Ulrika Nilsson
reporter Auris

När man inte hör 
vad läkaren säger

”Utmattad bad jag 
om en skrivtolk. 

Det visste inte 
vårdpersonalen 

vad det var.”

R

KRÖNIKA
ULRIKA NILSSON

1.  Vänd er alltid mot den ni talar med. Patienten måste kunna se ert 
ansikte och er mun tydligt. Belysningen är viktig.

2.  Ha telefonnummer till tolkcentralen så att det snabbt går att 
beställa skrivtolk, teckenspråkstolk eller dövblindtolk.

3.  All talad information ska också kunna ges skriftligt när det behövs. 

4.  Lär er grunderna för hur en hörapparat fungerar.
5.  Skaffa en samtalsförstärkare till varje avdelning och lär er den.
6.  Finns tv-apparat på avdelningen ska den ha text-tv-funktion och 

personalen ska veta hur man får fram texten. 
    7.  Kuratorer, psykologer, talpedagoger, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster behöver ha utrustning för att kunna föra samtal 
med patienter som har nedsatt hörsel. 

  8.  Se över ljudmiljön på din avdelning.

Tips: 
Så kan vården underlätta för hörselskadade
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17 FEBRUARI 2015
”Sjukdom som syndastraff – och läkedom 
som gudsgåva – om medicinen i Bibeln” 

Bibeln innehåller många medicinskt intressanta händelser. Bibelkommis-
sionens huvudsekreterare professor Christer Åsberg berättar om sjukdom och 
läkedom i bibeltexterna. Kvällens värd Kerstin Hulter Åsberg och publiken deltar 
med frågor och kommentarer. Vid pianot Hans Persson.

32

Överläkare Mia Furebring, Avdelningen för Infek-
tionssjukdomar, Akademiska sjukhuset, Uppsala, får 
Läkaresällskapets etikpris, Hippokratespriset, för 
sina insatser att lyfta medicinsk-etiska frågor i den 
kliniska vardagen. Hon får priset för att ”i sin läkar-

Epigenetiska förändringar kan uppstå när miljöfaktorer på-
verkar hur arvsmassan avkodas utan att den genetiska koden 
i sig ändras. På detta sätt kan gener slås på och av för att 
anpassa kroppens funktioner efter omgivningens behov. I dag 
vet vi att stress, gifter eller kost kan leda till epigenetiska för-
ändringar, som i vissa fall till och med tycks kunna gå i arv till 
nästa generation. Sedan fl era år tillbaka samarbetar vår grupp 
med Mikael Norman, barnläkare och professor i nyföddhets-
medicin, KI, för att ta reda på hur förlossning med planerat 
kejsarsnitt kan påverka den epigenetiska signaturen hos barnet, 
i jämförelse med vaginal förlossning. Bland de allt fl er personer 
som förlösts med kejsarsnitt ses en ökad risk för vissa sjuk-
domar, som astma, typ 1-diabetes, fetma och glutenintolerans. 
Orsakerna till dessa statistiska samband är inte klarlagda, 
men vår hypotes är att epigenetiska mekanismer kan ligga 
till grund. Läs mer om de senaste resultaten på www.sls.se.

Forskargruppen fi ck Regnells pris, 130 000 kr, av Svenska 
Läkaresällskapet 2014 för artikeln ”Cesarean section and 
hematopoietic stem cell epigenetics in the newborn infant 
– implications for the future health?”. 

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS
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kl. 18–19.30 

16/12
Medverkande: Susanna Larsson, docent KI; Simon Kyaga, KI. Mer info www.sls.se

Forskningsartikel om 
kejsarsnitt får SLS-pris

Etik i det kliniska arbetet belönas

Choklad, stroke 
och Nobelpris

På Enheten för Medicinsk Epigenetik, Karolinska 
Institutet, studerar Tomas Ekströms forskargrupp hur 
yttre förhållanden påverkar gener och deras samband 
till autoimmuna sjukdomar och cancer. 

