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 Jonas Ekström blev verksamhetschef som 29-åring, samtidigt som han gjorde  
 sin ST-utbildning. – I offentlig verksamhet fi nns ofta en rädsla för att vara chef. 
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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 25 miljoner kronor i 
forskningsanslag och resebidrag. 

VETENSKAP

SLS 
KÄRNVÄRDEN
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Tillsammans med de vetenskapliga 
sektionerna samt kommittéerna 
för säker vård, medicinsk kvalitet, 
medicinsk språkvård, e-hälsa, 
läkemedelsfrågor, global hälsa och 
prevention arbetar SLS med över-
gripande kvalitets- och säkerhets-
frågor inom hälso- och sjukvården. 

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.
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LS Fullmäktige uttalade 
starkt stöd för vårt proaktiva 
agerande för utvecklingen 
av svensk hälso- och sjukvård 
och det medicinska kun-

skapssamhället. Beslut togs om inrättande 
av en ny delegation för medicinsk kvalitet, 
något som jag är övertygad om ytterligare 
stärker vår röst när det gäller övergripande 
frågor om kvalitet, ledning, jämställdhet 
och prioriteringar inom hälso- och sjuk-
vården. Dessutom diskuterades bland annat 
arbetet med ett idépolitiskt program samt 
sektionernas och sektionsmedlemmarnas 
koppling till SLS. Nästa steg blir att öka 
vårt internationella engagemang.

Det är glädjande att vi beviljats pengar 
från Socialstyrelsen för det professions över-
gripande projektet om Personcentrerad 
vård. Det anknyter till våra övriga ut-
bildningsinriktade skrifter om Team-

arbete och Förbättringsarbete samt 
Patient säker vård. Det först-
nämnda är nyligen reviderat 
och dessutom utkommer inom 
kort en engelsk språkig version. 

Arbetet med Personcentre-
rad vård inleds i mitten av 
maj, i samverkan med 
företrädare för övriga 
vårdprofessioner.

I slutet av maj ser 
vi fram emot Jens 
Schollins förslag an-
gående introduktio-
nen till anställning 
som ST-läkare i 
Sverige. Det är min 
förhoppning att det 
ska tas emot väl och 
att en ny svensk 

grundutbildning av läkare därmed inom 
kort ska kunna beslutas av Riksdagen. 
Tyvärr blir samtidigt nya hot mot kvali-
teten i ST uppenbara. Det senaste rör 
bristfälliga patientunderlag och därmed 
bristande förutsättningar att uppnå 
utbildningsmålen. 

En annan viktig internationell fråga rör 
ackrediteringen av läkarutbildningar. 
Mot bakgrund av det stora antalet läkar-
program i världen är kvalitetssäkring 
nödvändigt ur ett patientsäkerhetsper-
spektiv, men även för att bevaka presumtiva 
studenters intressen. Man är internatio-
nellt överens om att kvalitetssäkra den 
ackreditering som genomförs nationellt 
eller regionalt. World Federation for 
Medical Education (WFME) genomför 
en sådan granskning enligt en överens-
kommen modell. Sju länder har redan 
fått internationellt erkännande av sitt 
ackrediteringssystem, bland annat USA, 
Kanada och Japan. Ytterligare ett 25-tal 
länder är på gång. 

USA har uttalat att efter 2023 kommer 
inga läkare att beviljas arbete eller fort-
satta studier i USA om de inte har exa-
minerats från ett universitet som ackre-
diterats av en organisation som prövats 
och erhållit internationellt erkännande. 
Flera andra länder väntas följa efter.  
Dekanerna vid våra svenska lärosäten 
med läkarprogram har uppmärksammat 
UKÄ på dessa krav, men hittills inte 
mött något intresse. Jag kommer därför 
att tillsammans med WFME agera vidare 
för att svenska läkare inte ska riskera att 
deras examina ifrågasätts.  Det är dessutom 
en självklar solidaritetshandling med de 
internationella kraven på transparens och 
patientsäkerhet. 

S 
Kära medlemmar!
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ordförande



Stefan Lindgren, ordförande SLS”
”Halveringstiden på kunskap är nu så kort att vi i det 

yrkeslivslånga lärandet ändå måste lära om fl era gånger. Dymista® – i en egen klass
(flutikason/azelastin, ATC-kod R01AD58)

Pollenallergi?
Erbjud Dymista® när dina patienter 
inte kan vänta på effekt!*

 – Ger effekt inom 30 minuter.1

 – Signifi kant bättre effekt jämfört 
med nasal steroid.**, 2

30 m
in

* I jämförelse med tid till effekt med nasala steroider.** I de kliniska studierna jämfördes Dymista med fl utikasonpropionat vid måttlig och 
svår allergisk rinit. 1. Meltzer et al. Allergy Asthma Proc. 2012;33(4):324–32. 2. Meltzer et al. Int Arch Allergy Immunol 2013;161;369–377.

Dymista® (fl utikason/azelastin) R01AD58, Rx. Indikation: lindring av symtom vid måttlig till svår säsongsbunden och perenn allergisk rinit, om 
monoterapi med antingen intranasalt antihistamin eller glukokortikoid inte anses tillräcklig. Styrka: nässpray 125 mikrogram + 50 mikrogram/
sprayning, spraybehållare. Förpackningar: 120 doser (F), 3 x 120 doser (F). Produktresumén senast granskad 2015-10-19. För mer information 
och pris: www.fass.se Meda AB. Box 906, 170 09 Solna. Tel 08 630 19 00 E-post info@medasverige.se www.medasverige.se
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KVALITET I FOKUS
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Text Maija Axelsson Bild Mostphoto

om handledare och fors-
kare vid FoU-cent rum 
för primärvård i Borås, 
där hon också arbetar 
som distriktsläkare, har 

Ingmarie Skoglund haft många an-
ledningar att tänka till om primär-
vårdens framtid. 

Varför tycker du att det är 
viktigt att stärka primärvården?

– Primärvården är vägen in i vår-
den. Om den inte fungerar kan det 
bli problem för alla, till exempel med 
överfulla akutintag. Man brukar likna 
sjukvården vid en pyramid med pri-
märvården i botten och universitets-
sjukhusens vård i toppen. Primärvår-
den i dag är alldeles för liten för att 
kunna utgöra en stabil bas.  

Hur ska en bra primärvård 
se ut?

– Först och främst ska det vara en-
kelt att förstå var man kan få vård med 

god tillgänglighet, kompetens och 
kontinuitet. För de allra fl esta räcker 
det med kontakt och behandling inom 
primärvården, men ibland behöver 
man remitteras vidare. Primärvården 
ska vara lätt att nå och en säker ingång 
till hälso- och sjukvården.

– Internationella erfarenheter visar 
att när vård ges nära människor och 
med god kontinuitet, leder det till en 
jämlik vård som når de mest behö-
vande. Och den är kostnadseffektiv. 
I Sverige har vi ännu inte lyckats ena 
oss om detta, men vi behöver en tyd-
lig förändring i denna riktning om vi 
ska få en hållbar vård, nu och i fram-
tiden. Man har också visat att små 
enheter med möjlighet att påverka 
arbetet fungerar bättre än stora.

– Det är viktigt att forskning fi nns 
inbyggt i organisationen, som till 
exempel i Storbritannien, eftersom 
det är en grundbult för kvalitet och 

utveckling. Administration och andra 
stöd ska vara effektiva och anpassade 
för just primärvårdens behov.

Varför fungerar det inte 
så i dag?

– I Sverige är andelen primärvård 
allt för liten i jämförelse med sjukhus-
vården. Andelen allmänläkare av alla 
läkare är 16 procent, bland de lägre i 
den industrialiserade delen av världen. 
Med välfungerande primärvård är an-
delen 25–50 procent. Då får man helt 
andra möjligheter att ta hand om både 
akut och kroniskt sjuka. 

– I de fl esta jämförbara länder 
har man också en nationell primär-
vårdsmodell. Ibland hörs argument 
som ”vi är inte som Danmark och 
Norge, och därför kan vi inte ha de-
ras primärvårdsmodell”. Det är en 
tankekullerbytta. Vi har ju bara haft 
primärvård med en så låg andel att vi 
inte kan nå de mål vi sätter upp. Det 
vore mycket märkligt om våra behov 
skulle vara diametralt olika dem i 
Danmark och Norge.  

– Den låga andelen primärvård 
leder till att befolkningen söker sig 
till sjukhusen för vård, också för så-
dant som inte kräver behandling där. 
Detta leder till överfyllda väntrum 
och förlängda väntetider också för 

S

Sverige har bland den lägsta andelen 
allmänläkare och en förhållandevis liten del 
utgörs av primärvård jämfört med andra 
industrialiserade länder. ”Det är viktigt att 
stärka primärvården eftersom den oftast 
är vägen in i vården, och ska vara det”, 
säger Ingmarie Skoglund, medicine doktor. 

INGMARIE 
SKOGLUND 
medicine doktor, 
specialist i 
allmänmedicin, 
forskare och 
kursledare vid 
enheten för 
allmänmedicin, 
Göteborgs 
universitet. 
Ledamot i 
SLS nämnd.
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”Erfarenheter visar att när vård ges 
med god kontinuitet nära människor, 
leder det till en jämlik vård som når 
de mest behövande.”   

Ingmarie Skoglund
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Vårdcentral

En säker ingång till hälso-  
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dem som verkligen behöver sjukhus-
vården. 

Hälften av läkartjänsterna 
utanför större städer kan vara 
vakanta?

– Ja, men vi måste vända utveck-
lingen och då måste vi satsa. Norge 
är ett bra exempel på att förändring 
kan gå ganska snabbt. Där behöver 
man inte vara färdig allmänläkare, 
utan man får i stället lägre ersättning 
som stimulerar till vidareutbildning. 
Man har ett rimligt antal patienter 
att ta hand om, och möjligheter och 
ansvar för att utveckla både sig själv 

LARS 
BORGQUIST 
Ordförande för 
SLS Arbetsgrupp 
för Första linjens 
sjukvård.
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och organisationen. Primärvården 
ska naturligtvis vara attraktiv för alla 
professioner. Vi ska kunna lita på 
villkoren och ha möjligheter att ut-
vecklas. Vårt arbete är stimulerande, 
men ska doseras lagom så att det blir 
hållbart. Då blir arbetet lockande. 

Vad behöver då göras?
– De som fattar strategiska beslut 

måste inse att det inte längre räcker 
med tillfälliga plåster, utan måste 
våga förändra dagens struktur. Då 
tänker jag på ett nationellt system 
för primärvård jämförbart med Dan-
mark och Norge. Vi behöver skapa 

en tillräckligt utbyggd primärvård i 
hela Sverige – det har vi inte i dag. 
Dessutom ska vi mäta och följa upp 
uppbyggnaden med tydliga mål.  

– Den friskare delen av befolk-
ningen kan också bli sjuk en längre 
tid, och kroniskt sjuka kan ha akuta 
behov, så gruppindelningen är inte så 
enkel. Därför behövs en väl utbyggd 
bas där jag som patient snabbt kan få 
den första bedömningen, så jag slipper 
vänta i fl era veckor. Jag ska bli snabbt 
omhändertagen och få besked. För 
båda grupperna är det därför viktigt 
att systemet byggs ut.  ■ansvar för att utveckla både sig själv mark och Norge. Vi behöver skapa att systemet byggs ut.  ■

Myndigheter, politiker och läkare; alla är överens om att en utbyggd 
primärvård behövs. För att klarlägga hur primärvården eller första 
linjens sjukvård ska stärkas, har SLS tillsatt en arbetsgrupp som ska 
belysa effektiva arbetsformer och rimliga prioriteringar.
 
– Arbetsgruppen består av företrädare för både allmänmedicin och 
sjukhusspecialiteter. Det är angeläget att kunna diskutera samarbete 
mellan specialiteter och hur man praktiskt ska genomföra resursöver-
föring från sjukhusvård till primärvård. Det fi nns en hel del intressanta 
förslag i ”Effektiv vård” och de kan utvecklas vidare, säger Lars 
Borgquist, ordförande i arbetsgruppen.

En viktig fråga är hur den ”friska” befolkningens tillfälliga behov av hälso- 
och sjukvård kan tillgodoses på ett resurseffektivt sätt. Detta för att nöd-
vändiga resurser ska kunna fördelas för att möta behovet av kontinuitet 
och samordning för patienter med långvariga och komplexa sjukdomar. 

År 2016 kom regeringens utredning ”Effektiv vård” av Göran 
Stiernstedt, och en nytillsatt särskild utredare, Anna Nergårdh, ska 
fördjupa analyserna i utredningen. Arbetsgruppen har under våren 
träffat Anna Nergårdh. Diskussionerna fortsätter i Almedalen i juli 
och vid SLS möte ”Framtidens medicin och hälsa” 14–15 november 
2017. Uppdraget ska redovisas för SLS styrelse i slutet av 2017.

SLS om framtidens primärvård

Akutmottagning
Sjukhus

och sjukvården
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MEDLEMSPORTRÄTT
JONAS EKSTRÖM, ÖVERLÄKARE & KLINIKCHEF

onas Ekström var ofta 
sjuk som liten, och blev 
vid ett tillfälle inlagd på 
grund av en svår halsin-
fektion. 

– Alla var så snälla och man fi ck 
glass. Då bestämde jag mig för att bli 
läkare. 

Alternativ till läkaryrket hade 
kanske varit arkitekt eller något med 
grafi sk design. Men som tonåring 
bestämde han sig defi nitivt, och det 
var ”bara att läsa på och få bra betyg” 
för att komma in på läkarutbildning-
en. Först tänkte han bli kirurg.

– Jag tyckte att det verkade roligt 
med den praktiska delen, och att pa-
tienterna snabbt blev bättre. Men jag 
ändrade mig under en valfri period på 
medicinkliniken i Sala – där jag kom-
mer ifrån.

Det i sin tur ledde till ett vikariat på 
medicin, och på den vägen är det. Jonas 
hade halva ST-utbildningen kvar när 
sjukhusets akutverksamhet stängdes 
år 2004. Klinikchefen skulle sluta, 
och en av avdelningscheferna undrade 
om Jonas var intresserad av jobbet. 

