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 Barnläkaren Karin ”Kiku” Pukk Härenstam är ordförande för  
 Svenska Läkaresällskapets nya delegation för medicinsk kvalitet.  
 ”Vill man ägna sig åt förändringsprojekt och utvärdera det som 
 faktiskt händer, måste man vara där det händer.” 

Där det 
händer

ULLAKARIN NYBERG:

– Det behövs en högre dos av 

läkekonst i våra patientmöten.

NY RAPPORT BESVIKELSE

Förvånansvärt få patienter 

planeras delta i forskning.

SKRÄDDARSYTT OCH JÄMLIKT

Ger medicinsk utveckling den bästa 

och senaste behandlingen till alla?
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Svenska Läkaresällskapet 
är läkarkårens oberoende 
vetenskapliga och professionella 
organisation. Genom att uppmärk-
samma vikten av medicinsk veten-
skap, utbildning, etik och kvalitet 
arbetar vi för förbättrad hälsa och 
sjukvård i samhället.

SLS främjar och bevakar för-
utsättningar till en god kompe-
tensförsörjning inom hälso- och 
sjukvården samt 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 
hälso- och sjukvård. SLS bevakar 
forskningsfrågor med fokus på 
patienten och stödjer medicinsk 
forskning, bland annat genom att 
årligen dela ut omkring 30 miljoner 
kronor i forskningsanslag och 
resebidrag. 

VETENSKAP

SLS 
KÄRNVÄRDEN

4

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

KVALITET

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

på kompetensutveckling äventyrar medi-
cinska beslut och tillämpningen av etiska 
principer. Någon måste arbeta för att 
hälso- och sjukvården fortsatt investerar 
i medicinsk forskning och kunskap samt 
styr vårdens begränsade resurser så att 
patientgrupper med nedsatt autonomi 
och svåra sjukdomstillstånd får sina behov 
tillgodosedda. Jag ser ingen annan aktör 
som är bättre lämpad att leda det arbetet 
än Svenska Läkaresällskapet (SLS). Ju 

tydligare SLS och dess sektioner 
gör gemensam sak, desto 
kraftfullare kan organisatio-
nen agera för patienten, det 
medicinska och vetenskapliga 
perspektivet, och en bättre 

och mer jämlik hälsa 
och sjukvård i 
samhället.

För oss som 
verkar centralt 
inom SLS är 
det slående hur 
sektionerna 
och moderföre-
ningen SLS 
både är starkt 
beroende av och 
kompletterar 
varandra. 
Ensamma kan 
sektionerna ha 

svårare för att ta initiativ och plats i 
debatten när det gäller stora centrala hälso- 
och sjukvårdsfrågor. På motsvarande sätt 
är moderföreningen beroende av nära 
samverkan med sina sektioner för att få 
tillgång till den expertis som fi nns där. 
Sektionerna har således den djupa kun-
skapen om sina frågor, medan SLS har 
överblicken och kontakterna med övriga 
sektioner, beslutsfattare och myndig-
heter. Tillsammans är vi en stark röst 
som kan göra skillnad, var för sig är vi 
otillräckliga.

Nämnden förbereder ett förslag till 
Fullmäktige (FM) 2018. I korthet inne-
bär det att sektionerna blir huvudsakliga 
medlemmar i SLS och att de ansluts med 
samtliga sina medlemmar, som därmed 
indirekt blir medlemmar i moderföre-
ningen. Individuellt medlemskap i SLS 
ska fortsättningsvis enbart vara möjligt 
för läkare utan naturlig sektionstillhörighet, 
läkare under utbildning samt andra 
yrkeskategorier som fortsätter som 
associerade medlemmar. Således blir 
medlemskap i en sektion den naturliga 
ingången till SLS för de allra fl esta. 

Förslaget innebär att sektionerna betalar 
en årlig medlems avgift till moderfören-
ingen baserad på antalet medlemmar 
som är läkare. Hur stor den ska vara 
avgörs av FM mot bakgrund av det upp-
drag man ger SLS. Vi beräknar att scha-
blonavgiften kommer att uppgå till cirka 
200 kronor per läkarmedlem. Det inne-
bär en betydande reduktion av avgiften 
för dem som nu är direkta medlemmar i 
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Tillsammans för 
en starkare röst
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Stefan Lindgren, 
ordförande



Mobidiag lanserar 
ett nytt system för
mikrobiologiska tester 

Ett lättanvänt automatiserat 
instrument för detektion av 
specifika patogener, multiplexa 
smittester och antibiotikaresistens

+

Systemet är kassettbaserat, 
tillsätt endast prov

Snabba resultat (c:a 1 timme)

Kommande tester:
Panel for bakteriell gastroenterit

Panel för Antibiotikaresistens (CPO och MCR)
Meningit (CNS)

Parasiter

s

Mobidiag Sverige AB
PB 140
SE-186 23 Vallentuna
sales@mobidiag.com

SLS, något som är av särskild betydelse 
för unga läkare som söker forsknings-
medel eller rese bidrag ur SLS fonder. 

I förslaget ingår att det administrativa 
stödet till sektionerna ska öka och SLS 
ska bedriva mer sektionsövergripande 
aktiviteter och möten runt om i landet. 
En stark organisatorisk demokrati är 
en nödvändig förutsättning för att FM 
fortsättningsvis ska representera alla 
medlemmar och ha legitim status som 
SLS högsta organ med mandat att fatta 
beslut om budget, uppdrag och val till 
centrala förtroendeposter. 

Ytterligare ett skäl till förändringen 
är att tydliggöra att SLS organiserar 
68 sektioner och deras 30 000–40 000 
läkarmedlemmar, vilket ökar SLS tyngd 
och möjligheter till påverkan.  

Det goda renommé som SLS byggt upp 
sedan många år som oberoende organisa-
tion, innebär högt förtroendekapital i 
omvärlden. Genom att gå samman blir vi 
oerhört starka och kan sprida våra kärn-
värden om forskning, utbildning, etik 
och kvalitet till hela 
hälso- och sjukvården. 
Läkarna får en starkare 
röst i de stora övergri-
pande frågorna som 
berör hälso- och sjuk-
vårdens utveckling. 

Vår gemensamma röst behövs nu mer 
än någonsin för att läkarna ska ta plats 
i debatten, ta grepp om etiken och ta 
kontroll över tekniken. 

”Tillsammans 
gör vi skillnad, 

var för sig är vi 
otillräckliga.”

SLS nämnd 
förbereder ett 
förslag till Full-
mäktige (FM) 
2018 som syftar 
till att stärka 
kopplingen 
sektioner–
moder förening 
och förutsätt-
ningarna för 
ökad samverkan. 
Förslaget handlar 
inte om SLS 
ekonomi. Den 
är god och SLS 
kommer att re-
dovisa en budget 
i balans vid FM 
2018. Förslaget 
är kostnads-
neutralt i förhål-
lande till det nu 
rådande direkta 
medlemskapet. 

SLS Aktuellt utkommer två gånger per år. Upplaga: 13 000 ex. 
Nästa nummer utkommer i september 2018. 
Kontakta SLS på 08-440 88 60 eller info@sls.se

Utgivning

Fakta
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PERSPEKTIV

Text Ulrica Segersten Illustration Tove Engström

et fi nns en allt högre 
ambitionsnivå av mer 
patientmedverkan. Mer 
eller mindre en själv-
klarhet för en klok och 

effektiv kunskapsutveckling. Men när 
Vetenskapsrådet i en ny rapport analy-
serat utvecklingen av läkemedelspröv-
ningar i Sverige mellan 2010 och 2016, 
visar rapporten att det är förvånansvärt 
få svenska patienter som planeras delta 
i prövningar, oavsett diagnosområde. 
De senaste tio åren har antalet patienter 
varierat mellan 50 och 150 per studie, 
i genomsnitt 5 procent utgörs av barn 
och ungdomar. Läkemedelsprövningar 
utgör 10 procent av kliniska studier.

– Visst är jag förvånad över siffrorna, 
även om jag hade anat att det planerade 
deltagandet skulle visa sig vara ganska 
lågt, säger Håkan Billig, ord förande i 
Kommittén för kliniska studier mellan 
2014–2017 och tidigare ordförande 
för SLS forskningsdelegation.

– Särskilt förvånad är jag över det 
låga deltagandet inom cancerområdet. 

Enligt Socialstyrelsens patient-

register är det inte tumörområdet, 
utan blod- och immunsystemet som 
har högst andel erbjudanden om 
patient medverkan.

Rapporten är baserad på läkemedels-
prövningar. När man ansöker om att 
göra prövning, anger man hur många 
patienter som ska inkluderas i studien. 
För att få en uppfattning om hur det 
ser ut för kliniska studier fi nns det 
inte lika bra underlag, men man kan 
göra en grov uppskattning utifrån 
sökta etiska tillstånd. Det ger vid han-
den att det i bästa fall är 5 procent fl er 
patienter som deltar i kliniska studier.

– Med tanke på den ambition 
alla parter har, akademin, staten, 
hälso- och sjukvården och patient-
föreningar, tror jag att alla är förvå-
nade och kanske också besvikna över 
resultatet.

Man kan dock välja att konstatera att 
det fi nns utvecklingspotential för nya 
läkemedelsprövningar. Men just nu 
är det viktigt att förstå de hindrande 

faktorerna. Är de ekonomiska eller 
organisatoriska? 

– Själv tror jag att incitamenten för 
patientengagemang är det viktiga. Man 
måste tydliggöra att kunskapsut-
veckling och forskning är avgörande 
för ett bättre kvalitativt erbjudande 
till patienterna. Att det faktiskt lönar 
sig. Sjukvårdspersonal, beslutsfattare, 
industrin, akademiker och politi-
ker be höver olika incitament, och de 
måste tydliggöras, bli bättre och mer 
konkreta. 

För den forskande klinikern, 
oavsett var hen fi nns, dock oftast i 
universitets sjukvården, är det star-
kaste incitamentet att få ihop en 
avhandling. Men eftersom de fl esta 
patienterna fi nns utanför universitets-
vården räcker detta inte. 

– Patienter förväntar sig att deras 
medverkan ska tas tillvara, inte bara 
för att förbättra deras egen behandling. 
Här måste vi förvalta det förtroende 
patienter fortfarande känner för medi-
cinsk forskning, menar Håkan Billig.

Han pratar om att hela sjukvården är, 
eller borde vara, en forskningsplats 
och en kunskapsutvecklande organi-
sation. 

– Problemet är att vi är så överens 
alli hopa. Det fi nns ingen som säger att 

HÅKAN 
BILLIG: 
– Sverige 
måste bredda 
kunskapskedjan 
så att vi blir en 
intressant forsk-
ningspartner 
internationellt. 
Vi ska inte bara 
leverera patient-
data, utan en 
miljö med hög 
kunskap och för-
ståelse med hela 
kunskapsmiljön 
involverad. Vi har 
förutsättningar 
att leverera.

Var fi nns patienterna?

PATIENTMEDVERKAN
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”Vi måste förvalta det förtroende 
som patienter fortfarande känner 
för medicinsk forskning.” Håkan Billig

99 av 100 patienter får inget erbjudande om att delta i läkemedelsstudier och vara del i utvecklingen av svensk hälso- och sjukvård visar ny rapport 
från Vetenskapsrådet.
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kunna öka engagemanget så att hela 
hälso- och sjukvården blir kunskaps-
producerande, inte bara åtgärdande.

Den svenska hälso- och sjukvården 
är väldigt väl riggad att driva stora 
kliniska studier med hög kompetens-
grad. Det fi nns ingenting som säger 
att vi nått taket i kapacitet. 

– Det har funnits en tradition av 
att se patienter som objekt, som blom-
mor man pysslar om, men nu inser de 
fl esta att delaktigheten är viktig. 

Håkan Billig saknar ändå en öppen 
och ärlig diskussion om vad det är för 
patientmedverkan vi vill ha. Vad vill 
forskare, vad vill samhället?

– När man diskuterar ett ökat 
patient  engagemang, vad är det man 
avser, från prioritering till fi nansiering, 
deltagande till klart resultat, var är pa-
tientengagemanget där? Vi har inte en 
kvalifi cerad diskussion om detta än.

PATIENT-
MEDVERKAN
SLS arrangerar 
workshop om 
patientmed-
verkan den 
17 april.

Mer info 
och program 
på www.sls.se

Hela rapporten 
”Statistik för läke-
medelsprövning-
ar ur ett patient-
perspektiv” fi nns 
på www.kliniska-
studier.se

En farhåga från forskarsamhället 
kan vara förväntningar på snabba 
resultat, att man vill kunna dra för-
måner som har betydelse för en själv 
när man deltar som patient. 

– Den allmänna trenden är fokus på 
nyttan, samhället vill kunna se resultat 
ganska snart. Men återigen, medicinsk 
forskning har en lång tidsaxel.

– Vi kan inte ständigt hamna 
i sista ledets forskning för att det 
premieras. Hela kunskapskedjan 
måste räknas in. Diskussionen om 
grundforskningens betydelse har för-
svunnit, man har satt motsatsförhål-
lande mellan klinisk forskning och 
grundforskning, och skapat onödiga 
klyftor. Och ändå – där Sverige har 
haft framgångar, till exempel Arvid 
Carlsons Nobelpris och Losec, då har 
vi haft hela kunskapskedjan involve-
rad. Det goda får inte vara det bästas 
fi ende.  ❑

forskning inte är bra. Studie efter studie 
visar att på avdelningar där man forskar 
och systematiserar sin verklighet blir 
mortaliteten lägre och arbetstillfreds-
ställelsen för medarbetarna högre. 

Det fi nns inget politiskt parti som 
inte vill ha forskning. Samtidigt har 
vi ett system där mycket fokus ligger 
på att producera vård.

– En förklaring är att olika tidsax-
lar till stor utsträckning styr den prak-
tiska vardagen: Akuten med korta 
tider, sjukhusledningar som arbetar 
med årsbudgetar och så allra längst 
bort, den långsamma forskningen, 
där man vet att tiden från idé till 
behandling är 10–20 år. En evighet. 
Regeringar hinner komma och gå. 
Där   för är incitamentkulturen så viktig.

Enligt Håkan Billig får man komma 
ihåg att vi trots allt jobbar i en forsk-
ningspositiv miljö. Därför borde vi 

Få patienter planeras delta i läkemedelsprövningar
Huvuddiagnosområde     Antal patienter/år  Andel (%) patienter i läkemedelsprövningar
Blodsjukdomar och rubbningar i immunsystemet    41 000   1,5
Hjärt- och kärlsjukdomar    348 000   1,4
Infektions- och parasitsjukdomar   189 000    0,9
Endokrinologi, nutritionsrubbningar 
och ämnesomsättningssjukdomar   199 000   0,6
Sjukdomar i urin- och könsorganen   456 000   0,6
Psykiska sjukdomar och beteendestörningar  358 000   0,6
Sjukdomar i nervsystemet    192 000   0,6
Tumörer      369 000   0,5
Andningsorganens sjukdomar    336 000   0,4
Övriga kontakter med hälso- och sjukvården             1 080 000   0,3

Antal unika patienter i slutenvård och specialiserad öppenvård (ej primärvård) hämtat från patientregistret hos Socialstyrelsen, 
samt andel av patienterna som deltar i läkemedelsprövningar utifrån planerad patientrekrytering. Sifforna från Socialstyrelsen 
motsvarar årligt medelvärde för 2012–2016 och inkl. hela Sverige, alla åldrar, kvinnor och män. www.kliniskastudier.se

Work-
shop
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PORTRÄTT
KARIN PUKK HÄRENSTAM

nnan Kiku kom in på läkar-
utbildningen, gick hon två år 
på KTH. I efterhand kan hon 
tycka att det var en bra erfa-

renhet, eftersom mycket av hennes 
arbete i dag handlar om att förstå 
hur system fungerar och hur man 
designar nya arbetssätt. 

– Jag kommer från en familj där det 
fi nns tre ingenjörer; min pappa och 
mina två systrar, så det bor nog en in-
genjör i mig också, säger Kiku och ler.