För att bli en bra läkare krävs person ligt 

engagemang – lite kall skadar inte.”
Nina Rehnqvist, ordförande i SBU och medlem i referensgruppen 

för Läkaresällskapets projekt ”En värdefull vård”.

Den 3 februari 2015 kl. 09–15.30. Svenska Läkare sällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm. 

Medverkar gör bland andra: Göran Boëthius 
(Tobacco Endgame), Pelle Gustafsson (patientsäkerhet 
och levnadsvanor), Göran Kecklund (sömn), Töres Theorell 
(stress) och Hanne Tönnesen (Stark vid operation).
Info & anmälan: www.sls.se

Levnadsvanor tjugofyra/sju

Har du idéer för seminarier?

Stress och sömn liksom alla våra levnadsvanor påverkar hälsan 
dygnet runt. Välkommen till en dag med nya forskningsrön.

gärning integrera medicinsk specialistkompetens med ett omfattande 
engagemang för etiska frågor”. Priset delades ut vid SLS Årshögtid 
den 4 november. 
Mer information om nästa års priser fi nns på www.sls.se 
– välkommen med förslag på prismottagare till 2015 års priser!

Ö
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Blir din artikel prisad 2015?

Har du/din forskargrupp en medicinsk artikel på gång?
Skicka i så fall in den, innan ni publicerar den, som ett 
tävlingsbidrag till 2015 års Alvarengapris. Prissumman är 
på 45 000 kronor. Kontakta Annie Melin, annie.melin@sls.se, 
08-440 88 78 för mer information om SLS priser för 2015.

Konst & Läkekonst

Julbord efter föreläsningen, ca 600 kr.

Foto: KI

Mats Holmström är tf vetenskaplig sekreterare på Läkaresällskapet. 
Har du idéer till aktuella debatter eller seminarier – välkommen att mejla 
dem till mats.holmstrom@karolinska.se eller annie.melin@sls.se.

”



Med kunskap i centrum 
– för god hälsa, vård och omsorg

4 december kl. 10.30–12.00 (Sal 26)
Nytt nationellt kunskapsstöd för vård och  
behandling av personer med könsdysfori  
Symposium

4 december kl. 13.30–15.00 (Sal C 2)
Tidig upptäckt av cancer 
Symposium

4 december kl. 13.30–15.00 (Sal 27)
Framtidens läkemedelsbehandling  
– en äldrefråga med nya utmaningar  
Symposium

4 december kl. 17.15–18.00 (Sal C 2)
Regionala cancercentrum – en framtidsmodell? 
Diskussionen leds av Lars-Erik Holm
Symposium

5 december kl. 08.30–10.00 (Sal 26)
Nya nationella riktlinjer för astma och KOL
Symposium 

5 december kl. 12.30–14.00 (Sal C 1)
Hur organiseras högspecialiserad vård bäst?
Symposium

5 december kl. 14.00–14.45 (Sal 27)
Socialstyrelsens arbete med läkarnas ST  
Symposium

Träffa oss även på Hälsotorget och i workshop-
rummet (sal 21) där intressanta samtal pågår 
under hela stämman!

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 4–5 DECEMBER 2014

 

Vi söker goda exempel som tydligt visar hur 
kvalitetsregister används för att förbättra vården. 
Mer info: www.kvalitetsregister.se 

Nationella 

Kvalitetsregisterkonferensen

Välkommen till Svenska 
Läkaresällskapet för konferens 
och fest, lunch eller middag 
– modern konferensteknik och 
mat av högsta klass möter 
genuin jugendmiljö i centrala 
Stockholm. 

Kontakta Gunilla Eng, 
08-440 88 85, gunilla.eng@sls.se för mer information.

20–21 januari 2015

Ibland behöver vi nå ut med viktig information 
snabbt. Skicka oss din epost-adress i dag, så missar 
du inte angelägna nyheter och information om extrainsatta 
programpunkter från Svenska Läkaresällskapet.