– Hon tyckte att jag alltid hade en 
massa synpunkter på verksamheten. 
Och så fi ck jag frågan och blev verk-
samhetschef, vid 29 års ålder.

Att kombinera arbetet som verk-
samhetschef med ST-utbildningen 
hade sina svårigheter. Dessutom var 
chefskapet annorlunda än vad Jonas 
föreställt sig. Han ville driva verk-

J samhetsutveckling, men en stor del 
av arbetet handlade om att hantera 
personalen. Många medarbetare hade 
slutat, och verksamheten hade redu-
cerats från 200 anställda till runt 80. 

– De fl esta yngre hade slutat och 
kvar var i huvudsak äldre medarbeta-
re som valde att stanna för att slippa 
pendla. Att ändra den negativa stäm-
ningen och få en uppslutning kring 
klinikens nya uppdrag blev den vik-
tigaste arbetsuppgiften i början. 

Därutöver var det mycket nytt 
kring ekonomi och personalfrågor, 
som han egentligen inte hade någon 
utbildning för. Det var mycket ”trial 
and error” första året, säger Jonas. 

Han var tacksam för möjligheten, 
men har efteråt undrat hur man vå-
gade satsa på honom. Samtidigt kon-
staterar han att det också är en del av 
sjukvårdens problem; man anställer 
bara personer som är helt inne i sys-
temet, och då får man inte till stånd 
någon utveckling.

– Tidigare var det lätt att rekrytera  
någon som varit enhetschef tidigare. 
Men de enhetschefer vi har nu, har 
faktiskt alla startat utan att ha varit det 
tidigare och det har blivit jättebra. 

Jonas Ekström funderar över hur 
kulturen inom landstinget har på-
verkat honom och konstaterar att när 
han var yngre drev han saker snabbt 
framåt, men har anpassat sitt arbets-
tempo av ren självbevarelsedrift. Att 
förändra saker och ting tar lång tid. 

Som chef beskriver han sig som gan-
ska olydig.

– Jag tänker att om saker uttryck-
ligen inte är förbjudna så är det bara 
att köra. I offentlig verksamhet fi nns 
det många gånger en rädsla att fatta 
beslut. Så jag tänker: okej, jag får 
fatta ett beslut, och funkar det inte 
då får jag ta ansvar för det.

En viktig förbättring som Jonas har 
bidragit till, är digitaliserat stöd inom 
sjukhusvården, vilket han tycker är 
under utnyttjat. Sedan 2010 är han 
funktionellt ansvarig för journalsys-

temet i Region Västmanland och på 
senare tid har han introducerat läs-
plattor på sjukhuset. Dem tar man 
med sig på ronderna, och i dem fi nns 
all aktuell information och ny info kan 
matas in på en gång när man träffar 
patienten; uppgifter om prover som ska 
tas, provsvar, medicinering med mera. 

– Nu utvecklas it-stöd kanske 
mest för patienten, men man får 
inte glömma att även vården behö-
ver nya, effektiva verktyg. Vi har an-
vändarvänliga, smarta telefoner och 

Text Maija Axelsson Foto Samuel Unéus

Jonas Ekström visste tidigt att han ville bli läkare. 
Redan som 29-åring blev han verksamhetschef för Västmanlands 

sjukhus i Sala samtidigt som han gick sin ST-utbildning. I dag brinner 
han för en fungerande primärvård över hela landet.

Olydig chef

Ålder: 42
Arbete: Över-
läkare och 
klinikchef för 
Västmanlands 
sjukhus Sala.
Familj: Sambo 
Mathew och 
2-åriga franska 
bulldoggen Hugo.
Läser: Senast 
”Raskrigaren” av 
Mattias Gardell.
Lyssnar på: 
Klassiskt, 
särskilt Bach, 
Mendehlson, 
Händel.
Intressen: 
Körsång, politik 
och matlagning.
Drivs av: 
Patientmötet; att  
göra livet lite 
bättre för någon 
annan människa. 

JONAS 
EKSTRÖM

”Jag vill se 
en nationell 
primärvårds-
modell. Och 

det brådskar.”
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För att kunna göra skillnad har Jonas Ekström engagerat sig politiskt. Målet är att komma in i riksdagen 2018. ”Frågan om primärvård 
måste lösas på riksnivå. Jag kan dra nytta av båda mina roller, läkarens och chefens, säger han. Här med Hugo, 2-årig fransk bulldog.

läsplattor hemma, men de digitala 
verktygen vi har inom vården är ofta 
mycket gamla och svåra att hantera.

Patienträttigheter och synen på 
patienten är också frågor som enga-
gerar. Jonas tycker det är dags att 
ändra på den gamla grundsynen på 
patienten som inte kan och inte vill 
ta hand om sin kroniska sjukdom. I 
dag är patienterna generellt mer ut-
bildade och har tillgång till internet.

– Vi ska utgå mycket mer från att 
patienten kan och vill ta hand om 
sina sjukdomar och sin hälsa. Det här 
måste vi bejaka, i stället för att känna 
oss hotade av det. Det var inte så länge 
sedan som jag var helt emot att patien-
ten skulle läsa sin journal själv, för jag 
tyckte att journalen var vårt arbetsred-
skap. Men där har jag tänkt om helt. 

Utöver utvecklandet av it-vård-
stöd och positiv patientsyn, har Jonas 
en särskild hjärtefråga.

– Vad jag mest av allt vill se är en 
fungerande primärvård i hela landet. 
Även om jag är läkare på en specia-
listklinik är vi helt beroende av att 

primärvården fungerar – och fram-
för allt är patienterna beroende av 
det. Det är helt otroligt att vi, med så 
många läkare per invånare i Sverige, 
inte har lyckats fi xa det.

Jonas menar att svårigheten ligger i 
att skapa incitament för att få fl er att 
vilja bli familjeläkare. Han tänker att 
man skulle kunna dela upp uppdraget 
och avgränsa det; ha olika moduler. 
Till exempel skulle en geria triker 
kunna driva primärvård för äldre 
patienter och behöver då exempelvis 
inte ha mödra- och barnhälsovårds-
delen – men andra kan välja de mo-
dulerna också. 

– Och man måste ha ett listnings-
tak per läkare. På de fl esta håll i dag 
listar man på enheten, och dessutom 
kan enheten inte säga nej, utan efter 
några månader måste man lista pa-
tienten. Det gör att du aldrig kan 
planera verksamheten och begränsa 
den på ett vettigt sätt. 

Jonas konstaterar att primärvården 
fungerar hyfsat i Stockholm, men i 
Västmanland är 50 procent av tjäns-

terna vakanta inom primärvården. Ju 
längre ut i landet, desto sämre är situ-
ationen. Receptet är att skapa incita-
ment, ge läkarna ett tydligt ansvar 
och att införa någon typ av premie 
för att man behåller patienterna. 

– Jag vill se en nationell primär-
vårdsmodell. Och det brådskar. Hit-
tar man en bra modell som kan sti-
mulera att få läkare ut från sjukhusen 
och bli primärvårdsläkare, kan vi lösa 
många av problemen. Om vi tittar på 
patienter som kommer till akutmot-
tagningen så står patienter över 70 år 
för mer än 30 procent av besöken, 
och av dem läggs mer än 50 procent 
in. De är ofta multisjuka och behöver 
få en fast läkarkontakt. Också bris-
ten på vårdplatser måste lösas.

För att göra skillnad har Jonas Ek-
ström engagerat sig politiskt.

– När jag arbetar kliniskt blir jag 
påmind om vad som är det viktigas-
te. Inte att ha gjort en handlingsplan 
eller lämnat in en rapport som ingen 
läser, utan det viktiga är att man gör 
bra saker för patienterna och perso-
nalen så att vi får en bra vård.  ■

”Tidigare var
det mest för att 
man fi ck gratis 
entré på den
årliga Läkar-
stämman (som 
det kallades då). 
Nu är det för att 
Läkaresällskapet
gör ett bra arbete
med professions-
utveckling, som
jag tycker är 
värt att stödja.”

DÄRFÖR ÄR 
JAG MEDLEM 
I SLS



08

ag har fått sitta på första ra-
den av evolutionen och sett en 
fenomenal teknikutveckling 
inom patologin. För exempel-

vis degenerativa hjärnsjukdomar är det natt 
och dags skillnad mot vad jag började med 
på 1980-talet Då började patologer använda 
histologiska snitt, sedan blev det möjligt att 
se proteiner som förändrats av sjukdom följt 
av molekylär patologi till dagens epigenetik, 
säger Irina Alafuzoff, överläkare i klinisk 
patologi och ordförande för Svensk förening 
för Patologi. Inte minst den diagnostiska 
patologin har haft en hisnande utveckling 
och förser många behandlande specialiteter 
med diagnosunderlag. 

– Men det betyder inte att de gamla me-
toderna försvinner, utan de läggs hela tiden 
till. Kunskapsomfattningen för patologer 
börjar bli extremt stor. 

För att belysa detta sitter tre patologer runt 
bordet i Uppsala: överläkare Katharina 
Ericson, perinatal patolog, Patrick Micke, 
docent vid institutionen för immunologi, 
genetik och patologi, samt Irina Alafuzoff, 
professor i neuropatologi med inriktning 
på hjärnans åldersrelaterade degenerativa 
sjukdomar. Tillsammans representerar de 

hur patologin har utvecklats till fl era sub-
specialiteter. De menar att förståelsen för 
specialiseringen inom patologin fortfarande 
är ganska låg. Till exempel att numera kan 
patologin ge protein- och genetiska analyser 
som möjliggör skräddarsydda mediciner.

– Det fi nns mycket att vinna för andra 
specialiteter att inkludera våra kompeten-
ser, säger Patrick Micke.

– Multidisciplinära ronder där patologen 
ingår är en elegant utveckling. Alla specia-
liteter kommer med sin information och 
gör en samlad bedömning av den enskilda 
patienten, säger Katharina Ericson.

 
Mångas förväntningar riktas nu mot vad 
digital patologi kan åstadkomma.

– Visst, vi kan analysera digitala bilder på 
ett helt annat sätt, men det betyder inte att 
datorer kommer att kunna ställa diagnoser. 
Det är vilseledande att tro det. Det ligger 
väldigt långt bort, säger Patrick Micke. 

Patologer fi nns med under en människas 
liv, från den dag man föds till den dag 
man avlider, med uppdraget att titta på 
sjukdomsorsaker och dödsorsak. Som peri-
natalpatolog hjälper placentan Katharina 
Ericson att ge svar på varför foster dött eller 
varför barn fötts prematura.

Flera debattartiklar har skrivits de 
senaste 20 åren om patologins kris. I en 
utredning från 2011/12 rapporterades att 
det fanns 1 patolog för omhändertagande 
av 49 000 medborgare i Sverige, jämfört 
med 1 patolog för 26 000 medborgare i 
Norge. Det har blivit bättre sedan dess 
tack vare intensiv utlandsrekrytering. I 
dag tar 1 patolog hand om cirka 40 000 
medborgare, och det utbildas cirka 100 
ST-läkare inom patologi.

Vad gör då en patolog i dag? Mycket 
som händer under ett liv kräver en pato-
logs medverkan. Vid ett dödsfall kan vi 
ibland med blotta ögat se vävnadsföränd-
ringar som kan förklara händelsen och med 
histologisk undersökning av ett operations-
preparat se förekomst av tumör. Patologin 
har genomgått en intensiv utveckling de 
senaste åren. På 70-talet var tyngdpunkten 
cytologi/histologi, cellernas/vävnadens 
morfologi, på 80-talet började patologer 
använda immunhistokemi; det blev möjligt 
att se byggstenar, proteiner både normalt 
förekommande och av sjukdom förändrade 
proteiner. På 90-talet tog man stapplande 
steg inom molekylärpatologin som numera 
är en väsentlig del av patologens analyser. 
Bakom hörnet fi nns epigenetiken. I dag 
inkluderar en patologs utlåtande den mak-
roskopiska, morfologiska beskrivningen, 
protein uttrycket och molekylärpatologiska 
analysen. Omfattningen av information vi 
tar fram har lett till att vi subspecialiserat 
oss som bland annat dermato-, gastro-, 
hemato- och neuropatologer.

Patologi är en del av laboratoriemedicin. 
Primärt samarbetar vi med kirurger, onko-
loger och medicinare. Patologer medver-
kar i multidisciplinära ronder och 
är behjälpliga i framtagning av 
vårdprogram. Flera av Sveriges 
patologer är akademiskt aktiva 
och forskningen inom patolo-
gin kan ge svar på frågor rela-
terade till en sjuklig process 
och vad som bör göras för 
att bli av med den sjuk-
liga förändringen.

BÄSTA LÄSARE,

Ett detektivarbete som kan ge svar på många olösta 
gåtor vid förändringar i vävnader ända in på nukleinsyra-
nivå. Få andra specialiteter har som patologerna fått så 
många nya verktyg de senaste åren för att hitta svar.

J
Text Ulrica Segersten Foto T. Busch-Christensen

”Vi fi nns med från 
vaggan till graven”

AKTUELLT FRÅN SLS SEKTIONER
I DETTA NUMMER: SVENSK FÖRENING FÖR PATOLOGI

SEDAN 80-TALET: Fördjupad karakterisering av väv-

naden med immunhistokemi, visualisering av bland annat 

proteiner, förfi nad diagnos, grund för/val av behandling. 

FRÅN BÖRJAN: Makroskopi samt bedömning av histokemiskt infärgade 

glas i ljusmikroskop/elektron mikroskopi diagnos, grund för behandling. 

UTVECKLING INOM PATOLOGI I KORTHET

Irina Alafuzoff, 
Ordförande Svensk 
förening för Patologi



– Placentan speglar interaktionen mel-
lan mamman och barnet. Man kan hitta 
förklaringar till återupprepade missfall och 
behandla inför nästa graviditet. Det svåraste 
av allt är att ta emot barn som inte överlevt.