Hon forskade parallellt under läkar-
utbildningen och deltog i en utred-
ning på KI som ledde till inrättandet 
av en professur i ledning, organisa-
tions- och innovationskunskap. Det 
blev grunden till Medical Manage-
ment Centrum som hon bidrog till 
att bygga upp, och där hon också dis-
puterade i ämnet 2007. Under sin AT 
fi ck hon ett erbjudande om att arbeta 
med chefl äkaren på Danderyds sjuk-
hus. Efter att ha fördjupat sig i verk-

I samhetsförbättring där under fem år, 
insåg hon att hon saknade läkaryrket. 

– Jag har alltid haft en passion för 
det och för mötet med människor. 
Jag bestämde mig för ST i barnmedi-
cin när jag fi ck möjlighet att komma 
till Astrid Lindgrens barnsjukhus 
2009 och jobba med ett projekt om 
att införa säkra arbetssätt i team. 

– När jag började min ST-utbild-
ning sa en kollega till mig: ”Välkom-
men tillbaka från den mörka sidan!”. 
Han menade att jag hade jobbat fem 
år med administration på Dande-
ryds sjukhus. För mig handlar det 
inte om den mörka eller den ljusa 
sidan, utan ett system som hänger 
ihop, ett komplext, socioteknologiskt 

system. Patientarbetet och arbetet 
med att utveckla förutsättningarna 
för patient arbetet är olika sidor av 
att vara läkare, förklarar Kiku. 

I projektet med säkra arbetssätt i 
team lånade hon tankar från fl yget: 
att systematiskt träna teamarbete, 
standardisera arbetssätt i krissitua-
tioner och påverka kulturen inom 
organisationen. Sedan ett år är Kiku 
klar med sin ST, och delar nu sin tid 
mellan kliniken och forskningen. 
Som en klinisk forskare måste man 
stå med båda fötterna i verkligheten, 
menar hon. När man designar för 
systemsäkerhet är fokus mycket på 
”Work as imagined” – fantasi om 
planer, rutiner och riktlinjer – 
men i hennes arbete är det vik-
tigare titta på ”Work as done” 
– hur arbetet sker i verkligheten. 

– Det är där konfl ikterna upp-
står, mellan olika mål. Personer 
i verksamheter har en djup 

Text Maija Axelsson Foto Samuel Unéus

”Hur fungerar systemet runt oss och vad kan man göra för att förbättra det och vår-
den? De är frågor som alltid har intresserat mig”, säger Karin ”Kiku” Pukk Härenstam, 
barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus, forskare inom patientsäkerheten, ledamot 

i SLS styrelse och nyutnämnd tf ordförande för Delegationen för medicinsk kvalitet.

Först av allt: 
Inte skada!

Arbete: 
Specialist i 
barn- och ung-
domsmedicin, 
ledningsläkare 
på FO Barn-
akutsjukvård, 
KS, Instruktör 
på Centrum för 
avancerad 
medicinsk 
träning och 
simulering barn, 
forskare vid MMC, 
LIME, KI.

KARIN 
”KIKU” PUKK 
HÄRENSTAM

”Välkommen 
tillbaka från den 

mörka sidan, 
sa en kollega.”

SLS är en mycket viktig plattform där läkarkåren kan mötas, 
lära av varandra och påverka viktiga beslut inom hälso- och 
sjukvården, som SLS har djup och rik kunskap om. Många
entusiastiska medlemmar bidrar med kunskap och energi

att driva viktiga frågor! Jag vill bidra till 
förvalta det arvet och hitta nya former 
SLS kan fortsätta vara en samlande kra
professionen.

Karin Pukk Härenstam
Därför är jag medlem i Svenska Läkaresällskapet:

g
nisk forskare måste man 
da fötterna i verkligheten, 
. När man designar för 
rhet är fokus mycket på 
imagined” – fantasi om 
iner och riktlinjer – 

nes arbete är det vik-
på ”Work as done” 

et sker i verkligheten. 
där konfl ikterna upp-
n olika mål. Personer 
eter har en djup 

på Ce t u ö
avancerad 
medicinsk 
träning och 
simulering barn, 
forskare vid MMC,
LIME, KI.

att 
för hur 
aft för 

Fakta



påverka. Vi behöver hitta samarbets-
former kring detta, men också en dia-
log om begreppet. Vad är bra kvalitet?

Kiku tänker att kvaliteten uppstår när 
vi upplever att vi har organiserat, delta-
git i och utfört vård som vi känner oss 
stolta över – vi har skapat ett värde. Då 
blir det naturligt att tänka på organisa-
tion och ledning på olika nivåer, och då 
behöver man ha verktyg och kunskap 
för att kunna navigera i systemet. 

– Vi läkare behöver få tid i sche-
mat för utvecklingsarbete på olika 
nivåer, samt tid för refl ektion. Här 
tror jag att vi har en enorm kultur-
förändring framför oss. I de olika 
specialistutbildningarna har man 
jobbat för att få in den här typen av 
aspekter, och en uppgift för delega-
tionen är att hitta den röda tråden 
mellan de olika specialiteterna.

När förutsättningar och resurser 
varierar behövs kunskap om hur evi-
densbaserade riktlinjer i praktiken 
kan te sig, och hur både kvaliteten 
och säkerheten då påverkas. 

– Vi läkare är både kulturbärare 
och kultursättare – och samtidigt 
ledare. Vi har ett ganska tufft priori-
teringsarbete där vi verkställer svensk 
hälso- och sjukvårdspolitik. Där 
behöver vi ägna oss åt att dels möta 
behovet hos våra patienter, dels att de-
signa organisation så att det fungerar 
bra och att vi trivs att jobba i den.  ❑
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kunskap om ”Work as done”, och ska 
man fånga idéer för säkert arbete måste 
man ta del av deras kunskap. Det 
räcker inte att bara låna tankar från 
andra industrier. Precis som vi behöver 
evidens när det gäller medicinsk tekno-
logi och behandlings metoder, behövs 
också evidens för de sociala innovatio-
nerna: hur vi organiserar arbetet, hur vi 
hand lägger och prioriterar, säger Kiku.

Hon grundade forskningsgruppen 
Systems Safety in Health Care på 
LIME, KI. Gruppen leds nu av pro-
fessor Mirjam Ekstedt. Kikus forsk-
ning har rört utveckling av metoder 
för utvärdering av patientsäkerhet 
genom journaler, patientsäkerhets-
kulturen och hur man ska mäta och 
utvärdera den, patientsäkerheten in-
om primärvården, och hur vårdska-
dor uppstår. Ett projekt handlar om 
systematisk utvärdering av trauma-
sjukvård för barn, ett annat om 
teamarbete i en operationssal. I sam-
arbete med KTH studeras patientfl ö-
den och spelsimuleringar som metod.  

– Vårt forskningsområde behöver 
vara tvärvetenskapligt, och därför job-
bar jag ofta i nätverk kring mina stu-
dier. Vill man ägna sig åt förändrings-
projekt och utvärdera det som faktiskt 
händer, måste man vara där det händer. 
Därför har vi en bred ansats med både 
kvantitativ och kvalitativ forskning.

SLS nämnd utsåg i höstas Kiku 

Primum non 
nocere – först 
av allt, att inte 
skada. Mycket 
av mitt engage-
mang bottnar i 
insikten om hur 
många patienter 
som skadas eller 
dör på grund 
av vårdskador 
i Sverige varje 
år. Det tär på 
vårdens medar-
betare att jobba 
i trasiga system. 
Hur kan vi stötta 
lärande och 
utveckling både 
för oss som in-
divider och som 
system, så att 
kvaliteten och 
patientsäker-
heten ökar? 

DRIVKRAFT:

Kulturbärare, kultursättare och ledare. – Vi läkare har ett ganska tufft prioriteringsarbete där vi verkställer svensk hälso- och sjukvårdspolitik. 
Där behöver vi ägna oss åt att dels möta behovet hos våra patienter, dels att designa en organisation som fungerar bra och som vi trivs i, säger 
Karin Pukk Härenstam, barnläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus och tf ordförande för SLS nya delegation för medicinsk kvalitet.

Pukk Härenstam till tillförordnad 
ordförande för SLS nya delegation 
för medicinsk kvalitet (beslutet tas 
vid fullmäktige i maj 2018). Hon har 
tidigare suttit i kommittén för säker 
vård, och påpekar att sällskapets ar-
bete med kvalitet inte är något nytt, 
men att frågan behöver samordning 
och defi nition. Hittills har hon ägnat 
sig åt att lära mer om SLS verksam-
het och mött olika grupperingar som 
är engagerade i kvalitetsfrågan. 

– Med delegationen får vi en tyd-
lig plattform där man kan samordna 
initiativ, hitta synergier och hjälpas 
åt att dra en fråga. Men först behöver 
vi bygga upp delegationen och nät-
verk kring den, i samråd med många 
kloka personer. 

Kiku nämner Universitetssam-
verkan för Förbättringskunskap, en 
tvärprofessionell plattform som SLS 
är ansluten till och som sysslar med 
grundutbildning. Hon menar att 
under hela läkarutbildningen borde 
det ingå ett kunskapsområde om hur 
man förändrar organisationen, de-
signar nya arbetssätt och för in dem 
som en del av arbetet. Och hon vill 
absolut lyfta frågan om vad kvalitets-
begreppet betyder för läkare.

– Men där har vi lång väg att gå, 
trots att det är en grundläggande del 
av läkarrollen. För att vi ska känna 
mindre vanmakt när det gäller vår 
vardag, måste man veta hur man kan 

Fakta
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ersonliga, skräddarsydda 
och numera avancerade 
läkemedel (genterapi, 
somatisk cellterapi eller 
vävnadstekniska produk-

ter som godkänns som läkemedel) 
kan komma att börja revolutionera 
behandlingar i hälso- och sjukvården 
under 2018. Det kommer förmodligen 
att rädda liv, öka livskvaliteten för 
många patienter – men är också ut-
manande för medicinska specialiteter, 
ekonomin och etiken. 

Genombrott för avancerade läke-
medel som verkar på ett tidigare 
skede på dna där skadliga molekyler 
ofta genereras, öppnar nya behand-
lingsmöjligheter. Även nya gen-
behandlingar, läkemedel som för 
in en korrekt version av en gen i en 
cell, ofta genom att kapsla in den i 
ett virus, fortsätter sin marsch mot 
marknaden. CAR-T som bote medel 
mot blodcancer ger också hopp om 
bättre behandlingar. De första CAR-

T-behandlingarna mot akut lymfa-
tisk cancer godkändes nyligen i USA 
och fl er godkännanden inom CAR-
T-terapi är att vänta under året.

Men skräddarsytt låter dyrt – åtmin-
stone på kort sikt. Och för att ta fram 
skräddarsydd medicin krävs det och 
genereras en enorm mängd data om 
enskilda personer. Information som 
lagras i stora biobanker. Vad betyder 
det för integritet, etik och lagstift-
ning? Vad händer med dem som lider 
av ovanliga diagnoser och som inte 
har starka, högljudda företrädare? 
Har vi råd? När vi dessutom vet att 
ju mer hälso- och sjukvården kan 
åstadkomma, desto större är kraven 
på den upplevda hälsan.

– Alla nya tekniker och framsteg 
medför risker och en diskussion om 
prioriteringar, så är det. Speciellt om 
vi går från att skapa medicin och bot 
för OSS till medicin för MIG, säger 
Karl Persson de Fine Licht, som fors-
kar och undervisar om livskvalitet 
och hälsofrågor i förhållande till pri-
oriteringar. Han är doktor i praktisk 
fi losofi  och undervisar i etik på läkar-
programmet vid Uppsala universitet.

– När det gäller integritet tror 
jag personligen att det kommer att 
utvecklas krypteringssystem för att 
skydda den genetiska informationen 
om oss. Sedan är det en annan sak att 
vi generellt är ganska oförsiktiga att 
göra tester på nätet som gör det lätt 
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FÖRDJUPNING
SKRÄDDARSYDD MEDICIN

Science fi ction 
på gott och ont

Skräddarsydd medicin

2018 är början på en 
ny medicinsk era, 

skriver The Economist-
redaktören Natasha 
Loder i den brittiska 
tidningens framtids-

prognos Världen 2018.

Text Ulrica Segersten Foto iStockphoto

JAN-INGVAR 
JÖNSSON
Medicinsk huvud-
sekreterare på 
Vetenskapsrådet 
sedan januari 
2016 och profes-
sor vid Institutio-
nen för klinisk 
och experimen-
tell medicin på 
Linköpings uni-
versitet. Han har 
själv i huvudsak 
forskat på blod-
stamceller.

P

Kan vi både åstadkomma skräddarsydd och jämlik vård? ”Det fi nns en risk att de mest utsatta och behövande inte får den mest avancerade 
vården”, säger Karl Persson de Fine Licht, doktor i praktisk fi losofi .



att samla information. Vi verkar inte 
vara speciellt rädda om integriteten. 
Jag tror att samtycke och hantering 
av information går att reglera på ett 
vettigt sätt.

Finansieringsfrågan är mer utma-
nande, menar Karl Persson de Fine 
Licht.

– När medicinsk utveckling gör 
det allt lättare att peka ut personer 
som riskerar bli sjuka, kan det hända 
att människor tycker det är rimligt 
att börja betala efter disposition, att 
se sjukvårdskostnader som en skatt 
eller försäkring. 

– Den så kallade friska sidan kanske 
då blir mindre villig att betala. Det 
handlar om vilken grundsyn man 
har på moral, fortsätter Karl Persson 
Fine de Licht.

– Det fi nns en moralsyn som grun-
dar sig på ett ömsesidigt samhällskon-
trakt som säger att alla måste tjäna på 
bidraget vi lämnar, gör vi inte det 
behöver vi inte skriva under kontrak-
tet. Eller så grundar sig det moraliska 
ställningstagandet på att det fi nns en 
moralisk förpliktelse att hjälpa män-
niskor i nöd. Att vi har en förplik-
telse att bidra till systemet oavsett. 

Parallellt har vi en utveckling där 
livsstilssjukdomar tar allt större del 
av den totala sjukvårdsbördan.

– Ytterligare en anledning till att 
det pekas fi nger åt dem som till ex-
empel har disposition för övervikt 
med därpå följande hjärt-kärlsjuk-
dom. Kommer samhället att tycka 
att de får skylla sig själva?

Karl Persson Fine de Licht fram-
håller att läkare och sjukvårdsper-
sonal ska behandla patienter som 
ansvariga för sin hälsa, men det ska 
däremot inte politiker och de som 
fördelar resurser göra.

– Om inte sjukvården betraktar 
patienter som ansvariga, riskerar de 
att bli paternaliska och är inte lika 

benägna att ge råd och förslag. Men 
om man från makronivå lägger an-
svaret på patienten, riskerar man att 
beslutsfattare drar in på preventiva 
åtgärder med konsekvensen att alla 
får betala dyrt när man inte längre 
har något val.

Men det är inte bara läkare, politi-
ker och sjukvårdsdirektörer som på-
verkar prioriteringarna. Läkemedels-
företagen, som till stor del står för 
utvecklingen av skräddarsydd medi-
cin i samarbete med forskare, skapar 
sina marknadsmässiga prioriteringar.

Utgångspunkten för Jan-Ingvar 
Jönssons forskning är att öka förstå-
elsen för de processer som styr hur 
leukemi uppkommer för kunna ut-
veckla en mer individualiserad och 
effektiv behandling. Han är, förutom 
professor och forskare, medicinsk 
huvudsekreterare på Vetenskaps-
rådet. Jan-Ingvar menar att etiken 
för skräddarsydda läkemedel inte är 
annorlunda, ”dagens lagstiftning 
håller, men det är komplicerat, lik-
som ekonomin. Ju större patient-
grupp det handlar om desto f ler 
läke medelsindustrier är villiga att 
investera”.

Varje år upptäcks cirka 700 nya fall 
av leukemi i Sverige enligt Cancerfon-
den. Då fi nns det enligt Jan-Ingvar 
tillräckligt många heterogena fall med 
samma drivande genförändringar. 

– Men vid sällsynta sjukdomar är 
det få som är intresserade att investe-
ra, eller som vill betala för läkemedels-
utvecklingen. Här måste det till mer 
av globalt och europeiskt samarbete. 

Vetenskapsrådet är med i ett eu-
ropeiskt samarbete för utveckling av 
läkemedel för sällsynta sjukdomar. 
Inom EU är det cirka 30 miljoner 
människor, varav många barn, som li-
der av sällsynta eller komplexa sjukdo-
mar och kan ha svårt att få rätt vård.