Var når vi dig? 
Uppdateringar och viktig  

information

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

Motioner skickas till nämndsekreterare Anna Borgström senast den 
3 mars 2015. Mer info: anna.borgstrom@sls.se, 08-440 88 92.

5/5 Fullmäktigemöte på SLS 

tisdagen den 5 maj kl 10. 

Varmt välkomna till Svenska Läkaresällskapets restaurangs julbord. 
Ni startar med rykande varm glögg i husets fi na lokaler, därefter bjuds 
ni på omsorgsfullt hemlagad julmat med klassiska råvaror. Här fi nns 
det mesta som ett julbord ska innehålla, allt från olika sillinläggningar, 

lax med tillbehör, kallskuret och småvarmt till ett gediget 
godisbord. 

Ordinare pris är 595:-, för SLS medlem 495:- 
för bokning över 20 personer.



I budgetpropositionen 2015 tar 
regeringen ett första steg mot att 
utveckla styrningen i offentlig sektor 
i en riktning som innebär att profes-
sionernas kunnande och yrkesetik blir 
mer vägledande än vad de är i dag. Det 
skriver Finansdepartementet i ett press-
meddelande.

– Välfärdsprofessionernas kunnande 
och yrkesetik ska bli mer vägledande. 

De senaste decenniernas styrning, som inspirerats av det 
som brukar kallas New Public Management, har lett till en 
ökad administrativ börda och att yrkesprofessionernas roll 
försvagats. Denna utveckling vill regeringen vända, säger civil-
minister Ardalan Shekarabi i pressmeddelandet.

Karl Sallin, ny ordförande i Svenska Läkaresällskapets 
projekt ”En värdefull vård” kommenterar beskedet:

– Detta kan visa sig bli något av en milstolpe, men det 
beror på vilken riktning utvecklingen tar istället. Det är tydligt 
att vårt budskap nått fram till politikerna. Vi har i projektet för 
”En Värdefull Vård” efterlyst ett ökat förtroende och delaktighet 
för professionen. Vi vill vara med i arbetet att utveckla styrningen 
av dagens hälso- och sjukvård, dock räcker inte politiska beslut. 
Läkarkårens inställning och agerande är helt centralt.

 – I dag saknas ett övergripande ansvarstagande för 
svensk hälso- och sjukvård, ansvarsfördelningen är oklar och 
ett egentligt ansvarstagande uteblir på fl era nivåer. Inte minst 
läkarkårens tillbakadragna position bidrar till att centrala 
värden som kunskap och etik inte längre sätts i fokus. Det är 
viktigt att vi som kår för fram dessa värden och tar vårt upp-
drag från patienterna på allvar för att kunna agera kraftfullt i 
utvecklingen av hälso– och sjukvården, säger Karl Sallin, som 
är ledamot i SLS nämnd och ny ordförande i Värdefullvård-
projektet efter Ingemar Engström.
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GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION
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Regeringen om 
styrning bortom New 
Public Management

SLS kommer från och med nästa år enbart att stödja post doc-
vistelser vid utländsk institution, kortaste vistelse 3 månader, 
max 12 månader. Förlängning av beviljat post doc-stöd kommer 
att kunna sökas för max ytterligare ett år. 
Mer info Monica Windén, monica.winden@sls.se, 
08-440 88 66. Välkommen med en ansökan!

Reglerna för SLS post 
doc-stöd ändras fr.o.m 2015

30 miljoner kronor 
i forskningsanslag 

... samt till gastro-, ögon och öron-näs-halssjukdomar
senast 1 februari 2015. Mer info: monica.winden@sls.se

1/2 Sök anslag till forskning om 

ALS och likartade/besläktade 

neurologiska sjukdomar ...