– Tillsammans med barnen kommer brev 
och blommor. Jag tänker varje gång att det 
här är någons efterlängtade barn. Just där vet 
jag att jag kan göra väldigt mycket för att 
lägga pusselbiten som kan hjälpa familjen att 
gå vidare, säger Katharina Ericson. 

– Vi har samarbete med genetiker så att 
undersökningsresultaten kan hjälpa föräldrar 
med återupprepade missbildningar. Det är 
betydelsefullt att vi kan göra skillnad. 

Att ge svar på frågor, diagnosställandet, 
kan liknas vid ett intrikat detektivarbete, 
där patologen ofta jobbar ensam, fortfa-
rande med mikroskop och vävnadsprov som 
viktiga verktyg även om samarbete med ge-
netiker, gynekologer och obstetriker är vik-
tiga för att lägga pusslet när spädbarn dör.

I dag är det 6 procent av det totala antalet 
döda som obduceras. Andelen vuxna har 
gått ned, säger Patrick Micke:

– Enligt all internationell policy ska man 
ha ett visst antal obduktioner, som en kvali-
tetskontroll, men det har blivit sämre.

Obduktion är egentligen en väldigt liten 
del av patologin. 95 procent handlar om an-
nat. Irina menar att det hade funnits mycket 
mer att lära om olika sjukdomstillstånd om 
det fanns mer samarbete med medicinare. 
Till exempel för degenerativa och autoim-
muna sjukdomar. 

– Vi skulle vilja förbättra förståelsen för 
vad vi gör och hur vi kan hjälpa till. Vi är 
nu med i en del vårdprogram men vi kan 
säkert göra mer. 

– Patologer kan mer om vävnad än nå-
gon annan. Vi vet begränsningarna och 
vad man kan utläsa. Det betyder att vi kan 
förbättra diagnostiken. Vi ses som facit. 
Med mer fi nmolekylär information blir det 
allt vanligare att vi kan specifi cera behand-
ling, till exempel inom immunterapi, säger 
Patrick Micke med klinisk erfarenhet inom 
öra, näsa, hals. 

– Om man får önska sig, vore andra spe-
cialiteters återkoppling oerhört värdefull, 
även när det inte handlar om liv och död. ■

Patologin har genomgått en hisnande teknikutveckling. Mikroskopet och lång efarenhet att tolka bilder är fortfarande viktiga verktyg. Och ofta 
kan patologen inte vänta och se när de får vävnadsprover. I 99 procent av fallen ska patologen ensam kunna ta beslut, ibland när patienten ligger 
på operationsbordet. – Det tar tid att bygga upp kompetensen. Vi behöver absolut anställa fl er ST-läkare inom patologin, säger Katharina Ericson.

SVENSK FÖRENING för patologi 
bildades för 100 år sedan och 
inkluderar 280 medlemmar, 
86 procent av alla patologer. 
Frågor som föreningen är djupt 
engagerad i inkluderar kvalitet, 
utbildning, utveckling och 
forskning. 

ARBETET INOM PATOLOGIN 
utförs enligt KVAST-dokument 
(KVAlitet och STandardisering) 
och det fi nns 17 defi nierade arbets-
grupper som inkluderar mer än 
hälften av Sveriges patologer. 

MÅLET MED KVAST är att ett 
patologutlåtande är likartat obe-
roende vilket av Sveriges 31 pato-
loglaboratorier som utfärdat det, 
och att svaret ges inom rimlig tid 
och utförs kostnadseffektivt. 

LÄS MER PÅ www.svfp.se

100-års-
jubileum

PÅ GÅNG: Utökning av molekylära 

tekniker (epigenetik, genutryck)  

förfi nad individbaserad behandling. 

UTFALL I DAG: Individbaserad diagnos 

som i samarbete med andra professioner 

leder till skräddarsydd behandling.

SEDAN 2000-TALET: Fördjupad analys av 

vävnaden med molekylär patologi, genetiska 

karakteristika, individbaserad behandling. 
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et är en kultur-
fråga, tror jag. Så-
dan är kulturen i 
Finland. Kompetens 
vinner över titlar.

Är professionalismen hotad i hälso- 
och sjukvårdens Sverige? Eller har den 
spelat ut sin roll i en modern tid av 
utbredd managementkultur?

– Jag tänker att professionalism 
krävs på två nivåer för läkare – dels 
handlar det om professionalism i pa-
tientmötet, dels om att som läkare ta 
ansvar för det organisatoriska i vår-
den, etiken och ekonomin. Ansvaret 
att fördela och prioritera enligt soli-
daritetsprincipen kräver professiona-

lism, säger Mia Engström, tidigare 
adjungerad i SLS nämnd och tidigare 
ordförande SLS Kandidat- och Un-
derläkarförening.
 
Mia Engström, som arbetar som 
under läkare på en vårdcentral i Malmö, 
tycker att framför allt ekonomiska 
styrsystem har kommit att bli en 
övergripande attack mot läkares för-
utsättningar till professionalism.

– När politiker sätter gränser för 
vården som inte blir realistiska på 
golvet, är det vi som får tumma på 
etiken, trots att patienterna får ta 
smällen. Man jobbar med bakbund-
na händer. Det märks i relation till 

vårdplatser, Försäkringskassans nya 
regler, bemanning och det fria vård-
valet, för att nämna några. 

Mikael Sandlund, ordförande för 
Etikdelegationen på Svenska Läkare-
sällskapet och professor på Psykia-
triska kliniken vid Umeå universitet, 
menar att det är möjligt att läkare som 
grupp abdikerat när det gäller infl y-
tande och professionell auktoritet.

– Många läkare tycker inte längre 
att chefsuppdragen är attraktiva, och 
man tycker att man har viktigare saker 
för sig än att vara chef, säger han och 
menar att här fi nns utrymme för att 
vara självkritisk.

– Det har öppnat upp för makt-

D
Text Ulrica Segersten Illustration David Marklund

– En chef inom fi nländsk hälso- och sjukvård som inte har betydligt högre 
medicinsk kompetens och utbildning än de personer hen ska leda, skulle inte 
överleva många veckor i sin roll, säger en överläkare och professor från 
Finland, och sveper med handen över strupen.

Den goda doktorn

KVALITET I FOKUSKVALITET I FOKUSETIK I FOKUS

MIKAEL 
SANDLUND
Ordförande SLS 
Etikdelegation, 
professor på 
Psykiatriska kli-
niken vid Umeå 
universitet.
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havare som har berättigade skäl att ha 
infl ytande i hälso- och sjukvården, 
och har fört med sig ett starkare 
administrativt perspektiv som inte 
balanserats upp av sjukvårds- och 
patientperspektivet. 

Läkarna känner sig marginalise-
rade, osynliggjorda och inte lyssnade 
på. Den etiska stressen har ökat i 
kåren i takt med att man känner att 
man inte kan påverka.

– På 1980-talet stod det en skylt 
på intensivvårdsavdelningen med 
texten att inga patienter 65 år och 
äldre skulle intensivvårdas. Men det 
där bröt man förstås mot hela tiden. 
Det kände vi instinktivt, minns Mi-
kael Sandlund.
 
I dag är många av patienterna på 
intensivvården betydligt äldre än 65 
år. Vad vi kan göra för att bota och 
hjälpa vid olika sjukdomstillstånd 
expanderar hela tiden, snabbare än 
resurserna ökar.

– Men prioriteringsfrågorna har vi 
alltid haft. Visst, det är stressande att 
välja bort och begränsa, men det är 
oundvikligt, säger Mikael Sandlund. 

Däremot upplever man förmodligen 
prioriteringsfrågan mer stressande om 
man samtidigt känner sig marginalise-
rad och får direktiv uppifrån, dessutom 
från personer som man upplever inte 
riktigt förstår vad det handlar om.

Kan man ana att läkare utsätts för en 
upprepad agenda, den som lärarkåren i 
Sverige utsatts för i decennier, att politi-
ken med ekonomiska och administrati-
va perspektiv (och en god intention att 
förbättra) har klivit in, tagit över? Smit-
tar den svenska skolans dramaturgi av 
sig på hälso- och sjukvården? 

Det måste självklart rapporteras om 
brister, om personal som känner att de 
inte räcker till, dramaturgin är sådan. 
Men den samlade bilden blir ett be-

kymmer, menar Mikael Sandlund.
– Vad gör dramaturgin med oss 

som jobbar inom hälso- och sjukvår-
den?

Mikael Sandlund gör en refl ektion:
– Jag köpte älgkött av en jägare 

i Västerbotten som arbetade hos en 
mjölkbonde. Jag berömde köttet och 
hon frågade ivrigt om jag ville se ladu-
gården med cirka 250 mjölkkor som 
dagligen mjölkas av robotar. Hon be-
skrev allting så entusiastiskt, även om 
hon konstaterade att på grund av det 
låga mjölkpriset går bonden back.

Det var länge sedan Mikael Sand-
lund var på en vårdinrättning där han 
möttes av stolta medarbetare som sa: 
”Titta här vad vi gör för våra patienter”.

– Berättelserna i vår värld handlar 
om att det är personalbrist, väntetider-
na är för långa, om vårdplatsbrist och 
att man inte längre orkar, är besviken.

– Kvinnan hos mjölkbonden fi ck 
mig att känna: hur ska vi vända det 
här? Vi har så mycket att vara stolta 
över i svensk hälso- och sjukvård, men 
berättelsen är oftast negativ.

Det kan, enligt honom, hänga ihop 
med en egenskap hos vårdarbetare 
som har med vårdens etos att göra, 
att man aldrig är riktigt nöjd.

– Människor lider och dör i vår var-
dag. Det är oundvikligt. Men det lig-
ger djupt inne i vårdarbetaren att elän-
det borde kunna förhindras. Det är en 
viktig drivkraft i vårt arbete, men den 
gör att vi aldrig kan vara riktigt nöjda.

Allt det här kan enligt Mikael Sand-
lund göra att hälso- och sjukvården blir 
betraktad som ett kroniskt krisområde. 
Och i ett kroniskt krisområde fi nns 
alltid ett behov att hitta tydliga synda-
bockar bakom sakernas tillstånd. En 
sådan har NPM, New Public Mana-
gement, blivit de senaste åren. Mikael 
Sandlund tycker att en del av NPM-
kritiken förefaller bygga på en tanke 

att det var bättre förr. En ståndpunkt 
han själv är envis motståndare till. 

– Det var inte bättre förr.
Diskussionen kring att det behövs 

en vettigare styrning och tydliga 
prioriteringsbeslut är samtidigt ett 
viktigt steg framåt, menar han.

– Delegationen för medicinsk etik 
försvarar det med hetta, framför allt  
principen att stora behov ska gå före 
mindre. Det är en enkel tanke, men 
i praktiken är den utsatt för alla möj-
liga hot. Vissa patientgrupper som 
har svårt att hävda sig, till exempel 
personer med psykisk sjukdom, med 
missbruk eller beroende och äldre, 
kommer rejält i kläm i dag.

Läkarrollen förändras också med 
allt mer informerade patienter och 
intåget av artifi ciell intelligens, AI.

– Rent allmänt tänker jag att välin-
formerade patienter har större chans 
att bli friska och är bättre på att ta 
hand om sin hälsa. Den enorma tek-
nikutvecklingen går inte att stoppa, 
men läkarrollen förändras, ja.

Mia Engström upplever att vissa 
läkare har svårt att anpassa sig till att 
patienter googlat grundligt inför be-
söket och ibland kommer med orea-
listiska diagnosförslag.

– Men det tycker jag snarare är en 
positiv och oundviklig utveckling. 
De är mer engagerade i sin hälsa. Pa-
tienternas ifrågasättande är i sig inte 
ett hot mot läkaretiken, till skillnad 
från myndigheters och politikers. Det 
kan ta upp mycket resurser och på så 
vis skada solidaritetsprincipen, men 
det är mer ett pedagogiskt problem. 

– Nej, det är ifrågasättandet från 
politiker och ekonomihåll som har 
blivit ett problem. De som ifrågasät-
ter har inte själva erfarenheten av att 
sitta på akutmottagningen och tving-
as tänka: jag borde lägga in den här 
patienten, men kan inte. De behöver 

”Vad är en profession? Det är någon som 
har privilegier att få göra vissa saker, 
som andra inte får. Det fi nns en skråtanke 
i det hela som också förpliktigar.”
Mikael Sandlund, ordförande SLS Etikdelegation
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ENGSTRÖM
Underläkare. 
Ordförande i SLS 
Kandidat- och 
Underläkar-
förening 
2015–2016. 



inte leva med att patienten kanske 
dör hemma. De har inte känt den 
ångesten, säger Mia Engström.

Mikael Sandlund tycker att profes-
sionalitetsfrågan ska tas på allvar, 
men att det inte är fruktbart att lä-
kare plockar fram sin professionalitet 
bara när man är missnöjd.

– Man kan inte ta sig an profes-
sionalitet som ett slagträ. För vad är 
en profession? Det är någon som har 
privilegier att få göra vissa saker som 
andra inte får. Det fi nns en skråtanke 
i det hela som också förpliktigar.

– Privilegierna måste man förtjäna 
genom att man fyller sin del av sam-
hällskontraktet. Man har lön och rät-
tigheter att bli lyssnad på i alla möjliga 
frågor. Till exempel svarar sällskapet 
på remisser även om lagändringar som 
berör samhällsförhållanden som sna-
rare är villkor för hälsa än direkt rela-
terade till läkaryrket eller sjukvården. 
Vi utnyttjar det goda rykte sällskapet 
och professionen gjort sig förtjänt av.

I botten av professionalitets begrep-
pet fi nns en idé om den goda läka-
ren. Svaret på vilka dygder som krävs 
behöver inte vara en evig sanning, 
tänker Mikael Sandlund.

– Den arketypiska sinnebilden vore 
intressant att undersöka. Eftersom 
läkaryrket sönderfaller i specialiteter, 
blir en naturlig effekt att man är sin 
specialitet. De professionella dygder-
na kan då se olika ut för olika specia-
liteter. Skärande kirurgiska speciali-
teter kräver andra egenskaper än icke 
skärande. Finns då sinnebilden kvar 
av den goda doktorn?

Delegationen för medicinsk etik 

har funderat fram och tillbaka, enligt 
Mikael Sandlund.