Enligt LIF är kostnaden för ett 
nytt läkemedel, från den första veten-

skapliga teorin till dess att ett läke-
medel blir godkänt, i genomsnitt 10–
15 miljarder kronor och processen tar 
minst 10–15 år. Hur kan det ens vara 
möjligt att skapa skräddarsydda läke-
medelsbehandlingar?

– Man måste komma ihåg att 
skräddarsydda läkemedel handlar 
mycket om molekylärgenetik och 
rätt mycket om förfi nad diagnostik 
där man screenar på gennivå. Då 
får man förvisso en högre initial 
kostnad, men långsiktigt är det en 
klok och bra hälsomedicin, säger Jan-
Ingvar Jönsson.

– Jag anser att staten måste ta ett 
stort ansvar i början och få med sig 
landstingen på tåget. Vi har ju redan 
exempel på läkemedel som specifi kt 
kan stoppa cancerceller med genetiska 
förändringar, till exempel Philadel-
phia-kromosomen, en genetisk avvi-
kelse som är en vanlig orsak till bland 
annat kronisk myeloisk leukemi. Vi 
kör redan 2:a och 3:e generationen 
skräddarsydd behandling mot den.

Det är inga lätta frågor när man 
kommer in på att tekniken fi nns för 
att kartlägga sin arvsmassa och få 
genetisk rådgivning. 

Så vad ska vi helst fokusera på när 
det gäller skräddarsydda läkemedel?

– Skräddarsydd medicin är fram-
tiden, utan tvekan. Jag skulle inte 
bli förvånad om det tar plats i nästa 
forskningsproposition i kombination 
med mer fokus på diagnostik. Sam-
tidigt är det på sin plats att klargöra 
vad man egentligen menar.

Själva begreppet i sig är inte helt 
solklart på svenska. ”Personalised 
medicine” är inte samma sak som 
individ anpassad medicin, ett uttryck 
som ibland också används. Inom EU 
inkluderar uttrycket även vård, medan 
man i USA mer talar om precisions-
medicin utan att inkludera vårddelen.

En annan viktig del av skräddarsydd 
medicin är behovet av att inkludera 
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”Det är nytt för Sverige, men i denna 
utlysning kommer vi att tydligare bedöma 

värdet för den enskilde patienten.”
Jan-Ingvar Jönsson, medicinsk huvudsekreterare Vetenskapsrådet

Doktor i praktisk 
fi losofi , Associe-
rad forskare hos 
Centrum för 
forsknings- och 
bioetik, CRB, 
forskare vid Sve-
riges Tekniska 
Forskningsinsti-
tut, samt RISE.

Förutom frågor 
om hur sociala 
värden påverkas 
av stadsutveck-
ling, har Karls 
forskningsintres-
sen bland annat 
fokus på priorite-
ringar i hälso-
relaterade sam-
manhang till 
exempel huruvida 
missbrukare är 
ansvariga för sin 
brottsliga- och 
sitt hälsorelate-
rat beteende och 
om svaret på 
denna fråga bör 
påverka nivån på 
straff eller priori-
tet i hälso- och 
sjukvården.

KARL 
PERSSON DE 
FINE LICHT
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patientorganisationer och få den åter-
koppling som de kan ge.

Att patientnyttan blir en allt vikti-
gare aspekt och ett krav i forsknings-
projekt, kommer att bli tydligare i 
en av Vetenskapsrådets kommande 
utlysningar inom klinisk behand-
lingsforskning.

– Det är ganska nytt för Sverige, 
men i denna utlysning kommer vi 
tydligare bedöma värdet för den en-
skilda patienten, ganska likt hur den 
brittiska motsvarigheten till Veten-
skapsrådet, MRC (Medical Research 
Council), gör utlysningar.

Kan vi då samtidigt tala om jäm-
lik och skräddarsydd vård? Är kom-
binationen möjlig att åstadkomma?

– Vi kan komma att få, vilket det 
redan fi nns exempel på, landsting 
där man erbjuder olika vård på grund 
av ekonomiska faktorer. Det är 
naturligtvis inte jämlik hälsa. Sam-
tidigt har vi pålästa patienter som 
kommer förberedda till läkarbesök, 
ställer frågor som kan överrumpla, 
vilket är jätte bra, tycker jag. Men det 
ställer krav på att de också kan och 
ska få ta del av forskningsresultat, 
säger Jan-Ingvar.

Han menar att en del av proble-
matiken är att vi har 21 landsting 
som ansvarar för hälso- och sjukvår-
den när det borde vara mer effektivt 
att organisera sjukvården efter de 6 
sjukvårdsregionerna.

– Det skulle bli mindre splittrat och 
förmodligen mer jämlikt för patien-
terna när det gäller prioriteringar.

Translationell medicin är ytterligare 
en nyckel, enligt honom. Att skapa 
fl er center med större närhet mellan 
klinisk verksamhet, forskning och 
tvärdisciplinära samarbeten. 

– Det kommer vi att se mer av, 
det är jag säker på. I Holland fi nns 
många intressanta exempel med 
medicinska centra där man skapar 
tjänster för forskare i klinisk miljö 
och större patientmedverkan.

Frågan är om forskarsamhället vill 
öppna upp för detta?

– Det fi nns en tydlig trend att 
öppna upp, att man vill involvera 
patienter. Det man kanske är orolig 
för är att man skapar falska förhopp-

ningar om snabba lösningar. Till 
exempel utgår molekylär diagnostik 
från kända gener, men det behöver 
inte hjälpa alla eftersom en patient 
kan ha andra mutationer som mot-
verkar den skräddarsydda behand-
lingen. Ingenting är lätt, vilket kan 
vara svårt att se och acceptera för den 
som vill ha en lösning nu.

Med egen forskning och med många 
år som forskningshandledare fi nns det 
en del forskarfrågor som Jan-Ingvar 
Jönsson brinner extra mycket för.

– Att få tid till sin forskning och 
samtidigt fortsätta sin specialisering är 
en svår ekvation. Som klinikchef kan 
det vara svårt att släppa iväg en duktig 
kliniker till forskning. Forsknings-
tiden blir ofta sönderhackad och har 
forskaren familj blir forskningen det 
som kanske inkräktar mest. Det fi nns 
få fi nansiärer för kliniker och forskare 
som vill disputera och samtidigt spe-
cialisera sig. Det tycker jag är ett stort 
problem. Det gäller inte minst när vi 
går mot mer skräddarsydd medicin. 
Då måste unga kliniker ha närheten 
både till forskningen och den kliniska 
verkligheten för att lära sig.

Men här är det kanske en föränd-

ring på gång inom Vetenskapsrådet 
som vart fjärde år gör en forsknings-
översikt. Man vill se över en fi nansie-
ringsmodell som kan göra det möjligt 
för kliniker att forska under ett antal 
år och samtidigt jobba kliniskt, till 
exempel på halvtid. 

– Det krävs längre kontinuitet i 
forskningssystemets fi nansiering. 

Jan-Ingvar Jönsson håller med om 
att det förmodligen är mer fascine-
rande än någonsin att vara onkolog, 
speciellt för en kliniskt verksam fors-
kare som får möjligheten att jobba i 
multidisciplinära team – och däri-
genom få möjligheten att tillgodo-
göra sig de medicinska genombrott 
som 2018 kommer att bjuda på. Inte 
minst inom skräddarsydd medicin.

– Risken med skräddarsydd medi-
cin, utifrån ett etiskt perspektiv, är 
den klassiska ojämlikheten, säger 
Karl Persson de Fine Licht:

– De resursstarka tenderar att få mer 
vård än de egentligen behöver efter-
som de är duktiga på att få igenom 
sina krav. Risken med dyra, skräd-
darsydda mediciner är därför att det 
inte kommer att satsas på de som har 
störst behov. ❑

Skräddarsydd medicin är framtiden, utan tvekan, menar Jan-Ingvar Jönsson, 
medicinsk huvudsekreterare på Vetenskapsrådet, ”men man behöver inkludera 
patientorganisationerna och få deras återkoppling”.

SKRÄDDAR-
SYDD 
MEDICIN
The Lancet 
skriver i en 
ledarartikel, 21 
december 2017, 
att ”personalised 
medicine är en 
mycket spän-
nande utmaning, 
men att det är 
viktigt att först 
identifi era vilka 
patienter det gäl-
ler. Utmaningen 
med skräddar-
sydd medicin 
är också hur 
patienternas 
förväntningar 
ska hanteras och 
inte minst hur 
kompetensen 
hos medarbetare 
inom hälso- och 
sjukvården ska 
matchas med 
de tekniska 
fram stegen. 
”Genomik är 
allt mer allas 
angelägenhet 
och behöver ingå 
i den dagliga 
verksamheten; 
det gäller såväl 
specialister, 
allmänläkare 
som sjuksköter-
skor – alla 
behöver ha 
tillräckligt med 
kunskap för att 
kunna ge råd till 
sina patienter.”, 
skriver The 
Lancet.

Fakta



Låt oss reda ut ett
av vårdens mest
kostsamma
missförstånd. 

Pregabalin 1A Farma (pregabalin) Pregabalin kapsel, hård. 25, 50, 75, 100, 150, 225, 300 mg. Rx, F. Farmakoterapeutisk grupp: Antiepileptika. Indikationer: Neuropatisk smärta hos 
vuxna. Epilepsi, tilläggsbehandling för vuxna med partiella anfall. Generaliserat ångestsyndrom hos vuxna. Kontraindikationer: Överkänslighet. Varningar och försiktighet: Angioödem 
har rapporterats. Behandlingen ska avbrytas omedelbart vid svullnad av ansikte eller kring luftvägar. Yrsel och somnolens kan uppstå, vilket skulle kunna öka förekomsten av fallskador i 
den äldre patientgruppen. Patienter bör avrådas från att köra bil, sköta avancerade maskiner och delta i andra potentiellt riskfyllda aktiviteter innan det är känt om pregabalin påverkar 
deras förmåga att utföra dessa aktiviteter. Försiktighet bör iakttas hos patienter med tidigare missbruksproblem. Pregabalin ska användas med försiktighet till patienter med hjärt-kärlsjukdom.
Patienter ska övervakas för tecken på suicid-tankar och självmordsbeteende och lämplig behandling bör övervägas. Patienter (och deras vårdgivare) bör rådas till att uppsöka medicinsk
rådgivning om tecken på suicidtankar och självmordsbeteende uppstår. Ombud med ansvar för läkemedelsinformationen i Sverige: Sandoz A/S, Edvard Thomsens vej 14, 2300 
Köpenhamn S. Email: info.sverige@sandoz.com. Datum för översyn av produktresumén: 2017-07-07. För priser, förpackningar och ytterligare information, se www.fass.se. Subventions-
begränsningar: Subventioneras vid 1) epilepsi. 2) neuropatisk smärta endast för patienter som ej nått behandlingsmålet med varken TCA eller gabapentin eller där dessa ej är lämpliga 
av medicinska skäl. 3) generellt ångestsyndrom endast för de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl.

Ref: 1. Pregabalin 1A Farma SPC (07.07.2017) 2. Pregabalin omfattas inte av generisk substitution på apotek, d.v.s. ingår inte i periodensvara system där apoteket automatiskt byter ut 
läkemedlet. 3. Baserat på en jämförelse av listpris mellan Pregabalin 1A Farma och Lyrica, (AUP) Tandvårds- och läkemedelsverket (TLV) oktober 2017.

Sandoz A/S  |  Edvard Thomsens Vej 14  |  2300 Köpenhamn S  |  Danmark  |  info.sverige@sandoz.com  |  www.sandoz.com

Pregabalin 1A Farma vid behandling av neuropatisk smärta hos vuxna, epilepsi, tilläggsbehandling för vuxna med 
partiella anfall och generaliserat ångestsyndrom hos vuxna.1 

Pregabalin 1A Farma är ett läkemedel från Sandoz. Sandoz är en division inom Novartis Group. Alla våra läkemedel har 
samma höga kvalitetskrav. Intäkter används till att återinvesteras i forskning och utveckling av nya innovativa läkemedel.

Missförståndet kostar svensk sjukvård åtminstone 90 miljoner i onödan. Årligen. Det består i en 

tro att Lyrica automatiskt byts ut mot generika på apotek. Det gör det inte. För att undvika att 

åsamka vården dessa merkostnader krävs alltså att du aktivt väljer Pregabalin 1A Farma.1-3
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AKTUELLT FRÅN SLS SEKTIONER
I DETTA NUMMER: SVENSKA PSYKIATRISKA FÖRENINGEN

roblemet är, enligt Ullakarin 
Nyberg, psykiater och suicid-
forskare samt ordförande för 
Svensk Psykiatrisk förening, att 
samsjuklighet ofta missas och 

att människor med psykisk sjukdom får 
sämre behandling för sin somatiska ohälsa. 
De kan till exempel behöva mer hjälp för 
att klara av en krävande cancerbehandling 
på grund av psykisk sårbarhet. 

– Om jag får önska, skulle jag vilja att 
ett fungerande samarbete mellan psykiatrin 
och den somatiska vården är en självklarhet 
i framtiden och att konsultationspsykiatrin 
får betydligt mer resurser. Fortfarande har 
patienter med psykisk sjukdom kraftigt för-
kortad livslängd, 20 år. Det är en oaccep-
tabel ojämlikhet, säger Ullakarin Nyberg. 

Vad är det största problemet?
– Det fi nns en föreställning om att psy-

kiskt sjuka är ”av en annan sort” och att deras 
behov skiljer sig från andras. I själva verket är 
psykiskt sjuka människor precis lika intres-
serade av god vård och behandling som alla 
andra, men de kan behöva extra insatser för 
att klara av att ta emot den hjälp som erbjuds. 

– Jag vill gärna uppmuntra personal inom 
somatiken att ta kontakt med oss inom 
psykiatrin om man känner osäkerhet inför 
en patient med psykisk sjukdom. Vi svarar 
gärna på frågor och kan ibland hjälpa till 
med praktiska insatser, till exempel följa 
med patienten till ett läkarbesök. 

Som konsultpsykiater är Ullakarins erfa-
renhet att det fi nns ett stort intresse från 
somatiker att möta patienter med psykisk 

sjukdom på ett bra sätt, men att en rädsla 
för brist på kunskap hindrar. Man fruktar 
kanske att det man säger inte äger relevans 
eller att det till och med kan göra situatio-
nen värre för patienten. Därför lämnar man 
många gånger över till psykiatrin och av-
står från åtgärder som skulle kunna hjälpa. 
Ullakarin Nyberg menar att konsultations-
psykiatri kan göra skillnad, speciellt om 
konsultationen sker på ett tidigt stadium, 

”man behöver ju inte vänta tills det inträf-
far en katastrof”.  

Större sjukhus och medicinsk superspecia-
lisering gör konsultationspsykiatrin ännu 
viktigare, om än mer komplex. Finansie-
ring kan vara ett motargument.

– Det går att klara även svåra situationer 
med små resurser om man är ett välfung-
erande psykosocialt team med goda ruti-

Enligt internationella studier 
har omkring en fjärdedel 
av inneliggande patienter 
i somatisk vård psykiska 
problem. Och psykiskt sjuka 
patienter lider av oupptäckta 
somatiska sjukdomar.

Ullakarin Nyberg är ordförande för Svensk Psykiatrisk Förening som ordnar en stor Psykiatri-
kongress den 14–16 mars på Münchenbryggeriet i Stockholm.

”Se människan bortom 

P

”Psykiatrins 
styrka är att 

det handlar om 
liv och möjlig-
heter, mer än 

om död och 
svårigheter.” 

Ullakarin Nyberg, ordförande Svensk Psykiatrisk Förening:

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus
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AXPLOCK FRÅN PROGRAMMET:

•  I den stora sorgens famn Analys av 
fi lmen om Ted Gärdestad av Hannes 
och Herman Holm

•  Allvarligt talat – samtal om etiska 
frågeställningar inom psykiatrin med 
bland andra Stefan Einhorn.

•  Hjärnavbildning, psykiatrisk forskning 
och klinik, presentation av Uppsala 
universitet

•  Nu räcker det! Stoppa utmattnings-
epidemin i läkarkåren, med Marie 
Åsberg och Alexander Wilczek

•   Digitala doktorer – Himmel eller 
helvete? 