!
Tack vare generösa gåvor och donationer under årens lopp, 
har Svenska Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna stödja 
och belöna medicinsk forskning – 30 miljoner kronor i anslag och 
bidrag till unga forskare, och omkring en halv miljon kronor till 
vetenskapliga priser för framstående insatser inom olika forsk-
ningsområden. Läs mer om årets forskningsanslag på www.sls.se.

från Läkaresällskapet – sista 

ansökningsdag 1 februari

➜  EVV-projektet initierades av Svenska Läkaresällskapet 
2013 efter Maciej Zarembas artiklar i Dagens Nyheter om 
tillståndet i svensk hälso- och sjukvård i dag. Målet är att 
under 2015 utarbeta förslag till åtgärder om hur vården 
kan utvecklas i linje med Hälso- och sjukvårdslagen, riks-
dagens prioriteringsbeslut och de läkaretiska principerna.

BAKGRUND

Faksimiler från DN 3/3 och 6/3 2013.
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Karl Sallin, 
ny ordförande i 
SLS projekt ”En 
värdefull vård”.

Hallå där... Dan Falkenback, överläkare 
verksamhetsområde Kirurgi, Skånes 
Universitetssjukhus. Du är nyligen hem-
kommen från Australien, vad gjorde du där?
– Jag fi ck den fi na möjligheten att via stipendier från Läkaresällskapet, 
verka som Research Fellow vid Gastro-Oesophageal Cancer Program, St. 
Vincent's Centre for Applied Medical Research (AMR) i Sydney under ett år. 
Det innebar ett spännande miljö ombyte, jag blev många erfarenheter rikare 
och har utökat mitt kontaktnät.
 
Vad handlar din forskning om?
– Den rör gastroesofageal refl uxsjukdom och komplikationer ur genetisk 
och klinisk synvinkel. På senare år har rapporter påtalat det epidemiolo-
giska sambandet mellan kraftig halsbränna och ökad risk för matstrups-
cancer. I Lund hoppas vi fi nna biomarkörer i matstrupscancer på DNA-nivå, 
transcriptom (RNA) nivå, eller receptornivå och kunna koppla denna infor-
mation till prognos. Det är av stort kliniskt intresse och kan påverka både 
de kirurgiska och onkologiska behandlingsåtgärderna.

Ett år som Research 
Fellow i Sydney

Post-Doc-vistelse, stipendium från SLS
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detta höstnummer fi nns många intressanta in-
slag som vi är stolta över att presentera. Ett exem-
pel är intervjun med Andreas Mårtensson, ord-
föranden för SLS nya kommitté för global hälsa. 

Med denna kommitté vill vi gå från enstaka initiativ till 
att skapa en mer långsiktig organisation. Nyligen hölls 
ett mycket välbesökt möte i SLS hus tillsammans med 
Läkare Utan Gränser om hur Sverige kan bli bättre på 
att ta vara på läkares engagemang att resa ut och jobba. 

Ni kan också läsa om några av de intressanta pro-
graminslagen vid årets Medicinska riksstämma. Att 
vi som läkare kontinuerligt behöver fylla på kunskaper 
med specialitetsövergripande frågor, är nog egentligen 
klart för de fl esta. Men frågan om vem som ska betala 
och hur detta ska prioriteras, tycks det råda delade 
meningar om. För en specialist i en verksamhet med 
trängd ekonomi, är det naturligt att prioritera smalare 
specialistkurser. Men ju mer högspecialiserad vården 
blir, desto mer angeläget blir det att prioritera även det 
övergripande. Det är ett problem om verksamhetens 
ledning inte förstår detta. Lägg därtill att det fortfa-
rande inte fi nns någon uppföljning av läkares fortbild-
ning efter färdig specialistkompetens – något som sett 
utifrån måste betraktas som ganska konstigt! 

För att vi ska kunna fortsätta att erbjuda en högklassig 
fortbildning till ett starkt subventionerat pris för våra 
medlemmar, har vi knutit till oss viktiga partners som 
både ekonomiskt och innehållsmässigt bidrar till 
mötets höga kvalitet (se sid 23).