– Till slut har vi bestämt oss för att 
be sällskapets medlemmar om hjälp 
att välja fem goda egenskaper för den 
goda läkaren, vad utmärker hen?

Med det sagt, är Mikael Sandlund 
inte säker på att det måste fi nnas en 
total samsyn.

– Utifrån privilegietänkandet borde 
det ändå fi nnas minsta gemensamma 
nämnare. Professionen måste ta ett 
eget ansvar för viss renhållning, sätta 
gränser för avarter och för vad som är 
oprofessionellt och fel.

– Då blir det genast knivigare. Vi 
har en långvarig diskussion vilken 
roll SLS ska ha i detta, ska vi vara 
kontrollmyndighet efter internatio-
nell modell? Och till exempel inta en 
roll i likhet med Advokat- och Mäk-
larsamfundet? 

Mikael Sandlund säger att även om 
inte sällskapet har en formell kontroll-
funktion, har man uppdraget att på-
peka vad som är professionellt och inte.

– Då vore det bra om vi kan visa på 
värdegemenskap. Men det är svårare att 
komma överens om vad man inte ska 
göra, än att göra det uppenbart goda.

Mia Engström tycker hur som 
helst att vi pratar för lite professiona-
lism. Och att vi har för få etiker som 
träffar läkare i början av karriären.

– Ju mer praktisk erfarenhet man 
får, desto mer behöver man diskutera 
etik. Men det är viktigt att etikfrågor 
lyfts till läkare redan under studieti-
den. Det fi nns mycket engagemang 
hos unga läkarstudenter som inte 
fångas upp. ■

ETIK I FOKUS

FEM GODA 
EGENSKAPER
Har du tankar 
om vilka fem 
goda egenska-
per som utmär-
ker den goda 
läkaren? 

En enkät är 
på gång ut 
till dig som 
SLS-medlem.

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

MEJLA 
OSS! 

Googlande patienter och diagnosförslag vid patientbesöket ser Mia Engström inte 
som ett hot mot läkaretiken. Däremot ifrågasättande från myndigheter och politiker.

Kandidat- och Underläkarföreningen delar ut Asklepiospriset för:
•  VETENSKAPLIG ARTIKEL, 15 000 KRONOR:

Delas ut till bästa vetenskapliga artikel publicerad 16 juni 2016–15 juni 
2017. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt artikelns betydel-
se för angränsande forskning och/eller resultatets praktiska tillämplighet.

•  PROJEKTARBETE, 10 000 KRONOR:
Delas ut till bästa projektarbete som godkänts 16 juni 2016–15 juni
2017. Förutom hög vetenskaplig kvalitet belönas särskilt metodologiska
överväganden och ett systematiskt resonemang kring resultatets inne-
börder och konsekvenser.

Asklepiospriset kan endast sökas av medlemmar i SLS KUF. 
Medlemsavgiften ska vara betald då ansökan skickas in.

”Vi pratar för 
lite professiona-
lism och har för 

få etiker som 
träffar unga 

läkare.”
Mia Engström

Sök Asklepiospriset 2017
Ansökan öppen 15/5–15/6, www.researchweb.org/is/sls
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LabVantage Medical Suite Pathology
är ett modernt informationssystem för laboratorier, etablerat inom både större 

och mindre kliniska patologilaboratorier på den nordiska marknaden. Systemet är 

softwarepoint.com
Kontakta oss gärna för ytterligare information:

LabVantage  
Medical Suite har 

sjukhuslaboratorier i 
Norden. 

LabVantage Medical Suite Pathology 



SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING

UNGA LÄKARE

min research inför denna 
artikel försökte jag mig på 
en sammanställning av anta-
let studentföreningar i Sve-
rige, men fi ck snabbt ge upp. 

Bara på de universitet som erbjuder 
läkarutbildningen fi nns exempelvis 
Kandidat- och underläkarföreningen, 
studentkårer, IFMSA och Sveriges 
läkarförbund Student, samt otaliga 

lokala initiativ. Kanske är studietiden 
en extra kreativ del av ens liv eller så 
behövs det där sidoengagemanget för 
att ge energi till nästa kursbok. Här 
bredvid kan du läsa om några studen-
ter som engagerat sig under sin stu-
dietid och vad som driver dem.

För att skapa engagemang behövs en 
miljö som tar tillvara på goda idéer. För 

den enskilde handlar det om att bidra 
med sin kompetens och att samverka 
med andra. I gengäld ger engagemang 
utveckling, gemenskap och en känsla 
av meningsfullhet. Engagemang kan 
vara allt från att anordna gemen-
samma pluggkvällar till att starta ett 
lika behandlingsutskott. Kandidat- 
och underläkarföreningen jobbar för 
att främja utbildning, vetenskap och 
etik, med målet att våra medlem-
mar ska bli så bra läkare som möjligt 
för alla patienter. Som en del av det 
arbetet är vi mer än gärna med och 
hjälper till att förverkliga idéer samt 
stötta engagemang. Tveka alltså inte att 
höra av dig om du vill engagera dig. ■ 

*”Engagemang efterfrågas. Hur tre till-
verkande företag söker medverkan från 
sina medarbetare när de inför Lean.”

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

FÖR FRÅGOR 
mejla KUF på 
ordf.kandidat@
sls.se

I

Engagemang efterfrågas av många arbetsgivare, 
men få lyckas ta tillvara sina anställdas idéer 
och intressen, enligt Richard Berglund som 
doktorerat vid Göteborgs universitet med 
avhandlingen ”Engagemang efterfrågas”*. 

Text Stina Fredriksson Foto Samuel Unéus

Studentengagemang
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Studenter engagerar sig gärna. Till exempel har möten om Global hälsa alltid väckt många kandidaters engagemang.

Vi driver hälso- och sjukvårdens 
frågor. 

Engagera dig i SLS!

Du som läser medicin på KI, Uppsala eller Lund och har goda resultat 
men dålig ekonomi, har möjlighet att söka pengar ur Hennerlöfska fon-
den. Det är en stipendiefond för medicinstudenter och har till ändamål 
att dela ut stipendier till medicine studerande eller medicine kandidater 

från Karolinska institutet, universiteten i Uppsala eller Lund som har visat 
särskild fl it och gott resultat men har ekonomiska svårigheter. Svenska 
Läkaresällskapet prioriterar sökande som under studietiden avsatt tid 
för forskningsarbete. De som befi nner sig tidigt i utbildningen eller som 
inom kort slutför den har under senare år prioriterats lägre. Stipendiet 
delas ut en gång till varje sökande. Mer information på www.sls.se. 
Sista dag för ansökan är den 15 januari varje år.

SE HIT! PENGAR ATT SÖKA
För fl itiga medicinstudenter som pluggar vid Karolinska 
Institutet, Uppsala eller Lunds universitet.
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SIMON GRAHN, Göteborg, 
Ordförande för Studenter 
i Forskning (SiF) 

Varför är du engagerad i SiF?
– Det är fantastiskt roligt att jobba 

med studentnära frågor och det blir ännu 
bättre i kombination med forskning. SiF är ett engagerat kå-
rutskott som bland annat anordnar lunchföreläsningar, till-
handahåller en handledarlista samt jobbar för att skapa en 
brygga mellan studenter och forskning. Vi vill visa att forskning 
inte är så skrämmande som många tror. Att få hjälpa studen-
ter med något som jag själv brinner för är oer hört givande, 
att även få bygga upp en organisation och genom föra evene-
mang är dessutom en utmaning som jag gillar.

Hur startades SiF?
– SiF startades 2013 av läkarstudenter på GU för att mot-

verka den sjunkande andelen forskande läkare. Ett år senare 
blev gruppen en del av Sahlgrenska akademins Studentkår 
och inkluderar nu alla studenter på Sahlgrenska akademin.

CAROLINE OLSSON, Stockholm,  
vice ordförande för Mother and 
Child Health Association samt 
co-founder Global Health Night 

Varför arrangerade ni den första 
Global Health Night och vad har du 

tagit med dig från ditt studentengagemang?
 – Ämnet Global Hälsa var inte så närvarande på läkarpro-

grammet som vi alla önskade, varför vi skapade ett event där 
studenter kunde mötas, utbyta erfarenheter, inspireras av 
aktiva professionella och knyta kontakter. Det stora intresset, 
gemenskapen och allas fantastiska engagemang visar vilken 
otrolig styrka det fi nns bland oss studenter i dag i arbetet till-
sammans för jämlik vård för alla. Det ger mig energi!

Hallå där, läkarstudenter ...

15

Var rädd om kraften 
bakom samhälls-
engagemanget
Läkarstudenter är kända för att arbeta hårt och målmed-
vetet, även utanför studierna. Som nybliven student var jag 
plötsligt omgiven av unga människor som med glädje lade sin 
tid på mottagningskommittéer, spex och idrottsutskott. Men 
också på ett samhällsförändrande engagemang kring de bris-
ter i vården som blev tydliga för oss som studenter.

Förbryllad över debatten kring papperslösas rätt till vård? 
Bjud in politiker och vårdpersonal till en temakväll för att starta 
en dialog. Bjud in alla studenter på universitetet när du ändå är i 
gång! Intresserad av sexuell och reproduktiv hälsa och rättighe-
ter? Utbilda dig till sexualupplysare och följ med äldre kursare till 
skolor för att prata om känslor och sex med unga. Båda exem-
pel på redan befi ntligt studentengagemang. Samtidigt som en-
gagemanget är ett svar på brister i samhället, tränar vi inför vårt 
framtida yrkesliv. Vi lär oss att prioritera, organisera, delegera. 
Vi lär oss hantera budgetar och förhålla oss till lagar. Vi lär oss 
att förmedla budskap över ålders-, kultur- och språkgränser.

Men engagemanget har en baksida. I vår vilja att göra gott 
bränner allt fl er ut sig redan innan yrkeslivet har börjat på all-
var. Vad händer då med framtidens läkare? Det är på tiden att 
vi i ideella föreningar rannsakar oss själva. Vi måste skapa en 
verksamhet där unga människors engagemang kan fortsätta 

bidra till samhällsdebatt och gräsrotsarbete, 
och som drivs av de behov som studenterna 
ser i sin vardag. Så får även framtidens läkare 
kraft att engagera sig i samhället.

... vad är det som får dig att engagera dig 
utanför studierna?

Anna-Theresia Ekman
Global hälsa sekreterare
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tt antibiotikum inte skulle 
vara tillräckligt mot bak-

terierna förutsade redan 
Chain, Florey och Ab-
raham, som var med 

och tog fram läkemedlet penicillin 
på 1940-talet. 

Sulfa var länge effektivt mot in-
fektioner. På 1960-talet var resisten-
sen mot sulfa hos den hjärnhinne-
infl ammationsorsakande bakterien 
meningokocker mindre än 1 pro-
cent. Men en resistensgen uppstod i 
en klon med hög spridningsfrekvens. 

– Inom loppet av sex månader 
gick resistensen upp till 70 procent.

När en resistensgen hamnar i 
framgångsrika bakteriekloner upp-
står epidemier och utbrott. Och det 
är svårt att bli av med resistens.

– Vi har tidigare trott att det kos-
tar bakterierna något att vara resis-
tenta, att när vi tar bort antibiotikan 
kommer de resistenta bakterierna att 
konkurreras ut. Men resistens är inte 
alltid reversibelt. Vissa blir till och 

A
med mer livsdugliga än sina andra 
syskon. 

En stor utmaning är att allt fl er 
bakterier utvecklar multiresistens – 
alltså har en förmåga att stå emot 
många antibiotika.

– Det här tvingar oss att ta till ”sista-
utvägs-antibiotika”, det vill säga det 
bästa och starkaste vi har, och tvingar 
därigenom fram ytterligare resistens. 
Då gräver vi en grop för oss själva, 
konstaterar Gunnar Kahlmeter.

Människan är duktig på att förse re-
sistenta bakterier med en gynnsam 
miljö. I vissa delar av världen släpper 
läkemedelstillverkare ut stora mäng-
der antibiotika i fl odvatten, med re-
sultatet att multiresistenta bakterier 
ökar framförallt nedströms i fl oden 
utanför fabriken. Och det fi nns en ut-
bredd ovilja hos läkemedelsindustrin 
att ta tag i bekymret – varför utveckla 
ett läkemedel som ändå inte ska an-
vändas annat än i nödfall? Men allra 
värst, menar Gunnar Kahlmeter, är 

att en stor del av världens människor 
inte har rent vatten eller fungerande 
avlopp. Fast även i länder där sådant 
fi nns slarvas det med hygienen. Till 
och med i vården i Sverige.

– Utbrott av resistenta bakterier 
kan förhindras, men det krävs att 
man agerar i tid. 

I likhet med framgångsparadoxen med 
vacciner – där vi lätt glömmer bort 
nyttan eftersom vi inte längre ser 
sjukdomarna – kan det vara svårt att 
motivera ekonomiska satsningar på 
vårdhygien innan ett utbrott. 

– Med obligatoriska, basala vårdru-
tiner kan vi stoppa spridning inom vår-
den. Bakterier bryr sig inte om att det 
är lördag. Det krävs alltså samma städ-
hygien på ett sjukhus på helger som på 
vardagar, menade Gunnar Kahlmeter. 

Stora utbrott börjar som små.
– Det är enkelt och billigt att för-

hindra att små utbrott blir stora ut-
brott. Det är dyrt och besvärligt att 
hantera stora utbrott.

Resistens 
– nattsvart läge?

”Det paradoxala är att vi kanske inte skulle vara 
hjälpta av ett nytt antibiotikum.” Det slog Gunnar 
Kahlmeter fast under årets Lennanderföreläsning 
den 4 april på Svenska Läkaresällskapet.