•  Efter Inez – hoppfull fi lm om sorg och 
kärlek skildrar ett ungt par vars barn 
dör i magen

•  Debatt: Relation eller metod 
– vad är verksamt i psykoterapi?

•  Blir man våldsam och galen av 
fattigdom?

•  Har själen försvunnit?
•  Artifi ciell intelligens. Några tankar om 

framtidens psykiatri.
• 30 liv i veckan
•  Niklas Ekdal och Ullakarin Nyberg 

leder politikerpanel om framtidens 
psykiatri

För fullständigt program 
och mer information:
www.svenskpsykiatri.se

PSYKIATRI-
KONGRESSEN 
14–16 MARS
På Münchenbryggeriet

ner. Det behöver inte kosta särskilt mycket, 
utan kan tvärtom bli en besparing på lång 
sikt. Jag tror att superspecialiseringen av 
vården är ett hot mot att se helheten, varje 
specialist koncentrerar sig på en liten del 
av patienten – och människor med psykisk 
sjukdom hamnar ofta i kläm. 

Ullakarin träffar till exempel patienter med 
ångest och andra psykiska svårigheter som 
bollats runt mellan somatiska specialister i 
sökandet efter en underliggande biologisk 
förklaring till besväret. Ibland glömmer 
man att fråga patienten vad hen tror att 
problemet är, fastän patienten har en rätt 
klar uppfattning om att problemet är psy-
kiskt i första hand. 

– Jag är övertygad om att vi skulle spara 
resurser om alla somatiska mottagningar 
hade konsultationspsykiatrer och  specialise-
rade sjuksköterskor att tillgå, säger Ullakarin 
Nyberg med mångårig erfarenhet som kon-
sultpsykiater för Bröstcentrum vid Capio S:t 
Görans sjukhus, där hon upplever att  sjuk-
sköterskorna är väldigt duktiga på att identi-
fi era vilka patienter som behöver träffa henne. 

När det gäller personcentrerad vård är 
psykiatrin en föregångare, menar Ullakarin. 

– Vi som arbetar i psykiatrin har länge 
betraktat patienten som expert och ägare av 
viktig kunskap, eftersom vi inte har objektiva 
fynd att luta oss emot som i många andra 
specialiteter. Patientens delaktighet och 
kompetens är en självklarhet för många av 
oss och samarbetet med patienten är nöd-
vändigt för framgångsrik behandling. 

– En annan aspekt är att läkaren aldrig 
helt kan ta över ansvaret för någon annans 

liv. Det blir tungt att tänka att det är mitt 
ansvar om patienten lever eller dör, särskilt 
när det inte fi nns botande behandling att 
tillgå. Om man istället ser det som en ge-
mensam målsättning att göra allt som går, 
där både jag och patienten kan bidra på 
olika sätt, blir det lättare.

Ullakarin återkommer fl era gånger till 
att vi behöver få in mer läkekonst i patient–
läkarrelationen. 

– Läkekonst är svår att evidenspröva och 
beskrivs ibland felaktigt som en medfödd 
egenskap istället för en professionell håll-
ning som går att lära sig. 

Ett seminarium på SLS om läkekonst 
vore väldigt intressant och välbehövligt, 
tycker Ullakarin Nyberg.

– Det fi nns inget motsatsförhållande 
mellan evidensbaserad kunskap och läke-
konst. Vi har ibland svårt att förhålla oss 
till komplexa problem, till exempel när  
hjärnan drabbas av en skada eller patienten 
har en svår sjukdom som inte går att bota. 
Vi måste våga lita på att ett gott bemötande 
gör skillnad också i mycket svåra situatio-
ner. Därför behöver vi sträva efter att förstå 
både det biologiska och det djupt mänsk-
liga hos våra patienter. 

Som ordförande fi nns det några saker som 
Ullakarin speciellt vill arbeta för.

– Jag vill lyfta psykiatrin som ett kun-
skapsområde med stor potential för hela 
hälso- och sjukvården. 

Hon vill också inspirera yngre läkare att 
välja psykiatri och underlätta för sina kolle-
gor att orka arbeta kvar. 

– Men framför allt vill jag föra patienternas 
talan och bidra till en avdramatisering av 
psykisk sjukdom, få fl er att se patienten och 
närstående som experter som är fantastiskt 
duktiga på problemlösning och har mycket 
att lära oss i vården.

– Det är ett privilegium att få ta del av 
alla dessa livsberättelser. Man måste vilja 
fråga lite till, stanna kvar och lyssna klart. 
Det är viktigt med diagnostik, men vi får 
inte förledas att tro att en diagnos beskriver 
en människa.   ❑

diagnosen”

Suicidrisk är bland 
det svåraste att hantera 

inom vården. Ullakarin 
Nybergs nya bok ger 

kunskap om riskfaktorer 
för självmord, hur en 
depression kan te sig 

och konkreta råd om be-
mötande och behandling 
ur ett helhetsperspektiv.  
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Nytt pris ska stimulera 
forskning om demens

engt Winblad är 74 år 
och jobbar på oförtrutet. 
Det är knappt att han kan 
klämma en femton minu-
ters telefonintervju innan 

han ska fl yga till Bonn för att stötta 
det storsatsande tyska forskningsnät-
verket DZNE, Deutsches Zentrum für 
Neurodegenerative Erkrankungen. 

Det som driver honom är att fi nna 
ett läkemedel för att bromsa – eller 
allra helst bota – demenssjukdomar, 
där Alzheimer är den största och står 
för hela 60 procent. 

Med en snabbt åldrande befolk-
ning är det nödvändigt att hitta en 
behandling, menar Bengt Winblad. 
Efter 65 år fördubblas nämligen 
antalet personer med demens vart 
femte år. Och redan nu är samhällets 
kostnader för demenssjukdomar hela 
70 miljarder kronor, vilket motsvarar 
dubbla försvarsanslaget.

Trots detta fi nns det inte tillräck-
ligt med pengar till grundläggande 
forskning om demenssjukdomar. 

– Naturligtvis är det viktigt med 
forskning som handlar om hälso-
effekterna av en sund livsstil, men 
eftersom vi ännu inte vet de bakom-
liggande orsakerna till Alzheimers 
sjukdom är det nödvändigt att genom 
grundforskning utröna dessa, säger 
Bengt Winblad.

Pengarna till det nya priset för geria-
trisk forskning hämtas ur en fond på 
sammanlagt 6 miljoner kronor som 
kommer från Bengt Winblads egna 
besparingar. 

Tanken är nu att SLS varje år vid 
sin årshögtid ska dela ut 150 000 kro-
nor sammanlagt. 50 000 kronor av 

Bengt Winblad, professor i geriatrik vid Karolin-
ska Institutet, inrättar ett nytt pris för geriatrisk 
forskning. Med priset vill han väcka intresset för 
grundforskning om demenssjukdomar. 

B

dessa ska gå till en forskare som ett 
personligt pris, och 100 000 kronor 
till forskning, drift eller stipendier. 

Bengt Winblad hoppas att priset 
i någon mån ska bidra till att åter-
upprätta Sverige som föregångare 
inom demensforskningen. Det var 
vi fram till 2014 då fi nansieringen 
av nät verket Swedish Brain Power 
upphörde. De sista fem åren fi nan-
sierades nätverket av Knut och Alice 
Wallenbergs stiftelse. 

Nu har länder som Tyskland och 
Frankrike tagit över. Det tyska nätver-
ket DZNE får ett årligt anslag på 900 
miljoner kronor till grundforskning 
inom demens. Runt om i världen fi nns 
det 30 nationella planer för demens-
forskning. 15 av dem hittar vi i Europa. 

– Men Sverige har ännu ingen plan. 
Det är inte konstigt att både forskning 
och läkemedelsbolag fl yttar till mer 
förutseende länder som Holland och 
USA, där grundforskning ingår i den 
nationella planen för demens. 

Bengt menar att politikerna måste 
förstå att det krävs grundforskning för 
att ta fram bra läkemedel mot demens.  

– Vi måste stimulera, intressera 
och fostra en ny generation av läkare, 
kemister, tekniker och andra forskare 
– samt inte minst statliga anslags-
givare – för att driva forskningen 
inom Alzheimers sjukdom framåt.   ❑

Text Lars Bergström Foto Colourbox
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FORSKARMÖTE
BENGT WINBLAD

•  Läkemedel som stimulerar nybildning av nervceller i hjärnan.
•  Målinriktade antikroppar som bryter ner amyloider, det vill säga protein-

anhopningar som har stor betydelse för utvecklingen av alzheimer. 
• Stamceller som kan utvecklas till nya hjärnceller.
•  Kemiska markörer som kan avslöja begynnande demens på ett tidigt stadium.

Senast den 2/5 2018 ska priskommittén lämna förslag
till prismottagare till SLS. Nämnden fastställer beslutet
om prismottagare vid sitt möte i juni. 

Prisutdelningen äger rum på SLS Årshögtid den 13/11.

områden
inom aktuell demensforskning

Priskommittén 
Winblad-priset för geriatrisk forskning4

”Vi måste stimulera, 
intressera och fostra 
en ny generation för att 
driva forskningen inom 
Alzheimers sjukdom.”

BENGT 
WINBLAD
Professor i 
geriatrik vid in-
stitutionen för 
neurobiologi, 
vårdvetenskap 
och samhälle, 
Karolinska Insti-
tutet. Genom 
åren har han fått 
motta ett antal 
priser, företrä-
desvis inom 
Alzheimer-
området.

Fo
to

: N
VS

/K
I



Valdoxan® (agomelatin) Rx, F N06AX22 (övrigt antidepressivum). 

Indikation: Behandling av egentliga depressionsepisoder. 
Valdoxan är avsett för vuxna. 

Sammansättning*: Valdoxan 25 mg: filmdragerad tablett 
innehållande 25 mg agomelatin. Innehåller laktos som hjälpämne. 

Dosering och administration*: Rekommenderad dos är en 25 mg-
tablett dagligen peroralt före sänggåendet. Om ingen förbättring 
av symptomen skett efter två veckors behandling kan dosen ökas 
till 50 mg en gång dagligen. Leverfunktionstester skall utföras 
hos alla patienter före behandlingen inleds. Behandling ska inte 
påbörjas om transaminasnivåerna överstiger 3 x övre gränsen 
för normalvärdet (se kontraindikationer och varningar). Under 
behandlingen skall transaminasnivåerna övervakas periodvis 
efter cirka tre veckor, sex veckor (slutet på akutfasen), tolv veckor 
och tjugofyra veckor (slutet pa underhållsfasen) och därefter 
när det är kliniskt indicerat (se “varningar”). Behandlingen skall 
avbrytas om transaminasnivåerna överstiger 3 gånger övre 
gränsen för normalvärdet (se ”Kontraindikationer” och ”Varningar 
och försiktighet”). När dosen ökas skall leverfunktionstester 
på nytt utföras med samma frekvens som när behandlingen 
påbörjades. Beslut om dosökning skall avvägas mot en högre risk 
för förhöjning av transaminaser. Dosökning till 50 mg skall göras 
utifrån en nytta/risk-bedömning hos den enskilda patienten och 
med noggrann monitorering av leverfunktionen. 
Patienterna skall behandlas i minst 6 månader. 
Kontraindikationer*: Överkänslighet mot den aktiva substansen 
eller mot något hjälpämne. Nedsatt leverfunktion (d.v.s. cirros 
eller aktiv leversjukdom) eller förhöjning av transaminasnivåerna 
till mer än 3 gånger övre gränsen för normalvärdet (se “Dosering 
och administreringssätt” och avsnitt “Varningar”). Samtidig 
användning av potenta CYP1A2-hämmare (t ex fluvoxamin, 
ciprofloxacin) (se “Interaktioner”). 

Varningar*: Fall av leverskador, inklusive leversvikt, (ett fåtal 
exceptionella fall med fatal utgång eller levertransplantation), förhöjda 
leverenzymer över 10 gånger den övre normalgränsen, hepatit och 
gulsot har rapporterats hos patienter som behandlats med Valdoxan. 

Övervakning av leverfunktionen: Innan behandling inleds: 
Behandling med Valdoxan skall endast förskrivas efter noggrann 
övervägning av risker och nytta hos patienter med riskfaktorer for 
leverskada: t.ex.obesitas/övervikt/icke-alkoholrelaterad fettlever, 
diabetes,alkoholberoende och/eller konsumtion av väsentliga 
alkoholmängder eller samtidig behandling med läkemedel som 
är förknippade med risk for leverskada. Leverfunktionstester 
skall utföras hos alla patienter före behandlingen påbörjas 
och behandling skall inte påbörjas hos patienter hos vilka 
utgångsvärdena för ALAT och/eller ASAT överstiger 3 x övre 
gränsen för normalvärdet. Försiktighet skall iakttas när Valdoxan 
ges till patienter med förhöjda transaminasnivåer före behandling 
(> övre gränsen för normalvärdet och ≤ 3 x övre gränsen för 
normalvärdet). Frekvens av levermonitorering: monitorering av 
leverfunktionen skall göras på alla patienter (se Dosering och 
Administreringssätt).På varje patient som utvecklar förhöjda 
serumtransaminaser skall test av leverfunktion upprepas inom 
48 timmar. Under behandlingen: Behandlingen med Valdoxan 
skall omedelbart avbrytas om symtom eller tecken på potentiell 
leverskada föreligger, om ökningen av serumtransaminaser 
överstiger 3 x övre gränsen för normalvärdet.Efter avbryten 
behandling bör leverfunktionstester utföras regelbundet tills 
serumtransaminaser återgått till det normala. 

Patienter under 18 år: Rekommenderas ej. Äldre patienter (≥75 
år): bör inte användas.

Äldre patienter med demens: skall inte användas. Bipolar 
sjukdom/mani/hypomani: används med försiktighet och avbryts 
om maniska symptom uppstår. Suicidrisk/suicidala tankar: 
patienterna bör övervakas noga. Kombination med potenta 
CYP1A2-hämmare: kontraindicerat. Hjälpämnen: Innehåller 
laktos som hjälpämne

Interaktioner*: Kontraindicerade: potenta CYP1A2-hämmare.

Rekommenderas ej: alkohol; måttliga CYP1A2-hämmare. 

Fertilitet, Graviditet: rekommenderas ej. Amning*: Med 
försiktighet. Fordon och maskiner*: Möjlig förekomst av 
yrsel och sömnighet bör tas i beaktande. 

Biverkningar*:

Mycket vanliga: huvudvärk  Vanliga: ångest, onormala drömmar, 
yrsel, somnolens, sömnlöshet, illamående, diarré, förstoppning, 
buksmärtor, kräkningar, ökat ALAT och/eller ASAT, ryggsmärtor, 
trötthet, viktökning. Mindre vanliga: självmordstankar 
eller självmordsbeteende, agitation, irritabilitet, rastlöshet, 
aggressivitet, mardrömmar, mani/hypomani , förvirringstillstånd, 
migrän, parestesier, restless legs-syndrom dimsyn, tinnitus, 
ökat gammaglutamyltransferas, eksem, klåda, ökad svettning, 
urtikaria, viktminskning. Sällsynta:, Hallucinationer, akatisi, 
hepatit, ökat alkaliskt fosfatas, leversvikt, gulsot, erytematösa 
utslag, ansiktsödem och angioödem, urinretention. 

Överdosering*.

Egenskaper*: Agomelatin är en melatonerg agonist 
(MT1 och MT2-receptorer) och 5-HT2C antagonist. 
Agomelatin resynkroniserar dygnsrytmen i djurmodeller 
för rubbad dygnsrytm. Agomelatin ökar noradrenalin- 
och dopaminfrisättning specifikt i frontala cortex och 
har ingen påverkan på extracellulära nivåer av serotonin. 
Förpackning*: Förpackning med 28 filmdragerade 
tabletter av Valdoxan 25 mg.
Priser: 25 mg tabletter x 28 st = 372,65 SEK (AUP), 25 mg 
tabletter x 84 st = 1034,63 SEK (AUP).
Senaste översyn av produktresumé: Juli 2017.
*För fullständig information och priser se www.fass.se

www.valdoxan.comServier Sverige AB. Box 725 169 27 Solna. Tel. 08-522 508 00

 Effektiv även vid svår depression
2

 Förhindrar återfall
2

 Påverkar inte sexuell lust eller förmåga
2

Vid behandling av depression är det vanligt 

att man behöver byta läkemedel, inte minst 

på grund av biverkningar.1  Valdoxan® är ett 

annorlunda anti depressivum med en unik 

verkningsmekanism.2

Valdoxan ingår i läkemedelsförmånerna endast som ett andrahandsmedel för patienter 
som på grund av biverkningar inte tolererat och därmed inte nått behandlingsmålet med 
SSRI eller annat läkemedel mot depression.

