
– Det är en väldigt rolig utmärkelse. 
Och jag hoppas kunna inspirera andra 
läkarstudenter att förlägga en del av 
studierna utomlands. Min förhoppning 
är också att väcka andras engagemang 
för globala frågor, säger Erik Hansson.
I den vetenskapliga artikeln ”Mapping 
snakebite epidemiology in Nicaragua- 
pitfalls and possible solution” redogör 
han för sitt projektarbete.

– Jag tog kontakt med Institutionen 
för arbets- och miljömedicin i Lund. 
Jag ville gärna förlägga mina studier 
utomlands och fick veta att de hade ett 
spännande samarbete med Nicaragua. 
Omfattningen av ormbettsproblemati-
ken är ganska okänd, och det behövs mer 
kunskap om hur många som egentligen 
drabbas och var ormbetten sker. Utan 
den kunskapen är det svårt att distribu-
era motgift till de platser där det behövs. 
I dag finns det goda behandlingar, men 
tyvärr får inte alla behandling, säger 
Erik Hansson.

Han såg själv inga ormar under 
vistelsen i Nicaragua, då det mesta av 
arbetet ägde rum på lokala hälsokontor 
i byar och städer. Men i somras var han 
tillbaka i Mellanamerika och då i Costa 
Rica.

– Där stötte jag på flera ormar. Många 
frågar mig om ormar, men mitt intresse 
handlar inte om reptiler utan om proble-
matiken kring omfattning och utbred-
ning av ormbett, säger Erik Hansson.
Här redogör Erik Hansson för sitt 
projektarbete:

”Det är svårt att veta hur många som blir 
ormbitna varje år världen över, men stu-
dier uppskattar antalet bitna till mellan 
en och fem miljoner, varav mellan 20 och 
100 000 dör. Denna osäkerhet i uppskatt-
ningen av antalet drabbade orsakas av 
att de flesta betten sker på landsbygden i 
låginkomstländer, där tillgången till kva-
lificerad vård ofta är dålig och rapporte-
ringssystemen bristfälliga. Denna brist på 
epidemiologisk information gör det svårt 
att planera inköp av relativt dyrt motgift 
och distribuera detta till de platser där 
det som mest behövs. Många bitna söker 
sig idag inte till de officiella sjukvårds-
inrättningarna, där motgift ändå inte 
finns tillgängligt, utan till traditionella 
medicinutövares alternativterapier. Mot 
bakgrund av denna situation har WHO 
klassificerat ormbett som en ”neglected 
tropical disease”.

En första del i arbetet mot ormbett 
i Nicaragua var att ta fram en karta 
över antalet bitna per kommun. 
Hälsoministeriet bidrog med inrap-
porterad statistik, som i stort följde den 
förväntade geografiska fördelningen, 
med flest bett i de låglänta fuktiga 
områdena där den fruktade Bothrops 
asper trivs. Några områden rapporte-
rade dock färre bett än vad man kunde 
förvänta sig utifrån närliggande och 
miljömässigt liknande kommuners 
incidens. De områden där vårdsystemet 
var minst utbyggt och de socioeko-
nomiska faktorerna var som sämst 
rapporterade generellt sett färre bett. 
Utifrån denna information tog vi fram 
en karta över var man kan misstänka att 
det egentligen sker fler bett än vad som 
syns i den rapporterade statistiken, tänkt 
att användas som ett komplement till 
incidenskartan vid planering av fortsatta 
åtgärder mot ormbett i landet”. n
   EVA NORDIN

För mer information: 
erik.hansson.057@student.lu.se

fotnot: den vetenskapliga artikeln är pu-
blicerad i PLoS Negl Trop Dis 4(11): e896
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Erik Hansson studerar på 
läkarprogrammet vid Lunds 
universitet och ska påbörja 
sin tioende termin. Förra året 
reste han till Nicaragua för 
att skriva sin kandidatuppsats 
om kartläggning av ormbett. 
Projektarbetet belönades med 
2011 års Asklepiospris av Svenska 
Läkaresällskapet.
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Kära medlemmar!
Det är inte utan viss sorg, men också med 
stor glädje, jag lämnar över ordförandeskapet 
i Kandidatföreningen. Long Long Chen, 
blivande AT-läkare i Gävle tar nu över 
ordförandereflexhammaren och styr KF mot 
vidare framgångar. Sorg då tiden som ordfö-
rande varit otroligt stimulerande och utvecklande och där det dagliga 
arbetet med en enastående styrelse intensivt kommer att saknas. Glädje 
därför att intresset för KF och dess arbete är större än någonsin och det 
känns väldigt kul att lämna över på toppen av en framgångsvåg.