Text Tove Smeds Foto Karl Heinz Hernried/Nordiska museet

I HUSET
ÅRETS LENNANDERFÖRELÄSNING

GUNNAR 
KAHLMETER, 
Årets Lennander-
föreläsare. Har 
forskat på resi-
stenta bakterier 
sedan 1970-talet. 
Missade du före-
draget är det 
väl värt att se i 
efterskott. Sök 
på Lennander-
föreläsning 
2017 på Youtube. 
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Resistens mot antibiotika
Kort om spridningen av resistenta bakterier

Bakterier förökar sig väldigt snabbt. Det tar för bakterien under
gynnsamma förhållanden bara 20 minuter mellan varje generation
– evolution, som i detta fall exemplifi eras av utvecklingen av antibiotika-
resistens. Resistens kan inte bara nedärvas, den kan sprida sig i sidled 
också – till och med från en bakterieart till en annan. Den ursprung-

liga resistensgenen får sällskap av nya resistensgener som tillsam-
mans kan göra bakterierna allt mer resistenta. När resistensgenen
hamnar i en klon med stor spridningsbenägenhet kan resistensen öka 
från 1 till 100 procent på bara några veckor.
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 Paradoxen är att vi kanske inte 
skulle vara hjälpta av ett nytt anti-
biotikum.

– Det vore en katastrof om det kom 
ett nytt nu, när vi inte är överens om 
hur vi ska ta hand om det, sade Gun-
nar Kahlmeter och betonade vikten av 
att ta fram strategier för hur man glo-
balt hanterar ett nytt antibiotikum.  

Men det fi nns ljusglimtar. Den 
politiska medvetenheten har ökat.

– Regeringar prioriterar frågan. 
Förbudet mot att använda antibio-
tika som tillväxtfrämjande medel 
sprider sig. Sverige var först i världen 
med ett sådant förbud 1987. Och 
antibiotikaanvändningen hos djur 
minskar generellt. 

– En stor vinst vore om vi snabbt 
och enkelt kunde skilja på infektioner 
orsakade av bakterier och virus, och 
dessutom omedelbart fastställa art och 
antibiotikakänslighet hos bakterien. 
Och så det där vi alla hoppas på, att 
någon plötsligt ska komma på något 
som inte någon tänkt på förut. ■

Folkhemmet 
förbättrade. 
Redan innan 
antibiotika 
blev tillgäng-
liga sjönk 
den allmänna 
mortaliteten 
i infektions-
sjukdomar 
drastiskt som 
en följd av 
förbättrade 
allmänna lev-
nadsvillkor. 

ANTIBIOTIKA, 
NÄR OCH 
HUR? 

Ingen effekt: 
förkylning • infek-
tion • luftrörs-
katarr • vanlig 
hosta 

Liten effekt: 
bihåleinfl amma-
tion • lindrig 
halsfl uss • öron-
infl ammation 
för barn mellan 
1 och 12 år. 

Lindrar 
symtom: 
blås katarr • 
svår halsfl uss 

Minskar 
komplikationer: 
borreliainfektion • 
sexuellt överförda 
infektioner • 
öroninfl ammatio-
ner för barn upp 
till 1 år • vissa 
sårinfektioner 

Livräddande: 
hjärnhinneinfl am-
mation • sepsis 
• stor lunginfl am-
mation • utbredd 
rosfeber • svår 
njurbäcken-
infl ammation 

Förutsättning: 
proteskirurgi • 
transplantationer 
• prematurvård

Pregabalin Orion är inte utbytbart 
på apotek. – Gör ett aktivt val i 
receptförskrivningssystemet.

Pregabalin Orion är indicerat vid epilepsi som tilläggs-
behandling för vuxna med partiella anfall med eller utan 
sekundär generalisering samt för behandling av generaliserat 
ångestsyndrom hos vuxna. Hela Pregabalin Orion-sortimentet 
kan ordineras vid dosdispensering.

Pregabalin Orion
25, 50, 75, 100, 150, 225 och 300 mg, hårda kapslar

Lågt pris
jämfört med originalläkemedlet. */** 

Prisjämförelsen gäller då preparatet förskrivs vid 
epilepsi och generaliserat ångestsyndrom.

Välj

Pregabalin 

Orion

(pregabalin)

ORION PHARMA AB • WWW.ORIONPHARMA.SE

Pregabalin Orion (pregabalin) antiepileptika [Rx]. Förmån. Vid epilepsi: 
som tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall med eller utan se-
kundär generalisering. Behandling av generaliserat ångestsyndrom hos 
vuxna. Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) generellt ångestsyndrom endast 
för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller 
SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. Behandling med 
pregabalin har förknippats med yrsel och somnolens, vilket skulle kunna 
öka förekomsten av fallskador hos den äldre patientgruppen. Patienter bör 
därför tillrådas att vara försiktiga tills de känner till läkemedlets potentiella 
effekter. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruks-
problem och patienten bör följas upp för symtom av felaktig användning, 
missbruk eller beroende av pregabalin. Hårda kapslar 25, 50, 75, 100, 150, 
225 och 300 mg. Senaste översyn av produktresumé: 2016-04-12. För priser 
och ytterligare information se www.fass.se.

* Originalläkemedlet Lyrica®, ** För aktuella priser se www.fass.se

Den fruktade MRSA-utmaningen
– kortfattat om en långdragen kamp

• 1961 beskrevs MRSA för första gången i England.
• 2016 noterades runt 4 000 fall av MRSA i Sverige. 
•  Antibiotikaresistensen ökar hos alla bakterier i alla länder, 

med undantag av halsfl uss-streptokocker, som fortfarande 
efter 70 år är helt känsliga för penicilliner.



örmodligen är det en 
historisk samling, denna 
fredagseftermiddag när 
företrädare för svensk 
MS-forskning, Neuro-

förbundet, SLS och SBU möttes för 
att förutsättningslöst diskutera lämp-
liga forskningsprojekt för en utlysning. 

Mats Ulfendahl påpekar att detta 
är något av ett experiment när det 
gäller utlysning av anslag. Bakgrun-
den är Hildegard Machschefes dona-
tion på 3–4 miljoner kronor (ligger 
i aktier). Hildegard föddes 1914 i 
Tyskland och dog nästan hundra år 
senare utan nära arvingar. 

– Vi vet väldigt lite om Hildegard, 
men utifrån en intervju som vi har 
hittat, förstår vi att hon var en be-
gåvad, tuff och självständig kvinna.

Ingen vet varför, men hon testa-

– Välkommen till sandlådan, sade Mats Ulfendahl, ordförande 
för SLS forskningsdelegation, när han inledde ett unikt möte 
om hur en donation till MS-forskning kan förvaltas bäst.

menterade en del till SLS ”för forsk-
ning som syftar att bota MS”.

– I SLS forskningsdelegation 
beslöt vi att gå en annan väg än vi 
brukar med donationer av det här 
slaget. Vi kände att med den summa 
det är fråga om, hade pengarna i en 
fond som kontinuerligt hade delat ut 
medel splittrat summan. Vi vill an-
vända pengarna till en utlysning och 
har valt en helt annan prioriterings-
process med ”Sandpit funding” som 
förebild, berättar Mats Ulfendahl 
(och därav sandlådehälsningen).

Det har aldrig tidigare gjorts i Sverige 
och grundtanken är att få in fl era 
olika synsätt på vad man kan göra med 
anslaget, ofta genom ett par dagars 
workshop med forskare, kliniker och 
patientorganisationer, och med kort 

Marie Österberg, SBU, om erfarenheter av att prioritera forsknings-
projekt, inklusive utmaningar och vinster. Joachim Burman (Akade-
miska): Bot inom räckhåll: blodstamcellstransplantation för MS
Tomas Olsson (KI): Imatinib som skovbehandling. Magnus Vrethem
(Linköping): Lära från naturen: Varför förbättras patienter med MS 

under graviditet? Eva Helmersson och Jens Johansson (Neuroför-
bundet): MS är inte botad förrän fatiguen är borta. Katharina Fink (KI):
Seasonality and periodicity in biometric and biomolecular data. Lou 
Brundin (KI): Några tankar kring samarbetsprojekt. Peter Sundström
(Umeå): Miljöfaktorers betydelse för uppkomsten av MS.

tid från idé till att pengarna delas ut.
Av jävsskäl valde forskningsde-

legation att inte göra exakt enligt 
Sandpit funding-principen. Men 
som fristående organisation ville SLS 
ändå ha en process där en samlad 
grupp forskningsföreträdare från he-
la landet gemensamt diskuterar och 
ger en rekommendation vad utlys-
ningen ska handla om, vilka ramvill-
koren ska vara, om pengarna ska gå 
till doktorand eller seniora forskare. 
Om det ska skapas ett större projekt 
eller delas på mindre.

– Vi ger uppdraget till er, här och i 
dag, att bestämma vad som är bäst för 
MS-forskningen. Vill också att den 
här dagen ska mana till funderingar 
om det kan leda till nya konsortier, 
konstellationer och att fl era parter kan 
göra en gemensam ansökan. Ni har 
ett väldigt stort infl ytande för vad det 
kan bli. Vi riskerar att få kritik för att 
vi gör någonting oprövat, men ni tar 
också ett ansvar. Vi vill att pengarna 
ska användas på bästa sätt. Och det är 
ni som står för expertisen.

– Vi kommer inte att bota MS med 
anslaget, men ska respektera Hildegard 

Text Ulrica Segersten Foto Ulrica Segersten, Colourbox & Samuel Unéus

F

FORSKNING
UTLYSNING

Helt nya grepp
1 000 personer insjuknar varje år i MS. SLS har fått en donation som öronmärkts för MS-forskning.

Deltagarna i ”Sandpit funding”-mötet
arrangerat av SLS och Svensk Neurologförening, modererat av Mats Ulfendahl

ANDERS 
SVENNINGS-
SON
Ordförande för 
Svensk Neuro-
logförening.

SLS 
utlysning

se sidan 
24–25 
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Machschefes önskemål. Om det är 
nästa vecka eller om 25 år är upp till er.

Med de orden lämnade Mats 
Ulfendahl över till de samlade för att 
de, var och en i tur och ordning, fi ck 
presentera den forskning som kan 
betyda viktiga steg framåt i att bota, 
behandla, screena och skapa större 
förståelse av MS. 

I USA är det mycket vanligare att ta 
med brukarnas synpunkter. Kravet 
på brukarinfl ytande är fortfarande 
begränsat i Sverige, men det kommer 
mer, menade Marie Österberg, SBU, 
i sitt inledande framförande. ”Det är 
defi nitivt en internationell trend.” 

Efter detta följde fl era timmars pre-
sentationer av forskning/studier som 
skulle kunna vara aktuella. 

– Donationen kan ses som nya 
pengar som kan göra skillnad, an-
tingen genom studier som fördju-
par sig i själva uppkomsten av MS, 
mekanismer bakom, symtom som 
fatigue, diagnostisering eller själva 
behandlingen, sammanfattade Anders 
Svenningsson, ordförande för Svensk 
Neurologförening. Och även om 
mycket stod på spel denna eftermid-
dag, fanns en påtaglig enighet och 
vilja att komma fram till ett förslag 
på hur utlysningen ska utformas. 
Fortsättning följer ...  ■

Orion Pharma AB | www.orionpharma.se

Mats, 57, patient med dystoni

* Se respektive landstings avtal, upphandlingar kan vara pågående.

Referenser: 1. Frevert J, et al. Content of botulinum neurotoxin in Botox/Vistabel, Dysport/
Azzalure and Xeomin/Bocouture. Drugs R&D 2010;10:67-73. 2. XEOMIN produktresumé.

XEOMIN®

eller 200 enheter, pulver till injektionsvätska, lösning. För symtomatisk behandling av 
blefarospasm, cervikal dystoni av övervägande rotatorisk typ (spastisk torticollis) och av 
spasticitet i övre extremiteter efter stroke vilket kliniskt yttrar sig som böjd handled och 

styck (ej förmån). Senaste översyn av produktresumé 50 och 100 enheter: 2016-06-10. 
Senaste översyn av produktresumé 200 enheter: 2016-05-19. För ytterligare information 
se www.fass.se. Enheterna av botulinumtoxin är inte utbytbara mellan olika produkter. 
På grund av skillnader i bestämningen av styrka är doserna för XEOMIN inte utbytbara 
mot andra beredningar med botulinumtoxin.

JAG HAR MÅL.
JAG HAR AMBITIONER.
HJÄLP MIG ATT NÅ DEM.

 JAG ÄR MATS

JAG ÄR ETT RENT NEUROTOXIN
XEOMIN® är det enda neurotoxinet (150 kD) 
som är fritt från komplexbildande proteiner.1, 2

JAG KAN FÖRVARAS I RUMS-
TEMPERATUR

 
rumstemperatur.2

JAG ÄR FÖRMÅNSBERÄTTIGAD  
OCH UPPHANDLAD*

XEOMIN® för symtomatisk behandling av blefaro- 
spasm, cervikal dystoni och av spasticitet i övre 
extremiteter efter stroke.

 JAG ÄR XEOMIN®

Botulinumneurotoxin typ A

Nu även 200 E 

MATS 
ULFENDAHL
Ordförande för 
SLS forsknings-
delegation, var 
moderator för 
workshopen 
”Sandpit funding” 
som i stället 
för en klas-
sisk utlysning 
av medel lät 
forskare inom 
MS och patient-
representanter 
förutsättnings-
löst diskutera 
lämpliga forsk-
ningsprojekt.

Forsknings-
företrädare  
inom MS från hela 
landet samlades 
tillsammans med 
representanter för 
Neuroförbundet 
och SBU för att 
diskutera medlen 
från Machschefes 
donation till MS-
forskning.

Anders Svenningsson (Danderyd, Svensk Neurologförening): 
MS kan sannolikt botas av tidig immunoablativ behandling, men 
hur omfattande måste den vara? En jämförande studie mellan 
3 nivåer immunoablation: B-lymfocyter; B+T-lymfocyter; eller hela 
immunsystemet. Jan Lycke (Sahlgrenska).
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KRÖNIKA
AV EVA HELMERSSON

Neuroförbundet
Sveriges första intresseorganisation specialiserad på neurologi

Förbundet ska främja och vidta åtgärder till gagn för personer med 
neurologiska sjukdomstillstånd/skador och deras närstående bland annat 
genom att påverka stat, landsting och kommuner till förbättrade sociala 
och medicinska insatser samt förbättrade möjligheter till neurologisk 
rehabilitering och öka förståelsen för neurologiska sjukdomstillstånd.