1) Läkemedelsverket. Farmakoterapi vid unipolär depression hos vuxna och äldre. 2004:(15)5. 2) Valdoxan® SPC.
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En hjälp tillbaka 
  till livet

1  T A B L E T T  D A G L I G E N  V I D  S Ä N G G Å E N D E T
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Svenska Läkaresällskapet har genom Levnadsvaneprojektet uppmärksammat vikten av förebyggande aktiviteter. 

Text Fredrik Mårtensson Foto Colourbox & Fredrik Mårtensson

Vetenskap är verkstad 
i Västerbotten

et är ett spännande 
och nytt arbetssätt för 
Läkaresällskapet, som 
normalt arbetar tvär-
professionellt inom 

sjuk  vården. Här i Västerbotten har 
vi i samverkan med landstinget 
även inkluderat professioner utanför 
hälso- och sjukvården, berättar Eva 
Zeisig från SLS levnadsvaneprojekt.

Kan Umeåkonferensen bilda skola 
för liknande regionala satsningar?

– Vi hoppas det, och just model-
len att väva ihop hur man arbetar 
regionalt med nationell kunskap och 
evidens tror vi mycket på. Umeå-
konferensen har också fi lmats för att 
inspirera till liknande regionala initi-
ativ och där vi från Läkaresällskapet 

gärna fi nns med i ett samarbete.
Programmet är späckat, med 13 

programpunkter och en avslutande 
paneldiskussion. Hastigt får plane-
ringen göras om. Snökaos och inställd 
fl ygtrafi k gör att ett par föreläsare 
blivit kvar i Stockholm.

Nu får istället dessa medverka via 
länk, liksom åhörare vid Västerbot-
tens andra två sjukhus – Skellefteå 
och Lycksele – som kan följa diskus-
sionerna i landstingshuset i Umeå 
och infl ika frågor via en app.

Medicinsk vetenskap och utvär-
deringar på myndighetsnivå blan-
das med lokala exempel – i vissa fall 
långt ut mot västerbottnisk glesbygd, 
som när Skytteanska skolan i Tärnaby 

Tillsammans kan vård, skola och föreningsliv göra 
skillnad genom ökad fysisk aktivitet och bättre lev-
nadsvanor för barn och ungdomar. SLS konferens 
inspirerade olika yrkesgrupper inom området.

D

beskriver sin satsning på ökad fysisk 
aktivitet.

Professor Carl-Johan Sundberg 
har sett pendeln svänga åt båda håll.

– 1990-talets kommunalisering 
av skolan sänkte ambitionsnivån för 
fysisk aktivitet i skolan, men nu kan 
vi se en trend där allt fl er skolor ser 
värdet av fysiskt aktiva elever.

Han får en fråga från åhörarna om 
läkarkåren har kunskap och intresse 
att verkligen lyfta fram goda levnads-
vanor i rådgivande samtal.

– Bland unga läkare fi nns överlag 
ett starkt intresse – det har varit tyd-
ligt under de senaste 15 åren. Även 
bland seniora kollegor upplever jag att 
man vill lyfta dessa frågor. Det är både 
en strukturell och kompetensmässig 
fråga. Inom samtliga medicinska 
fakulteter pågår nu ett viktigt arbete 
för att förbättra utbildningen på om-
rådet, säger Carl-Johan Sundberg.

Irene Nilsson-Carlsson från Social-
styrelsen går igenom den pågående 
revideringen av de nationella riktlin-
jerna för prevention och behandling 
vid ohälsosamma levnadsvanor.

– Bra styrning av verksamheten 
är oerhört viktigt, för vi kan se pro-
blem i många organisationer med att 
personalen inte får tillräckligt med 
direk tiv och utrymme för att priori-
tera levnadsvanor.

– Men det fi nns också bra exem-

SLS PÅ BESÖK
PÅ PLATS I VÄSTERBOTTEN
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EVA
ZEISIG 
Konferensen 
Alla barns rätt till 
rörelse rikedom
– från rekommen-
dation till verk-
stad, arrangera-
des den 24 
januari på 
Norrlands 
universitets-
sjukhus i Umeå. 
Eva Zeisig från 
Läkare-
sällskapets 
levnads vane-
projekt var en 
av talarna.



Landsting och 
SLS i samverkan. 
Lina Tjärnström, 
Västerbottens läns 
landstings folk-
hälsoenhet, och 
Eva Zeisig, SLS.

Björn Hällgren, 
fysioterapeut och 
idrottslärare från 
Umeå, ställer 
frågor under 
Umeåkonferensen.

pel att dra lärdom av för vårdgivare, 
exempelvis Rinkebyprogrammet där 
man kunnat påverka ungas hälsa 
genom stöd till föräldrarna för att få 
bort passiv rökning och uppmuntra 
fysisk aktivitet.

Konferensen täcker även in barn 
med särskilda behov som fysisk akti-
vitet vid kronisk sjukdom eller funk-
tionsnedsättning och vikten av att 
anpassa aktiviteter utifrån tillstånd.

Eva Zeisig sammanfattar mötet 
med skola och andra aktörer utanför 
hälso- och sjukvården som intressant 
och med stora utvecklingsmöjlig heter 
för en bättre barn- och ungdoms-
hälsa som är jämlik, men också med 
avvägningar som måste göras när 
vetenskap blir verkstad.

– När många skolor nu talar om 
aktiviteter utifrån mätning av puls-
frekvensen, är det lite som att se barn 
som små vuxna med pulsklockor. 
Det fi nns vissa risker med att forma 
träningen utifrån det eftersom barn 
utvecklas olika och reagerar olika på 
instruktioner. En sjuåring som om-
beds att ta i allt hen kan gör verkli-
gen det, medan en tonåring kanske 
tar i måttligt.

– Det är bättre att tala om en viss 
intensitet eller ansträngningsgrad när 
man vill värna rekommendationen 
om en timmes fysisk aktivitet per 
dag, säger Eva Zeisig.  ❑

CARL-JOHAN 
SUNDBERG
Professor på 
Karolinska 
Institutet:
– Bland unga 
läkare fi nns ett 
starkt intresse 
att lyfta levnads-
vanor, säger han.
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With five products on the market and a fully-
integrated multinational organisation in place, 
BioMarin is providing innovative therapeutics 
to patients with serious unmet medical needs. 
We utilise innovative product development 
strategies to maximise the speed of development 
and quickly bring those therapies to patients. 
BioMarin is committed to serving the needs 
of patients, families and physicians by providing 
rapid access to therapeutic treatment, disease 
education and support services.

EU/MPRL/0216/0047  August 2017

BioMarin develops and 
commercialises innovative 
biopharmaceuticals for serious 
diseases and medical conditions. 
The company aims to develop 
first-in-class or best-in-class 
therapeutics to make a large, 
meaningful impact on small 
patient populations. BioMarin 
provides therapies for patients 
with rare genetic diseases.



MÖTE MED

18

LÄKARESÄLLSKAPET I LUND

argareta Troein 
Töllborn är väl-
bekant för SLS Ak-
tuellts läsare då hon 
tidigare varit ordfö-

rande för Svenska Läkaresällskapet. I 
dag träffar vi henne som ordförande 
i det lokala läkaresällskapet i Lund.

– Det är viktigt att vi som lokal fö-
rening har en stark koppling till SLS. 
I sakfrågor kan det fi nnas olika åsik-
ter, men de grundläggande frågorna 
om varför vi fi nns är desamma. Vi 

ska befrämja vetenskap, utbildning, 
etik och kvalitet i vården, säger hon 
medan hon visar runt i det vita huset 
som kallas Locus Medicus. 

Villan ligger mittemot Botaniska 
Trädgården i Lund och är en gåva 
från framlidne fi lantropen och in-
dustri mannen Holger Crafoord och 
hans fru Anna-Greta Crafoord. En 
gång i tiden trodde Holger Crafoord 
på läkaren Nils Alwalls idé om en 
konstgjord njure, en uppfi nning som 
på sikt ledde till Gambros framgång-
ar. Holger Crafoord ville ge tillbaka 
till vetenskapen, och ett sätt var att 
stötta medicinare och forskare. I dag 
förvaltas villan av en stiftelse och här 
i huset samlas medicinare till möten 
och föreläsningar som bland annat 
Lunds Läkaresällskap anordnar. För-
ra årets program bjöd på uppskattade 
föredrag som Förfalskade och illegala 
läkemedel och Modern imaging. 

– Föreningar som vår behöver er-
bjuda sådant som är viktigt, som för-
enar och vidgar vyerna. De program-
punkter vi anordnar hör inte hemma 
i en specialitet, utan rör alla. Aktuella 

I mer än 150 år har 
läkare i Lund och 
Malmö samlats 
genom Lunds lokala 
Läkaresällskap. SLS 
Aktuellt besökte Lund 
för att höra mer om 
verk samheten och hur 
man ser på framtiden.
Text & Foto Tove Smeds

”Det är viktigt att engagera 

”Våra möjligheter att 
ge människor bättre livs-
kvalitet har förbättrats.”

frågor är extra roligt att lyfta, säger 
Margareta Troein Töllborn.

Föreningens hemsida får nu en an-
siktslyftning med hjälp av kansliet i 
Stockholm. 

– Mindre organisationer som 
Lunds Läkaresällskap har inte möjlig-
het att ha ett eget kansli. Därför blir 
hjälpen från Stockholm värdefull, 
säger Margareta Troein Töllborn.

Hemsidan och ett välfungerande 
medlemsregister behövs för att upp-
datera medlemmarna om vad som 

sker. Förhoppningen är att man 
med hjälp av hemsidan också 

ska kunna locka till sig nya 
medlemmar.

– Studenter har ofta ett 
starkt intresse. Sedan kom-
mer några år i människors liv 

då det är mycket med jobb, 
familj och barn – det 

kan vara svårt att 
komma loss. 

En av de läkarstu-
denter som är en-
gagerade i Lunda-

MARGARETA 
TROEIN 
TÖLLBORN 
Gör: Specialist 
i allmänmedicin 
vid Södervärns 
Vårdcentral, pro-
fessor vid Lunds 
universitet och 
ordförande i 
Läkaresällskapet 
i Lund.
Förebild: Flera 
kloka engagerade 
kolleger som jag 
träffat under 
mitt yrkes-
liv
Läser: 
Just nu 
Ishiguro
Ser: Gärna 
opera

M
memedldlememsrsreggegisisteterr bebehhh
datera medlemmarr

sker. Förhoppninn
med hjälp av 

ska kunna looo
medlemmar.

– Studentt
starkt intress
mer några årr

då det är mm
familjj

kan
komm

E
ddd
gaa

kloka engagerade 
kolleger som jag
träffat under 
mitt yrkes-
iv
Läser:
Just nu 
shiguro
Ser: Gärna 
opera

Margareta Troein Töllborn
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GAquia in nimilli gnimporitiis molendis doluptas sa non prat.batten SLS uppmanar Västra Götalands-

å från en planerad förändring i ST-utbildningen
h eventuellt andra specialiteter. Förslaget 
av två månaders tjänstgöring i allmänmedicin, 
äningstid inom ortopedisk kirurgi och med
r minskar. Sektionen för ortopedi befarar att 
ringen för blivande ortopeder i så fall förlängs.

ST-utbildning löser inte brist
SLS i debatten SLS anser att frågan om ett eventuellt 
införande av dödshjälp i Sverige i första hand är en medborgar-
fråga, inte en läkarfråga. Frågan behöver analyseras, diskuteras 
och utredas i brett samhällsperspektiv för att ett beslut ska kunna
fattas. Läkaresällskapet bedömer att Statens medicinsk-etiska råds 
(Smer) kunskapssammanställning om dödshjälp som publicerades 
i höstas är ett bra bidrag till denna analys och diskussion.

Frågan om dödshjälp
SLS i debb
regionen att avståå
inom ortopedi ochh
innebär ett tillägg aa

vilket leder till att trää
ortopediska patienterr

den totala ST-tjänstgörr

SST uuttbbilddninn
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föreningen är Keivan Javanshiri. Han 
har precis avslutat termin nio och är 
sekreterare i Läkaresällskapet i Lund. 

Att det blev just läkare han valde 
att studera till hade att göra med en 
god familjevän som tog med honom 
på prao i högstadiet. 

– Jag ville egentligen bli sumo-
brottare när jag var liten, för de kunde 
ju äta hur mycket som helst, säger 
Keivan Javanshiri och skrattar.

I dag har andra ideal tagit över. 
Att bemöta folk i livskriser och att 
kunna ge ett psykiskt omhänderta-
gande lockar mer än sumobrottning.

Det var en direkt fråga från en av 
Keivan Javanshiris lärare som gjorde 
att han valde att engagera sig i det 
lokala läkaresällskapet. Att bli till-
frågad menar han är nyckeln till att 
väcka andra studenters engagemang.

– En del studenter är nog rädda för 
ökad arbetsbörda under studietiden. 
Men jag tror att det betyder mycket 
att få frågan från en lärare eller en pro-
fessor. Det väger tyngre än om vi stu-
denter frågar, säger Keivan Javanshiri. 

För de fl esta på läkarprogrammet 

sig”

KEIVAN 
JAVANSHIRI 
Gör: Läkarstu-
dent termin 10, 
sekr. Läkaresäll-
skapet i Lund, 
ansv. amanuens 
för obduktions-
undervisningen 
på läkarprogram-
met, föreläsare 
åt stiftelsen 
CHOICE för gym-
nasieelever om 
kroppen
Förebild: Inspi-
rerande handle-
dare som an-
stränger sig för 
oss studenter.

har en vilja att engagera sig, och vill 
påverka, menar han.

– De kan behöva en extra spark 
i baken, som jag. Det är ju viktigt 
att vara med och bestämma om sin 
yrkes roll, och att engagera sig i frågor 
som diskuteras i Läkaresällskapet, 
säger Keivan Javanshiri, som själv är 
mycket engagerad i frågor om utbild-
ning och forskning. 

 
Läkaresällskapet i Lund har i mer 
än 150 år samlat läkarstudenter som 
Keivan Javanshiri och läkare i Lund 
och Malmö. Precis som i moder  fö-
reningen Svenska Läkaresällskapets 
verksamhet ligger fokus på fortbild-
ning och samvaro, och att stötta 
vetenskap.

– Läkarstudenterna behöver tidigt 
se att de är en del av en kollegial ge-
menskap och ett större sammanhang. 
Att grundutbildning, forskning och 
fortbildning hänger samman, säger 
Margareta Troein Töllborn.  

Hennes engagemang väcktes tidigt. 
– Jag har alltid tyckt att jag lär 

mig mycket när jag engagerar mig. 
Inte minst att potentaterna ibland 

har rätt och ibland fel, säger hon.
Och det fi nns många angelägna 

frågor för läkarkåren att engagera sig i.
– Efterfrågan går i dag före be-

hov. Jag arbetar som allmänläkare på 
Södervärn i Malmö och känner väl 
till utmaningen att prioritera mellan 
tillgänglighet, som krävs politiskt, 
och de grupper som har störst behov; 
personer med nedsatt autonomitet, 
gamla, dementa och multisjuka. 

Margareta Troein Töllborn påpekar 
att den etiska stressen leder till att 
många inom sjukvården ger upp. 

– Man orkar inte göra ett dåligt 
jobb. Därför förlorar vi kompetent 
personal hela tiden. 

Samtidigt har det hänt mycket 
positivt under de år som Margareta 
Troein Töllborn arbetat som läkare.

– Det var inte bättre förr. Tänk på 
hjärtinfarktvården där man tidigare 
bara kunde arytmibehandla och ge 
smärtstillande. Vid grå starr tog man 
bort linsen, höftleder och knäleder 
reparerades inte. Våra möjligheter att 
ge människor bättre livskvalitet har 
förbättrats fantastiskt.  ❑

Locus Medicus heter den vita villan där Läkaresällskapet i Lund 
samlas till möten och föreläsningar. Villan är en gåva från framlidne fi lantropen 

och industrimannen Holger Crafoord och hans fru Anna-Greta.

