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Immunförsvaret och psykisk 

sjukdom – nya rön.

UTBILDNING
Fullt hus på SLS när digitala 

e-hälsotjänster debatterades.

VETENSKAP
Ny delegation för medicinsk 

kvalitet under bildande.

KVALITET
Ska läkare agera etiska 

agenter i sin vardag?

ETIK

Missa inte
Intressanta tisdagsdebatter öppna för 

alla.

 Forskaren och ST-läkaren Petter Brodin räds inte det komplicerade. Tvärtom. Hur 
 svårt det än har varit att veta hur man forskningsmässigt ska angipa immunsystemet, 
 som är som ”ett känselorgan som behöver stimuleras och tränas tidigt”, fi nns det nu 
 stort hopp om att hans forskargrupp ökar förståelsen för immunförsvaret. 

Bortom immunitet

BO RUNESON, NÄMNDLEDAMOT:

– Det är ett stort glädjeämne att 

mötas över specialistgränser.

– Cancer behöver numera 

betraktas som en folksjukdom, 

vilket ställer helt nya krav 

på hälso- och sjukvården, 

säger Margareta Randén, 

ordförande SOF.

SVAR PÅ FRÅGAN:

Vilka egenskaper är de viktigaste 

för den goda doktorn?
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NUMMER 4/2017
LEDARE

Svenska Läkaresällskapet 
är läkarkårens oberoende 
vetenskapliga och professionella 
organisation. Vi arbetar med frågor 
baserade på vetenskap, utbildning, 
etik och kvalitet. Vårt syfte är att 
verka för förbättrad hälsa och 
sjukvård i samhället.

SLS främjar och bevakar förut-
sättningar för läkares utbildning 
från grundutbildning till fortbildning 
med utgångspunkt från samhällets 
och patienternas behov.

UTBILDNING

Forskning är en viktig del för att 
skapa bättre förutsättningar för 
dagens och morgondagens befolk-
ning. SLS bevakar forskningsfrågor 
och stödjer medicinsk forskning, 
bland annat genom att årligen dela 
ut omkring 30 miljoner kronor i 
forskningsanslag och resebidrag. 

VETENSKAP

SLS 
KÄRNVÄRDEN

4

Genom inrättandet av en delega-
tion i medicinsk kvalitet är nu SLS 
fyra kärnvärden representerade i 
varsin delegation. Arbetet kommer 
att ha särskilt fokus på kvalitet och 
nytta för patienter och samhälle 
och utföras i samråd med SLS 
kommittéer inom området. 

KVALITET

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

02

om framgår av det aktuella 
numret av SLS Aktuellt har 
Svenska Läkaresällskapet en 
stor bredd och djup i sina 
aktiviteter. Ändå möts vi 

ofta av frågan Vad 
gör SLS? Jag har 
funderat mycket på 
hur vi kan bemöta 
den. Når de många 
debattartiklar vi 
skriver ut till läkar-
na? Blir våra remissvar och rapporter läs-
ta och förknippade med just SLS? Vet lä-
kare om att vi delar ut cirka 25 miljoner 
kronor per år i forskningsbidrag till 
medlemmar? Vad kan SLS göra mer? 

En idé är att sprida våra aktiviteter och 
mötesplatser till ännu fl er arenor, 

på olika håll i landet och i sam-
band med sektionernas möten. 
En annan tanke är att anordna 
fl er digitala möten. Tyvärr nåd-

de vi inte det deltagarantal 
som behövdes för att ge-
nomföra mötet ”Fram-
tidens Medicin och 
Hälsa”. Trots att pro-
grammet och koncep-
tet mötte stort intres-
se och positiva 
kommentarer, ledde 
det inte till beslut 
om deltagande från 
tillräckligt många. 

Orsaksanalysen är 
precis påbörjad och 

några säkra slutsatser går ännu inte att 
dra. Devisen för mötet ”Dags att ta initi-
ativet” menar jag dock är både rätt och 
nödvändig om ska kunna bidra till bästa 
möjliga utveckling av hälsa och sjukvård 

i Sverige och globalt. 
SLS kommer att använ-
da de teman som ut-
gjorde mötets kärna – 
”Dags att ta grepp om 
etiken, kontroll över 
tekniken och plats i 

debatten” – i fl era olika sammanhang 
framöver. Jag ser också nödvändigheten 
av samverkan med sektionerna. Tillsam-
mans kan vi göra skillnad. Sektionerna 
kan sina specifi ka frågor bäst, medan 
SLS har överblicken och kontakterna 
in i beslutande organ och myndigheter. 
Till det kommer det grundmurade 
förtroende som oberoende aktör som 
SLS byggt upp under lång tid.

Arbetet med SLS Idéprogram har pågått 
i två år och är nu i det närmaste fullbor-
dat. Jag hoppas att det ska motsvara be-
hovet av information om vad SLS står 
för, vilken utveckling av hälso- och sjuk-
vården vi förordar och vilka aktiviteter 
vi bedriver för att nå dit. Idéprogrammet 
kommer att presenteras och kommuniceras 
på många olika sätt under det närmaste 
halvåret. Jag är övertygad om att det kan 
stimulera en engagerad dialog mellan 
SLS, våra medlemmar och sektioner 
samt beslutsfattare. Då kan vi tillsam-
mans med professionens samlade kom-
petens och erfarenhet verka för bästa 
möjliga hälsa och sjukvård!

S 
Kära medlemmar!
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Stefan Lindgren, 
ordförande

”Tillsammans 
kan vi göra 
skillnad.”



TECENTRIQ®

NY CANCERIMMUNTERAPI 
SOM KAN GES OAVSETT 

PD-L1 STATUS

Första PD-L1 hämmaren för behandling av NSCLC och urinblåsecancer

Indikationer
TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad
eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter tidigare behandling med kemoterapi.
Patienter med EGFR-aktiverande mutationer eller ALK-positiva tumörmutationer bör också ha
fått målstyrd behandling innan de behandlas med TECENTRIQ.

TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad
eller metastaserad urotelialt carcinom (UC) efter tidigare behandling med platinuminnehållande
kemoterapi, eller då cisplatin inte anses lämpligt.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera 
ny säkerhetsinformation. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. 
Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på  
sverige.safety@roche.com eller via telefon 08-726 12 00.

TECENTRIQ® (atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC. (Rx, EF)
Kontraindikationer: Överkänslighet mot atezolizumab eller mot något hjälpämne i läkemedlet.
Varningar och försiktighet: Immunrelaterade biverkningar: kan inträffa efter den sista dosen
atezolizumab. Baserat på biverkningens svårighetsgrad bör atezolizumab sättas ut och
kortikosteroider administreras. Dosering: Fast dos 1200 mg i.v var tredje vecka. Initial infusion måste 
administreras under 60 minuter. Om första infusionen tolereras väl kan följande infusioner ges under  
30 minuter. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg atezolizumab. Senaste 
produktresumé uppdaterad 2017-09-21. För fullständig information se www.fass.se

Roche AB, 08-726 12 00, www.roche.se

SE/ TCN /0617/0002
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Text Sofi a Hillborg Foto Colourbox & iStockphoto

älso- och sjukvår-
den befi nner sig i för-
ändring. Även regel -
verket som syftar till 
att garantera patien-

ten vissa rättigheter ändras, säger 
Ulrika Sandén, jurist och ledamot av 
SLS:s delegation för medicinsk etik. 

Hur står det till med patientens 
rätt till sekretess i dagens hälso- 
och sjukvård? 

– Patienten borde i större utsträck-
ning än i dag ges möjlighet att själv 
bestämma vilka uppgifter  om ho-
nom eller henne som lämnas ut till 
externa aktörer. I vissa fall krävs att 
patienten samtycker till ett sådant 
uppgiftsutlämnande, men i många 
fall är vårdpersonalen helt enkelt 
tvungen att lämna ut uppgifterna 
oavsett patientens vilja. 

– Över tid har fl er och fl er luckor 
uppstått i patientens sekretesskydd, 
vilket är ett resultat av att lagstifta-
ren beslutat om att införa fl er och fl er 
bestämmelser som innebär att sekre-
tessen får brytas. Det har inneburit 
att patientens samtycke till att upp-

gifter om honom eller henne lämnas 
ut från vården i dag kanske mer är 
undantag än huvudregel. 

Vilka aktörer är det som har 
rätt att få ut sekretessbelagda 
patientuppgifter utan patientens 
samtycke?

– Fler än man tror. Det handlar 
om domstolarna, Polismyndigheten, 
åklagarmyndighet, Försäkringskas-
san, Socialstyrelsen, Inspektionen för 
Vård och Omsorg, Migrationsverket, 
Transportstyrelsen, Socialnämnden 
och andra myndigheter. Sällan förs, 
tyvärr, någon mer djuplodande dis-
kussion om patientens integritets-
skydd. Fokus hos lagstiftaren synes 
vara exempelvis att informationsfl ö-
det ska fl yta på smidigt. Reglerna om 
hälso- och sjukvårdssekretessen fi nns 
där, men undantagen från sekretess 
utökas successivt. Det fi nns anled-
ning att fundera på när vi når den 
punkt där vi inte längre kan säga att 
vi har en stark patientsekretess. 

Hur har patientens möjlighet 
att framföra klagomål utvecklats? 

– Fram till år 2011 kunde patienten 

anmäla klagomål gentemot vården 
till Hälso- och sjukvårdens ansvars-
nämnd, HSAN, som utredde klago-
målen. Om HSAN fann att den 
anmälde hade brustit i sin yrkesutöv-
ning kunde HSAN fatta beslut om 
att den anmälde skulle åläggas en dis-
ciplinpåföljd – varning eller erinran. 
HSAN:s beslut i ett disciplinärende 
kunde både patienten och den an-
mälde vårdpersonalen överklaga till 
domstol. Att få sin sak prövad i dom-
stol anses som något positivt för båda 
parter. Därefter ändrades regelverket 
och ansvaret att utreda patientklago-
mål övergick till Socialstyrelsen, men 
Socialstyrelsen beslutade inte längre 
om disciplinpåföljder. Istället kunde 
anmälningsärendena avslutas genom 
så kallade kritikbeslut, som inte var 
möjligt att överklaga. Sedan överfl yt-
tades uppgiften till Inspektionen för 
vård och omsorg, som utreder, fattar 
beslut och i vissa fall uttalar kritik. 
Inte heller dessa IVO:s beslut är möj-
liga att överklaga. 

– Från och med 1 januari 2018 är 
det vårdgivaren, till exempel  lands-
tinget, som i första hand ska ta emot 
och utreda klagomål från patienter. 
Det nya klagomålssystemet har såväl 
fördelar som nackdelar. Ur patien-
tens perspektiv fi nns det fog för att 

ULRIKA 
SANDÉN 
Ulrika Sandén 
är lektor i juridik 
vid juridiska 
institutionen, 
Umeå universitet, 
och ingår i SLS 
delegation för 
medicinsk etik.

Patienten, lagen och sek

PERSPEKTIV
PATIENTRÄTT
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”Över tid har fl er och fl er luckor 
uppstått i patientens sekretesskydd”
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en förvaltningsmyndighet, omfattas 
av offentlighetsprincipen. De privata 
vårdgivarna är dock inte myndig-
heter och har inte någon skyldighet 
enligt grundlag att låta medborgare 
ta del av olika handlingar. Det kan 
komma att bli svårare att följa ut-
vecklingen av hur patientklagomål 
bedöms av dagens vårdgivare. 

En svår etisk fråga för läkare 
är vad man gör med de vuxna 
patienter som inte är besluts-
förmögna och inte kan ge sitt 
samtycke till olika behandlingar. 

– En statlig offentlig utredning, 
med Lars-Erik Holm som ordföran-
de, lade år 2015 fram ett lagförslag 
som granskats av olika remissinstan-
ser. Det ska bli mycket intressant 
att se om regeringen kommer att gå 
vidare med lagförslaget som bland 
annat syftar till att garantera till 

DELEGATIO-
NEN FÖR 
MEDICINSK 
ETIK 
Delegationen 
arbetar för att 
främja intresset 
för och bistå 
med råd och 
yttranden i etiska 
frågor inom 
medicinområdet 
samt att vara 
delaktig i 
utarbetandet av 
etiska riktlinjer.

exempel dementa patienter en mer 
rättssäker vård. Tidigare utredningars 
förslag rörande vuxna patienter som 
av olika skäl inte kan samtycka till 
olika vård- och behandlingsåtgärder 
har ju inte lämnats vidare till riks-
dagen.  

Kan de försämrade möjlig-
heterna att ställa vårdgivare 
till svars på sikt leda till fl er 
polisanmälningar? 

– Redan i dag förekommer det att 
patienter polisanmäler vårdpersona-
len. Liksom vid tidigare ändringar i 
patientklagomålssystemet uppkom-
mer frågan om 2018 års förändring 
kommer att leda till att fl er patienter 
vänder sig till polisen. Den frågan 
är dock inte möjlig att besvara, utan 
framtiden får utvisa om fl er patienter 
än i dag kommer att polisanmäla hän-
delser som inträffat inom vården.  ■

kretessen

”Sällan förs, tyvärr, någon mer 
djuplodande diskussion om 

patientens integritetsskydd.”

vara kritisk mot dessa förändringar i 
klagomålssystemet. 

Vad kommer det att innebära 
att det nu är vårdgivarna som 
själva ska utreda om de gjort 
något fel? 

– Till exempel kan insynen komma 
att försämras. Medborgare, till ex-
empel patienter, vårdpersonal, jour-
nalister och forskare, kan kontakta 
IVO för att få ut beslut i enskilda 
ärenden. Att vi får en kopia av dessa 
beslut beror främst på den del av den 
svenska offentlighetsprincipen som 
innebär en grundlagsstadgad rätt 
att ta del av allmänna handlingar 
hos myndigheter. Från och med år 
2018 kommer vi i större utsträck-
ning att behöva ta kontakt med alla 
de olika vårdgivare som handlägger 
patientklagomålet för att få tillgång 
till dessa beslut. Landstinget, som är 

SLS konstaterar i sitt remissvar på r ”En god och nära vård” att”
patienternas behov ska styra vårdens organisation, att resursfördel-
ningen blir en utmaning och att begreppet nära vård måste defi nierasd
bättre innan det lagregleras. SLS anser att vårdgarantin inte bör
utökas. Den strider mot etikplattformen. 

Regeringen aviserar ett antal satsningar på välfärdsområdet i
budgetpropositionen för 2018, bland annat resurser för förbättrad 
tillgänglighet till förlossningsvården, psykiatrin och att stimulera goda 
förutsättningar för sjukvårdens medarbetare.

– Resurstillskotten är välkomna och i många fall helt nödvändiga, kom-
menterar Stefan Lindgren. Trots lovvärda satsningar på angelägna områ-
den är det dock bekymmersamt att regeringen fortsätter på den inslagna 
vägen med detaljstyrning av hälso- och sjukvården med öronmärkta medel.

Garantin strider mot etikplattformen
Vårdgarantin bör inte utökas enligt SLS.
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PORTRÄTT
PETTER BRODIN, PRISTAGARE

gentligen hade jag 
inte tänkt att bli läkare. 
Men när jag gjorde 
värnplikten träffade jag 
en blivande läkare som 

hade bra argument: att man skulle få 
utmaningar; yrkesmässigt, praktiskt, 
intellektuellt och känslomässigt, berät-
tar Petter Brodin. 

Han tyckte det lät vettigt, tog 
några kurser i fysiologi och biomedi-
cin på KI. När han började läkarut-
bildningen 2004 gav hans blivande 
handledare Klas Kärre en föreläsning 
om immunsystemet som gjorde ett 
starkt intryck på honom. Petter tog 
kontakt med honom och kom med i 
hans och Petter Höglunds då gemen-
samma forskargrupp under termin 
två på läkarutbildningen. 