Det som dock är påtagligt är att det inte fi nns någon 
arbetsgivare med bland dessa grupperingar som på ideell 
basis stöttar att SLS ordnar svenska läkares största fort-
bildningsmöte i specialitetsövergripande frågor. Vid SLS 
kontakter med landstingsföreträdare har tyvärr intresset 
för att bidra till läkares fortbildning varit ringa. Histori-
ken då läkemedelsindustrin och läkarna själva ansvarade 
för denna viktiga beståndsdel i hälso- och sjukvården 
tycks leva kvar, trots att regelverket är solklart 
från år 2015: det är arbetsgivaren som ska 
fi nansiera fortbildningen. 

Vi hoppas att ni, som vi, ser det intres-
santa programmet vid Medicinska riks-
stämman och anmäler er. Ta gärna med 
denna text som diskussions underlag 
med chefen!

I

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

HÄLSNING FRÅN VD
FILIPPA NYBERG 

1 december
ansökningsperioden för 
SLS forskningsanslag och 
stipendier startar. 
Mer info: www.sls.se 
4–5 december
Medicinska riksstämman på
Waterfront Congress Centre 
i Stockholm. 
Mer info: www.riksstamman.se
9 december 
Aktuell debatt på SLS: 
Nya missbruksmedel och i
nternetdroger. kl. 18–19.30 
Info: annie.melin@sls.se
16 december
Nämndsammanträde 
kl 10–17 på SLS Mer info: 
anna.borgstrom@sls.se
Julsupé på SLS: Choklad, 
stroke och Nobelpristagare 
kl 18 www.sls.se
20–21 januari
Nationella kvalitets-
registerkonferensen. 
Mer info: 
www.kvalitetsregister.se
26–27 januari
Nämndinternat. Mer info: 
anna.borgstrom@sls.se
1 februari
Sista dag för ansökan om 
forskningsanslag från SLS. 
Mer info: 
monica.winden@sls.se

3 februari
Levnadsvanedag på SLS. 
www.sls.se
17 februari
Konst & Läkekonst: Sjukdom 
som syndastraff och läke-
dom som gudagåva. Christer 
Åsberg, Kerstin Hulter Åsberg, 
Hans Persson.
1 mars 
Sista dag för förslag till SLS 
priser samt för ansökan ur 
SLS understödsfonder. 
Mer info: annie.melin@sls.se 
(SLS priser) eva.kenne@sls.se 
(välgörenhetsfonderna)
3 mars 
Sista dag för motioner till 
2015 års fullmäktige
10 mars 
Konst&Läkekonst: Hud och 
konst. Ann Pontén.
10 mars
Nämndsammanträde 
kl 10–17 på SLS. Mer info: 
anna.borgstrom@sls.se
14 april
Konst & Läkekonst: Kyrko-
gården – sjukvårdens 
ultimata produktkontroll. 
Per Wästberg, Kerstin Hulter 
Åsberg, Hans Persson, Stephan 
Rössner.
5 maj 
Fullmäktige på SLS Kl 10

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 forskningsanslag, post doc-stipendier 
och resebidrag 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

uari
nedag på SLS.

Missa inte 
debatterna 

på SLS.
På www.sls.se fi nns höstens 

program.
SLS KALENDARIUM



Vi arbetar för att höja kvaliteten av de undersökningar som 
används som underlag för diagnos och behandling inom 
hälso- och sjukvården. Målet med verksamheten är ökad 
patientsäkerhet. Därför arrangerar vi program för extern 
kvalitetssäkring för bland annat laboratorieundersökningar, 
fysiologiska undersökningar och undersökningar med 
bildåtergivande tekniker. Dessutom arbetar vi med utbildning, 
standardisering och andra kvalitetshöjande aktiviteter.

Vårt mål är enkelt
Ökad patientsäkerhet

Box 977 
751 09 Uppsala 
018-69 31 45 
www.equalis.se

Equalis ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska 
Läkaresällskapet och Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap.

Välkommen 
till vår monter 

på Medicinska 
riksstämman