När detta skrivs har just Rikstämman avslutats och det är bara att 
gratulera alla inblandade, både arrangörer och besökare till ett fantas-
tiskt möte. Behovet av tvärvetenskapliga mötesplatser med, utöver det 
vetenskapliga, diskussioner om vårdens och läkarens roll, gentemot 
patient, samhälle och kollegor, är stort och viktigt.

Läkaryrket rymmer så mycket som är mer än att bara sätta diagnos, 
vilket gör det komplext och krävande men också så givande. KF ska 
finnas just där och vara, inte bara en plats för fördjupning och ökad 
kunskap, utan också en inspirerande mötesplats med plats för reflektion 
och diskussion.

Utmaningarna framöver är flera och jag är övertygad om att de kom-
mer att tacklas med bravur! KF hoppas att kunna vara en aktiv del i 
utformningen av det nya läkarprogrammet, kunna stimulera till forsk-
ning, öka medvetenheten kring etiska frågaställningar och problem och 
förhoppningsvis stimulera till mod och nyfikenhet. KF blir bättre och 
bättre för varje år och behovet av att verka under devisen etik, utbild-
ning, vetenskap och kvalitet är större än någonsin! Med lyckönskan till 
2012 års styrelse och ett stort grattis till 10-års jubilerande KF!

David Svaninger
avgående Ordförande SLS Kandidatförening

Det skrivs om möjligheterna och 
behovet av att få läkarstuderande 
intresserade av forskning redan under 
utbildningstiden, tillika ett ökande 
behov för att upprätthålla en god 
forskningskvalitet och bra undervisning 
i framtiden. Möjligheter till forskning 
under grundutbildningen är i det stora 
hela god, det mest fundamentala är att 
man som läkarstudent har ett genuint 
intresse i att försöka skapa klarhet i en 
frågeställning ingen tidigare funderat 
runt. Initialt kan det vara svårt att veta 
vad som intresserar en, men där är mitt 
främsta råd att helt enkelt bara pröva.

Vid Umeå Universitet finns sedan 
många år en alternativ intagning till 
läkarprogrammet, då för studenter 

examinerade från biomedicin-
programmet. En majoritet av 
dessa studenter har ofta, likt mig, 
antingen ett aktivt forskarintresse 
eller redan är aktiva forskarstu-
derande. Resultatet av detta är att 
det i förlängningen ökar mängden 
forskande kliniker eftersom intresset 
redan finns där.

Om tanken att forska känns som 
en eventuell möjlighet, ge det en ärlig 
chans. 

Tillvaron mellan forskning och den 
kliniska vardagen som läkarstuderande 
är inte alltid helt lätt att få ihop, men för 
det mesta går det väldigt bra. Det vikti-
gaste råd jag tror mig kunna ge, utöver 
att våga prova, är att inse det kommer ta 

ATT FOrSKA SOM LÄKARSTUDENT

en hel del tid. För mig har det fungerat 
bäst att ibland läsa heltid och forska 20-
30 procent/vecka, eller under ett år där 
jag först var pappaledig några månader 
följt av heltid forskning, eller som för 
närvarande då jag studerar på halvtid 
och forskar på 75 procent. Alla möjlig-
heter finns, och min uppfattning är att 
läkarprogrammet är väldigt hänsyns-
tagande i detta avseende samt att det är 
viktigt att ens forskningshandledare är 
införstådd i att det kommer ta lite längre 
tid att nå fram till disputation än de som 
jobbar heltid.

Att påbörja forskning som doktorand 
innebär starten för en flerårig forskar-
utbildning där målet är att utvecklas till 
en självständig och drivande fors-
kare. Du lär dig laborativa metoder och 
analyser, tillika ett objektivt förhåll-
ningssätt och att kritiskt granska dina 
fynd, men framför allt att sätta ihop 
många komplexa faktorer till ett logiskt 
sammanhang som både en själv och i 
förlängningen andra forskare kan jobba 
vidare på. Dessutom har man väldigt 
roligt under den här tiden, både i och 
utanför labbet. Du samlar minnesvärda 
upplevelser för resten av livet!

Att doktorera leder slutligen upp till 
en offentlig disputation där du försvarar 
din avhandling som innehåller både en 
sammanfattning av vad du gjort och de 
olika publikationer forskningen har lett 
fram till. Som disputerad kan du där-
efter fortsätta forska inom nya projekt 
respektive andra fält, eller bedriva någon 
verksamhet inom andra sektorer och 
organisationer på sidan av sin kliniska 
verksamhet. Universitet och vårdorgani-
sationer har återigen börjat inse vikten 
och värdet i forskande kliniker, så om du 
ens bara tänkt tanken – ge det en chans, 
det kanske är ett helt fantastiskt beslut. 
Och om inte, då har du i alla fall prövat 
och bildat dig en egen uppfattning! n

FREDRIK STRÅLBERG
Doktorand och läkarstuderande, 
Umeå Universitet