– Det var jättespännande. Jag 
sprang mellan labbet och läkarut-
bildningen, som blev mer intressant 
när jag började förstå vetenskapen 
bakom det vi lärde oss. 

År 2011 disputerade Petter med en 
grundvetenskaplig, immunologisk 

E avhandling baserad på musmodeller, 
och samma år tog han sin läkarexa-
men. Efter AT bar det av till Stanford 
University i USA, där en av hans fö-
rebilder och en stor inspirationskälla, 
Mark M. Davis, är verksam. 

– Jag ville hellre studera människor 
än möss och göra något närmare kli-
niken, eftersom jag såg min framtid 
som klinisk doktor. 

Frågan var hur man på bästa sätt 
skulle kunna studera människors im-
munsystem – något som man länge har 
avstått från eftersom det är ”så otroligt 
komplicerat” och varierar så kraftigt 
mellan olika individer, och man inte 
förstått hur man ska angripa det.

– Oftast har man studerat det mer 
reduktionistiskt, en celltyp i taget, 
med musmodeller där man kontrolle-

rar alla omständigheter. Problemet är 
att upptäckter gjorda i sådana model-
ler inte kan översättas till människor. 
Men tack vare nya, tekniska landvin-
ningar kan vi försöka ta oss an den 
enorma variationen, och utnyttja den 
för att förstå mer om människors im-
munsystem; hur det är reglerat och 
vad som går fel vid de många sjukdo-
mar som involverar det.

Petter förklarar, att man då måste 
studera hela immunsystemet, eller så 
mycket som möjligt av det. Studerar 
man bara en enda komponent så va-
rierar den väldigt mycket, men tittar 
man på hur alla olika komponenter 
samvarierar bland en grupp männi-
skor kan man se mönster. I den enor-
ma variationen fi nns strukturer som 
inte är slumpmässiga, utan varierar 
med ålder, kön och andra faktorer. På 
Stanford fi ck Petter vara med och ut-
veckla sådana nya metoder och teorier 
för det som kallas systemimmunologi. 

Det är en ny typ av immunologi 
där man försöker integrera bilden av 

Text Maija Axelsson Foto Samuel Unéus

Petter Brodin ville ha utmaningar i yrkeslivet. Man kan lugnt säga att han 
har lyckats. Vid 35 års ålder är han kliniskt verksam som pediatriker samtidigt 

som han leder sin forskargrupp inom systemimmunologin.

Immunsystemet 
behöver träning

Arbete: ST-
läkare i barn & 
ungdomsmedicin, 
Karolinska, fors-
karassistent, KI
Familj: Fantas-
tisk hustru, tre 
härliga barn, 
1, 6 och 11 år 
Läser: Thomas 
Kuhn: The Struc-
ture of Scientifi c 
Revolutions 
Lyssnar på: 
Afro-Trap (Keblack 
och MHD) samt 
jazz (Kamasi 
Washington) 
Intressen: Musik, 
resor, barnens 
fotboll, egen 
träning, god mat
Aktuellt: 
Får SLS-
priset för bästa 
projekt ansökan, 
100 000 kronor

PETTER
BRODIN

”Immunsystemet 
blir som ett 

slags känsel-
organ.”

Petter Brodin får priset för projektansökan ”A systems 
biology approach to monitoring the immune system in 
patients undergoing allogeneic stem cell transplantation”.

Varför är du medlem i Svenska Läkaresällskapet?

– Därför att jag är orolig över att sjukvården i dag
håller på att förlora sin vetenskapliga grund, och alla
krafter som kan motarbeta en sådan utveckling och
främja medicinsk forskning och vetenskap är viktiga.

Petter Brodin får Svenska Läkaresällskapets pris
För bästa vetenskapliga projektansökan 2017



Petter att barnmedicin var den roligaste 
kursen. Tvillingstudien ledde honom 
att tänka på barnets immunsystem 
och dess utveckling, och han beslöt sig 
för att kombinera det kliniska intresset 
för barnmedicin med forskning. Av 
en tillfällighet träffade Petter neo-
natologerna Kajsa Bohlin och Ewa 
Henckel som påbörjat en världsunik 
studie med nyfödda barn, innefat-
tande analyser av deras immun-
system. Ett samarbete inleddes. 

– Kajsa och Ewa har inspirerat mig 
mycket, och tillsammans studerar vi 
nu det nyfödda barnets immunsystem. 
Vi har redan gjort intressanta upptäck-
ter, och vi tror att mycket av förklaring-
en till att immunsystemet blir som det 
blir beror på hur det anpassar sig till 
omvärlden precis efter födseln. 

Petter Brodins internationella fors-
kargrupp på tio personer jobbar på 
bred front. De nya metoderna de ut-
vecklar används på olika patientkate-
gorier där immunsystemets funktion 
är av central betydelse, exempelvis 
patienter som har genomgått en 
stamcellstransplantation. Nu påbör-
jas en studie på personer med im-
munbrist och upprepade infektioner i 
syfte att bättre förstå skillnader mel-
lan friska och sjuka immunsystem, 
och man tittar vidare på friska per-
soners immunsystem samt genomför 
en analys av könshormonernas ver-
kan på immunsystemet.  ■
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immunsystemets många komponenter 
med hela organismen. Tarmfl oran, 
kosten, motion, infektioner; allt for-
mar vårt immunsystem. Nu fi nns en 
metod och ett sätt att arbeta som går 
att applicera på olika patientgrupper 
och olika sammanhang, och som på 
sikt kommer att lära oss mycket mer 
om hur människans immunsystem 
fungerar i hälsa och sjukdom. 

– Det fi nns en rad olika tillstånd, 
både autoimmuna tillstånd och infek-
tioner som kroppen inte kan hantera, 
och andra sjukdomar där immunsyste-
met är tydligt involverat.  Sådana är till 
exempel cancer samt hjärt- och kärl-
sjukdomar där man har en låggradig 
infl ammation som på sikt gör skada.

I sitt postdoc-projekt på Stanford 
studerade Petter friska tvillingar; hur 
mycket av variationen i immunsyste-
met hos friska personer kunde förklaras 
av arv respektive miljö. Och då fann 
de till sin förvåning att den överväldi-
gande majoriteten av all variation för-
klarades av miljön. Arvet har betydelse, 
men är betydligt mindre än miljöns. 

Det öppnade en ny forsknings-
inriktning för Petter och hans fors-
kargrupp som nu försöker förstå vad 
i miljön som formar immunsystemet 
och när i livet det formas. Han ser 
immunsystemet som ett slags sin-
nesorgan som interagerar med allt vi 
stoppar i oss, känner av och sonderar. 
Allt måste hela tiden bedömas; är det 

Petter Brodin tilldelas Svenska Läkaresällskapets pris på 100 000 kronor för bästa vetenskapliga projektansökan. ”Nyfi kenheten är en 
drivkraft, men det fi nns alltid med att det här kan göra nytta för svårt sjuka patienter, även om det blir på lång sikt”, säger Petter Brodin.

här farligt eller inte? På det viset blir 
immunsystemet ett slags känselorgan 
som tränas och utvecklas.

– Om man tänker så, då vet vi 
från forskning av hjärnan att alla 
känselorgan formas under kritiska 
perioder i livet. Ta till exempel ett 
barn med medfödd katarakt. Om 
hjärnan inte får synintryck, kommer 
hjärnan att prioritera bort synen och 
fokusera på annat. Min personliga 
teori är att det fungerar precis lika-
dant med immunsystemet. Det fi nns 
specifi ka perioder i livet då det är 
särskilt formbart, företrädesvis tidigt 
i livet, och under den tiden behöver 
det stimulering och träning. 

Redan som läkarstudent tyckte 

– Drömmen för 
framtiden skulle 

vara att man 
kunde ta navel-
strängsprov på 
ett nyfött barn 

och se vilka 
immunologiska 
förutsättningar 

barnet har. Där-
med kunde man 

veta exakt hur 
barnet bör tas 

om hand under 
de kritiska pe-

rioderna. På det 
sättet kan man 

kanske styra 
immunsystemets 

utveckling till 
barnets bästa 
och förhopp-

ningsvis minska 
risken för 

immunologiska 
sjukdomar på 

längre sikt, 
säger Petter 
Brodin som 
känner sig 

privilegierad att 
kunna fortsätta 
forska med sin 

”fantastiska 
forskargrupp”. 
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Samlingen växer
Lars Rönnblom, Institutionen 
för medicinska vetenskaper, sek-
tionen för reumatologi, Uppsala 
universitet, har beviljats stöd till 
nätverksarbete inom SLE och pro-
jektanslag för ansökan ”Disease 
mechanisms and patient stratifi -
cation towards new therapies in 
systemic lupus erythematosus”. 
”Resultaten i detta projekt kommer 
att bidra till ökad förståelse av 
sjukdomsmekanismerna vid SLE, 
och om hur autoimmuna reaktioner 
i allmänhet uppstår.”
 
Elisabet Svenungsson, enheten 
för reumatologi, Institutionen för 
Medicin Solna, KI, Reumatologkli-
niken har beviljats projektanslag 
för ansökan ”Vascular manifesta-
tions, nephritis and throm  bosis in 
SLE,  – underlying mechanisms 
and future treatments”. ”Det känns 
extra ansvarsfullt att förvalta en 
kollegas arv på bästa sätt och jag 
tycker vi har många spännande 
projekt som kommer att få fart 
av dessa pengar.”
 
Elizabeth Arkema, Avdelningen 
för Klinisk Epidemiologi, Karo-
linska Institutet, har beviljats 
projektanslaget som går till en 
yngre forskare, dvs. en forskare 
som disputerat för högst 10 år 
sedan. Projektet är ”Reproductive 
Consequences of Systemic Lupus 
Erythematosus on Mother, Father 
and Child”. 

Mårten Rosenqvist är vårdare av Svenska Läkaresällskapets porträttsamling och har på senare 
tid uppmuntrat kvinnliga läkare att donera porträtt. Antalet porträtt av kvinnliga läkare har nu mer 
än fördubblats (från 8 till 17) men sökandet fortsätter. Det är fortfarande alldeles för få kvinnor (<10%).

Medel från Ingegerd 
Johanssons donation 
går till:

Forskning 
om SLE

Ingegerd Johansson var överläkare och 
sektionschef i neuroradiologi vid Linköpings Uni-
versitetssjukhus. Hon avled i SLE (systematisk 
lupus erythematosus) den 24 mars 2015 och ef-
terlämnade i sitt testamente en stor donation till

Svenska Läkaresällskapet till förmån för forskning 
om sjukdomen. Läkaresällskapet har beslutat att
medlen ska fördelas i form av tre projekt bidrag, 
varav ett till en yngre forskare, och stöd för nät-
verksarbete kring SLE-forskning.

Ingegerd Johanssons stöd för forskning om SLE
Går till Elizabeth Arkema, Lars Rönnblom och Elisabet Svenungsson

Vernissage på Läkaresällskapet

Lillemor Wachtmeister, utnämndes 1993 som 
andra kvinnan i Sverige till professor i oftalmiat-
rik i Umeå. Hon var också överläkare vid Ögon-
kliniken Norrlands universitetssjukhus samt pre-
fekt och klinikchef/chefsöverläkare. Hon tillhörde 
pionjärerna inom vitreoretinal kirurgi i världen. 
Hon har porträtterats av Patrik Graham (1974) 
som studerat vid Charles H. Cecil Studios i 
Florence, en skola som lär ut måleriteknik enligt 
de gamla mästarna (exempelvis Velazquez och 
Van Dyck). Patrik Graham har sedan slutet av 
1990-talet byggt en fram gångs rik karriär som 
porträttmålare, men har även målat andra 
motiv, fram för allt landskap.

Läkaren Bengt W Johansson, docent i kardi-
ologi, var under 21 år chef för kardiologisektio-
nen vid Malmö Allmänna Sjukhus. Under denna 
tid initierade han införandet av långtids-EKG hos 
patienter med rytmrubbningar, en insats som 
i dag är standard inom svensk sjukhusvård. 
Porträttet är målat av Johan Falkman (1967) 
som studerat teckning, skulptur och målning 
på Dimitar Rangatchews konstskola i Malmö. 
Under sommaren 1988 studerade han på Ernst 
Fuchs skola i Reichenau, Österrike. 1990 fl yttade 
han till USA för att studera porträttmålning 
på National Academy of Design. Falkmans 
genombrott var den stora porträttutställningen 
”Odödlighet – Porträtt av läkare i Lund” som 
visades på Kulturen i Lund 2006. Utställningen 
bestod av ett 70-tal porträtt i olja av över-
läkare och professorer.

Kardiolog med 
intresse för gastronomi 

Pionjär inom ögonkirurgi
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Immunförsvarets 
betydelse för 
psykiska sjukdomar

land patienter med 
psykiska sjukdomar, som 
till exempel depression, 
tvångs  syndrom och psykos-
 sjukdomar, fi nns det under-

grupper där immunförsvaret har ak-
tiverats på ett missriktat sätt. Janet 
Cunninghams forskning riktar sig mot 
unga vuxna med svåra symptom. 

– I den åldern har processen inte bli-
vit kronisk, och lyckas man komma in 
med rätt verktyg så går förbättringen 
ganska fort. Men, diagnoserna är base-
rade i symptombeskrivningar och kan 
överlappa varandra. Vi försöker hitta 
objektiva, infl ammatoriska markörer 
som stämmer överens med sjukdoms-
processen. Det kräver upprepade prov-
tagningar från samma patient över tid. 
Om vi lär oss mer av de här markö-
rerna kan det leda till bättre diagnostik 
och behandling för dessa patienter.

Janet Cunningham förklarar att im-
munsystemet kommunicerar direkt 
med nervceller i hjärnan, som i sin 
tur kommunicerar med kroppen både 

direkt och genom hormonella system. 
Infl ammation kan påverka dessa sys-
tem och störa tankar och beteenden, 
vilket i vissa fall kan yttra sig som psy-
kiska symptom. Ett friskt immunför-
svar ska reagera kraftfullt på hot, men 
när faran är över ska det återställas. 

– Vår hypotes är att både missrik-
tad aktivering och otillräcklig avakti-
vering av immunreaktioner kan vara 
kopplade till psykisk sjukdom. Akti-
verade infl ammatoriska processer kan 
leda till en sjukdomskänsla som fort-
sätter över tid och ibland utvecklas till 
depression. Förr trodde man att blod-
hjärnbarriären hindrade signalmole-
kyler, immunceller och antikroppar 
att passera till hjärnan, men nu vet vi 
att barriärfunktionen kan rubbas. 

I det pågående projektet tittar Ja-
net och hennes team bland annat på 
strukturer i de celler som förser krop-
pen med energi (mitokondrierna). 
Syftet är att förstå orsaken till de 
immunologiska förändringarna man 
hittar. Vetenskapligt välgrundade be-
handlingsriktlinjer saknas för psykisk 
sjukdom orsakade av immunreaktio-
ner, men i fallstudier har aggressiv im-
munoterapi haft god effekt.

Janet Cunningham kom från Ka-
nada till Sverige för 20 år sedan som 
prekliniker i immunologi och mikro-
biologi för att forska. Hon läste till 
läkare samtidigt som hon gjorde sin 
avhandling om serotoninproduceran-
de tumörer i tarmen. Under AT inspi-
rerades hon av sin kliniska handledare 
Mia Ramklint och beslöt att satsa på 
psykiatrin. Att den kliniska delen se-

Janet Cunningham, 
läkare och docent i 
experimentell psykiatri 
vid Akademiska 
sjukhuset, har fått 
SLS Translationella pris 
på 100 000 kronor för 
sin forskning.