SLS i debatten Vad hoppas du händer
nom hälso- och sjukvården i Sverige år 2018?

Märit Halmin, ledamot i Svenska Läkaresällskapets 
ämnd: ”Jag önskar mig att vi nästa år kommer över-

ens om en gemensam verklighetsbeskrivning av läget i
vensk sjukvård. Att beslutsfattare slutar ignorera allt
et vi i personalen upplever av hotad patientsäkerhet, 

bristande kontinuitet och ovärdig vård i korridorer. Jag önskar mig en 
tilltro till professionen och att ordet produktion bannlyses från samtliga 
diskussioner. Vi arbetar med människor, inte varor! Vi kan så mycket
bättre än nu och vi är många som vill bidra till en bättre, mer human 
och högkvalitativ vård.«

Utdrag ur Marie Ströms artikel i Läkartidningen (LT nr 1/18)

”Ordet produktion borde bannlysas från samtliga diskussioner”
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SLS har precis inrättat introduk-
tionsstipendium för medicinsk 
forskning. Stipendiernas syfte är 
att underlätta för blivande läkare 
att delta i pågående medicinsk 
forskning och erbjuds för forsk-
ning under sommaruppehållet. 
Behörig att söka är läkarstudent 
inskriven på Läkarprogrammet och 
stipendiet gäller 4–8 veckor samt 
uppgår till 11 000 kr per månad. 
Mer info finns på www.sls.se 
under ”Sök anslag”.

Sommar-
stipendier

SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING

UNGA LÄKARE

Du kan påverka
Styrelsen i KUF letar fortsatt 
efter en preventionssekreterare, 
samt lokalordförande i Umeå, 
Göteborg och Örebro. Tipsa gärna 
om lämpliga kandidater, eller hör 
av dig om du själv är 
intresserad! 

Kontakt:
ordf.kandidat@sls.se
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Stålkedjorna i täcket ger tyngd och tryck samt följer kroppens konturer, vilket 
bidrar till en omslutande känsla som förstärker känslan av trygghet.  

Somna är ett svenskt företag som sedan 10 år utvecklar, tillverkar och distribuerar 
kognitiva hjälpmedel.

SÖMNSVÅRIGHETER?
SOMNAS KEDJETÄCKE® ÄR ETT HJÄLPMEDEL SOM 
LINDRAR ORO, ÅNGEST OCH SÖMNSVÅRIGHETER

SOMNA AB
info@somna.se
www.somna.se
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om en del av SLS har 
KUF stora möjligheter 
att påverka och ta till-
vara våra medlemmars 
intressen.

Vi vill skapa forum som främjar 
utbildning, vetenskap och etik för 
att stärka våra medlemmar i deras 
yrkesroll. För att uppnå detta ordnar 
vi bland annat föreläsningar, journal 
clubs och andra diskussionsforum. 

Våra fokusområden i år är organi-
sation och sjukvårdsstyrning, den 
medicinska forskningens roll i ut-

bildningen och samhället, kvalitet 
och bredd i läkarutbildning och all-
mäntjänstgöring, global hälsa samt 
eHälsa.

Kandidat- och underläkarföreningen 
har lokalt engagerade medlemmar 
på alla studieorter i Sverige (för till-
fället undantaget Göteborg) och de 
bidrar med många möjligheter till 
för kovran. 

I Linköping planeras exempelvis 
suturworkshop, föreläsning om ben-
sår, musicquiz samt info om utlands-
studier under året som kommer.  ❑

Under årsmötet den 9/12 2017 valde KUF ny 
styrelse, den nya styrelsen ser ut som följer:
Ordförande, Hampus Holmer
Vice ordförande, Maria Belikova
Vetenskaplig sekreterare, Caroline Schagerholm
Global Hälsa-sekreterare, Anna-Theresia Ekman
Etiksekreterare, Alice Claesson
Utbildningssekreterare, Tove Freiburghaus
Redaktör SLS Aktuellt, Hanna Jerndal
Programsekreterare, Maria Öhman
eHälsosekreterare, Sami el Amrani
Kvalitetssekreterare, Christoffer Hintze

Adjungerad ledamot, Julia Bielik
Lokalordförande Linköping Ellen Björheden, 
Amanda Furubacke
Lokalordförande Uppsala, Josefi n Aldén
Lokalordförande Stockholm, Magnus Winther
Lokalordförande Skåne, Adelina Mazhiqi
Vakanta poster, Preventionssekreterare, 
Lokalordförande Örebro, Lokalordförande Umeå, 
Lokalordförande Göteborg

Intresserad av att engagera dig i styrelsen? 
Kontakta: ordf.kandidat@sls.se

Missa
 inte 

Sommar stipendier 
att söka

S Kandidat- 
och underläkar-
föreningen (KUF) 
bildades 2001 
och är en del 
av SLS. Vi 
representerar 
dig som är
läkarstudent 
och underläkare 
fram till 
legitimation.

SÖKES!

Fakta
Text Stina Fredriksson

borg och Örebro. Tipsa gärna 
ämpliga kandidater, eller hör 
g om du själv är 
sserad! 

takt:
kandidat@sls.se

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox



För ett år sedan handlade ordförandekrönikan om den spän-
nande tid som Kandidat- och underläkarföreningen stod inför då. 
I dag står vi mitt i denna spännande tid. Under det gångna året 
har vi genomfört ett stort arbete med att defi niera föreningens 
verksamhet kring kärnområdena Organisation och sjukvårds-
styrning; Den medicinska forskningens roll under utbildningen 
och i samhället; Kvalitet och bredd i läkarutbildning och allmän-
tjänstgöring och Global hälsa. Stort tack till alla som bidragit 
till att genomföra allt arbete under verksamhetsåret 2017! Inför 
2018 har vi lagt till eHälsa som ett eget fokusområde efter ett 
år av stor aktivitet och fl era uppskattade evenemang. 

Vi kommer under 2018 att fortsätta utveckla nya verk-
samheter och evenemang inom områden där vi fi nns till för 
Sveriges läkarstuderande och underläkare. 

Återigen har vi en lysande styrelse, med både nya och 
bekanta ledamöter. Och återigen kommer vi att fokusera på 
att utveckla samarbetet med andra studentföreningar i landet, 
efter fl era framgångsrika samarbeten under 2017 med bland 
andra Svenska Läkarförbundet Student och IFMSA Sweden. 
Vi vill gärna höra av er som medlemmar, om årets fokusfrågor 
eller allmänna synpunkter och funderingar, så skicka gärna ett 
mail till ordf.kandidat@sls.se 

Vi hörs!

Hampus Holmer, Ordförande, 
Kandidat- och underläkarföreningen 2018, ordf.kandidat@sls.se 
Maria Belikova, Vice ordförande, 
Kandidat- och underläkarföreningen 2018

Nytt år med 
nya möjligheter!

Sök Asklepiospriset 2018 

Från forskning till handling! 

21

Många av vårdens beslutsfattare saknar kunskap om teamets betydelse och 
behovet av sjuksköterskors omvårdnadskompetens. En brist på kunskap  

Det vill vi råda bot på.
  

 
 

 På omvårdnad.se kan du redan nu ta del av våra budskap. 
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Kandidat- och Underläkar-
föreningen stödjer veten-
skap av hög kvalitet genom 
att dela ut Asklepiospriset för 
bästa projektarbetet samt 
bästa vetenskapliga artikeln. 

Priset för bästa artikel, 15 000 kronor, gick förra året 
till Hanna Carr för artikeln ”Preterm birth and risk of heart 
failure up to early adulthood”. Hanna Carr är doktorand vid 
Institutionen för medicin, Karolinska Institutet.

Arbetet kännetecknas av god vetenskaplig metod och 
ett kritiskt förhållningssätt, och Hanna Carr visar prov på för-
måga att positionera sin forskning i ett större sammanhang. 
Artikeln publicerades den 30 maj 2017 i Journal of the 
American College of Cardiology, vol 69(21), pp. 2634-42. 
Författare är Carr H, Cnattingius S, Granath F, Ludvigsson 
J.F, Edstedt Bonamy AK.

Priset för bästa projektarbete, 10 000 kronor, gick 2017 
till Puja Shahrouki, medicine doktor vid Sahlgrenska akade-
min och forskare vid David Geffen School of Medicine, UCLA, 
för projektet ”Kindlin-2 defi ciency induces hypertrophy and 
metabolic changes in cardiomyocytes”. 

”Ett gediget grundvetenskapligt arbete om ett hjärt muskel-
proteins roll vid postinfarktförändringar i hjärtat som känne-
tecknas av en utförlig instruktion och väl avvägda resonemang”, 
lyder juryns motivering.

Asklepiospriserna kan sökas av Kandidat- och underläkar-
föreningens medlemmar för arbeten som gjorts under året. 
Ansökningsperiod 2018 är 15 maj–15 juni.

Välkommen till ett nytt och spännande år med 
Kandidat- och underläkarföreningen! I år fortsätter 
Hampus Holmer som ordförande, men vår vice ordförande 
Maria Belikova är ny i föreningen och kommer närmast 
från Ordförandekonventet för Medicine Studerandes 
förbund i Sverige (OMSiS). 

Berzelius Symposium 98. På KI. Mer info www.sls.se

The Swedish 
Global Health 
Conference 201818–19/4
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I HUSET
KOMPETENSUTVECKLING
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SLS i debatten – Det är positivt att utredningen ”Ordning 
och reda i vården” ser över olika möjligheter för att säkerställa att vårdens 
pengar går till vård, och att den som har det största behovet av hälso- och
sjukvård verkligen ges företräde.  Detta är viktiga frågor som Läkaresäll-
skapet driver sedan fl era år, säger Stefan Lindgren i en kommentar.

SLS i debatten I slutbetänkande
för jämlik hälsa föreslås en rad åtgärder för att
om att sluta de påverkbara hälsoklyftorna inom
Svenska Läkaresällskapet ser slutbetänkandet 
i arbetet för en mer jämlik hälsa. Många genom-
tänkta förslag läggs fram som kommer att ha
stor betydelse om de genomförs.

Viktiga steg för jämlik hälsaStyrning av hälso- och sjukvården 
bör utgå från patientmötet

Möjligheter till fortbildning

”Vi behöver 
ständig 
påfyllning 
av evidens-
baserad kun-
skap”, skriver 
Ola Björgell och 
uppmuntrar till 
fortbildning, där 
SLS program-
utbud under 
våren kan ge 
en viktig del av 
den kontinuer-
liga kompetens-
utvecklingen.

n grundförutsättning 
för en bra lärmiljö är 
att läkare ges möjlig-
het till utbildning och 
kontinuerlig fortbild-

ning. Att vi frikostigt delar med oss 
av kunskap till kollegor, patienter 
och allmänhet. Detta är ett stort pri-
vilegium och ansvar som specialist-
läkare. Vi behöver ständigt påfyll-
ning av ny evidensbaserad kunskap. 
Det är angeläget att säkerställa att 
alla läkare inhämtar rätt kompe-
tens för nuvarande och kommande 
verksamhet. För detta fi nns ett allt 
starkare stöd från politiskt och fack-
ligt håll. Genom att delta i SLS stora 
programutbud erbjuds goda möjlig-
heter till kontinuerlig fortbildning 
med ett vetenskapligt fokus. 

Redan när Eric Carl Trafvenfelt ver-
kade (en av stiftarna av SLS 1807) 
var syftet att förkovra läkarkåren. 
Som SLS sekreterare 1812 yttrade 
han ”Till vetenskapens fullkom-
nande genom inbördes meddelande 
av kunskaper och samlad erfarenhet, 
till främjande av det vänskapliga för-
troendet läkare emellan”. Alltsedan 
dess är det SLS-läkarnas vetenskap-
liga organisation som ska verka för 

en förbättrad hälsa och sjukvård. Vi 
ger kontinuerlig fortbildning och 
sprider kunskap på allt fl er mötes-
platser. Fortbildning sker också i 
debatter och genom att stödja forsk-
ning, utarbeta riktlinjer, uttalanden, 
rapporter och policydokument. 

Fortbildning är en klok investering. 
SLS välkomnar Sveriges alla läkare 
att ta del av SLS stora programut-
bud. Många i vår profession hjälps åt 
med föredrag, symposier och andra 
framställningar. Tillsammans kan 
vi skapa en bra lärmiljö där fortbild-
ning är en självklarhet och viktig del 
i varje läkares och verksamhets årliga 
produktion. Lägg gärna in SLS pro-
gram och dokumentation i din egen 
fortbildningsplan.

Under våren 2018 erbjuds en mång-
fald av möten. Våren startade med att 
informera om SLS verksamhet och 
medlemskap. Därefter kommer pre-
sentationer om allt från medicin och 
humaniora, hälso- och sjukvårdens 
styrning, jämställdhet och mänsk-
liga rättigheter, etik, mindfulness 
samt årets Lennanderföredrag, till 
en termins avslutande aktuell debatt 
om svensk hälso- och sjukvård i sam-

E band med fullmäktigemötet. Samtliga 
tisdags debatter och även den uppskat-
tade programserien ”Konst & Läke-
konst” går att se på Youtube, vilket 
innebär att det går utmärkt att lägga 
in som webbinarium i den egna intern-
utbildningen på avdelningen. Då blir 
SLS programutbud en viktig del i den 
kontinuerliga kompetensutvecklingen.

Inför hösten vill vi påminna om den 
nationella kongressen Framtidens 
Specialistläkare (FSL) i Malmö den 
4–7 september och om specialitets-
veckan ”Röntgenveckan i Örebro” 
vecka 38. Men framför allt vill vi 
veta vad du önskar och tänker kring 
utbildning och fortbildning. Vad vill 
du att SLS erbjuder i ett framtida 
programutbud och hur vill du ta del 
av det? Vi sänder ut en medlems-
enkät under 2018. Ta då chansen och 
tyck till, påverka framtiden tillsam-
mans med oss!

Tack till alla som bidrar till SLS 
vetenskapliga program och till dig 
som deltar!

Ola Björgell, 
Vetenskaplig Sekreterare i SLS, 
Ordförande i SLS programkommitté

et av kommissionen 
t nå regeringens mål
m en generation. 
som ett viktigt steg
-

k hälsa

SLS vårprogram:
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Att samordna en specialläkarutbildning har tidigare krävt sin Einstein. 
Nu är Medinet först i landet med en webbaserad utbildningsportal 
som samordnar hela utbildningsgången för ST- och AT-läkare.

KOMPLETT UTBILDNINGS-
PORTAL FÖR ST-LÄKARE

llt nödvändigt fi nns i Medinet 
webbsystem: samordning, doku-
mentation och uppföljning av ut-
bildningen för ST- och AT-läkare. 

Men det riktigt unika är att portalen kan 
kopplas ihop med Medinets system för 
schemaläggning. Det gör det möjligt att 
samla hela utbildningsgången på samma 
ställe. Anna Apelgren är produktansvarig 
för Medinet:

– Användarvänligheten är central för 
oss och vi har därför utvecklat portalen 
i nära samarbete med läkare och handle-
dare. Det mesta kan skötas via telefonen 
eller läsplattan, något som dagens läkar-
studenter och läkare är vana vid.

Både Socialstyrelsens och speciali-
tetens mål integreras enkelt in i utbild-
ningsportalen. Vägen för att nå målen 
visas med överskådlig visuell grafi k. Här 

fi nns också fl era kommuni-
kationskanaler mellan 
läkare, handledare, stu-
dierektorer och admi-
nistratörer, till exempel 
chatt, e-post och sms.  

Det fi nns även 
ett bibliotek för 
dokument, an-
mälningslistor 
till kurser, se-
minarier och 

möjlighet till annonsering av viktiga hän-
delser. 

– Genom att spara tid och tankekraft 
skapar portalen arbetsro på kliniken, säger 
Anna Apelgren. 

På bara några år har Medinet blivit 
störst i Sverige på webbaserade scheman för 
sjukhus och kliniker.  Anna Apelgren menar 
att det beror på förmågan att anpassa syste-
men efter varje verksamhets specifi ka behov.

– Eftersom all teknisk kunskap fi nns 
inom företaget är vi vana att skräddarsy 
systemen. Varje lösning görs i nära dialog 
med kunden.