Förbundet arbetar också för att främja utvecklingsarbete och forskning, 
och genomför insamlingskampanjer som synliggör förbundets verk-
samhet, med mera.

För mer info: www.neuroforbundet.se

et var en solig majdag i början på 1990-talet, en 
ganska vanlig dag då jag fi ck beskedet att jag skulle 
leva resten av mitt liv med den neurologiska sjuk-

domen multipel skleros. Jag var en 20-åring, på väg att 
gifta mig med mitt livs kärlek och i början av en lovande 
karriär. En kronisk sjukdom ingick inte i min plan och 
jag valde att stoppa huvudet i sanden, förneka och kämpa 
emot. Jag var en superkvinna som klarade allt.

Två barn senare, blev jag så 
dålig att jag fi ck läggas in på 
sjukhus och jag tvingades att 
inse att jag var obotligt sjuk.

I perioder har jag varit 
mycket dålig, men har alltid 
lyckats återhämta mig bra. 

I dag lever jag ett nästan normalt liv, trots balans-
svårigheter, känselbortfall och smärta. Efter fl era olika 
mediciner och behandlingar har jag till slut hittat en 
som fungerar bra på mig.

Tidigt i min sjukdom valde jag att ha fokus på det jag 
kan göra i stället för att sörja det jag inte längre kan. Jag är 
mycket mer intresserad av det jag mår bra av än att oroa 
mig för framtiden och jag vill veta allt om min diagnos.

2010 gav jag ut boken Stå Upp, Sitt Ner, Gå Vidare, 
som handlar om min resa från diagnos till den jag 
är i dag. Boken blev en succé och sålde snabbt slut. 
Jag har fortsatt att skriva, föreläsa och inspirera. 
Del aktighet är en självklarhet.

För att kunna hjälpa andra patienter började jag 
arbeta som diagnosstödjare för Neuroförbundet. 
Snart blev jag invald i styrgruppen för MS-registret som 
patientföreträdare. Patientens röst började äntligen bli 

eftertraktad. Uppdragen har varit många, både i Sverige 
och utomlands. Nu senast var jag i Kalifornien som 
patientrepresentant i en stor internationell studie, med 
den amerikanska forskningsfi nansiären PCORI, där 
fokus är på patientens synpunkter.

Jag blev både glad och hedrad när jag i vintras blev 
inbjuden av Svenska Läkaresällskapet till ett möte 
kring hur medlen från en donation ska hanteras. (Läs 
mer på sidan 18.) Patientkraften är här för att stanna. 

Patienten är huvudpersonen i ett team tillsammans 
med sin läkare och alla andra som jobbar för patientens 
hälsa. Därför är det självklart att jag inte bara ska ha 
tillgång till min journal, mina röntgenbilder och 
provsvar. Jag ska vara delaktig i alla beslut som rör 
min vård och behandling. Det ger livskvalitet! 

I dag är jag en glad, tacksam och alltid nyfi ken 
49-åring. Min tid fördelar jag som projektledare 
på Neuroförbundet och med 
olika konsultuppdrag inom 
e-hälsa och patientdelaktig-
het. Jag brinner för att in-
spirera och motivera till 
utveckling och bättre 
patientvillkor.

D

”Patientens röst 
började äntligen 
bli eftertraktad.”

Patientkraften är 
här för att stanna

Eva Helmersson
Konsult och projektledare 
på Neuroförbundet. Har 
skrivit boken Stå Upp, 
Sitt Ner, Gå Vidare

Foto: Håkan Sjunnesson
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Leica Biosystems distribueras sedan hösten 2016 av 
Triolab AB. Med Leicas produkter erbjuder vi ett full-
ständigt sortiment inom patologi; instrument, reagens, 
antikroppar och förbrukningsartiklar. Vi har också ett 
brett utbud av produkter inom molekylärpatologi. 

www.triolab.se

Din leverantör inom patologi

Kontakta oss gärna för mer information: 

info@triolab.se eller 031-81 72 00. Leica Biosystems 

instrument för IHC/ISH 

erbjuder stor kapacitet 

med hög fl exibilitet 

och säkerhet. BOND-

systemen fi nns för både 

kliniskt bruk och för 

forskning. 



land, Österrike, England, Nederlän-
derna, Danmark och Sverige, som i 
korta föreläsningar delade med sig av 
sina erfarenheter från forskningsstu-
dier och klinikarbete. 

Konferensen arrangerades av The 
Ethicolegal Committee of the Euro-
pean Association of Neurosurgical 
Societies (EANS), The Ethics Com-
mittee of the World Federation of 
Neurosurgical Societies (WFNS), De-
partment of Neurosurgery, Karo linska 
universitetssjukhuset i samarbete med 
SLS. Organisationskommittén bestod 
av Tiit Mathiesen, adjungerad profes-
sor vid neuro kirurgiska kliniken, Nya 
Karolinska Solna och Marike Broek-
man, MD PhD och neurokirurg vid 
Universitair Medisch Klinik i Utrecht, 
Nederländerna.  ■

Under två dagar i maj diskuterades etikfrågor 
kring neuro kirurgi på Läkaresällskapet.

tt sextiotal föreläsare 
och deltagare, forskare, 
läkare, sjuksköterskor 
och etiker, samlades på 
SLS den 4–6 maj för 

att för första gången diskutera olika 
etiska aspekter inom neurokirurgi i 
”The First Congress on Ethics and 
Neurosurgery”. Fem huvudområden 
belystes, Vad är livskvalitet och vem 
bestämmer vad det är?, Vilka etiska 
problem utmärker området?, Innova-
tion och ny forskning, Stamcellsbe-
handlingar samt Etik vid publicering 
av forskningsartiklar.
 
De en och en halv dagarna erbjöd 
spännande kunskapsutbyte från sto-
ra delar av världen. Föreläsare från 
femton nationer, Japan, Saudiarabien, 
Israel, Kanada, USA, Turkiet, Tysk-

Vad är livskvalitet?
Text & Foto Agneta Davidsson Ohlson

HUVUD-
OMRÅDEN

1.  Vad är livs-
kvalitet? Vem 
bestämmer 
vad det är? 

2.  Vilka etiska 
problem 
utmärker 
området? 

3.  Innovation och 
ny forskning 

4.  Stamcells-
behandlingar. 

5.  Etik vid pu-
blicering av 
forsknings-
artiklar.  

E

First Congress on Ethics and Neurosurgery 

Årets fullmäktigemöte 
på Läkaresällskapet var 
välbesökt och stundvis var 
debatten mycket livlig.
 – Vi är mycket nöjda med mötet 
och det stora gensvaret från dele-
gaterna, både när det gäller våra 
planerade ordinarie aktiviteter och 
de av mer nytänkande karaktär, sa 
Stefan Lindgren, Läkaresällska-
pets ordförande, efter mötet. 

Flera beslut fattades under da-
gen, bland annat antogs förslaget 
om att inrätta en ny delegation i 
medicinsk kvalitet, att Svensk 
Förening för Palliativ Medicin blir 
en ny sektion i Läkaresällskapet 
och Kvinnliga läkares förening ny 
associerad förening. 

Ola Björgell, Skånes universi-
tetssjukhus, valdes till vetenskaplig 
sekreterare i nämnden. Anna 
Engström-Laurent och Peter 
Aspelin utsågs till hedersleda-
möter för utmärkta insatser för 
Läkaresällskapet genom åren. Nya 
i valberedningen är Hanna Brau-
ner, Helena Dreber och Mats 
Holmström. Tillsammans med 
valberedningens övriga ledamöter 
kommer de att arbeta för geogra-
fi sk spridning liksom för spridning 
när det gäller specialitet, kön och 
ålder i uppdraget att fi nna nya leda-
möter till nämnd och delegationer.  

En avsiktsförklaring om med-
lemskapet avslutade förmiddagens 
förhandlingar. Nämnden redovisa-
de sitt förslag om att medlemskap 
i en sektion för läkare även ska 
innebära medlemskap i Läkaresäll-
skapet – vilket ledde till en enga-
gerad diskussion om sektionernas 
status och sektionsmedlemmarnas 
anknytning. Frågan togs upp med 
fullmäktige i år för att beslut ska 
kunna fattas nästa år.

Glädjande är att fullmäktigerepre-
sentanterna hade uppmärksammat 
Läkaresällskapets ökade synlighet i 
debatten. Ett starkt läkarsällskap är 
en styrka för hela läkarkåren. 

DEBATT OCH 
MÅNGA BESLUT

I HUSET
FULLMÄKTIGE

Femton länder. Olika perspektiv på etik och neurokirurgi diskuterades av ett 60-tal deltagare på SLS. 
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Nederländerna.  ■Israel, Kanada, USA, Turkiet, Tysk-ämnden redovisa-
m att medlemskap 
äkare även ska 
mskap i Läkaresäll-
edde till en enga-
n om sektionernas 
onsmedlemmarnaass 
an togs upp meedd
ör att beslut skka 
ta år.
tt fullmäktigerrepre-
uppmärksammmat 
ökade synligghet ii

kt läkarsällskkap äär 
läkarkåren. 

Kerstin Nilsson, tidigare ordförande för SLS samt professor vid 
institutionen för medicinska vetenskaper, Örebro universitet efterträder
Nina Rehnqvist som avgår som ordförande för SBU:s utvärderingsnämnd. 
Kerstin tillträder sitt nya uppdrag den 1 juli 2017. 

– Svenska Läkaresällskapet samarbetar med SBU i fl era frågor och vi ser 
framemot ett fortsatt gott samarbete med Kerstin Nilsson som ny ordfö-
rande. Kerstin besitter en hög kompetens och en bred erfarenhet som är en 
stor tillgång. Vi vill samtidigt tacka Nina Rehnqvist för mångårigt samarbete, 
säger Stefan Lindgren ordförande i Svenska Läkaresällskapet.

Ny ordförande i SBU

Kerstin 
Nilsson, 
tidigare ord-
förande för SLS.



Phadiatop – Eff ektiv hjälp vid allergiutredning
Ett enkelt blodprov som bidrar till en säker diagnos

Thermo Fisher Scientifi c 
Thermo Fisher Diagnostics AB c/o Phadia AB 
Box 6460, 75 137 Uppsala, Sweden 
Tlf 018-16 60 60, E-mail: info-se.idd@thermofi sher.com

References: 1. Eriksson NE. Allergy. 1990; 45(4): 285–92. 2. Wever-Hess J, et al. Acta Paediatrica. 1999; 88(8): 827–34. 3. Halvorsen R, et al. Int J Pediatr. 2009; 460737. 4. Bal-

lardini N, et al. Allergy. 2006 Mar; 61(3): 337–43. 5. Williams PB, et al. Ann Allergy Asthma Immunol. 2001; 86(2): 196–202. 6. Nilsson C, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2012 Mar; 

23(2): 159–65. 7. Lau S, et al. Pediatr Allergy Immunol. 2008 Jun;19(4):337– 41. 8. Bønnelykke K. et al. J Allergy Clin Immunol 2008; 121: 646–51. 9. Belhocine W. et al. Pediatr 

Allergy Immunol 2011; 22: 600–607. 10. Bacharier LB et al. Allergy 2008; 63: 5–34. 11. James T. Am Fam Physician 2002; 66: 621–626.

Ett blodprov – ett besök med möjlighet till fortsatt riktad allergiutredning 
utan extra provtagning. Vid positivt svar på Phadiatop rekommenderas 
uppföljning med specifi kt IgE. Ett negativt svar indikerar att symtomen 
inte orsakas av de vanligaste luftvägsallergenerna.1–7

© 2017 Thermo Fisher Scientifi c Inc. All rights reserved. All trademarks are the property of Thermo Fisher Scientifi c Inc.

and its subsidiaries. Manufacturer; Phadia AB, Uppsala Sweden.

Phadiatop är ett blodtest som mäter IgE-antikroppar mot de vanligaste inhalationsallergenerna i vår omgivning. 
Blodtestet ger svar på om atopi/allergibenägenhet föreligger. Förekomst av IgE- antikroppar behöver inte ge kliniska 
symtom men är en förutsättning för utveckling av IgE-medierad allergi. Phadiatop kan göras utan restriktioner:
– oberoende av ålder, t.o.m på spädbarn.
– oavsett årstid, medicinering, hudtyp, sjukdom eller graviditet 8–11
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OLA WINQVIST

ög klinisk relevans 
eller förankring kan 
natur ligt vis inte upp-
väga brister i en ansö-
kans kvalitet och vice 

versa. För att bli beviljad forsknings-
anslag ska en ansökan ha hög övergri-
pande kvalitet, säger Ola Winqvist, 
professor i klinisk immun ologi, ordfö-
rande sedan 2013 för Svensk Klinisk 
Immunologisk Förening och vice ord-
förande i SLS forskningsdelegation.

Ola Winqvist har lång erfarenhet 
som bedömare av forskningsanslag 
och tycker det är både en ära och ett 
inspirerande uppdrag. Dessutom kom-
mer det in rätt många ansökningar 
som knyter an till immunologi. För 
en professor i cellulär immunterapi är 
dessa frågor naturligtvis betydande 
ingredienser i tillvaron. Ola Winqvists 
egen forskning handlar om hur man 
selektivt kan förstärka eller försvaga 
delar av immunförsvaret för att an-
tingen hjälpa kroppen att bekämpa 
cancer eller för att motverka autoim-
muna sjukdomar.

Arbetet i SLS forskningsdelega-
tion är ideellt.

– Men det är ett väldigt angeläget 

arbete. SLS har ett hundratal dona-
tioner som vi har blivit ombedda att 
förvalta. Det är ett stort förtroende.

Forskningsdelegationen har den 
senaste tiden ägnat mycket tanke-
möda åt hur anslagen både kan för-
nyas och ännu tydligare förankras i 
klinisk verklighet, och tydligare följa 
donatorernas vilja.

De donationer SLS förvaltar är så 
gott som alltid beskrivna med stort 
intresse för patientnytta och behand-
ling, ibland namngivna.