B

dan kombinerades med biologisk 
forskning berodde på några intres-
santa patientfall. Ett av dessa var en 
ung patient som tappade sin förmåga 
att uttrycka sig och hade stereotyper; 
ett tillstånd inom katatonispektrum.

– Patienten fi ck till slut diagnosen 
schizofreni för att kunna få LSS-stöd, 
men symptomen var atypiska. Det in-
tressanta var att patienten sedan dia-
gnostiserades med Crohns sjukdom, 
och efter några år, i samband med ny 
medicinering (Azatioprin), fi ck tillba-
ka en del av sina förlorade funktioner 
och kunde fl ytta in i egen lägenhet.

– Psykiatriforskningen har utveck-
lats enormt i Uppsala de senaste åren 
under ledning av vår fantastiska pro-
fessor Lisa Ekselius. Jag är tacksam 
för att ha fått möjlighet att driva ut-
vecklingen av en gemensam databas/
infrastruktur med biobank, Uppsala 
Psykiatrisk provsamling (UPP) samt 
skapa en särskild mottagning vid 
Akademiska sjukhuset, för att utreda 
och behandla patienter med etable-
rad eller misstänkt immunmedierad 
sjukdom i nervsystemet som ger upp-
hov till psykiska symptom.  ■

JANET 
CUNNINGHAM
Arbete: ST-
läkare i psykiatri 
som gör sista 
randning på neu-
rologen. Bedriver 
forskning vid In-
stitutionen för 
neurovetenskap 
vid Uppsala 
universitet.
Familj: Make 
och två barn.
Fritid: Swing-
dans, längdskid-
åkning, röjsåg, 
god mat, bok-
cirkel och säll-
skapsspel.
Drivkraft: Att 
umgås med an-
dra nyfi kna som 
vill förstå hur 
kroppen funge-
rar, och förbätt-
ra vården för 
patienterna.

Text Maija Axelsson Foto Angelica Klang

Translationellt forskningssymposium om immu-
nopsykiatri arrangeras den 26 april 2018 på Svenska 
Läkaresällskapet. Symposiet arrangeras av 2017 års
vinnare av det Translationella priset i samarbete med 
Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation.

Save–the–Date!
26 april 2018

Janet Cunningham 
är mottagare av SLS Translationella pris 

på 100 000 kronor för sin projektansökan
”Immunopsychiatry and the biology of 

severe mental illness”. 
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AKTUELLT FRÅN SLS SEKTIONER
I DETTA NUMMER: SVENSK ONKOLOGISK FÖRENING, SOF

dmjukhet säger Nina Cavalli-
Björkman att hon känner över 
de senaste medicinska fram-
stegen inom onko login. Å 
ena sidan glädjande att kun-

na behandla så många fl er 
cancerpatienter, och så å andra sidan den 
märkliga utmaningen av icke medicinsk 
art. Den som handlar om en arbetsvardag 
med brist på sängar, sjuksköterskor och on-
kologer, inte alls dimensionerat för antalet 
överlevande, vårdbehövande patienter.

– Cancerprevalensen ökar, men det fi nns 
ingen plan för hur vi ska kunna ta hand om 
patienterna eller än mindre utbilda tillräckligt 
många nya onkologer för behoven framöver.

Att hon är förtjust i människor är något 
som lyser igenom under hela intervjun. 
Men kanske är det också därför som hon är 
beredd att ta striden för att onkologin mås-
te erbjuda ett allmänt omhändertagande.

– Det är förskräckligt om onkologin re-
duceras bara till medicinsk behandling och 
vi inte längre möter våra patienter.

– Som läkare har vi hög arbetskapacitet, 

vi kan jobba tills vi kräks. Det klarar vi. 
Men det som bränner ut oss är när vi inte 
hinner prata med våra patienter, ringa, följa 
upp. Det är sådant som skaver när jag cyklar 
hem från jobbet.

Den dag man börjar kompromissa med 
yrkesetiken är man förlorad, menar Nina 
Cavalli-Björkman. När man vet att en pa-
tient måste läggas in, men att vi inte kan. Vi 
pratar rätt mycket om det, kollegor emellan. 
Och vi har olika strategier. Vissa förhärdar 
sig. Rätt många lämnar yrket. Här i Upp-
sala går många till Läkemedelsverket.

 
Hon menar att man som läkare måste välja 
en aktiv strategi för hur man ska axla det 
faktum att inte kunna göra det man skulle 
vilja göra för sina patienter.

 – ”Polikliniseringen” kanske fungerar 
för vissa specialiteter, men vid kroniskt pro-
gressiv cancer har vi inga alternativ när av-
delningar stängs samtidigt som patienterna 
måste få sjukhusvård.

Det som däremot fungerar bättre i dag 
är samarbetet mellan olika specialiteter.

– Vi har multidisciplinära konferenser 

Varannan eller var tredje person kommer 
att drabbas av cancer. Och att leva med den, 
måste tilläggas. Med andra ord är cancer nu-
mera en folksjukdom. Det utmanar hälso- och 
sjukvården. Ställer helt nya krav. Det är i och 
för sig en utmaning med postiva förtecken 
eftersom det betyder att vi har lyckats väl 
med att bota cancer (70 procent), utveckla 
behandling och terapier som förlänger livet 
och förbättrar livskvalitén för cancerpatien-
ter, men det kräver att vi också organisa-
tionsmässigt förstår skiftet.

Onkologkliniker uppger i Cancerfondens 
rapport stor personalbrist, både av sjuk-
sköterskor och onkologer. Genuttryck och 
immunterapi som får allt större betydelse 
för cancerbehandlingarna innebär också att 
det krävs ett nytänk inom onkologin, och 
kräver än mer samarbete; med andra profes-
sioner, mellan läkarspecialiteter, patienter, 
patientföre ningar, med anhöriga, med poli-
tiker och med läkemedelsindustrin – vilket i 
sig både kräver ledarskap och nytänk.

Jag har jobbat inom cancervård och 
-forskning länge, disputerade 1995 och har 
därmed fått vara med om en fantastisk resa 
med många glädjeämnen. Men en stor, något 
förvånande förändring, är att så få doktorer 
numera vill ta chefsroller. Det är som att dok-
torer inte tar sig rättigheten att vara chef. Vi 
fortsätter både att vara doktorer och chefer, 
vilket är svårt. Det är synd även om jag har 
full förståelse för att man vill ha kvar patient-
kontakten. Men jag anser ändå att det krävs 
en hög medicinsk kompetens av en klinikchef 
– att medicinsk kompetens ska leda – och då 
kan vi inte abdikera från chefsskap.

Som ordförande för Svensk Onkologisk 
Förening vill jag därför verka för att fl er dok-
torer ska bli chefer. Påminna om att cancer 
fortsätter öka både när det gäller incidens 

och prevalens. Cancer är 
vår nya folksjukdom. Det är 
en ny verklighet som hälso- 
och sjukvården behöver 
rätta sig efter.

MARGARETA RANDÉN, 
Ordf. SOF

BÄSTA LÄSARE,

– Det har aldrig varit mer spännande att vara onkolog. 
Cancerpatienter som vi tidigare fi ck skicka hem 
med morfi nrecept kan vi nu bota, säger Nina Cavalli-
Björkman, överläkare, specialist i onkologi, Uppsala.

Ö
Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

Paradoxen inom 
cancervården

Motioner till SLS fullmäktige. Det är Svenska Läkaresällskapets vetenskapliga 
sektioner som föreslår och beslutar om vilka frågor Läkaresällskapet ska arbeta med. 
Detta görs genom motioner till fullmäktige. 

Välkommen med förslag senast den 15 mars. Fullmäktige 2018 hålls 15/5.  

Genom motioner bidrar 
sektionerna till SLS verksamhet

o
v
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”Dagarna 
börjar med att 

lägga pusslet med 
vårdplatser, inte 

med diskussioner 
om hur vi ska bota 

och behandla.” 
Nina Cavalli-Björkman

– Onkologin betyder intensiva ögonblick med människor, säger Nina Cavalli-Björkman, överläkare 
och specialist i onkologi, tacksam över nya behandlingsmetoder som immunterapi ”som är som en 
tsunami som hjälper många fl er cancerpatienter, som vi tidigare fi ck skicka hem med morfi nrecept”.

ONKOLOGKLINIKEN I JÖNKÖPING tillsammans med Svensk On-
kologisk Förening och Föreningen Sjuksköterskor i Cancervård 
hälsar alla som arbetar inom cancervård, läkare, undersköterskor, sjuk-
sköterskor, administratörer, kuratorer, fysiker, övriga paramedicinare och 
industrin, välkomna till Sveriges största möte som enbart handlar om can-

cersjukdomar. Temat för årets program är ”Tillsammans för framtidens 
cancervård” och ämnet för ST-kursen är Onkogenetik. 

Anders Ullén, vetenskaplig sekreterare i SOF: ”Jag tror att sym-
posiet om immunterapi kommer att bli väldigt bra. Vi täcker in många 
aspekter, immunsystemet som helhet, läkemedelsutvecklingen, men 
också vilka krav som denna utveckling ställer på hur vi arbetar och tar 
hand om patienterna. Biverkningspanoramat är ju exempelvis mycket 
annorlunda mot vad vi varit vana vid”.

gar du patienten: ”Hur har du det?”, kom-
mer hela den biten i knät … medan klockan 
tickar. 30 minuter per patient. Under den 
tiden ska patienten kläs av, cytostatikan or-
dineras ... och vi ska hinna prata om döden.

Samtidigt ska det sägas att ett cancerbe-
sked inte längre uppfattas så dramatiskt och 
inte behöver vara det. Stigmat har brutits.

Hur orkar hon då, Nina Cavalli-Björkman, 
när sängarna ska räknas måndag morgon?

– Det gör jag inte alltid när jag inte kan 
ge den medicinska vård jag egentligen vill. 
Periodvis jobbar jag på annat sjukhus för att 
få nya perspektiv. Men den absolut starkaste 
motorn är fortfarande att träffa patienterna. 
Att göra skillnad för dem. Så de fl esta ar-
betsdagar känner jag att det inte fi nns något 
roligare.

– Den dag det inte känns så kanske jag 
öppnar en blomsteraffär istället. ■

där vi möts öga mot öga och löser problem 
på kort tid. Det är väldigt stimulerande att 
träffa kollegor över specialistgränser.

 
Nina Cavalli-Björkman varvar sitt kliniska 
arbete med att undervisa. Den vanligaste 
frågan från AT-läkare är: ”hur orkar man 
med onkologi?”.

– Då svarar jag: ”Det är den roligaste 
specialiteten som fi nns”. Det är intensiva 
ögonblick med människor, men man ska 
inte förringa det svåra, det är en stor del 
av arbetet och passar inte alla. Samtidigt, 
vi kan göra skillnad, både medicinskt och 
genom ett värdigt bemötande.

Nina Cavalli-Björkmans strategi för att be-
arbeta den tunga delen av jobbet är att skriva, 
förfl ytta händelser till ord, och att träna.

– Jag har försonats med att jag är en per-
son som tänker mycket på mina patienter 
och tycker inte nödvändigtvis att det är fel. 

Man undrar hur det har kunnat bli så här. 
Vi prisar medicinska genombrott, med 
rätta, men verkar inte klara av logistiken. 

– När jag var 30 trodde jag att det var 
självklart att jag skulle bli chef så småning-
om. Nu har det blivit ett omöjligt uppdrag. 
En klinikchef sitter klämd mellan sjukhus-
ledningen och kliniken.

Samtidigt anser Nina Cavalli-Björkman 
att det borde vara medicinsk kunskap som 
leder. Återigen paradoxen.

Att arbetet som onkolog påverkar synen på 
livet i stort är oundvikligt.

– Jag jobbade en tid i Italien. Där är 
onkologerna mer eller mindre cytostatika-
maskiner. Med den starka religiösa anknyt-
ning man har där, fi nns prästen närmare 
till hands för de existentiella frågorna. Här 
i Sverige får vi i sjukvården ta hand om det 
existentiella i större utsträckning. Och frå-

Onkologidagar i Jönköping 
19–22 mars 2018
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SLS MÖTEN
NYHETER OCH DEBATTER

Text & foto Agneta Davidsson Ohlson

SLS nämnd tog beslut om att 
inte genomföra mötet ”Framtidens 
Medicin & Hälsa” när man konsta-
terat att deltagandet var för lågt. 
Men SLS fortsätter att se till att 
frågorna om den medicinska 
debatten i samhället, etiken och 
teknikutvecklingen lever vidare.

– Att läkarkåren ska kliva fram i 
debatten, ta grepp om etiken och 
ta kontroll över tekniken råder det 
ingen tvekan om; vi läkare behövs 
som en kraft för att utveckla fram-
tidens hälso- och sjukvård och det 
medicinska kunskapssamhället, 
säger ordförande Stefan Lindgren.

Läkaresällskapet kommer 
fortsatt att ta ansvar för att lyfta 
frågorna under andra former.

– Läkarkåren kan inte vara 
passiv om hälso- och sjukvårdens 
utveckling inte är förenlig med 
vår professions yrkesetik, säger 
Stefan Lindgren. Då måste vi göra 
vår röst hörd! Att mötas och dis-
kutera dessa frågor är av största 
vikt. För framtiden går inte att 
stoppa. Och den kommer både 
innebära förändringar av läkar-
rollen och stora utmaningar för 
hälso- och sjukvården.
 
Framtidens Medicin & Hälsa 
skulle ha ägt rum den 14–15 
november 2017.

rygt 120 läkare sam-
lades på Läkaresällska-
pet för att bland annat 
diskutera vad som gör en 
vårdcentral till en vård-

central samt när och om det per-
sonliga mötet i vården behövs för att 
ställa en diagnos. 

Valdemar Erling, överläkare vid 
Medicinkliniken, Kungälvs sjukhus, 
inledde dagen med att konstatera att 
läkaryrket står och faller med för-
mågan att skapa tillit. Mötet mellan 
människor är det som får patienten 
att känna sig delaktig och sedd. 

Thomas Lindén, ny ordförande i 
Läkarförbundets etik- och ansvars-
råd, redogjorde för de regler som gäl-
ler läkares marknadsföring. Reglerna 
riktar sig till alla som marknadsför 
läkarverksamhet och innebär att lä-
kare ska avhålla sig från påträngande 
marknadsföring. 

Eva Helmersson från Neuroför-
bundet var dagens patientföreträ-
dare. Hon är mycket positiv till 
utvecklingen mot fl er digitala läkar-

kontakter; ett utmärkt komplement 
när patienten och läkaren känner 
varann. Hon var dock tydlig med att 
många situationer i vården kräver ett 
personligt patient–läkarmöte.

Dagen avslutades med en panelde-
batt och livlig diskussion. Frågorna 
rörde situationen för äldre, multi-
sjuka eller svårt sjuka i den digitala 
vårdvärlden, hur man bedömer tids-
åtgången vid ett digitalt läkarbesök, 
sjukskrivningspraxis, remisshantering 
och läkemedelsförskrivning (Min 
doktors statistik visar att mindre än 
0,5 % är narkotiska preparat). Min 
doktor menade att patienters digitala 
önskemål måste tas om hand i fram-
tidens vård och öppnade på sikt för 
samarbeten med fysiska vårdcentra-
ler, som en utveckling av tjänsten. ■ 

Läkaresällskapet och Läkarförbundet arrangerade 
i år den nionde gemensamma etikdagen. Denna 
gång om mottagningar på nätet. 

PANELEN 
BETONADE: 
•  Det viktigaste 

i vården är 
rätt vård till 
rätt person 
i rätt tid.

•  Patienten är 
inte kund och 
det är skatte-
medel läkare 
handskas med 
– det måste 
skötas på ett 
mer etiskt, 
ekonomiskt 
och genom-
tänkt sätt.