Systemen är lättanvända, fl exibla 
och enkla att kombinera med varandra. 

– De kan även integreras med andra 
redan befi ntliga system, som till exempel 
lönesystem. Det här gäller även utbild-
ningsportalen.

A

Medinet är störst i Sverige på webbaserade scheman för sjukhus och kliniker, 
med närmare 25 000 användare i 20 av 21 landsting. Nu lanseras en utbildningsportal 
som är först i landet med att samordna hela utbildningsgången för ST- och AT-läkare.

Om Medinet

Medinets utbildningsportal har utvecklats tillsammans med David Åberg, som är docent, 
specialistläkare och handledare på Medicinkliniken vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. 
Här tillsammans med Anna Apelgren, produktansvarig på Medinet.

ANNONSANNONS



 PRELIMINÄRT PROGRAM

09.45 Inledningsanförande. Statssekreterare 
 Karin Röding, Utbildningsdepartementet

10.00 Keynote Lecture Patient and Public    
 Involvement. Dr. Gary Hickey, INVOLVE, 
 National Institute for Health Research, UK

11.00-12 Exempel på brukarmedverkan i forskning  
 Medverkande bl.a. professor Fredrik Piehl,   
 Karolinska Universitetssjukhuset/KI &  
 Eva Helmersson, Neuroförbundet 

13.00 Patienters och allmänhetens medverkan i   
 forskning nu och i framtiden. Delt bl.a.  Mårten 
 Jansson, Nationell Samverkan för Psykisk Hälsa, 
 Agneta Bladh, ordf Vetenskapsrådet, tidigare   
 statssekreterare i Utbildningsdep.

13.40 Exempel på brukarmedverkan i forskning
 Med. dr. Ann-Sofie Backman, Karolinska  
 Universitetssjukhuset/Karolinska Institutet

14.00 Keynote-presentation: Norska Kreftforeningens  
 erfarenheter av att involvera brukare.  
 Elisabeth Authen Sethre, sektionschef  
 Forskning, Kreftforeningen, Oslo

15.15-16 Korta anföranden av representanter för  
 SLS, brukarorg. medicinsk fakultet, Forte och   
 VR följt av gemensam diskussion. Delt.  
 bl.a. huvudsekreterare Peter Allebeck, Forte,  
 huvudsekreterare Jan-Ingvar Jönsson, VR, och   
 Johan D Söderholm, dekan, Linköpings univ.

Brukarmedverkan 
i forskningen 

Välkommen till en workshop om 
patienters och allmänhetens medverkan 

i medicinsk forskning 

Tisdagen den 17 april kl 9.30 – 16 

på Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

ANMÄLAN senast 26/3 till agneta.ohlson@sls.se,  
08-440 88 75 (ange ev kostönskemål)

MER INFO monica.winden@sls.se, 08-440 88 66

ORG.KOMM. Mats Ulfendahl och Jörgen Lundälv (SLS),  
Stella Jacobson (Forte) och Marie Österberg (SBU)

En välutvecklad nära vård, med allmänmedicin som bas, kommer 
att få ett stort uppdrag som inkluderar utbildning. Resursfrågan 
behöver därmed lösas. Läkaresällskapet understryker vikten av 
att alla inblandade parter har samsyn för att en ny organisation 
för hälso- och sjukvården ska få genomslag.

Samsyn om resursfrågan 
till nära vård behövs

Från och med 25 maj 2018 gäller en ny lag i Sverige, och i samtliga 
EU-länder, angående dataskyddsförordning, som kallas för GDPR.

Förordningen syftar till att skydda enskildas grundläggande 
rättigheter och friheter, särskilt rätten till skydd av personuppgifter.

Vi vill därför informera dig om hur vi behandlar de personuppgifter 
som du lämnar till oss.

Svenska Läkaresällskapet (organisationsnummer 802002-1914), 
ansvarar för hanteringen av personuppgifter.

Behandling av personuppgifter som du lämnat till oss avser 
medlemsadministration och nyhetsbrev samt inbjudan till seminarier 
och kurser.

Personuppgifter lämnas ej ut till tredje part. Om du vill uppdatera, 
ändra eller radera dina uppgifter i vårt register går det bra att 
kontakta oss och beskriva ditt önskemål.

Register, vad gäller nu?
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LÄKEKONST I FOKUS
MEDLEMSINFORMATION

SLS i debatten Kunskap om levnadsvanor värderas
olika på läkarutbildningarna visar en granskning som genomförts
av SLS kommitté för prevention. Nu vill SLS ordförande Stefan
Lindgren att kunskapen prioriteras högre av lärosätena för att 
rusta blivande läkare för de utmaningar som framtidens hälso-
och sjukvård står inför.

Kunskap om levnadsvanor bör 
stärkas inom läkarutbildningen

Internationellt ökar det vetenskapliga 
underlaget för mindfulness-baserade 
metoders nytta snabbt. Mellan 700 och 
800 vetenskapliga artiklar publiceras 
per år. Också i vårt land ökar intresset 
såväl för forskning som för den kliniska 
tillämpningen.

Föreläsare: Ola Schenström, specialist i allmänmedicin.

17/4 Mindfulness inom 
medicinen – var står vi? 

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox



Gör ett aktivt val 
för kostnadsbesparing*
– välj Pregabalin Orion
För att din patient ska få Pregabalin Orion måste det väljas aktivt i 
receptförskrivningssystemet då det tillhör gruppen läkemedel som 
inte byts ut automatiskt på apotek.

Genom att välja Pregabalin Orion kan du bidra till lägre läkemedels-
kostnader.*

Orion Pharma vill skapa mervärde för samhället, vården och den 
enskilda patienten genom att erbjuda såväl originalläkemedel som 
kostnadsbesparande generiska läkemedel.

Pregabalin Orion är ett av dessa generiska läkemedel.

•  Gör ett aktivt val för kostnadsbesparing* – välj Pregabalin Orion!
•  Måste väljas aktivt på recept – byts inte automatiskt på apotek.
•  Ett kostnadsbesparande alternativ för samhälle, vård och 

patient.

* jämfört med originalläkemedlet Lyrica®,  
för aktuella priser se www.fass.se

ORION PHARMA AB 
WWW.ORIONPHARMA.SE

Pregabalin Orion (pregabalin) antiepilepti-
ka [Rx]. (F) Perifer och central neuropatisk 
smärta hos vuxna. Som tilläggsbehandling 
vid epilepsi för vuxna med partiella anfall 
med eller utan sekundär generalisering. 
Behandling av generaliserat ångestsyndrom 
hos vuxna. Subventioneras vid: 1) epilepsi. 2) 
neuropatisk smärta endast för de patienter 
som inte nått behandlingsmålet med vare 
sig TCA eller gabapentin, eller då dessa inte 
är lämpliga av medicinska skäl. 3) generellt 
ångestsyndrom endast för de patienter som 
inte nått behandlingsmålet med antingen 
SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämp-
liga av medicinska skäl. Behandling med pre-
gabalin har förknippats med yrsel och som-
nolens, vilket skulle kunna öka förekomsten 
av fallskador hos den äldre patientgruppen. 
Patienter bör därför tillrådas att vara försik-
tiga tills de känner till läkemedlets potenti-
ella effekter. Försiktighet bör iakttas hos 
patienter med tidigare missbruksproblem 
och patienten bör följas upp för symtom av 
felaktig användning, missbruk eller beroen-
de av pregabalin. Hårda kapslar 25, 50, 75, 
100, 150, 225 och 300 mg. Senaste översyn 
av produktresumé: 2017-12-18. För priser 
och ytterligare information se www.fass.se.

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

The Swedish Global Health Research Conference 2018 

18–19 April 2018 at Karolinska Institutet, Stockholm

How can Sweden contribute 

Berzelius Symposium 98

to the Sustainable Development Goals?  
From research to action!

Speakers 
Ole Petter Ottersen, Ola Rosling, Agnes Binagwaho,  

David Nabarro, Ulrika Modéer, Helene Hellmark Knutsson, Peter Friberg,  

Anders Nordström, Kerstin Sahlin, Sharon Fonn, Hussein Lesio Kidanto,  

Nana Poku, Nobhojit Roy, Hampus Holmer, Birgitta Essén, Maria Teresa Bejarano.

Program and Registration     www.sls.se/ globalhealth2018 

Berzelius symposium 96

Diabetes and the cardiovascular risk challenge

– mechanisms, epidemiology and treatment aspects

Information & registration: 
www.sls.se/diabetes

The symposium has been granted 12 European 

CME credits (ECMEC) by the European Accreditation 

Council for Continuing Medical Education, EACCME®

23–25 May 2018 in Malmö, Sweden
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Spanska sjukans historia
En av 200 New York-bor, en av 70 i Rio 
de Janeiro och i Odessa, Ukraina, samt var 
tionde i Ciskei i Sydafrika dog i den dödli-
gaste epidemin sedan digerdöden, Spanska 
sjukan 1918.

Mellan det första registrerade fallet i 
mars 1918 och två år senare dog mellan 

50 och 100 miljoner människor, mångdubbelt fl er än som dog i första världs-
kriget. Hur kunde Spanska sjukan spridas så snabbt? Hur hanterade läkarna 
epidemin? Påverkade den utgången av första världskriget? Påverkade den 
rekommendationerna att massvaccinera den svenska befolkningen inför 
svininfl uensan (H1N1) 2009? Vilka lärdomar bör vi dra av sjukdomen idag?

Jonas F Ludvigsson, barnläkare och professor, forskar kring 
komplika tioner av svininfl uensa-vaccin.
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LÄKEKONST I FOKUS
MEDLEMSINFORMATION

För att underlätta arbetet med hälsosamma levnadsvanor 
inom reumatologi har Läkaresällskapets Levnadsvaneprojekt 
utarbetat LiR-modellen, Levnadsvanearbete inom Reuma tologi.  

– LiR-modellen bygger på tre delar, ett utbildningsmaterial, 
en kompetenskarta och en levnadsvaneansvarig person, säger 
Ann-Marie Calander, överläkare vid Reumatologiska kliniken på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset och den som lett projektet. 
På sikt ska modellen kunna användas även inom andra specia-
liteter, till exempel ortopedi, diabetesvård och lungsjukvård.

Arbetsterapeuter, dietister, fysioterapeuter, sjuksköterskor 
och patienter har medverkat i projektet, som har fi nansierats 
genom Socialstyrelsens satsning ”Bättre vård för kroniskt 
sjuka”. Mer information på www.sls.se.

LEVNADSVANEARBETE 
I REUMATOLOGI

Som medlem i en av Läkaresällskapets sektioner har du 
möjlighet att påverka SLS arbete. Detta gör sektionen/grupp 
av medlemmar genom att lämna in motioner till SLS fullmäk-
tige senast den 15 mars 2018. Fullmäktige hålls den 15 maj 
2018. Mer info: susann.asplund@sls.se, 08-440 88 92.

Gör din röst hörd!

Nominera en kollega eller lämna in en artikel för ett av SLS 
vetenskapliga priser. Mer info www.sls.se

1/3 Uppmärksamma 
bra medicinsk forskning!

”

Hysterektomier, att operera bort 
livmodern, är en av de vanligaste större 
gynekologiska operationerna i världen. 

örbättrad återhämtning efter operationen 
a Wijk, överläkare vid Kvinnokliniken i
håller 2018 års Lennanderföreläsning
pril kl. 18.00.

KONST & LÄKEKONST
❱ ❱ 6 mars 2018 kl 18.00 

Vänster eller höger om?
Hänthetens betydelse i konst, kultur och evolutionsbiologi har länge 
sysselsatt forskare. Hormonpåverkan redan under fosterlivet har angetts 
som skäl till den så kallade lateraliseringen. Därför skulle vänsterhänta kun-
na ha ett nedsatt immunförsvar. Medan den högra sidan förknippas med det 
rätta är vänster förknippat med mera klandervärda aktiviteter. Att vänster-
hänta däremot skulle vara smartare är en tilltalande tanke för just dem som 
begåvats med denna talang, men är inte särskilt välbelagt i vetenskapen. 
Medverkande: Stephan Rössner, Matz Larsson och Bertil Wikman.

Årets Lennanderföreläsning

SLS styrka är att alltid 
ha patientens bästa i fokus när 
vi uttalar oss.” ”Britt Skogseid, vice ordförande SLS, 
om behovet av en oberoende läkarorganisation 

Föö
är ämnet för Lenaa
Örebro, när hon hh
på SLS den 24 app

ÅÅrreettss LLeee

Foto: iStockphoto
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Sveriges långa tradition att integrera kliniskt arbete och 
forskning har bidragit till en stark position i internationella 
vetenskapssammanhang. En oroväckande utveckling gör 
att en mindre andel svenska läkare disputerar och fl er lärare 
på läkarprogrammens prekliniska är naturvetare, trots att 
många läkarstudenter och yngre läkare gärna ägnar en del 

av sin arbetstid åt forskning. Som ett led i att rekrytera läkare till forskning 
inrättar SLS forskningsdelegation introduktionsstipendier för medicinsk forsk-
ning. De kan sökas av studenter på läkarprogrammet och ska ge möjlighet för 
studenterna att följa arbetet i en forskargrupp några månader under sommaren.

– Jag började min forskarbana som sommarstipendiat på dåvarande Histo-
logen på Medicinarberget sommaren 1993”, berättar Madeleine Zetterberg, 
professor i Oftalmologi vid Sahlgrenska akademin och ledamot i SLS forsknings-
delegation. Jag var student halvvägs i utbildningen, hade blivit intresserad 
av ögon och fått kontakt med ett forskningslabb som undersökte proteaser i 
hjärnan och i ögats lins. Vi var fl era studenter på labbet. Det var full aktivitet, 
ofta till hög musik och högljudda diskussioner om vetenskap och livet; en kreativ 
och rolig miljö som bidrog till att jag fortsatte forska parallellt med studierna.

För mer info se www.sls.se ”Sök anslag”

S
f
v

i b t tid å

Introduktionsstipendium 
för medicinsk forskning

❱ ❱ 10 april 2018 kl 18.00 



Användande av genetisk information för att utveckla 
bättre behandlingsstrategier innebär stora möjligheter till 
effektivare cancerbehandling. Vätskebaserad biopsi er-
bjuder stora födelar mot traditionell biopsi för monitoring 
av behandling då det möjliggör kontinuerlig provtagning.  
 
Vätskebaserad biopsi är ett revolutionerande framsteg 
inom onkologi. Att en dag kunna ersätta invasiva kirurgis-
ka biopsier med precis och känslig detektion av cirku-
lerande tumör-DNA (ctDNA) från ett enkelt blodprov, 
skulle för patienten innebära minskad risk och smärta.
I det kliniska perspektivet innebär det snabbare analys- 
svar och stöd vid val av  behandling, med möjlighet till 
individanpassad behandling. 

Varför detektera cirkulerande tumör-DNA?

Utvecklingen av multiplexad genomisk analys innebär 
möjlighet för innehållsrik detektion av mutationer i tu-
mör-DNA.

Ett vävnadsbiopsi ger endast ett prov vilket kanske inte 
reflekterar det aktuella sjukdomstillståndet. Biopsier är 
heller inte alltid informativa p.g.a. begränsat provmaterial 
eller prov med låg andel av tumörceller. 

Med ett DNA-test från ett enkelt blodprov, med högspe-
cifika resultat för respektive patient, har individanpassad 
behandling nu blivit en möjlighet. Detta innebär att med 
ett minimalt invasivt alternativ kan metastaser och/eller 
behandlingsresistens karaktäriseras där vävnadsprov inte 
finns att tillgå eller är möjligt att ta. 

UltraSEEK™ - en väg framåt.

UltraSEEK™ är en metod baserad på MALDI-TOF-tekni-
ken  (MassARRAY®, Agena Bioscience). Masspektrome-
tri är en högkänslig analysteknik som tillsammans med 
UltraSEEKs kemi ger känslighet ned till 0.1%, kombinerat 
med ”high throughput” och riktad multiplexning av mul-
tipla mutationer i ett stort antal gener. 

Detta innebär möjligheter att på individnivå, snabbt och 
precist, kunna  identifiera mutationer som  stöd i val av 
behandlingsstrategi.