– Vi vill naturligtvis inte förhindra 
att grundforskning lyfts i ansökning-
arna, men den ska vara tänkt att leda 
fram till ökad kunskap inom ett spe-
cifi kt sjukdomsområde. Och nu tar 
vi ett steg till för att förtydliga den 
kliniska relevansen och förankringen. 

– Ibland är det lätt att bli bländad 
av ett basalt grundforskningsprojekt, 
av höjden i tanken. Men det fi nns 
andra forskningsstiftelser och Veten-
skapsrådet som kan möta det beho-
vet. Svenska Läkaresällskapet är be-
gränsat av vad medlen donerats till.

Vid SLS utlysningar av stipendier 
och forskningsanslag står alltid önske-

SLS forskningsdelegation har infört nya riktlinjer 
för beredningen av ansökningar om fondmedel 
med större fokus på klinisk relevans eller för-
ankring. Delegationens vice ordförande 
Ola Winqvist berättar om arbetet.

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

Större fokus på  

H

Projektanslag för forskning om sjukdomen multipel skleros (MS)
Svenska Läkaresällskapet utlyser:

Vid sidan av läkemedelsbaserade behandlingar av multipel skleros
används också metoder baserade på högdos cytostatikabehandling
följt av autolog transplantation av blodstamceller. Resultaten är hittills 
mycket goda, men det fi nns ännu relativt få grundliga uppföljningsstu-
dier eller studier som jämför utfallet med läkemedelsbaserad behand-

ling. Inom området anses det av vikt att erhålla mer kunskap om den 
kliniska användningen av metoden, varför SLS utlyser ett eller högst två
projektbidrag med fokus på uppföljning av behandling av MS baserad 
på autolog blodstamcellstransplantation. Totalt fi nns cirka 3,5 miljoner 
kronor disponibelt för att utnyttja under som längst 4 år.
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Som ung lade Lennart 
Nilsson märke till livet i en 
vattenpöl. Hur skulle det 
kunna skildras i bild? Den 
tanken släppte han aldrig.

Lennart Nilsson började fri-
lansa som bildjournalist i början 
av 1940-talet. Under en period 
verkade han vara överallt. På is-
björnsjakt i Spetsbergen, i hälar-
na på Gustaf VI Adolf. Under en 
fotografering på Sabbatsbergs 
sjukhus 1951 såg han några 
burkar med mänskliga embryon.  

Lennart Nilsson fi ck tillgång 
till ett eget rum på sjukhuset 
och i åratal dök han sedan upp i 
samband med utomkvedshavan-
deskap eller missfall. De döda 
fostren fotograferades i glastan-
kar med koksaltlösning, belysta 
med varmt ljus. Resultatet blev 
fl era banbrytande fotoreportage 
och fotoboken ”Ett barn blir till”. 

På 1970-talet fi ck Lennart 
Nilsson eget laboratorium på 
Karolinska Insitutet. Han arbetade 
bland annat med svepelektron-
mikroskop och använde special-
konstruerade endoskop för att 
fotografera inuti människo-
kroppen. Mänsklighetens stora 
dråpare kunde inte gömma sig för 
Lennart Nilssons kamera. I sam-
arbete med forskare avbildade 
han bland annat hur kroppen 
försvarar sig mot cancerceller, 
hur hiv-viruset ändrar form när 
det ska infektera celler och hur 
våra lungor försvarar sig mot 
luftföroreningar. 

Lennart Nilsson utsågs 1976  
till medicine hedersdoktor vid 
Karolinska Institutet och är 
hedersmedlem i SLS. ■

LENNART NILSSON 
OCH MEDICINEN

Lennart Nilsson i sitt 
laboratorium på KI i Solna. 

Lennart Nilsson 1922–2017

Foto: Johan H
olm

ström

mål om brukarinfl ytande (som ett 
”mjukt krav”). Brukarmedverkan och 
-infl ytande är naturligtvis inte helt 
oproblematiskt och kan ibland leda till 
många diskussioner, och göra ett forsk-
ningsprojekt mycket mer tidskrävande.

– Men det är helt klart en förete-
else i tiden. Forskargrupper behöver 
få återkoppling från ett brukarper-
spektiv. Det fi nns bra och dåliga sa-
ker med detta. Det får växa fram hur 
det ska tillämpas. 

Utmaningen som forskare, menar 
Ola, är att det alltid fi nns elementet 
av att det ska vara nytt. Ett angeläget 
patientperspektiv, som till exempel 
biverkningar av ett läkemedel, är inte 
lika uppenbart nytt att forska kring.

Ola Winqvist menar att patienter 
kan hjälpa till att ge inriktning på 
frågor som faktiskt är relevanta. 

Om sitt engagemang i Svenska 
Läkaresällskapet säger Ola Winqvist:

– Vi behöver en gemensam röst för 
att uttala oss, särskilt i utbildnings-
frågor och om vår professionella roll. 
Det är speciellt viktigt när utveck-
lingen går rasande fort.

Och Ola Winqvist menar att när 
ekonomin i stor utsträckning styr, är 

 klinisk relevans

”SLS har ett hundratal donationer 
som vi blivit ombedda att förvalta. 

Det är ett stort förtroende.”

det viktigt att vidmakthålla vikten 
av forskning, kompetensutveckling 
och fortbildning för läkare.

– Det är alls inte givet hur vi ska 
få till det i dag. Hur vi säkerställer 
efterutbildningen när vi har 4–5 års 
halveringstid på information.

Ola Winqvist blev medlem i Svens-
ka Läkaresällskapet redan när han 
blev antagen till läkarprogrammet i 
Lund, för att han skulle kunna åka 
till Läkarstämman.

– Jag har själv fått anslag från SLS 
för min forskning. Det var viktigt 
med erkännandet som självständig 
forskare, och öppnade en möjlighet 
att driva en egen forskningslinje. 
Så är det för många. Ett anslag från 
Läkare sällskapets fonder är ofta 
starten till att få medel från större 
fonder och att bevista vetenskapliga 
kongresser. Det blir en positiv spiral 
och betydelsefullt för den enskilde 
forskaren. 

– Det är inte enkelt att vara forskan-
de läkare. Du ska bli specialist och sam-
tidigt behålla forskningsintresset. Men 
på sikt är det gynnsamt för patienter 
om fl er läkare tar sig tiden att verkligen 
bli kunniga inom sitt område.  ■

OLA WINQVIST
Vice ordförande 
för SLS forsk-
ningsdelegation. 
Professor i 
klinisk immu-
nologi (KI) och 
ordförande för 
Svensk Klinisk 
Immunologisk 
Förening.

Hildegard Machschefes i Bromma avled 2014
nära 100 år gammal. Hon efterlämnade i sitt
testamente en donation till Svenska Läkaresäll-
skapet till förmån för forskning för att bota sjuk-
domen multipel skleros (MS).

Läkaresällskapet har beslutat att medlen ska 

användas för en utlysning om projektbidrag kring 
multipel skleros.

Ansökningsperiod: 20 maj–20 juni 2017.
Medlemskap i Svenska Läkaresällskapet krävs.
www.sls.se

Hildegard Machschefes donation
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SLS PÅ PLATS I ALMEDALEN

SLS PÅVERKAR
I ALMEDALEN 4–5 JULI

FRÅGOR 
I FOKUS: 

Levnadsvanor, 
Förbättrings-
arbete, Första 
linjens sjukvård, 
eHälsa och 
Läkemedels-
användning.

Plats: Hotell 
Slottsbacken, 
Visborgsgatan 1
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För mer information och bokning av Svenska Läkaresällskapets representanter på plats 
i Almedalen kontakta Jaana Logren Bergqvist, jaana.logren@sls.se, tel. 08-440 88 68.›

TISDAG 4 JULI 

›› Kl. 9–10 Läkares roll i hälsofräm-
jande patientarbete och professio-
nens policyskapande ansvar.
Medverkande: Anna Kiessling, SLS 
Levnadsvaneprojekt, Socialdeparte-
mentet, Socialstyrelsen, Folkhälso-
myndigheten, SKL, Nätverket Hälso-
främjande hälso- och sjukvård samt 
Kommissionen för jämlik hälsa.

›› Kl. 11–12 Samverkan i vården 
– förutsättningar och förbättrings-
arbete. Medverkande: Helle Wijk,  
Göteborgs universitet, Elisabeth 

Franson, Landstinget Dalarna, Torie 
Palm Ernsäter, Svensk sjuksköterske-
förening, Stefan Lindgren, SLS, Anna 
Ehrenberg, Högskolan Dalarna.

ONSDAG 5 JULI

›› kl. 9–10 Hur kan första linjens 
sjukvård stärkas? Medverkande: 
Lars Borgquist, SLS, Anna Nergårdh, 
Hanna Åsberg, Svensk förening för 
allmänmedicin, SFAM, Karin Båtelson, 
Sjukhusläkarföreningen och Stefan 
Lindgren, SLS ordf.

›› kl. 11–12 Det digitala mötet 

– möjligheter och utmaningar.
Medverkande: Susanne Bergenbrant 
Glas, SLS kommitté för eHälsa, 
Margareta Danelius, Capio Online, 
Marie Morell (M), Region Östergötland, 
Pernilla Warg, Min doktor, Peter Graf, 
TioHundra AB, Mikael Hoffmann, 
SLS kommitté för läkemedels frågor.

›› kl. 12–13 Behövs en ny 
läkemedelsvision? Medverkande: 
Mikael Hoffmann, SLS kommitté för 
läkemedelsfrågor, Anders Blanck, LIF, 
Marie Steen, ILCO/Funktionsrätt, Karin 
Meyer, Apotekar societeten, Läkeme-
delsverket, SKL, Läkarförbundet.

Vi arbetar aktivt för infektionsövervakning 
och monitorering av antibiotikaresistens

Autonik AB • Tel +46 157 50 100 • www.autonik.se

Nationella
databaser

wwLab®

WWBakt

Laboratoriesystem för kliniska laboratorier med extra fokus på mikrobiologi.

Svarsportal med mikrobiologisk patientöversikt av laboratoriesvar. Översikt 

av fynd, antibiotika och resistensresultat för bästa behandling av patienten. 

Integreras smidigt i journalsystem.

Danmarks nationella mikrobiologiska laboratoriesvarsdatabas – MiBa – har 

skapats baserat på wwLab. MiBa används för nationella patientuppslag, över-

vakning av smittskyddspliktiga sjukdomar, resistensövervakning samt nationell 

statistik. För att minska infektionsspridning av t.ex. VRE eller MRSA på sjuk-

husen används även MiBa till online smittskyddsvarning för varje patientuppslag. 

Mer information: miba.ssi.dk
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GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS Vi människor blir till i relation till 

varandra och vad vi gör med våra hjärnors 
möjligheter till tänkande.

Leila Tamaddon, ny ledamot i Etikdelegationen. 
Ur kulturtidskriften Bang 2/2015”

”

hus hittar du inspirerande miljöer 
för såväl seminarium, konferens, lunch och middag, som större eller 
mindre fester. Föreläsningssalen rymmer 200 personer. Husets egen 
restaurang serverar måltider av högsta klass och drivs sedan årsskiftet
av köksmästaren Mats Schöld. 

Kontakta Gunilla Eng, gunilla.eng@sls.se, 08-440 
för visning/bokning av lokalerna. Hovmästare Anna B
bokning@restaurang-lakaresallskapet.se, 08-411 60 
för meny förslag/festoffert. 
Välkommen till Svenska Läkaresällskapet!

KONST & LÄKEKONST
26 september kl 18.00–19.30 
”Körkarlen” – en kväll med Matti Bye

17 oktober 2017 kl 18.00 
”THECHOVSKIJ”

Planerar du fest eller konferens? 
Välkommen att boka lokalen på Svenska Läkaresällskapet

Filmmusik är en speciell konstart som sällan uppmärk-
sammas efter förtjänst. Kompositören och stumfi lmspianisten 
Matti Bye är dock fl erfaldigt prisad och guldbaggebelönad, 
inte minst för sin musik till den restaurerade stumfi lms-
klassikern Körkarlen, i regi av Victor Sjöström. 

Tuberkulos och alkoholism fi nns med som mörka stråk 
när huvudpersonen David möter Körkarlen på Dödens kärra. 
Syster Edit, frälsningssoldaten, försöker rädda honom med 
sin kärlek och självuppoffring.

Välkomna till en kväll med Matti Bye som berättar och 
spelar på fl ygeln! Värd: Kerstin Hulter Åsberg

Sissela Kyle läser Thechov-texter och Veronica Reinstein, 
pianist, spelar Tjajkovskij. Stephan Rössner pratar om ”livsstil” 
i Ryssland på den tiden, bland annat om kost och alkohol. 

Gunilla blev välkänd 
genom sitt radioprogram 
Kropp och själ som 
sändes i P1 från 1987, 
totalt 463 gånger fram 
till hennes pensionering. 
Hon tog fram kvinnors 
hälsoproblem och upp-
märksammade tidigt 
rökning som både en 
kvinno- och klassfråga. 
Hon skrev fl era uppskat-
tade böcker om kvinnors 

hälsa där en röd tråd var att åldrandet inte är en sjukdom, utan kan 
vara en givande och stärkande del av livsprocessen.

Gunilla var också en utmärkt och dessutom humoristisk föreläsare, 
som bland annat deltog i Folkhälsoinstitutets landsomfattande kam-
panj för ”Rökfri graviditet” 1993. Med Gunillas dråpliga kåserier om 
kvinnors villkor, väckte hon från norr till söder åhörarnas igenkänning 
och glada skratt som bekräftelse på ämnets betydelse.

Gunilla var under åren 1995–2000 en kunnig och uppskattad 
representant för vetenskapsjournalisterna i Läkaresällskapets 
Etikdelegation. Hon utsågs till årets folkbildare 2000 och blev 
hedersledamot av Läkaresällskapet 2006.

Vi som haft glädjen att samarbeta med Gunilla känner stor saknad.

Kerstin Hagenfeldt, fd ordförande SLS 
och dess etikdelegation
Gunilla Bolinder, Läkaresällskapets värd

Till minne av Gunilla Myrberg
Gunilla Myrberg, journalisten, författaren och hedersleda-
moten i Läkaresällskapet, har avlidit i en ålder av 84 år.