•  Utvecklingen 
av den digitala 
vården måste 
göras av 
patienten och 
professionen 
tillsammans.

•  De digitala 
vårdgivarna 
måste infor-
mera bättre 
om sin verk-
samhet för 
att få bort 
fördomar och 
missförstånd.

•  Det är positivt 
att patient-
mötet får 
en mer fram-
trädande roll 
även i den 
digital vården.

Mötet Framtidens Medicin 
& Hälsa i november ställs in.

Inställt möte
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SUSANNE BARENIUS, allmänläkare och delägare 
i vårdcentralen Sjöstadsdoktorn: Allmänläka-
rens främsta uppgift är att hålla sina patienter 
tillräckligt friska och undvika sjukhusvård.

– Vårdcentralläkaren ger god vård med helhetssyn 
och stabilitet och det ska vara enkelt att komma i kon-

takt med vårdcentralen. Säker vård och god tillgänglighet ska även 
gälla de multisjuka patienterna. Den främsta svårigheten med att be-
manna landets vårdcentraler är inte att det råder brist på personal, 
problemet är snarare bristen på bra förutsättningar för arbete.

JOHAN FLODIN, Medicinskt ansvarig läkare, 
digitala vårdbolaget Kry: Den typiska Kry-
patienten är en yngre person som vill kunna 
komma i kontakt med en läkare dygnet runt. 

– Kry hanterar i dag undersökningar på trettio språk 
i samråd med patienten genom videokonsultationer och 

labbanalyser, annat remitteras till en fysisk vårdcentral. Men, konsta-
terade Johan Flodin, även den digitala vården behöver utvecklas, lag-
stiftningen behöver förändras och det digitala patient–läkarmötet för-
bättras.

Paneldeltagare om mötet med patient: fysiskt och via nätet

Etikdagen 2017: 

Vårdmöte på nätet

D
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Etikdelegationen tog 2016, då under ledning av Ingemar Engström, 
initiativ till en serie om etik i Läkartidningen för att belysa den etiska 
dimension som fi nns i varje patient–läkarmöte och stimulera kollegor 
till vardagsetiska diskussioner. Artiklarna handlar om kontinuitet och 
professionellt ansvar, behov, patient–läkarmötet samt framtidens 
rond. De publicerades i Läkartidningen den 18 oktober och fi nns 
också på www.sls.se, under fl iken Publicerat:

•  Kontinuitet främjar personligt och professionellt 
ansvarstagande 

•  Sjukvård efter behov är inte en självklarhet
•  Vården börjar alltid med mötet 
•  Läkarens viktiga möte med patienten
•  Framtidens rond – ett personcentrerat och teambaserat 

möte med patienten

SLS I DEBATTEN
REMISSVAR, LT OCH TV

Träffa läkare fortfarande idealet
Berzelius symposium 96
Diabetes and the cardiovascular risk challenge  
– mechanisms, epidemiology and treatment aspects

23–25 May 2018 in Malmö, Sweden

The symposium is arranged by  

the Swedish Society of Medicine  

Lund University ∙ Karolinska Institutet

Information & Registration
www.sls.se/diabetes

Organizing Committee 
Peter M Nilsson ∙ Margrét Leosdottir
Lars Rydén ∙ Linda Mellbin 
Carl Johan Östgren ∙ Stig Attvall

The symposium will focus on 
mechanisms and clinical aspects of 
the relationship between diabetes 
and cardiovascular disease in the 
light of new studies and trial data 
that expand our understanding of 
this relationship and new treatment 
possibilities. 

Welcome to Malmö in May 2018!

”E-hälsa kan vara bra 
ibland, men den löser inte 
alla problem i vården”
I en replik på en artikel av Åke Thörn m fl  i Läkartidningen, skriver 
fyra företrädare för SLS om Läkaresällskapets syn på ehälsa. De påpe-
kar att Svenska Läkaresällskapet inte stillatigande ser på utvecklingen 
inom e-hälsoområdet, utan arbetar med frågan på fl era olika sätt.

Digital kommunikation i vården är ett kom-
plement som ska användas när det är lämp-
ligt men kan inte ersätta det fysiska mötet, 
konstaterade Göran Petersson, ordförande 
i SLS kommitté för eHälsa i ett TV-inslag om 
digitala vårdmötet.

– Som gammal öron-näsa-halsläkare skulle 
jag inte drömma om att undersöka en patient 
utan att kunna klämma och se patienten, sa 
Göran Petersson i intervjun. 

Replik på en artikel i LT: Finansiering, 
subvention och prissättning av läkemedel
”När regler i läkemedelsförmånen respektive smittskyddet inte är 
avstämda och tolkas på skilda sätt blir diskussionen svår”, skriver 
Mikael Hoffmann, ordförande i SLS kommitté för läkemedelsfrågor, 
i en replik på en artikel i Läkartidningen. Det är ologiskt att förskriva 
hepatit C-läkemedel enligt smittskyddslagen, men begränsa använd-
ningen enligt läkemedelsförmånslagen. Man behöver granska hur 
läkemedels förmånslagen och smittskyddslagen förhåller sig till varandra.

Tema etik från SLS i Läkartidningen
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Etik engagerar anestesiläkarna på Danderyds sjukhus när Mikael Sandlund, ordförande för SLS Etikdelegation, höll föreläsning.

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

Det jobbiga e-ordet

vardagen fi nns sällan tid el-
ler utrymme att ventilera de 
stora frågorna som kan sorte-
ras under etik. Att under en 
eftermiddag få tillfälle att dis-

kutera etiska frågor tillsammans med 
kollegor verkade vara uppskattat.

Inför denna etikdag då Mikael 
Sandlund landade mitt i läkarnas 
verklighet, hade han bett om fall 
från sitt eget sjukhus, Norrlands 
universitetssjukhus, NUS, som dis-
kussionsunderlag.

 – Då blir det alltid lite räddhåg-
set och man undrar: Är det här etik 
eller inte? inleder Mikael Sandlund, 
överläkare och professor i psykiatri 
vid Umeå universitet. 

– Etik är det svåra e-ordet. Etik 
kan kännas svårt och krävande. Man 
kan tro att det ska vara fi losofi skt 
krångligt för att kunna refl ektera över 
värdefrågor. Så är det inte. Det värsta 
utfallet av en diskussion är när vårdtea-
met säger: ”nu har vi pratat om etiken 
i detta, och vi kom fram till att det var 
svårt” ... Och så går alla hem utan att 
ha blivit klokare. Vi är så vana inom 
vården att man måste komma fram till 
en lösning grundad på evidens.

Mikael Sandlund menar att även 
etikdiskussioner bör vara lösnings-
fokuserade, men skillnaden är att 
värdefrågorna fokuseras, och de 
kan inte avgöras empiriskt. Man får 
träna på ett lite annorlunda sätt att 

Mikael Sandlund, ordförande för SLS etik-
delegation, var inbjuden till Danderyds sjukhus 
där anestesi- och intensivvårdsläkare hade 
sin årliga planeringsdag med temat etik.

I

argumentera, och klargöra vad som 
är faktafrågor och skilja ut dem från 
värdefrågorna som man sedan tar sig 
an. Etiska riktlinjer, lagstiftningen, 
professionella koder kan vara bra 
hjälpmedel att känna igen de värden 
som stadsfästs. Tillämpningen i det 
enskilda fallet kräver refl ektion och i 
refl ektionen har man stor nytta av att 
sitta tillsammans tvärprofessionellt 
och se till att alla kommer till tals. 
Den tillämpade etikens drivmedel är 
kommunikation och refl ektion.

– Skavsåren i professionen uppstår 
när läkaren ser sig själv som person-
ligt ansvarig, som en ”etisk agent”. 
Det är en god sak, men i ett system 
som inte tillåter detta personliga an-
svarstagande kan det resultera i mo-
ralisk stress och utbrändhet. En hjälp 
kan vara att tillsammans refl ektera 
över var gränserna för det personliga 
ansvarstagandet går och diskutera 
utifrån behovet av att hitta den minst 
dåliga lösningen. Inom anestesi är 
det oftast väldigt bråttom, men då 
behöver man i alla fall tid efteråt för 
refl ektion.

– Ytterligare skavsår är subspecia-
liseringen, det man kallar avhumani-
seringen och kontinuitetsbristerna. 

Även om det verkar fi nnas ett stort 
behov bland läkare och vårdpersonal 
att diskutera etik i vardagen, kan 
många känna osäkerhet och därför 

MIKAEL 
SANDLUND: 
Ordförande SLS 
Etikdelegation. 
Professor och 
överläkare i psy-
kiatri vid NUS. 
Var inbjuden som 
föreläsare vid en 
planeringsdag 
för anestesi- och 
intensivvårds-
läkare på Dande-
ryds sjukhus.

SLS PÅ BESÖK
SLS-ETIKFÖRELÄSNING PÅ SJUKHUS

Etikföreläsning
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överlämnas etik till proffsdebattörer 
som är skickliga på att uttrycka sig.

 ”Så vad är etik?”, frågar Mikael 
Sandlund de samlade läkarna.

– En fortlöpande kollektiv berät-
telse om rätt och fel. God etik är en 
god argumentation, kongruent och i 
överensstämmelse med etiska koder 
och principer, säger Mikael sedan. 

– Vad läkarkåren anser vara ”goda 
läkaregenskaper”, det vet vi inte riktigt.

I en enkät från SLS till läkare där 
man bad om de fem viktigaste, mest 
positiva och mest negativa egenskaperna 
utifrån sin syn på en professionell lä-
kare, visade de 850 svaren på ganska 
klassiska läkaregenskaper: ansvarsfull, 
kunnig, empatisk, omdömesgill och 
engagerad var de viktigaste egenska-
perna. De mest negativa var: okunnig, 
ansvarslös, omdömeslös, oempatisk 
och respektlös. De minst nödvändiga 
egenskaperna var: sparsam, nöjd, fl i-
tig, försiktig och social.

Vi lämnar läkarna att diskutera 
några autentiska fall och hör Jenny 
Arhammar, överläkare, verksamhets-
chef VO Anestesi och intensivvård, 
säga: ”Det som sägs i gruppen, det 
stannar i gruppen. Lyft även förbjudna 
tankar”.  På whiteboarden skriver hon: 
”PROFESSIONEN – MIN ROLL”. 
Vad är en god läkare? Ska en läkare 
hålla särskilt god ”standard”?  ■

OLIKA 
ETIK-FÖRSTÅ-
SIGPÅARE:
1.  Hit-and-run-

etikern, 
dyker upp och 
försvinner lika 
snabbt med 
en käck 
kommentar.

2.  Trofé-
samlaren 
(”men titta 
här, någon 
som levde 
fast man 
trodde hen 
var död).

3.  Sudoku-
lösaren 
(+ och – 
och = i ett 
rutsystem).

4.  Den djup-
sinniga (som 
aldrig säger 
någonting, 
måste få veta 
mer …).

5.  Den känslo-
samma

6.  Vågmästa-
ren (å ena 
sidan, men 
å andra).

7.  Krypto-
juristen (ofta 
verksamhets-
chefen, hänvi-
sar till lagen). 

8.  Gossen 
Ruda, 
cirkulärt argu-
menterande, 
måste bara 
säga något. 

8
Recension av Åke Andrén-Sandbergs nyutkomna bok 
Medicinsk vardagsetik – några exempel att diskutera.

”Jag började med kirurgi som AT-läkare 1972, och har i stort hållit 
fast vid den inriktningen, vilket innebär att jag varit kirurg i 44 år 
nu … Under alla dessa år har jag haft en stor del av min glädje i 
att få vara läkare och kirurg och det är en betydande del av min 
identitet. Visst skulle jag kunna presentera mig som orkidéexpert, 
sexbarnspappa, Elfsborgare eller som boende på Österlen, 
men jag skulle nog i så fall helst göra det tillsammans med 
’… och jobbar som kirurg.’ Läkarvärvet har bjudit på några 
riktiga dalar och på ofattbara höjdpunkter, men mest av allt 
har det varit vanliga dagar.”

Den presentationen matchar väl hans nyutkomna lilla bok om 
medicinsk vardagsetik. Den inleds med några sidor där förfat-
taren resonerar om etiska principer och konfl ikter man möter 
i vårdens vardag. Kanske håller jag inte riktigt med om allt han 
skriver, men tonen är sympatisk och Andrén-Sandberg lyckas 
med att förmedla sitt budskap med ett rakt och enkelt språk, 
och utan alla fi losofi ska sofi smer.

Bokens nästa avsnitt är dock det mest värdefulla; här följer 
nämligen ett tjugotal ”diskussionsfall”. Samtliga är vardagsnära, 
realistiska och fokuserar relevanta värdefrågor i vården, och 
hur det är att vara läkare i praktiken. Relationerna till patienter, 
vårdens olika personalkategorier, chefer, Försäkringskassan 
etc. berörs. Ett exempel handlar om att som läkare känna sig 
uthängd i lokalpressen utan att kunna försvara sig.

Dessa diskussionsfall har jag själv provkört i lite olika 
samman hang, bland annat i handledningsgrupper för ST-läkare 
och AT-läkare, men även på grundutbildningen. De fungerar 
bra. Det är visserligen alla samtalsledares dröm och önskan att 
deltagarna själva ska komma upp med egna exempel, och fun-
gerar det så är det ofta det bästa. Men ibland är det exempel-
torka av olika skäl (ofta kan etikordet i sig ha en skrämmande 
inverkan, och man tror sig inte kunna leverera något tillräckligt 
”etiskt”). Då har jag funnit att Andrén-Sandbergs fall kan vara 
mycket värdefulla att ha i bakfi ckan för att få igång samtalet 
och refl ekterandet. Därför är den lilla naggande goda boken 
Medicinsk Vardagsetik att rekommendera för dem som ska 
leda diskussioner om värde frågor i vården, och förstås också 
för alla dem som är allmänt intresserade.

Medicinsk vardagsetik – några exempel att diskutera, 2017 
(150 kr + moms, beställs från författaren, Borrby Medicin AB, 
Borrby 4336, 276 35 Borrby)

MIKAEL SANDLUND, 
ordf. Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation

Värdefullt om etik 
i vårdens vardag

BOKRECENSION
AV MIKAEL SANDLUND

Vi vill 

gärna ha fl er

bokrecensioner 

i SLS Aktuellt. 

Kontakta 

agneta.ohlson

@sls.se
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NÄMNDLEDAMOT BO RUNESON

rofessor Bo Runeson 
både forskar och är kliniskt 
verksam. Det blir tydligt 
när jag och fotografen 
skrattande och nöjda över 

en mycket intressant intervju med 
honom pratar om den fi na soffan på 
hans mottagning.

– Jag har beställt designen utifrån 
att jag vill att de jag träffar ska känna 
sig bekväma i soffan. Som paret som 
satt där i fredags, tillägger han. ”Vi 
skulle prata om dottern som tagit sitt 
liv några dagar innan.”

Han har aldrig slutat med det som 
fi ck honom att specialisera sig inom 
psykiatri som nyutexaminerad läkare: 
på professor Jan Beskows förslag inter-
vjuade han anhöriga och vänner till 
personer i Göteborg som tagit sina liv, 
med syftet att skapa bättre förståelse 
för vad som leder fram till självmord.

Vad det handlar om är att skapa 
psykologiska autopsier, ett riktigt de-
tektivarbete som kräver både neuro-
biologiska, psykologiska, sociologis-
ka, epidemiologiska och fi losofi ska 

”Det är ett stort glädjeämne för mig att mötas 
över specialistgränser”, säger Bo Runeson om 

uppdraget som nämndledamot i SLS.

P
Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

Ett medicinskt 
detektivarbete

Hildegard Machschefes efterlämnade i sitt testamente en donation 
till SLS till förmån för forskning för att bota sjukdomen MS. Vid sidan av 
läkemedelsbaserade behandlingar av MS används också metoder base-
rade på högdos-cytostatikabehandling följt av autolog transplantation av 
blodstamceller. SLS utlyste i våras ett eller högst två projektbidrag med 

fokus på uppföljning av behandlingen baserad på autolog blodstamcells-
transplantation. SLS har nu beslutat om utdelning från donationen.

Joachim Burman, Neurokliniken, Akademiska sjukhuset, Uppsala, 
och medarbetare, har beviljats medel för ansökan ”Hematopoietic 
stem cell transplantation for treatment of multiple sclerosis in Sweden”.

Beslut om utdelning från Hildegard Machschefes donation
Joachim Burman beviljas medel för uppföljning av behandling med autolog blodstamcellstransplantation vid MS

Professor 
Bo Runeson 
är ledamot i 
SLS nämnd 
och ansvarig 
för Tisdags-
debatterna.
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förståelseperspektiv. Bo Runeson be-
rättar om en färsk norsk studie med 
10 unga män på 18–30 år som begått 
självmord.

– Intervjuer med anhöriga och 
arbetskamrater visade tydligt att det 
handlade om män som var perfek-
tionister, strävade efter framgång, 
hade svårt att tackla misslyckanden 
och att hitta alternativ. Det här kan 
också vara utmärkande för självmord 
bland läkare, där ambitionsnivån är 
hög och det fi nns en stark vilja att 
hålla fasaden uppe.

Det här är inte den typiska gruppen 
som begår självmord, men de är desto 
svårare att upptäcka eftersom de troli-
gen inte har någon kontakt med psy-
kiatrin eller vården. Men den största 
gruppen som begår självmord lider av 
allvarlig psykisk sjukdom eller svåra 
depressioner.

En annan grupp som är i riskzonen 
för självmord är de med kroppslig 
sjukdom.

– Medvetenheten bland specialister 
och allmänläkare behöver stärkas när 
det gäller hur mycket depression och 
paniksyndrom förvärrar sjukdomstill-
ståndet, till exempel för patienter med 
hjärt-kärlsjukdomar. Det skulle behö-
vas mer fortbildning för medicinare 
och allmänläkare i hur man känner 
igen symptomen och förmedlar rätt 
hjälp, säger han och välkomnar att 
primärvården i allt större utsträckning 
har nära samarbete med psykologer.

Andra sjukdomsgrupper som på-
verkas tydligt av psykisk ohälsa är dia-
betespatienter som ibland använder sin 
egen medicinering i självmordssyfte. 
Även reumatiker, personer med neu-
rologiska diagnoser och cancer kan få 
en psykologisk reaktion, speciellt de 

detalj vad som hände, vad som ledde 
fram till självmordsförsöket och vilka 
händelser som spelat in. En vecka 
senare tittar patient och läkare på fi l-
men tillsammans. Den tredje gången 
de träffas  gör de en förteckning över 
åtgärder patienten kan ta till när ång-
esten blir överväldigande – inte större 
än att den ryms i fi ckan. Sedan skickas 
regelbundet ett brev var tredje till sjätte 
månad, de två följande åren.

– Enligt jämförelse mellan 60 
ASSIP-patienter och 60 patienter i 
kontrollgrupp kunde man konsta-
tera att behandlingsformen minskade 
självmordsförsöken med 80 procent. 
Mycket tack vare en kombination 
av delaktighet och att det bygger på 
patientens egen berättelse hjälper till 
att skapa alternativa strategier. Att pa-
tienten har ett så kallat green card till 
hälso- och sjukvården är också en vik-
tig komponent för ett lyckat resultat.

 
Läkare, oavsett specialitet, har 
enligt Bo Runeson goda förutsätt-
ningar att prata om psykisk ohälsa. 
Läkaren har både legitimiteten och 
vanan att prata om känsliga frågor. 
Men det kräver tid, tålamod och öp-
penhet. Bo Runeson, som är engage-
rad i läkarutbildningen, betonar för 
studenterna att de behöver våga fråga 
om hur patienten mår utöver sin fy-
siska diagnos. Han uppmanar att visa 
omsorg om den som har suicidtankar 
och inte tveka att akut kontakta psy-
kiatrin när det behövs.

– Överdriv inte rädslan att göra fel. 
Våga fråga. En patient som går ifrån 
ett möte med sin läkare och inte fått 
prata om självmordstankar far mycket 
mer illa, säger Bo Runeson.  ■

*  ASSIP, Attempted Suicide Short 
Intervention Programme

FAKTA
BO RUNESON
Professor, över-
läkare, psykiatri 
S:t Görans och KI
Familj: 3 söner 
(en är läkare), 
5 barnbarn
Gör: Sjunger i kör 
– ”bästa sättet 
att koppla av”
Läser just nu: 
Böckerna om 
Kommissarie 
Maigret av 
Simenon. 
”Maigret drömde 
om att bli psy-
kiatriker och 
är duktig på 
att leva sig in i 
brottslingarnas 
psyke. Liknar 
psykologisk 
autopsi.” Och 
Elena Ferrantes 
alla böcker; 
”också mycket 
psykologi”. Samt 
Knausgård: ”som 
ser psykologin i 
alla detaljer”
Vanlig 
kommentar 
på fest: ”Efter 
några glas börjar 
man ibland prata 
om en vän som 
har ångest … 
ett klassiskt 
knep”

”Överdriv inte rädslan 
att göra fel.” 

Bo Runeson, nämndledamot: ”Jag hoppas att SLS kan fortsätta 
locka fl er att komma. Att fl er skulle se att huset är till för dem. Nyligen 
hade vi en debatt, ledd av Fredrik Sveneus, som ställde frågan om vi är 
för generösa med psykiska diagnoser. Det var så fullsatt att 50 perso-
ner fi ck stå utanför salen.

Om SLS nämnd: ”Det är givande att jobba 
med det idépolitiska programmet. Viktiga frå-
gor är att vi behöver kunna ägna oss åt patient-
mötet i högre utsträckning och att professio-
nen måste stå för den medicinska revisionen.”

Debatter på Svenska Läkaresällskapet
”Jag önskar att fl er såg möjligheten att få debattera viktiga medicinska frågor”

första veckorna efter ett cancerbesked.
Talen för självmord har gått ner 

sedan 1980-talet, men stannat på 
samma nivå de senaste 15 åren. På en 
för hög nivå, tycker Bo Runeson.

– Att man i större utsträckning 
uppmärksammat och börjat be-
handla depressioner mer effektivt har 
gjort skillnad för självmordstalen, det 
måste vi ändå påminna oss själva om.

– Och att det utförs ett engagerat 
och uthålligt arbete av människor 
som ägnar sina yrkesliv åt att rädda 
liv genom preventivt arbete.

Mot bakgrund av de många inter-
vjuer som Bo Runeson har gjort med 
anhöriga till personer som tagit sina 
liv och i den senaste forskningsstudien 
800 intervjuer med personer som gjort 
självmordsförsök, känns det opassan-
de att prata om tal. Det är människor, 
individer. Med alla intervjuer i baga-
get tycker han också att de anhöriga 
förtjänar mer uppmärksamhet.

Den vanligaste kommentaren Bo 
Runeson får i mötet med anhöriga 
är sorgen över tystnaden och rädslan 
från omgivningen, även från vården.

En stor och viktig fråga är att för-
söka lista ut vilka som löper störst 
risk att göra om försöket, att göra en 
suicidriskbedömning, få en systema-
tisk översikt om evidens.

 
Ett nytt instrument, ASSIP*, har 
tillkommit, vilket Bo Runeson tycker 
är värdefullt. Schweizaren Konrad 
Michel har en ny modell där patienten 
och läkaren/terapeuten tillsammans, 
en vecka efter suicidförsöket, framför 
en kamera sitter ner och diskuterar i 



20

ANALYS
JÄMLIK HÄLSA UNDER LUPP

rofessor Olle Lundberg 

har placerat cykelhjälmen 

bredvid sig på stolen när 

vi träffas utanför biblio-

teket på Svenska Läkare-

sällskapet. Han har precis lämnat sin 

6-åring på skolan. Slutbetänkandet 

från den kommission han lett under 

två års tid på regeringens uppdrag är 

klar och ute på remiss: ”Nästa steg på 

vägen mot en mer jämlik hälsa – Förslag 

för ett långsiktigt arbete för en god och 

jämlik hälsa.” 

Bakom honom ligger möten med 

hundratals personer från norr till söder 

eftersom det varit en del av regerings-

uppdraget att möta aktörer lokalt. Och 

med sig har Olle Lundberg, professor i 

forskning om ojämlik hälsa,  upplevel-

sen av att arbetet för jämlik hälsa har 

haft mycket större engagemang lokalt 

och regionalt en längre tid än på natio-

nell nivå.

– Jag har intrycket av att man på 

lokal nivå verkligen vill att det ska fun-

gera. Våra förslag till förändringar har 

man tagit emot med öppna armar och i 

en del fall implementerat med en gång, 

berättar Olle Lundberg. Fast ibland 

blev jag nästan generad vid besöken. 

Det är ju inte så att jag kommer som 

en frälsare från staten. Men det har nog 

känts som en klapp på axeln att vi som 

uppfattats som statens representanter 

kommit ut och lyssnat.

Kommissionen för Jämlik Hälsa har 

självklart haft ett tvärsektoriellt pers-

pektiv. Olle menar att det för honom 

personligen har varit väldigt värdefullt 

med frågeställningarna som kommis-

sionens olika specialister, inte minst 

ekonomer, lyft. Samtidigt fi nns det 

förstås f lera olika utmaningar i att 

få forskare från olika discipliner och 

forskningsområden att förstå varandra, 

och ytterst enas om texter och förslag.

Han menar att när man ska spänna 

över många forskningsfält, är det viktigt 

att inse att man kanske själv saknar nöd-

vändig kunskap om bostadspolitik eller 

forskning kring arbetsmarknad, viktiga 

faktorer för att skapa bättre förutsätt-

ningar för jämlik hälsa. Ojämlikhet sät-

ter onekligen fokus på de målkonfl ikter 

som kan fi nnas mellan olika discipliner 

och sektorer. Men det verkar trigga Olle 

Lundberg. Efter sin doktorsexamen blev 

han docent och 2001 professor i Health 

Equity Studies vid CHESS på Stock-

OLLE 
LUNDBERG 
Professor i 
forskning om 
ojämlik hälsa, 
CHESS, Stock-
holms universi-
tet. Ordförande 
för Kommissio-
nen för Jämlik 
Hälsa.

”Gör någonting, 
gör mer, gör bättre”

Stegen mot mer jämlik hälsa

P

Kommissionen för Jämlik Hälsa 
har identifi erat sju livsområden som 
är avgörande, bland annat det tidiga 

livet, utbildning, försörjningsmöjligheter, 
boende, levnadsvanor och delaktighet.

Kommissionen för Jämlik Hälsa är under ledning av 
Olle Lundberg klar med sitt slutbetänkande. ”Men 
det är ingen kampanj som vi därmed avslutat.”
Text Ulrica Segersten Illustration Joakim Forsberg
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holms universitet, som han 2009–2016 

även var föreståndare för. Under årens 

lopp har han haft uppdrag i fl era olika 

nationella och internationella kommis-

sioner med tvärsektoriellt perspektiv, och 

ordförande för en ”task group” i WHO:s 

europeiska översikt över hälsoklyftorna, 

som leddes av Michael Marmot. 

Hälso- och sjukvården har genom-

gått en hel del paradigmskiften de senaste 

åren, som i vissa avseenden har skapat 

mer ojämlikhet i hälsa. Valfrihet i 

hälso- och sjukvården tenderar, enligt 

Olle Lundberg, att vara just ett sådant 

skifte. Kommissionen har identifi erat sju 

centrala livsområden där resursbrister 

och sårbarhet är särskilt avgörande för 

jämlik hälsa. 

– Vetenskapliga discipliner har sina 

intressanta ingångar att belysa hur dessa 

livsområden påverkar hälsan. Men ska 

vi åstadkomma komplexa diskussioner 

måste vi lära oss förstå varandras språk. 

För vi har olika språk, det är helt klart, 

säger Olle Lundberg och jämför med en 

symfoniorkester. ”Vi har samma mu-

sikstycke, men spelar olika instrument. 

Jämlik hälsa är vår dirigent. Oavsett in-

strument ska vi spela samma stycke.”

Översatt till livet blir det ofta fi nans-

departementet som håller i taktpinnen, 

eller i alla fall de som skapar något av 

ett morendo, oavsett regering.

I sitt betänkande betonar kommis-

sionen prevention med en medvetenhet 

om att i dagens läge får just hälso- och 

sjukvården i huvudsak agera brandkår, 

släcka ohälsobränder. Men han värjer 

sig ändå mot att motivera preventiva 

samhällsinsatser med att det är ekono-

miskt lönsamt. Vi vet att kostnaden för 

ojämlik hälsa är stor, miljarder.

– Men behoven fi nns också här och 

nu. Låt oss säga att en intervention sparar 

20 procent. Fint, men vi kommer inte 

att spara pengar på att minska antalet 

ambulanser och läkare för att vi satsar 

på prevention, även om vi presenterar 

starka vetenskapliga evidens för effek-

terna. Däremot kan resursutnyttjandet 

förbättras.

– Man måste verkligen vara noggrann 

med resonemangen, konstaterar han.

Han förtydligar; det är lätt att i ef-

terhand säga om en person som det har 

gått illa för ”vi såg redan i förskolan 

att det skulle bli problem”. Men det 

fi nns förmodligen fem andra i den där 

förskolegruppen som det gick bra för, 

trots problem i förskolan. Det visar på 

utmaningen med prevention: vi måste 

tidigt identifi era vem som har problem 

och sedan måste det till en insats som 

fungerar. Att vi måste satsa i livets tidiga 

skede är något kommissionen är tydlig 

med i slutbetänkandet.

– Men det handlar syvende och sist 

väldigt mycket om mötet, de fl esta 

fungerande tjänster uppstår där; i mö-

tet mellan läkare och patient, i mötet 

mellan lärare och elev. Mänskliga mö-

ten är så oerhört viktiga och ibland 

långt ifrån det mätbara, vilket kan bli 

besvärligt när vi har olika forsknings-

traditioner som alla vill ha väldigt 

hårda data.

Olle Lundberg ger intrycket av att 

ibland har arbetet med betänkandet 

varit en konstant kamp och avvägning 

av detaljnivå. Och även om alla förslag 

baserar sig på tvärsektoriell kunskap 

och fakta, och inte är uttryck för per-

sonliga åsikter, har ibland känslan av 

”att allt man rör vid öppnar helvetets 

portar” infunnit sig. Det fi nns alltid en 

ny aspekt som kan uppröra, som inte 

går att bevisa på eller som helt enkelt 

inte forskats på tillräckligt mycket än. 

En sådan fråga är till exempel effekter 

för hälsa av arbetslöshet kontra arbete i 

dålig arbetsmiljö. Vilket är värre? 

– I England har man till exempel 

en hel del fattiga som de facto har ar-

bete, ”working poor”, som drabbas av 

negativa hälsoeffekter. Att hävda att 

det i varje läge är bättre för hälsan att 

ha arbete, att låga trösklar till jobb är 

bättre än att vara utan, fi nns det inga 

vetenskapliga bevis för. I alla fall om 

det visar sig att man blir fastlåst i låg-

lönejobb med dåliga villkor. Men det 

är också just därför som folkhälsa, el-

ler jämlik hälsa, blir ett väldigt nyttigt 

och användbart raster för att testa olika 

policybeslut.

Hälsorastret är också upplysande 

när det gäller barn. Barn med störst 

behov går ofta i skolor med sämst re-

sultat. De som behöver mest får minst. 