Gunilla Myrberg och hennes efter-
trädare i etikdelegationen Anna Larsson 
vid avskeds middagen i december 2000. 

Foto: W
ikipedia

21 november 2017 kl 18.00 
Charles Emil Hagdahl

Hagdahl var läkare och författare till boken Kokkonsten som 
vetenskap och konst med särskildt afseende på helsolärans 
och ekonomiens fordringar. Den utkom 1878–1879. Före-
läsare Viveka Adelswärd, Måltidsakademien, och Stefan 
Hammenbeck, konstintendent på Östergötlands museum.

88 85, 
BBenediktsson, 

50, 

ääänner stor saknad.
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När krävs ett personligt möte och behövs det personliga 
mötet för att ställa en diagnos? Vad gör en vårdcentral till 
en vårdcentral? Fungerar ehälsa i alla lägen? Ökar de digitala 
tjänsterna sjukvårdskostnaderna?  

Mer info & anmälan:
www.sls.se, agneta.ohlson@sls.se, tel. 08-440 88 75

”Mottagning på nätet” 

FYSS-boken i ny version

– om de digitala e-hälsotjänsterna i dagens sjukvård

Etikdag på SLS 29/9

Den tredje reviderade, omarbetade upplagan av boken FYSS 2017 är nu 
klar. FYSS, Fysisk aktivitet i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling, 
är ett evidensbaserat kunskapsunderlag för hälso- och sjukvårdens perso-
nal vid rådgivning om fysisk aktivitet. 

– Betydelsen av fysisk aktivitet för hälsa och välbefi nnande har upp-
märksammats mycket under de senaste åren. Det beror inte minst på att 
ny forskning ytterligare har påvisat riskerna med otillräcklig fysisk aktivi-
tet, men också dess betydelse som förebyggande och behandlande metod 
för ett stort antal sjukdomar, säger Carl Johan Sundberg, professor vid 

Karolinska Institutet och ordförande i Yrkesföreningar för Fysisk 
Aktivitet (YFA), som står bakom framtagandet av FYSS. 

I Socialstyrelsens nationella riktlinjer för sjukdoms-
förebyggande metoder ges metoder som avser att öka 
den fysiska aktiviteten hög prioritet. Socialstyrelsen har 
tillsammans med norska Helsedirektoratet fi nansierat upp-
dateringen av FYSS. Se www.fyss.se för mer information.

Hard Choices in Nordic Health Care 2.0 
Konferensen arrangeras av Nordic Committee of Bioethics i samarbete med 
Läkaresällskapet. Mer info kommer på www.sls.se

20/11 2017
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GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

Ansökan om SLS resebidrag ska vara inkommen senast 
två månader före avresa. 

Resebidrag kan nu även sökas för forskningsvistelse kortare 
än en månad. Från och med 2017 återinfördes krav på 
medlemskap året innan ansökan om resebidrag, post 
doc-stipendium och projektanslag. För att vara behörig 
att söka medel i år krävs alltså medlemskap även
under 2016. Se www.sls.se för mer info. 
Välkommen med din ansökan!

Nya regler för ansökan om 
resebidrag och projektanslag

Foto: Colourbox

Äntligen: Framtidens Medicin och Hälsa 
på Waterfront Välkommen till Läkaresällskapets nya möte 
för framtidens hälso- och sjukvård! www.sls.se

14–15/11 2017

Den 2 maj arrangerade SLS en tisdagssammankomst på det angelägna 
temat ”Vägar in i svensk sjukvård för nyanlända kollegor”. Många utlands-
utbildade kollegor är inne i processen som ibland uppfattas som lång och 
krånglig. Sedan 1 juli 2016 gäller ett nytt system där alla gör ett kunskapsprov. 

Ett fyrtiotal personer kom till tisdagsmötet; många läkare som själva är 
på väg till svensk legitimation. Målet var att rita kartan och sedan diskutera 
samverkan mellan de insatser som sker via landsting, regioner, utbildnings-
departement och Socialdepartementet.  

Medverkande: Hans Hjelmqvist, vice ordförande SLS Utbildningsdelega-
tion, Sofi a Rydgren Stale, ordförande Läkarförbundets utbildnings- och 
forskningsdelegation, Magnus Hultin, ansvarig för det nya kunskapspro-
vet vid Umeå universitet, Åse Johnsson, Sahlgrenska Akademin, Gunnar 
Nilsson, professor och prodekan för utbildning vid Karolinska Institutet, 
Joel Hellstrand, Arbetsförmedlingen.

NYANLÄNDA KOLLEGOR
På väg in i svensk hälso- och sjukvård

”Stark för kirurgi – Stark för livet” är en del av Svenska 
Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt, vars syfte är att 
implementera de nationella riktlinjerna om sjukdomsförebyg-
gande metoder i vården. En färsk metaanalys, som utförts 
inom delprojektet, visar att förändringar av ohälsosamma 
levnadsvanor leder till ökad patientsäkerhet vid operation 
och minskar risken för framtida sjukdom.

– Analysen visar att det fi nns tydlig evidens för att ohälso-
samma levnadsvanor ökar komplikationsrisken i samband 
med kirurgi, säger Anna Kiessling, projektledare för Levnads-
vaneprojektet. 

Något som varit mindre känt och mindre utnyttjat för att 
öka patientsäkerheten vid icke-akut kirurgi, är den positiva 
effekten även av tidsbegränsade levnadsvaneinterventioner i 
samband med kirurgi.

– Vi ser att rök- och alkoholuppehåll i fyra till åtta veckor i 
samband med kirurgi kan halvera antalet komplikationer, säger 
Roger Olsson, delprojektledare och överläkare i ortopedi vid 
Östersunds sjukhus. Ett komplikationsfritt förlopp vid en opera-
tion är många gånger helt avgörande för ett lyckosamt resultat. 

Inom ramen för projektet genomfördes 2015 en enkät-
undersökning till Sveriges ortoped-, gynekologi- och kirurg-
kliniker. Undersökningen visade att 80 till 90 procent av klini-
kerna arbetar med rökfri operation, medan endast en fjärde del 
arbetade aktivt med alkoholbruk i samband med kirurgi.

– Viktigt att uppmärksamma är också den goda effekten 
vi ser på operationsresultaten genom att stödja goda lev-
nadsvanor på sikt, säger Hanne Tønnesen, professor Lunds 
universitet, överläkare vid Beroendecentrum och direktör 
WHO Collaborating Centre Sweden, Malmö

www.sls.se/Levnadsvaneprojektet/rapport-2016/Stark-for-
kirurgi/”Till rapport ”Stark för kirurgi – stark för livet”

En metaanalys på evidensläget beträffande post-
operativa komplikationer relaterade till rökning 
och alkohol har utförts på uppdrag av Svenska 
Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt. 

Levnadsvaneprojektets undersökning visar att 80 till 
90 procent av klinikerna arbetar med rökfri operation.

”STARK FÖR KIRURGI 
– STARK FÖR LIVET”

Foto: C
olourbox

Foto: M
ostphoto
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en 18 april överlämnade regeringen 2017 
års ekonomiska vårproposition samt våränd-
ringsbudgeten för 2017 till riksdagen. På 
sjukvårdsministerns område aviserade reger-

ingen huvudsakligen två reformer. Dels vill regeringen 
utöka sin tillfälliga satsning på psykisk hälsa genom att 
tillföra landstingen 100 miljoner kronor. Landstingen 
ska använda medlen för barn- och ungdomspsykiatri, 
inklusive första linjens psykiatri i primärvården. 

Dels har regeringen för avsikt att tillföra förlossnings-
vården 500 miljoner kronor i vårändringsbudgeten 
för 2017. Det sker också som ett tillskott till en redan 
befi ntlig satsning. Pengarna betalas ut under detta år 
men får även användas under 2018. Tillskottet kommer 
att fördelas mellan landstingen efter befolkningsmängd 
och ska användas till att stärka förlossningsvården och 
eftervården för nyförlösta kvinnor.

Få skulle påstå att detta inte är angelägna satsningar. 
Som utomstående betraktare funderar jag dock på hur 
prioriteringen egentligen sker när en regering väljer att 
satsa på vissa krisområden och utlämnar andra. Jag no-
terar också att regeringen fortsätter att styra hälso- och 
sjukvården med öronmärkta stimulanspengar. Problemet 
med denna styrform är att effekten inte alltid blir den 
som eftersträvas, ibland faktiskt motsatt. Sedan millen-
nieskiftet har ett stort antal specialdestinerade statsbidrag 
införts och försvunnit. I en rapport över den statliga 
styrningen med riktade bidrag konstaterar Riksrevisionen 
(2016) bland annat att … Landstingens långsiktiga pla-
nering försvåras, det uppstår en ”ryckighet” i verksamheten 
och prioriteringar görs enligt de bidrag som fi nns tillgängliga 
snarare än verksamhetens egna behov ... Liknande slutsatser 
drog den så kallade Ansvarskommittén redan 2007. En 
rimlig slutsats av detta är att hälso- och sjukvården knap-
past behöver mer av särskilt destinerad (detalj) styrning 
från nationell nivå. Samma princip gäller även på det 
lokala planet. Politiken måste våga lämna över mer till 
professionerna. Visa tillit till professionella beslut och ge 
tolkningsföreträde för vårdens professioner tillsammans 
med patienten i frågor om kvalitet och arbetsmetodik. 
Eller varför inte helt enkelt låta ”proffsen vara proffs”, 
som regeringen gick till val på år 2014?  

En behovsstyrd hälso- och sjukvård utformad på profes-
sionella grunder är en fråga som även Svenska Läkaresäll-
skapet driver. I mötet Framtidens medicin och Hälsa som 
SLS arrangerar den 14–15 november i år på Stockholm 
Waterfront, kommer läkarrollen utifrån patienternas och 
samhällets behov att vara i fokus. Det blir tankeväckande 
föredrag, diskussioner och debatter. Ett utmärkt tillfälle 
att nätverka med läkarkollegor och beslutsfattare. Ni är 
alla varmt välkomna att delta!

D

SLS KANSLICHEF
PER.JOHANSSON@SLS.SE

Reflektion över 
vårpropositionen12 juni 

Nämndsammanträde 
19 juni 
Workshop 
Idéprogram för kunskaps-
utvecklingen inom framti-
dens hälso- och sjukvård
Plats: Jubileumsaulan, 
Jan Waldenströms gata 5, 
SUS Malmö
4–5 juli 
Almedalen
15 augusti 
Ansökan om SLS 
resebidrag öppnar 
efter sommaruppe hållet
1 sep–1 okt 
Ansökan projektanslag och 
post doc-stöd från Stiftelsen 
Söderström-Königska 
Sjukhemmet
26 september 
Konst & Läkekonst:
Musik till stumfi lm. 
Matti Bye
17 oktober
Konst & Läkekonst: 
”Thechovskij”
Sissela Kyle, Veronica Rein-
stein och Stephan Rössner.
23–25 oktober 
9:e nationella prioriterings-
konferensen, Kalmar

14 november 
SLS Årshögtid med 
prisutdelning
14–15 november
Framtidens Medicin och 
Hälsa, Stockholm. SLS nya 
möte för läkare och andra 
engagerade inom området
20 november
Hard Choices in Nordic 
Health Care 2.0
Konferensen arrangeras 
av Nordic Committee of 
Bioethics i samarbete med 
Läkaresällskapet.
21 november
Konst & Läkekonst: 
Om Charles Emil Hagdahl 
Föreläsare Viveka Adelswärd, 
Måltidsakademien, och Stefan 
Hammenbeck, konstintendent 
på Östergötlands museum.
1 december
Sista dag för ansökning till Erik 
Sjögrens fond för understöd 
för beredande av vård inom 
Västmanlands län av personer 
som lider av cancer, barn-
förlamning- eller reumatiska 
sjukdomar.

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!

Efter Tisdagsdebatterna och 
Konst & Läkekonst fi nns möj-
lighet att mingla och äta en lätt-
are middag. Pris: 150 kr/person 
(exkl dryck). Föranmälan görs 
till Restaurangen, 08-411 60 
50, 070-717 51 03, bokning@
restaurang-lakaresallskapet.se

SLS KALENDARIUM

r

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



Box 706, 169 27 SOLNA, 08 695 11 00, www.amgen.se

Repatha® (evolocumab) R
x
, (F), ATC: C10AX13. 140 mg injektionsvätska, lösning i förfylld injektionspenna för engångsbruk. 

Indikation - Hyperkolesterolemi och blandad dyslipidemi:

Repatha® är avsett för behandling av primär hyperkolesterolemi (hetero zygot 
familjär och icke-familjär) eller blandad dyslipidemi hos vuxna, som tilläggs-
behandling till kost omläggning: 

  i kombination med en statin eller statin i kombination med andra blodfetts-
sänkande behandlingar hos patienter som inte kan uppnå målet för LDL-C 
med den maximalt tolererade dosen av en statin eller, 

  ensamt eller i kombination med andra blodfettssänkande behand lingar hos 
patienter som är intoleranta mot statiner, eller för vilka statiner är kontra-
indicerade. 

Indikation - Homozygot familjär hyperkolesterolemi: 

Repatha® är avsett för behandling av homozygot familjär hyper kolesterolemi 
hos vuxna och ungdomar 12 år och äldre, i kombi nation med andra 
blodfettssänkande behandlingar.

Effekten av Repatha® på kardiovaskulär morbiditet och mortalitet har ännu 
inte fastställts.  Detta läkemedel är föremål för utökad över vakning. För 
fullständig information vid förskrivning samt produkt resumé, Amgen feb 2017, 
se www.fass.se 
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*Maximal tolererbar dos statin + ezetimib 

Repatha® subventioneras som tilläggsbehandling för patienter i sekundärprevention efter hjärtinfarkt 
som har ett kvarstående LDL-kolesterol ≥4 mmol/l trots maximal tolererbar behandling med statin 
och ezetimib. Repatha® subventioneras också som tilläggsbehandling för patienter med homozygot 
familjär hyperkolesterolemi. Se www.fass.se