Så nej, även om kommissionen kom-

mer med en hel del rekommendationer 

för att regeringens mål om att sluta de 

påverkbara hälsoklyftorna inom en 

generation ska nås, är det enligt Olle 

Lundberg inget ”quick fi x”. Avgörande 

för stegen mot en mer jämlik hälsa är 

mer likvärdiga livsvillkor och möjlighet 

till god uppväxt, en bra utbildning, ett 

gott arbete och en rimlig försörjning. 

Enligt Olle Lundberg kan inte detta 

uppnås om vi fortsätter arbeta i silon. 

Ett brett spektrum av åtgärder behövs, 

både innehållsmässigt och vad gäller 

inriktning, och därför också en mång-

fald av aktörer. Hela samhället påverkas 

av ohälsograden, och därför är det inte 

mer än rimligt att hela samhället också 

engageras i arbetet för en mer jämlik 

hälsa.

– Det är ingen kampanj som nu tar 

slut. Jämlik hälsa och folkhälsa är ett 

pågående arbete som kräver konstant 

revidering. Jag efterlyser en motor som 

driver frågan vidare, någon som till ex-

empel synar varje statsbudget med jäm-

lik hälsa-glasögon, säger Olle Lundberg, 

väl medveten om att kommissionen inte 

har lagt fram ett tiotal enkla förslag på 

processer som nu ska startas. 

– Vi vill hellre att de system som 

redan fi nns utnyttjas för att skapa mer 

likvärdighet. Det fi nns ju ingen politisk 

oenighet i strävan att skapa jämlik hälsa. 

Motståndet ligger i att det är krångligt 

och att det saknas ett sammanhållande 

hälsoraster.  ■

”Ur jämlikhetsperspektiv 
skulle jag uppskatta en mer 

humanistisk läkarvetenskap.”
 Olle Lundberg, ordförande Kommissionen för Jämlik Hälsa
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SIR MICHAEL 
MARMOT 
Sir Michael 
Marmot är 
professor i 
epidemiologi 
vid University 
College London. 
Han är författare 
till boken The 
Health Gap: the 
challenge of an 
unequal world 
(Bloomsbury: 
2015) och Status 
Syndrome: 
how your place 
on the social 
gradient directly 
affects your 
health (Blooms-
bury: 2004).

Professor 
Marmot är 
hedersdoktor 
vid 18 universitet, 
däribland Stock-
holms universi-
tet. Han har lett 
forskargrupper 
inom jämlik 
hälsa i över 
40 år.
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Regeringen fattar beslut kollektivt, 

de svenska departementen är små med 

fackexpertis, vi har en långtgående de-

centralisering och många aktörer, vilket 

i sig betyder att det lätt skapas isolerade 

silos. Egentligen har en sjukvårdsminis-

ter inte så mycket att säga till om.

Efter arbetet i kommissionen är det 

en specifi k sak som fi nns på Olle Lund-

bergs önskelista.

– Jag föreslår ett råd för jämlik hälsa 

som kopplar ihop forskning och politik. 

Vi måste kunna mästra både vetenskap-

ligt och politiskt tänkande. Det är svårt 

att samla kunskapen, just nu fi nns ingen 

statlig myndighet som gör det. Ett så-

dant råd skulle också kunna bistå med 

utvärderingar på lokal och regional nivå. 

I dag känner man ofta att man är rätt 

utlämnad ute i landet och har väldigt 

lite kontakt på nationell nivå. Under 

förra regeringen tillkom inspektions-

myndigheter, men enligt Olle Lundberg 

saknas stödet till verksamheterna. 

Kommissionens betänkande är 

nu ute på remissrunda, även hos SLS. 

– Vissa tycker att vi tydligare borde 

ha lyft grupper av individer, men vi har 

istället medvetet valt att lyfta livsske-

den. De första 2–3 åren i livet har trots 

allt den brantaste utvecklingskurvan. 

Vi har inte velat reducera människor 

till diagnoser.

– Jag hoppas vi har fyllt ett tomrum 

och på ett begripligt sätt beskrivit att 

förutsättningar för god hälsa påverkas 

av människors handlingsutrymme och 

möjligheter till goda levnadsvanor.

Samhället består av individer, men 

det samlade uttrycket för tillståndet är 

folkhälsa. 

– I kommissionen har vi lyft sam-

spelet mellan handlingsutrymmet på 

individnivå och det samhället kan 

bidra med. Motsättningen mellan in-

divid och samhälle är falsk. Individen 

och hennes val är alltid inbäddade i 

strukturen. Människor är samtidigt 

inte marionetter. Vi får inte reducera 

människor.

Michael Marmot är tydlig med att 

uppmärksamma att vi ofta, oavsett po-

litisk ståndpunkt, pratar om de fattiga 

som ”de andra”, som om det vore per-

soner som inte klarar sig själva. Och vi 

som pratar är högutbildade.

Folkhälsoansvaret kan vara individ-

fokuserat genom att samhället stöttar 

individen att göra rätt val, ta ”rätt” va-

ror från hyllorna eller så har man per-

spektivet att hela samhället måste göras 

om för att individerna inte ska bli offer. 

Enligt Olle Lundberg har vi inte råd att 

välja det ena eller det andra. Till exem-

pel när det gäller alkohol och tobak har 

det tagits beslut på samhällsnivå som 

påverkar individens val. 

– Klart det påverkar om du får mer 

eller mindre läsk och chips för samma 

summa pengar. Pris förändrar val och 

så småningom vanor och inställning. 

I en intervju med Olof Palme av 

David Frost 1969 sitter de i ett mörkt 

rum med varsin cigarett i handen och 

två askkoppar tillgängliga, minns Olle. 

– Fullständigt otänkbart i dag, 

medan man i dag provar vin i vart och 

vartannat tv-program istället. 

Vi pratar om läkares roll för jämlik 

hälsa. Olle Lundberg vill poängtera att 

även läkare behöver komma ihåg att det 

handlar om så mycket mer än om sjuk-

vård och levnadsvanor, även om hälsan 

är beroende av dessa. Man behöver se 

de större sammanhangen.

– Men jag kan tycka att läkare i 

större utsträckning skulle agera som 

talespersoner för att försvara vad barn 

behöver för att vara friska; boende, ut-

bildning – och naturligtvis att hälso- 

och sjukvården i sig inte bidrar till att 

skapa ojämlik hälsa. 

Olle Lundberg tittar bort mot tavlan 

av Abraham Bäck som hänger på väg-

gen mitt emot.

– Jag gillar Abraham Bäck holistiska 

ideal och syn på läkarvetenskapen. I vissa 

fall har specialiseringen gått så långt, för 

långt, så att människan glöms bort. Ur 

jämlikhetsperspektiv skulle jag uppskat-

ta en mer humanistisk läkarvetenskap.

Innan vi skiljs åt säger Olle Lund-

berg att mottot som Michael Marmot 

använde så fl itigt fungerar bra som ut-

gångspunkt: ”Do something, do more, do 

better.”  

Det var nämligen Olle som myntade 

begreppet när han jobbade med Michael 

Marmot.     ■

Det tidiga livet. Avgörande för stegen mot en mer jämlik hälsa är mer likvärdiga 
livsvillkor och möjlighet till god uppväxt och en bra utbildning.

LIVS-
OMRÅDEN 
AVGÖRANDE 
FÖR JÄMLIK 
HÄLSA

1.  Det tidiga 
livet.

2.  Kompetenser, 
kunskaper 
och utbildning. 

3.  Arbete, arbets-
förhållanden 
och arbets-
miljö.

4.  Inkomster 
och försörj-
ningsmöjlig-
heter.

5.  Boende och 
närmiljö. 

6. Levnadsvanor.
 7.  Kontroll, 

infl ytande och 
delaktighet.

7

Fo
to

: M
os

tp
ho

to



har aldrig upplevt  
något annat än krig.

SMS:a SYRIEN170 till 
729 80 och ge 170 kr.  
Det räcker exempelvis 
till akut läkarvård för  



SLS arbetar för att fl er läkare 
ska forska. Detta underlättas om 
blivande läkare tidigt under ut-
bildningen kommer i kontakt med 
pågående medicinsk forskning 
och ges möjlighet att själva delta 
praktiskt. SLS har därför inrättat 
ett stipendieprogram, Läkaresäll-
skapets introduktionsstipendium 
för medicinsk forskning, för att 
erbjuda intresserade studenter 
att under sommaruppehållet på 
heltid följa arbetet i en forskar-
grupp. Ansökningsperiod: 
15/1–15/3 2018. 

Mer info om SLS introduktions-
stipendium för medicinsk 
forskning kommer på www.sls.se

SLS sommar-
stipendier

SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING

UNGA LÄKARE

andidat- och underlä-
karföreningen är väldigt 
aktiv inom ämnet global 

hälsa och under vecka 
41 ordnade vi Global 

health week med många spännande 
aktiviteter på en del av våra lokal-
orter. Det blev en lyckad vecka med 
bland annat föreläsningar, fi lmvis-
ning och workshop. Nedan tipsar 
vi om ett kommande event vi ser 
mycket fram emot. 

Youth, Health and the Global Goals: 
Dialogue with Melinda Gates
SIGHT (Swedish Institute for Glo-
bal Health Transformation) vid KVA 
bjuder in studenter och andra intres-
serade till en afton där hållbarhets-
målen enligt Agenda 2030 står i fokus. 
För att uppfylla Agenda 2030 be-
höver vi samarbeta interdisciplinärt 
och över generationsgränser. Vi tar 

avstamp i den unga generationens 
tankar och diskuterar global 

hälsa och Agenda 2030 med 
bland andra blivande 

ekonomer, fi losofer och läkare. Huvud-
talare för kvällen är Melinda Gates 
från Bill & Melinda Gates Foundation. 
Hennes anförande följs av paneldis-
kussioner, interaktiva föreläsningar 
och mingel. Under kvällen sker även 
prisutdelning av SIGHT Award.  ■

Hur: Föreläsningar, Paneldiskussioner, 
prisutdelning och mingel.
Var: Kungl. Vetenskapsakademien
När: 15 november 18:00–20:00
Vilka: Swedish Institute for Global Health
Anmälan: www.facebook.com/SIGHT-
Sweden
Arrangörer: SIGHT, AIESEC, Effective 
Altruism at KTH, SU and SSE, Interna-
tional Federation of Medical Students 
Associations (IFMSA) Stockholm, Mother 
and Child Health Association (MACHA), 
Stockholm Association of International 
Affairs, Swedish Society of Medicine’s 
Student and Junior Doctor Section, 
Swedish Network for International 
Health (SNIH) and Swedish Organiza-
tion for Global Health (SOGH)

K
Global hälsa i fokus

STINA 
FREDRIKSSON 
Redaktör för SLS 
Kandidat- och 
underläkarföre-
ningens sidor 
i SLS aktuellt.

FÖR FRÅGOR, 
mejla KUF på 
ordf.kandidat@
sls.se
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Priser att söka
Kandidat- och underläkar-
föreningen delar varje år ut 
Asklepiospriset för att premiera 
unga forskare. Priset delas ut i två 
kategorier, ”Bästa projektarbete” 
samt ”Bästa vetenskapliga artikel”, 
och kan sökas av alla medlemmar 
i Kandidat- och underläkarföre-
ningen. Årets ansökningsperiod 
stängde 15 juni och ansökning-
arna var fl er än på länge. Vinnarna 
kommer att presenteras i slutet av 
2017. Missa inte nästa års ansök-
ningsperiod. Årets prisutdelning 
hålls den 19/12 på SLS.

Global hälsa engagerar stort. Studenter bjuds in till KVA för interdisciplinärt möte om global hälsa.
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The Swedish Global Health  
Research Conference 2018

Berzelius Symposium 98

18-19 April 2018 at Karolinska Institutet in Stockholm Sweden

The conference is organized by the Swedish Society of Medicine in cooperation with

Program &  Registration     www.sls.se/ globalhealth2018

Foto: Colourbox
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Årsmöte med Kandidat- och under-läkarföreningen, 
SLS hus i 

Stockholm



Forskande 
läkare behövs
I det här numret av SLS aktuellt vill vi ägna oss lite extra 
åt forskning. Forskande läkare behövs för att knyta samman 
utvecklande, vetenskaplig forskning med dagens sjukvård. 

Egentligen är jag helt fel person att skriva denna text då jag 
själv inte deltagit i forskande projekt mer än absolut minimum, 
det vill säga under examensarbetesterminen. På något vis 
har studiesociala aktiviteter och livet i övrigt gjort att jag inte 
”har tid”. Men självklart har jag tid, egentligen handlar det nog 
mer om att jag inte vågat och att vägen till att hitta ett projekt 
många gånger är slumpartad. 

Här bredvid har vi intervjuat två unga läkare som hittat rätt 
och i ärlighetens namn är jag nästan lite avundsjuk. När mina 
kollegor har forskningstid jobbar jag över på akuten och intalar 
mig själv att jag ”i alla fall blir en bra kliniker”, vilket såklart 
är tomt försvar. Forskning och klinik går hand i hand. Som 
forskande läkare är du med och bidrar till utveckling av kliniken 
samt skärper ditt kritiska tänkande, något som behövs, inte 
minst i dagens samhälle. Tänk vilken ynnest att, på arbetstid, 
få fördjupa sig i ett ämne du verkligen brinner för och med-
verka till ny kunskap som kan komma många till gagn. 

Självklart är det mycket slit också, men jag har ännu 
inte träffat någon forskare som inte älskar att prata om det 
hen forskar på. Så, ta tillfället i akt när du har en föreläsare, 
handledare eller äldre kollega som forskar och fråga om just 
den forskningen. Troligtvis får du ett spännande svar. Kanske 
hittar du även ett projekt som saknar medarbetare och 
plötsligt öppnar sig en möjlighet att delta.  

Stina Fredriksson
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CHRISTINE 
TAKAMI LAGEBORN, 
tog läkarexamen juni 2017 
från Karolinska Institutet 

Vad forskar du om och varför valde du 
just det? 

– Jag forskar om självmord och mental hälsa 
hos universitetsstuderande. Jag mötte i mitt tidigare jobb som 
journalist anhöriga till unga som tagit sina liv och deras berättel-
ser berörde mig djupt. Så det här är ett ämne som ligger mig 
varmt om hjärtat att forska om. 

Vad är det mest givande med att forska?
– Framför allt alla intressanta möten och diskussioner med 

människor i forskarvärlden, men också att det är både kreativt 
och intellektuellt utmanande, och att jag får ägna mig så mycket 
mer åt skrivande än om jag endast hade jobbat kliniskt.

FELIX SELLBERG, 
läkarstudent termin 10 
Uppsala universitet 

Vad forskar du om och hur hittade du 
just det projektet? 

– Jag doktorerar inom immunologi och stude-
rar de biologiska mekanismerna bakom en poly-

mer som upptäcktes av kemister på Ångströmlaboratoriet. När 
jag skulle börja doktorera fanns fl era förslag på projekt, men 
detta verkade mest intressant. Eftersom mekanismen är okänd 
kräver projektet kreativitet och ihärdighet, men i utbyte får jag 
frihet att designa försöken själv. Sedan får resultaten vägleda 
och jag måste vara beredd på att släppa mina hypoteser när 
något inte stämmer.

Vad var det som fi ck dig att börja forska? 
– Nyfi kenhet, under termin tre berättade en föreläsare om 

möjligheten att göra sitt projektarbete i förtid. Efter den första 
sommaren på labbet fi ck jag blodad tand och sen har det rullat på.

Hallå där ... unga forskare
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Hennerlöfska fonden är en stipendiefond för medicinstudenter från 
Karolinska Institutet och universiteten i Uppsala och Lund. Fonden de-
lar ut stipendier till medicinstuderande eller medicine kandidater som 

har ekonomiska svårigheter. Läkaresällskapet prioriterar sökande 
som avsatt tid för forskningsarbete, vilket har förhindrat studierna.
Ansökan lämnas in senast 15/1 varje år. Läs mer på www.sls.se

MISSA INTE ATT SÖKA PENGAR SENAST 15 JANUARI 



atient först, eftersom det driver allt det andra 
jag gör, svarar Sara Riggare, utsedd till en av 
Sveriges tio mest infl ytelserika inom life science. 
Hon är forskare på centrum för hälsoinformatik 
vid KI, där hon forskar på Parkinsons sjukdom 
och olika aspekter på patientmedverkan, egen-
vård och självregistrering (”quantifi ed self”).

– Men jag är också social entreprenör som 
driver initiativ som försöker ändra på saker 
som brister när det gäller patienters möjlighe-
ter att medverka. 

Numera registrerar inte Sara sina symptom 
som i början av det självregistreringsprojekt 
hon startade för 8 år sedan.

Hur började du registrera hälsodata?
– Jag kom i kontakt med webbplatsen 

PatientsLikeMe, en patientgemenskap på nätet 
där man kunde fylla i sina egna hälsodata och 
jämföra med andras. Jag blev fascinerad och tog 
min sammanställning av data till min neuro-

log, som lyckligtvis 
blev intresserad, 
svarar hon.

Som ingenjör 
blev Sara intres-
serad av själva me-
todiken – och var 
kanske inte jätte-
imponerad. Men 

idén var god, så hon bestämde sig för att ut-
veckla den. Saras självregistrering gör att hon 
inte behöver träffa sin neurolog särskilt ofta.

– Jag har hälsomässigt nått så mycket läng-
re än jag kunde ana var möjligt.

Vad händer i mötet mellan läkaren och 
den ”upplysta vårdkonsumenten”?

– Som patient har jag väldigt lite kontroll 
över mötet (nu pratar hon inte om neurolo-
gen). Jag vet att läkare kan känna sig hotade 
av min kunskap och då måste jag avsiktligt 
dölja den. Kommer vi som patienter fel och 
läkaren känner sig hotad, går det inte att 
reparera. Jag måste helt enkelt vara extremt 
läkarcentrerad för att läsa av hur mycket jag 

kan berätta. Känna efter hur läkaren vill att 
jag ska vara.

Hur kan kronikers systematiskt insamla-
de individuella hälsodata vara till nytta för 
deras egen hälsa, forskningen och vården?

– Det fi nns massor av möjligheter om pa-
tienten är med. Det visar sig ofta att det som 
vården eller forskningen tycker är viktigt säl-
lan är det patienten tycker är angeläget. Det 
fanns en makt-obalans när patienten inte hade 
tillgång till kunskap. Nu fi nns den kunskapen 
tillgänglig, bokstavligen i våra fi ckor, och det 
kommer att förändra obalansen.

Du har pratat om ett Ikea för hälsa?
– Vad jag syftat på är att inom vården skulle 

man precis som på Ikea kunna konstatera att 
det fi nns olika behovsnivåer av delaktighet. Du 
kan beställa dina platta paket på nätet och göra 
allting själv, eller du kan besöka varuhuset, 
men få varan hemkörd – eller du kan få hjälp 
med det mesta inklusive montering hemma, men 
alla tre nivåer utgår utifrån samma it-system.

– Jag tror man har tänkt fel när det gäller 
it-system för vården. Man har i första hand 
tänkt sig vårdpersonalen som användare, istäl-
let för patienten som användare. Det allra vik-
tigaste för hälso- och sjukvården är att bjuda 
in patienterna, lyssna till dem. Jag menar, 
hur mycket kostar det att inte ta 
tillvara den nya tekniken och 
involvera patienterna?

Vad är ditt viktigaste 
råd till läkare när det 
gäller digitalisering och 
den nya tekniken?

– Sluta för guds skull 
att säga till patienterna 
att de inte ska googla. 
Det gör de i alla 
fall. Så du har bara 
tappat i förtroende 
om du säger det. Ge 
dem istället råd hur 
de ska googla. ■
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PATIENTPERSPEKTIV
SARA RIGGARE OM PATIENTEN & TEKNIKEN

”Kunskapen fi nns 
bokstavligen i våra 
fi ckor. Det kommer 
att förändra 
maktbalansen.”

... Sara Riggare: Du har egentligen många titlar; forskare, entreprenör, 
rådgivare, mamma, patient, ingenjör … vilken titel kommer först?

Text Ulrica Segersten Foto Anders Leines

Hallå där ...

P
SARA 
RIGGARE
Titlar: Civ.ing.
och doktorand.
Forskar kring:
Patienters med-
verkan i utform-
ning av vård.
Uppdrag: Råd-
givare till World 
Parkinson Coali-
tion, ledamot av
Läkemedelsver-
kets insynsråd, 
ledamot av Rådet 
för bättre läke-
medelsanvänd-
ning (CBL-rådet), 
ledamot av reger-
ingens råd för life 
science och sitter 
med i British 
Medical Journals 
patientpanel, 
samt är en av
grundarna till den 
svenska delen
till Quantifi ed
Self-rörelsen.
Bloggar:gg
Se riggare.se 
”Not patient but 
im-patient”.



T-DOC
Flöde av steril utrustning för maximal patientsä-

kerhet. Med T-DOC och ett stort utbud av lös-

ningar för sterilgodshantering får du förstklassig 

spårbarhet för instrument och endoskop hela 

vägen till patienten.

INSIGHT
INSIGHT är ett säkert och strukturerat patientfl ödes-

verktyg som förbättrar samordningen och kommunika-

tionen på sjukhuset. Det garanterar att patienten får 

en konsekvent och strukturerad sjukhusvistelse, hela 

vägen från ankomsten på sjukhuset till utskrivningen.

Getinge Integrated Workfl ow Solutions:
TEGRIS

TEGRIS ger full kontroll över operationssalen. 

Med ett enda verktyg kopplas uppspelning, 

inspelning och sändning av videomaterial 

samman för full kontroll över informationen 

och utrustningen i hybridoperationssalen.

Sedan 1904
Getinge etablerades 1904 i samhället 

med samma namn, och har fl er än 

15 000 anställda med verksamhet 

i över 40 länder. 

It-lösningar som i realtid hanterar både patientfl öden, 
OR-lösningar och steril utrustning ger patienterna en mer 
sammanhållen vårdupplevelse. 

Läs mer om Getinge IWS här: 
www.getinge.com/sv/losningar/

losningar-for-integrerade-arbetsfl oden

FÖR EN BÄTTRE 
VÅRDUPPLEVELSE

Koll på fl öden

et säger Niels Madsen, Business 

Manager för Getinge Integrated 

Workfl ow Solutions. 

Utan ett integrerat system går det 

i dag mycket tid till planeringen inför opera-

tioner. Inte minst på svenska sjukhus är det 

en stor utmaning att använda operationssjuk-

sköterskornas eller barnmorskornas tid på 

ett effektivt sätt. 

– Realtidsinformation genom livebilder gör 

det möjligt att får överblick över tillgänglig 

personalen och var patientenerna fi nns för till-

fället och hanteringen av steriliserade instru-

ment kan automatiseras säger Niels Madsen.

– I en ideal värld går en planerad opera-

tion enligt schema, utan avbrott, men alla vet 

att det oftast inte ser ut så i verkligheten. 

Och när något i kedjan blir fördröjt utlöser 

det en dyr dominoeffekt som får konsekvenser 

för personal, tillgång på operationssalar, in-

strument och patienter, säger Niels Madsen.

Fungerar kedjan däremot tack vare över-

sikt och transparens, kan alla koncentrera 

sig på det de är bäst på och det fi nns tid till 

de patientnära aktiviteterna.

– Jag tror våra system kan spara 20 pro-

cent av svinnet som beror på kommunika-

tionsbrister och genom ökad utnyttjandegrad 

av befi ntliga resurser.

… Getinge är en global leverantör av 

innovativa lösningar för operationssalar, 

intensivvårdsenheter, sterilcentraler samt 

företag och institutioner inom hälso- och 

sjukvård och farmaceutisk industri? 

Personliga erfarenheter och nära samar-

bete med kliniska experter, vårdpersonal 

och specialister inom medicinteknik gör 

det möjligt för Getinge att bidra till en 

förbättrad vardag.

Visste du att ...

D

All väntetid på sjukhus, avlysta eller framfl yttade operationer skapar förseningskedjor och 

dåligt utnyttjande av operationssalar, instrument och personal. ”Det kan vi lösa genom att 

skapa transparens och överblick i realtid, säger Niels Madsen, Getinge.

Jag måste ha det 
mest spännande 
jobbet just nu, 

konstaterar Niels Madsen, 
som besöker svenska sjukhus 
ett par gånger per månad.

– Min känsla är att de 
svenska sjukhusen vill opti-
mera sina befi ntliga resurser. 
De fokuserar inte på att re-
ducera antalet med arbetare, 
utan på hur de 
kan använda sina 
befi ntliga resurser 
på bästa tänk bara 
sätt.

Det fi nns fl era goda exempel i Danmark 

som visar vinsten med Integrated Work-

fl ow Solutions från Getinge, och drygt 

60 sjukhus använder T-DOC i Sverige.
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GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION Mitt yrke står och faller 

med min förmåga att skapa tillit.
Valdemar Erling, överläkare vid Medicinkliniken, 

Kungälvs sjukhus, vid Etikdagen på SLS 29 september 2017”
”

 

Den statliga styrningen behöver bli mer övergripande och
staten och landstingen behöver samråda om olika insatser för 
en kunskapsbaserad och jämlik vård.

– SLS delar utredningens uppfattning om att den statliga styr-
ningen behöver bli mer övergripande och att staten och landstingen

behöver samråda om olika insatser för en kunskapsbaserad och jäm-
lik vård, säger Stefan Lindgren, Läkaresällskapets ordförande. Men 
anser att det behöver uttryckas tydligare i förslagen och rekommen-
dationerna att professionerna ska involveras i detta arbete.

Remissvar från SLS
Kunskapsstödsutredningens betänkande Kunskapsbaserad och jämlik vård (SOU 2017:48)

Läkaresällskapets språkvårdskommitté 
har mottagit det sorgliga beskedet att 
vår ledamot Hans Nyman gått ur tiden. 
Med pedagogisk kompetens och kunska-
per i latin har han under alla år varit en 
ovärderlig tillgång i våra diskussioner om 
ordval i det medicinska språket. Som lä-
rare för medicinska sekreterare har han 

bidragit till ett vårdat dokumentationsspråk. Hans humoristis-
ka, sakkunniga och kloka inlägg har alltid varit en glädjekälla 
för oss. Det är med stor sorg vi nu ser hans stol stå tom.

Magnus Fogelberg, ordförande, SLS kommitté för 
medicinsk språkvård

Johan Killander (1928–2017) var 
en pionjär inom klinisk kemi. Han dis-
puterade i Uppsala. Efter tre år vid 
Rockefeller Institute i New York tillträdde 
han överläkartjänsten i klinisk kemi vid 
Centrallasarettet i Västerås. Senare tog 
han över ansvaret för den kliniska kemin 
vid Danderyds sjukhus. Med omsorg 

och diskretion skötte han mellan 1984 och 2007 uppdraget 
som inspektor för Läkaresällskapets understödsfonder, som 
bla delar ut medel till läkare i behov av ekonomisk hjälp, och 
till änkor eller barn till avlidna läkare. Med åren kunde Johan 
också ägna mer tid åt sitt intresse för medicinens historia, 
1991–2000 som sekreterare i Sektionen för Medicinens his-
toria och därefter som ordförande till 2006. Johan Killander 
utsågs 2005 till hedersledamot i Läkaresällskapet och 2008 
tilldelades han 200-årsmedaljen för sina mångåriga insatser.

Vi sörjer och saknar en god vän och kollega, som genom 
sitt långa liv personifi erade Läkaresällskapets engagemang 
för att utveckla den svenska hälso- och sjukvården.

Kerstin Hulter Åsberg, Inspektor för understödsfonderna

Hans Nyman 

Johan Killander

Till minne av Hedersledamot

Till minne av Hedersledamot

Ny hovmästare i SLS restaurang

Seminarium om riktade hälsosamtal. 
Kl. 9–15 på SLS. Arrangörer: Läkaresällskapet och nätverket Hälsofrämjande 
hälso- och sjukvård. Anmälan & information: lilian.lindberg@sls.se
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Utan förståelse för människan är det svårt att bota, lindra och trösta. 
Rolf Ahlzén, psykiater vid öppenvårdspsykiatrimottagningen i Karlstad, får 
Läkaresällskapets etikpris i år. Han har genom långvarigt engagemang och 
idogt arbete för de etiska frågorna i hälso- och sjukvården stimulerat till de-
batt, utbildning och samtal mellan kollegor, väckt intresse för etikfrågorna 
i olika sammanhang samt blivit en förebild för många. Priset delas ut på 
Svenska Läkaresällskapet den 14 november. 

Etikpriset för idogt arbete

Hard Choices in Nordic Health Care 2.0 är en konferens om svåra val 
i hälso- och sjukvården med fokus på viktiga frågor vid prioriteringar.
Vilka är medicinens mål? Ska vården styras av behov eller efterfrågan? 
Spelar ålder någon roll vid prioriteringar? Vad är ett liv värt? Vem ska fatta 
prioriteringsbesluten? Frågorna diskuteras ur medicinskt, fi losofi skt och 
etiskt perspektiv.
 
Tid: måndag den 20 november 2017
Plats: Svenska Läkaresällskapet, Stockholm
Arrangörer: Nordic Committee on Bioethics i samarbete med Svenska 
Läkaresällskapet
 
Mötet hålls på engelska och är kostnadsfritt. Mer info och anmälan: 
www.nordforsk.org/en/events/hard-choices-in-nordic-health-care-2.0

Tack och lycka till Anna Benediktsson, som slutar efter tio år som 
hovmästare i SLS restaurang. Välkommen till Irene Almqvist som nu tar över!

VÅRDENS SVÅRA VAL



Den nya delegationen ska arbeta med kvalitetsfrågor inom hälso- 
och sjukvården i vid mening. Därmed är samtliga SLS kärnvärden
representerade i permanenta delegationer. Karin Pukk Härenstam, 
barnläkare på Astrid Lindgrens Barnsjukhus, har utsetts till t f ordf. 
och kommer att utforma delegationens organisation och arbetsformer 

i dialog med de befi ntliga kommittéerna. Utgångspunkten för arbetet 
kommer att vara att lyfta det professionella perspektivet på kvalitet
inom hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på kvalitet och nytta 
för patienten och samhället. Se www.sls.se

Ny delegation på Svenska Läkaresällskapet
SLS Fullmäktige beslutade i maj 2017 om att inrätta en ny delegation för medicinsk kvalitet

KONST & LÄKEKONST
21 november 2017 kl 18.00 

Vem var egentligen 
Charles Emil Hagdahl?

Doktor Hagdahl är knappast 
känd som en framstående läkare. 
Hans rykte vilar på det faktum att 
han är författare till den berömda 
kokboken, Kok-konsten som 
vetenskap och konst. Den kom 
ut 1879 och blev omedelbart en 
succé. Heidenstam förklarade 
lyriskt att ”vad Goethe är för 
tyskarnas diktkonst är Hagdahl 
för vår kokkonst.” Kokboken är 

visserligen fylld med recept, men dess storhet ligger i att 
läsaren också kan glädjas åt kulturhistoriska utvikningar, syn-
punkter på matsmältningens betydelse och råd i hälsofrågor. 
Kokboken är helt enkelt utomordentligt rolig.

Men Hagdahl var inte bara kokboksgigant. Han var en 
intellektuell mångsysslare – fattigläkare, utredare av fängel-
sevården i Europa, radikal lantbrukare, konstmecenat och, 
inte minst, museigrundare. Vi hoppas kunna ge en roande 
och heltäckande bild av denne mångsidige man som ansåg 
att en god kock också var ”den läkare, som grundligt botar 
åtminstone två dödliga sjukdomar ...”. 

Viveka Adelswärd, författare, prof em i kommunikation, 
Linköpings universitet, ledamot i Hagdahlsakademien
Stefan Hammenbeck, konsthistoriker, museiman, fi l dr h.c. 
Linköpings universitet, sekreterare i Hagdahlsakademien.

SLS arbetar vidare med frågan om att 
medlemskap för läkare i Svenska Läkare-
sällskapets sektioner även kommer att 
innebära medlemskap i SLS.

På Fullmäktige 2017 presenterade Nämnden en avsiktsförklaring om att 
till Fullmäktige 2018 lägga fram ett förändringsförslag som innebär att sek-
tionernas koppling till SLS stärks. Förslaget ska tydliggöra att det är sektio-
nerna som utgör medlemsbasen i organisationen SLS – och att medlemskap 
i en sektion för läkare även innebär att man blir en del i moderföreningen 
SLS. Det främsta skälet är att stärka organisationsdemokratin inom SLS.
 
En arbetsgrupp inom SLS ansvarar för att bereda frågan inför beslut på 
Fullmäktige nästa år. Förändringen föreslås träda i kraft den 1 juli 2018. 
Arbetet utgår från diskussionen på årets fullmäktige, att medlemskapet ska 
bäras av sektionerna och att de tar med sig de medlemmar som är läkare in 
i SLS. Individuellt medlemskap i SLS kommer då inte att vara möjligt för 
ST-/specialistläkare, utan måste gå via respektive sektion. Sektioner som 
inte vill vara en del av SLS, blir fristående föreningar med egna medlemmar, 
medan de som fortsatt vill vara en del av organisationen stärker SLS med 
sina läkarmedlemmar.
 
Det första steget i detta arbete är en enkät som har skickats till 
ordförande i samtliga SLS sektioner. De bra och konstruktiva svar som vi 
har fått in kommer att ligga till grund för det fortsatta arbetet. Utifrån sva-
ren får vi också reda på i hur hög grad sektionernas styrelser önskar hjälp 
med administrativa uppgifter, till exempel hantering av register och 
medlemsavgifter. Hittills har 57 av 69 sektioner svarat på enkäten.
 
Nästa steg är att sektionernas ordförande kommer att kontaktas av 
representanter i SLS nämnd för att kunna ge och få ytterligare information.
 
För arbetsgruppen, Per Johansson och Eva Kenne

20 februari 2018 kl 18.00 

Läkarrollen i litteraturen
Läkare framstår inte sällan som centralgestalter i skönlit-
teraturen. Varför fi ck läkaren en så framträdande roll från 
1800-talet? Hur beskrevs läkaren under antiken och hur för-
ändrades läkaren som litterär gestalt fram till våra dagar? 
Dessa frågor diskuteras i kvällens program med Nils 
Sjöstrand, Lars Sjöstrand, Carl Lindgren och Kerstin 
Hulter Åsberg, moderator.

29

Starkare koppling 
mellan SLS och sektionerna
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GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

Ansökan om 
forskningsmedel 
från SLS och specialfonderna1/12–1/2

Kulturarenan är en samlingsplats för kulturupplevelser 
online för dig som inte kan ta dig till scenerna. Målgrupper är 
sjuka, närstående och vårdpersonal, men även andra indivi-
der och grupper som behöver stöd. Här fi nns även ett inne-
håll för vårdpersonal som vill fördjupa dig i vad kulturen kan 
betyda i vårdsituationen, vilka stöd det fi nns i forskningen, 
eller vilka aktiviteter och samarbeten man kan hitta på.

Det är en mänsklig rättighet att ”fritt delta i samhällets 
kulturella liv, att njuta av konst samt att få ta del av vetenska-
pens framsteg och dess förmåner” (FN, artikel 27).

Kulturarenan slussar dig huvudsakligen vidare till konst-
närligt innehåll hos bl a Konserthuset, Stockholm, Göteborgs 
symfoniker, Musik syd, DLA play, Dramaten, S:ta Katharina 
stiftelsen, Play UR, SVT play, Öppet arkiv, samt enstaka pro-
duktioner hos andra kulturskapare.

Kulturarenan administreras av Betaniastiftelsen i samver-
kan med kultur- och vårdaktörer över hela landet. Tjänsten 
bygger på ett treårigt utvecklingsarbete om ökad tillgång till 
kultur i vårdmiljöer genom digital förmedling samt samverkan 
mellan kompetenser inom vård, kultur och teknik. Arbetet har 
drivits av Piteå kommun/Studio Acusticum tillsammans med 
Norrbottens läns landsting och Betaniastiftelsen med stöd 
från Kulturrådet. 

Kultur har stor betydelse för en meningsfull tillvaro. 
Genom kulturen får vi fatt på tankar om identitet, människo-
syn och livsfrågor. Kulturen kan för många också vara ett 
existentiellt stöd. Genom att låta konst och kultur ta plats 
även inom e-hälsa, visar vi på en helhetssyn på människan. 
Med en online-tjänst som är tillgänglig dygnet runt erbjuder 
vi genom Kulturarenan en slags kulturgaranti, vilket rimmar 
bra med uppdraget om personcentrerad vård.
Se kulturarenan.se/

Kontaktperson: Johan Sundelöf, programchef,
johan.sundelof@betaniastiftelsen.nu

KULTURARENAN, som administreras av Betaniastiftelsen, 
är en samlingsplats för kultur online för sjuka, närstående 
och vårdpersonal.

KULTUR DÄR DU ÄR, 
NÄR DU BEHÖVER DEN

Foto: Jan-O
lav W
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Seldingersällskapet har i samarbete med 
Svenska Läkaresällskapet utarbetat en mål-
beskrivning och en process för att kvalitets-
säkra kunskapsnivån hos interventionella 
radiologer verksamma i Sverige, vilket innebär 
att man numera kan bli Svensk Certifi erad 
Interventionell Radiolog (SCIR). 

Den nya certifi eringen harmonierar väl med de europeiska utbildnings-
målen för Interventionell radiologi, som är en egen specialitet i många 
andra europeiska länder och USA. Denna certifi eringsprocess är det första 
exemplet på att läkarprofessionen har tagit initiativet till att kvalitetssäkra 
en medicinsk kompetens i Sverige, säger Torbjörn Ledin från SLS. 

Certifiering av Vaskulär 
och Interventionell Radiologi 

Sök pengar ur Erik Sjögrens fond

Foto: iStockphoto

Lider du av cancer, barnförlamning eller reumatisk sjukdom och
kommer från Västmanland? Då kan du söka pengar ur Erik Sjögrens fond. 
Fonden har till ändamål att dela ut understöd för beredande av vård inom Väst-
manlands län av personer som lider av cancer, barnförlamning eller reumatiska 
sjukdomar. (Ingen speciell blankett, personligt brev och läkarintyg krävs).
Sista ansökningsdag är 1 december.

Läkaresällskapet har sedan 2011 på uppdrag 
av Socialstyrelsen arbetat med att implementera 
de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande arbete 
genom Levnadsvaneprojektet. Ytterligare ett konkret resultat av detta arbete 
är den folder med råd och tips i arbetet med levnadsvanor vid psykisk ohälsa 
som nu kommit i en omarbetad andra upplaga. Mer info: www.sls.se

Kunskapen om olika sjukdomsmekanismer 
har ökat, och teknisk utveckling har möjliggjort 
allt mer avancerad diagnostik och behandling. 
Antibiotika, hormoner, cellgifter och andra 
läkemedel har medfört ett dramatiskt 
förändrat sjukdomspanorama. Skriven av Gudrun Nyberg.

Medicinhistorisk bok om 
den moderna medicinen

t 

un Nyberg

Fo
to

: C
ar

ls
so

n 
Bo

kf
ör

la
g

Årshögtid. Prisutdelning och ordförandes 
högtidsföreläsning. ”Långsiktig kompetensför-
sörjning i en föränderlig hälso- och sjukvård.”14/11

Levnadsvanearbete 
vid psykisk ohälsa
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Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga 
och professionella organisation. Vårt syfte är att verka för förbätt-
rad hälsa och sjukvård i samhället. Vad kostar det att bli med-
lem? 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. 
Välkommen som medlem! Mer info: www.sls.se/medlemmar

Professionens röst blir starkare 
tack vare dig som medlem!

Söker du lokal för möte eller fest? Kontakta Gunilla Eng, 
gunilla.eng@sls.se, 08-440 88 85, för visning/bokning, eller Irene 
Almqvist, 08-411 60 50, bokning@restaurang-lakaresallskapet.
se, för menyförslag/festoffert. Efter Tisdagsdebatterna och 
Konst & Läkekonst fi nns möjlighet att mingla och äta en lättare 
middag. Pris: 150 kr/person (exkl dryck). Föranmälan görs till 
SLS restaurang, 08-411 60 50.

Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse kan sökas 
t.o.m. 31/5 2018 

SLS KALENDARIUM

På 
www.sls.se fi nns allt om kommande 
program

venska Läkaresällskapet är given remiss-
instans när det gäller lagstiftningsförslag 
och reformer på hälso- och sjukvårdsom-
rådet. Vi besvarar runt 30 remisser per år. 

Majoriteten av remisserna skickar vi först på intern-
remiss till berörda vetenskapliga sektioner och delega-
tioner/kommittéer. Remisserna är ett utmärkt sätt att 
kanalisera SLS, sektionernas och läkarkårens uppfatt-
ning i angelägna frågor och att påverka. Genom att 
lämna remissyttranden bidrar vi till ett öppet samhälle 
och ökad kvalitet i de offentliga besluten. 

En av de viktigare remisserna SLS besvarat denna höst 
är Kunskapsstödsutredningens betänkande Kunskaps-
baserad och jämlik vård (SOU 2017:48). Betänkandet 
innehåller en rad förslag som SLS välkomnar. Det 
gäller bland annat att nationella riktlinjer fortsatt ska 
vara vägledande och inte obligatoriska, att den statliga 
styrningen ska bli mer övergripande och att professio-
nerna ska involveras mer i samråd och samverkan. 

Samtidigt avstyrker vi utredningens förslag om att 
upphäva lagen om läkemedelskommittéer och att in-
rätta ett nytt kansli i Regeringskansliet för kunskaps-
baserad och jämlik vård. SLS riktar också kritik mot 
termen kunskapsstyrning, som vi menar är obsolet 
och bör utrangeras. För det första ger det intryck av 
att kunskap går att styra eller styra med – när det enda 
man kan göra är att stimulera kunskapsbildnings-
processer. För det andra signalerar det ett top-down-
perspektiv och att kunskap är något som utvecklas 
och fi nns på central nivå – när i själva verket 
forskning och kunskapsutveckling sker 
genom professionerna i verksamheterna. 
I vårt yttrande har vi föreslagit att man i 
lagstiftning och andra sammanhang kon-
sekvent använder kunskapsstöd som det 
centrala begreppet. 

I och med remissvaret ligger nu 
våra synpunkter väl synliga 
på bordet när regeringen ska 
skriva en proposition på 
betänkandet. 

Per Johansson, 
kanslichef på SLS 
Tel. 08-440 88 88, 
per.johansson@sls.se

S
Man kan inte 
styra med kunskap

13/11 Seminarium om 
riktade hälsosamtal på SLS. 
14/11 Årshögtid på SLS: 
Prisutdelning och föreläsning 
av Stefan Lindgren. ”Lång-
siktig kompetensförsörjning 
i en föränderlig hälso- och 
sjukvård”
20/11 Konferens: ”Hard 
Choices in Nordic Health Care 
2.0” – nordisk prioriterings-
etikkonferens på SLS
21/11 Konst & Läkekonst: 
Vem var egentligen Charles 
Emil Hagdahl? Viveka Adel-
swärd, Stefan Hammenbeck
27/11 BZ 97 Den uppkopp-
lade barnhjärnan
28/11 Alkohol, våld och 
hälsa – en utmaning för vården 
och samhället
1/12 Ansökan till 
Erik Sjögrens fond
1/12 2017–1/2 2018 
Ansökan om forskningsmedel 
från SLS och specialfonderna
5/12 Julfi ka för nyanlända 
läkare
9/12 Årsmöte för Kandidat- 
och underläkarföreningen
12/12 Föredrag med 
Peter Aspelin. Julsupé
19/12 Asklepiospris-
utdelning

2018
15/1–15/3 Ansökan 
SLS sommar stipendier 
15/1 Ansökan till 
Hennerlöfska fonden 
25/1 Workshop 3: The role 
of research and development 
in shaping tomorrow’s health 
care, SLS-KVA på KVA 
5/2 Preventionsdag på SLS
20/2 Konst & Läkekonst: 
Läkarrollen i litteraturen
1/3 Sista dag för att nomi-
nera mottagare av SLS 
vetenskapliga priser och 
sista dag för ansökan ur 
understödsfonderna
6/3 Konst & Läkekonst: 
Spanska sjukans historia 
15/3 Sista dag för 
motioner till fullmäktige
10/4 Konst & Läkekonst: 
Vänster eller höger?
Matz Larsson, Stephan 
Rössner
18–19/4 The Swedish 
Global Health Research 
Conference 2018
26/4 Translationella 
forskningssymposiet 
på SLS
15/5 Fullmäktige på SLS
15/5–15/6 Bidrag till 
Asklepiospriset

är något som utvecklas 
när i själva verket 
eckling sker
ksamheterna. 
agit att man i
manhang kon-
stöd som det

er nu
a 
ka 



TECENTRIQ®

NY CANCERIMMUNTERAPI 
SOM KAN GES OAVSETT 

PD-L1 STATUS

Första PD-L1 hämmaren för behandling av NSCLC och urinblåsecancer

Indikationer
TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad
eller metastaserad icke-småcellig lungcancer (NSCLC) efter tidigare behandling med kemoterapi.
Patienter med EGFR-aktiverande mutationer eller ALK-positiva tumörmutationer bör också ha
fått målstyrd behandling innan de behandlas med TECENTRIQ.

TECENTRIQ i monoterapi är indicerat för behandling av vuxna patienter med lokalt avancerad
eller metastaserad urotelialt carcinom (UC) efter tidigare behandling med platinuminnehållande
kemoterapi, eller då cisplatin inte anses lämpligt.

Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. Detta kommer att göra det möjligt att snabbt identifiera 
ny säkerhetsinformation. Hälso-och sjukvårdspersonal uppmanas att rapportera varje misstänkt biverkning. 
Rapporteringen ska göras till Läkemedelsverket www.lakemedelsverket.se eller direkt till Roche på  
sverige.safety@roche.com eller via telefon 08-726 12 00.

TECENTRIQ® (atezolizumab), PD-L1 hämmare, L01XC. (Rx, EF)
Kontraindikationer: Överkänslighet mot atezolizumab eller mot något hjälpämne i läkemedlet.
Varningar och försiktighet: Immunrelaterade biverkningar: kan inträffa efter den sista dosen
atezolizumab. Baserat på biverkningens svårighetsgrad bör atezolizumab sättas ut och
kortikosteroider administreras. Dosering: Fast dos 1200 mg i.v var tredje vecka. Initial infusion måste 
administreras under 60 minuter. Om första infusionen tolereras väl kan följande infusioner ges under  
30 minuter. Förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska, lösning 1200 mg atezolizumab. Senaste 
produktresumé uppdaterad 2017-09-21. För fullständig information se www.fass.se

Roche AB, 08-726 12 00, www.roche.se
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