I en nyligen publicerad studie jämförde Sherwood et 
al. 13 teknologier för detektion av KRAS-mutationer. 
UltraSEEK™ (Agena Bioscience) bedömdes som en av 

de bästa teknologierna med en känslighet ned till  0.1%, 
kombinerat med ”high throughput” och riktad multiplex-
ning. 

Snabba analyssvar, med UltraSEEK™ 1-2 dagar, möjliggör 
också snabbare behanding. I Sherwoods publication sä-
ger man bl.a: “A test with a shorter turnaround time may 
be a higher priority than a test which takes four weeks to 
get a result back.”

Välkommen att kontakta oss för mer information:

    
   

Med ett DNA-test från ett enkelt blodprov har individanpassad behand-
ling nu blivit en möjlighet.

DETEKTION OCH UPPFÖLJNING AV 
CANCER MED VÄTSKEBASERAD BIOPSI

 08-680 08 45

ahdiagnostics@ahdiagnostics.se

www.ahdiagnostics.se

UltraSEEK™  Paneler 
 Ultrasensitiva paneler för vätskebaserad biopsi.
 Detektera mutationer ned till 0.1% allel-frekvens.
 Identifiera mutationer för BRAF, EGFR, ERBB2, KRAS 

och PIK3CA gener med Lungpanelen.
 Identifiera mutationer för KRAS, NRAS, BRAF, EGFR 

och PIK3CA gener med Kolonpanelen.

iPLEX® HS Paneler
 Högsensitiva paneler för solida tumörer.
 Detektera mutationer ned till 1% allel- frekvens.

ANNONSANNONS
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Charlotta Grunewald, docent och överläkare, som nyligen 
gick i pension från sin tjänst vid enheten för obstetrik och 
gynekologi, Kvinnors och barns hälsa, KI, reste i november 
2017 med Läkare Utan Gränser till Khost i Afghanistan. Hon 
har skrivit en mycket levande reseberättelse om arbetet på 
sjukhuset, som är ett före detta militär sjukhus som MSF tog 
över 2012 för att försöka minska mödra dödligheten, som är 
bland den högsta i världen.

”Varje dag kändes meningsfull och fyllde mitt hjärta av 
glädje och tillfredsställelse över att jag med min profession 
kan göra så mycket nytta i detta område som har högst 
mödra dödlighet i världen. Jag skulle verkligen önska att fl er 
tog chansen att åka hit!”, skriver Charlotta Grunewald.

”Cirka 2 000 kvinnor föder barn här varje månad! Det är 
en enorm mängd som passerar sjukhusets väggar varje dygn. 
Logistiken med patientfl ödet är tydlig. Endast de som är i 
aktiv förlossning, har en för tidig vattenavgång eller blödning, 
oavsett graviditetslängd, eller någon annan förlossningskom-
plikation, kommer in. De som söker hjälp, men inte har startat 
sin förlossning, får stanna utanför sjukhusets kärna i speciellt 
avsedda hus. Männen väntar i ett separat hus. Det är viktigt 
att männen fi nns där, eftersom varje åtgärd som exempelvis 
att göra ett akut kejsarsnitt eller en sterilisering kräver man-
nens tillstånd. Det är min uppgift som expat-gynekolog att 
inhämta detta samtycke. Många dagar fl era gånger per dag.”

Läs hela den fascinerande reseberättelsen på www.sls.se

SLS agerar proaktivt i frågor som rör forskning, utbildning, etik och kvali-
tet. Målet är att utveckla svensk och internationell hälso- och sjukvård och 
det medicinska kunskapssamhället för att förbättra förutsättningarna för 
hälsa hos den enskilde och i samhället. Läkaren har kunskaper och över-
blick som ger unika förutsättningar att medverka i och leda arbetet mot hög 
kvalitet med utgångspunkt från patienternas behov och optimal användning 
av resurserna. Men det förutsätter engagemang och idéer.

För SLS är det särskilt viktigt att engagera yngre läkare i de stora fram-
tidsfrågorna. Vi arrangerar under kongressen Framtidens specialistläkare 
ett stort antal programpunkter med tydlig koppling till våra kärnvärden för 
att synliggöra deras betydelse för en personcentrerad hälso- och sjukvård 
av hög kvalitet. 

Min egen medverkan belyser nödvändigheten av yrkeslivslångt 
lärande för professionell kvalitet och personlig tillfredsstäl-
lelse. Framförallt behövs struktur i fortbildningen efter 
uppnådd specialistkompetens. 

Mer info: www.framtidenslakare.se. Kontaktperson 
på SLS: eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87.
 

Välkomna! 

Stefan Lindgren, ordf i SLS  

Framtidens Specialistläkare

Läs Mikael Sandlunds (ordf. Etikdelegationen) 
refl ektioner från ett möte där resultaten från 
SKL:s projekt Flippen redovisades. Patienters 
olika beteenden har delats in i olika grupper 
för att bidra till att skapa ordning i framför allt 
primärvården, se www.skl.se, projekt Flippen.

Det börjar ganska bra, konstaterar Mikael 

Sandlund, men är mycket kritisk till indelningen 
av patientgrupper. 

”VAD i hela friden är detta?”, frågar han sig. 
”Det fi nns förstås en stark lockelse i att grup-
pera och systematisera i en komplex värld”, 
konstaterar han. Men tillägger ”Är det mot bak-

grund av denna typ av kunskap som sjukvård 
ska planeras och e-hälsa 
ska lanseras (säljas in), 
så är vi illa ute”. 

Läs hela recensio-
nen på www.sls.se

4/9 Höstens första tisdagsdebatt 
på Svenska Läkaresällskapet!

SLS medverkar i kongressen 4–7/9 i Malmö

Uppmuntran till translationell diskussion om 
forskning inom immunopsykiatri. Vilka biomarkö-
rer är av potentiellt kliniskt värde för psykiatrin? 

Symposiet arrangeras av Janet Cunningham, 2017 
års vinnare av Translationella priset, i samarbete med 
Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation.
Anmälan & mer info www.sls.se

TRANSLATIONELLT MÖTE 26/4

Reseberättelse 
från Afghanistan

SKL:s projekt Flippen – en flopp?
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Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens oberoende vetenskapliga 
och professionella organisation. Vårt syfte är att verka för förbätt-
rad hälsa och sjukvård i samhället. Vad kostar det att bli med-
lem? Ordinarie medlem 700 kr/år • Associerad medlem 700 kr/år • 
Läkarexamen, men ej leg, högst under 5 år, 350 kr/år • Pensionärer 
(från det år man fyller 65 år) 350 kr/år • Studerandemedlem 100 kr/år. 
Välkommen som medlem! Mer info: www.sls.se/medlemmar

Professionens röst blir starkare 
tack vare dig som medlem!

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

Resebidrag för kongressresa eller forskningsvistelse kan sökas 
t.o.m. 31/5 2018. Mer info: monica.winden@sls.se

Följ SLS debatter på Youtube, Facebook och Twitter.

SLS KALENDARIUM

1/3 Sista dag för att nomi-
nera pristagare till SLS 
vetenskapliga priser och att 
söka understödsfonder.
6/3 Konst & Läkekonst: 
Vänster eller höger om? 
Hänthetens betydelse i konst, 
kultur och evolutionsbiologi.
13/3 Jämställdhet, en 
fråga om medicin, politik 
och mänskliga rättigheter 
– från Karolina Widerström 
till metoo. 
20/3 ”Dags att ta grepp 
om etiken.” 
SLS Etikdelegation
22/3 SLS eHälsodag 
och hearing
10/4 Konst & Läkekonst: 
Spanska sjukans historia
17/4 Workshop 
Patientmed verkan i 
klinisk forskning 
17/4 Mindfulness inom 
medicinen – var står vi? 
18–19/4 Bz 98 
The Swedish Global Health 
Research Conference 2018: 
How can Sweden contribute to 
the Sustainable Development 
Goals? From research to 
action. KI, Stockholm

24/4 Len-
nanderföreläsning 
på SLS Lena Wijk, Örebro
26/4 Trans lationellt 
forsk nings  seminarium 
om immunopsykiatri
15/5 Fullmäktige på SLS
15/5 ”Dags att ta plats 
i debatten”. Om Svensk 
sjukvård.
23–25/5 Bz 96
Diabetes and the cardio-
vascular risk challenge – 
mechanisms, epidemiology 
and treatment aspects 
Jubileumsaulan, Malmö
4/9 Höstens tisdagsde-
batter startar. Välkommen! 
4–7/9 Kongressen 
Framtidens Specialist-
läkare 2018 i Malmö
19–20/9 Patientsäker-
hetskonferens, Stockholms-
mässan, Älvsjö. En nationell 
samlingsplats för de som 
leder, ansvarar för och arbetar 
med patientsäkerhetsfrågor 
inom hälso- och sjukvård, vård 
och omsorg, myndigheter, 
akademi och näringsliv.
25/9 Konst & Läkekonst: 
Dofterna styr

29Svenska Läkaresällskapets levnadsvaneprojekt har sedan 
2011, på uppdrag av Socialstyrelsen, arbetat med att imple-
mentera de Nationella riktlinjerna för sjukdomsförebyggande 
metoder. Under dessa år har preventionsfrågor och betydel-
sen av hälsosamma levnadsvanor synliggjorts mer och mer. 

Att leda ett så komplext förändringsarbete som Levnadsvane-
projektet till framgång har varit en utmaning, men framför 
allt en mycket stimulerande och lärorik erfarenhet som SLS 
nu tar med sig framåt. Regeringen har nyligen glädjande nog 
beslutat att ge Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan 
med professionens organisationer stödja implementeringen 
av nationella riktlinjer för prevention och behandling vid 
ohälsosamma levnadsvanor i hälso- och sjukvården.

Anna Kiessling, projektledare för 
SLS Levnadsvaneprojekt. Läs hela 
summeringen och Annas tips framåt för 
levnadsvane arbetet på SLS hemsida: 
www.sls.se

Summering av SLS 
Levnadsvaneprojekt

Len-
föreläsning

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

Framtida satsningar på prevention och stöd 
för en god och jämlik hälsa tar avstamp i 
Levnadsvaneprojektets erfarenheter.
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Svenska Läkaresällskapet 
Den 22 mars kl. 9.00–16.30    

SLS forskningsdelegation arrangerar, i samarbete med Forte, 
SBU och Region Östergötland, en workshop om brukarmedver-
kan i forskning med syftet att höja kunskapsnivån inom området. 
Organisationskommitté Mats Ulfendahl och Jörgen Lundälv (SLS), 
Stella Jacobson (Forte) och Marie Österberg (SBU).

17/4 Workshop om 
brukarmedverkan

Om ST i vårdens strukturomvandling. 
För anmälan & mer info se www.sls.se

22/3 SLS, SLF och SYLF 
inbjuder till Workshop



De globala målen i Agenda 
2030 skapar en plan för värl-
dens fortsatta utveckling. En 
ambitiös agenda ska utrota 
extrem fattigdom, minska ojäm-
likheter och orättvisor i världen 
samt lösa klimatkrisen. Många, 
däribland Läkaresällskapets 
medlemmar, inspireras till att 
bidra i arbetet.

Det kommer att vara svårt att uppfylla hälsomålen utan att 
samtidigt satsa på skolgång, fattigdomsbekämpning och jämställd-
hetsarbete. För att lyckas breddar vi nu synsättet och bjuder in fl era 
aktörer att bidra till arbetet med globala hälsofrågor i det BZ-möte 
om forskning i global hälsa som Läkaresällskapet tar initiativ till på 
Karolinska Institutet den 18–19 april i år. Global Health Night, ett 
studentlett initiativ för nyfi kna i alla åldrar, avslutar mötet.

Mer info och anmälan på www.sls.se/globalhealth2018

Medverkande: Gita Rajan, medicinskt ansvarig och verksam-
hetschef, klinik & forskning, Wonsa World of no sexual abuse.
Arrangör: Kvinnliga Läkares Förening

13/3
Jämställdhet, en fråga om medicin, 
politik och mänskliga rättigheter 
– från Karolina Widerström till metoo.

Producerad av:

www.immundiagnostik.com

Distribueras i Sverige av

Flexibel Personlig Professionell

Svampgatan 2| 573 43 Tranås
tel. 0708 322 301 | info@xboxlab.se

www.xboxlab.se

GABA

Glutamate

Tyrosine

BCAA

Phenylalanine

Neuro-Balansprofil

Serotonin

Kynurenine

Glutamine

Tryptophan

Glycine

IDO

För diagnos- och terapiövervakning av

 Depression, ångest

 Stress, utbrändhet, oro

 Humörsvängningar, nervositet

 Beteendeproblem, uppmärksamhetsunderskott

 Tryptofanutarmning

 Sömnlöshet

 Ätstörningar

 Neurologiska störningar

30
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En av de programansvariga för diabetessymposiet, Peter M Nils-
son professor i klinisk kardiovaskulär forskning, Lunds universitets-
sjukhus, om en nyhet som kommer att diskuteras vid mötet:

– En ny generation av diabetesläkemedel visar sig mycket mera 
effektiv för att förebygga hjärtkärlsjukdom än äldre diabetesläkeme-
del. Vi vet inte riktigt varför och vilka mekanismer som är aktiva. Det 
ska vi diskutera, säger han.

Lars Rydén, senior professor vid Tema Hjärta och Kärl, Karolinska 
universitetssjukhuset:

– När det gäller omhändertagandet är vi på väg bort från så kallat 
glukocentriskt till ett mer multifaktoriellt. Ändrade riktlinjer för om-
händertagande, varför diabetes slår sig på kärlen samt betydelsen 
av att spåra sockerstörningar tidigt blir allt mer intressant och måste 
diskuteras. 

Berzeliussymposium om 
diabetes i Malmö 23–25 maj

Tisdagsdebatt kl 18.00 på SLS



SLS KANSLICHEF
PER.JOHANSSON@SLS.SE

en stora frågan inom SLS just nu är en 
föreslagen förändring kring sektioner och 
medlemskap. Nämnden vill med förslaget 
tydliggöra och förstärka den status som 

sektionerna i praktiken redan har i moder-
föreningen SLS genom att göra sektionerna till med-
lemmar. Sektionerna ansluts enligt förslaget med samt-
liga medlemmar till SLS och betalar en medlemsavgift 
baserad på antalet läkare. Det individuella medlemskapet 
upphör med undantag för läkare och andra utan natur-
lig sektionstillhörighet som fortsätter som tidigare och 
SLS blir en ”förening för föreningar”. 

I diskussionen kring detta förslag uppstår, den lätt 
existentiella frågan om nyttan med SLS. Ett svar på 
detta är att titta på vad SLS faktiskt gör, det vill säga en 
mängd mål och aktiviteter av sektionsövergripande ka-
raktär som syftar till att främja medicinsk kunskap och 
i förlängningen svensk hälso- och sjukvård.   

Axplock av sektionsövergripande frågor just nu är:  

•  Professionell kvalitetsutveckling. SLS vill i enlighet 
med en motion från fullmäktige (FM) 2016 ersätta dagens 
externa kvalitetsgranskning – som stjäl resurser och 
sällan resulterar i verklig förbättring – med ett system 
för kvalitetsutveckling genom professionsbaserad medi-
cinsk revision. En arbetsgrupp har i uppdrag att ta fram 
en modell för detta och pilotgranskning sker under våren.  

•  Utveckla nära vård med allmänmedicinen som bas. 
En annan arbetsgrupp har också i enlighet med en 
motion från FM i uppdrag att lämna förslag på hur 
den nära vården kan stärkas med allmänmedicinen 
som bas. Viktiga frågor som gruppen ska belysa är 
hur nödvändiga resurser kan fördelas för att möta 
behovet av kontinuitet och samordning för patienter 
med långvariga och komplexa sjukdomstillstånd. 
Likaså hur den ”friska” befolkningens tillfälliga behov 
ska kunna tillgodoses på ett resurseffektivt sätt.  

•  Kompetensutveckling och fortbildning. Den pro-
duktionskultur som präglat hälso- och sjukvården de 
senaste decennierna har gjort 
att läkarnas kompetensut-
veckling försummats. För att 
vända utvecklingen arbetar 
SLS för årliga fortbildnings-
planer för alla specialistläka-
re. Ett särskilt samarbetspro-
jekt kring detta pågår med 
sektionerna SFAM och SFAI. 

Skulle sektionerna anse att den här typen av aktiviteter 
varken ger tillräcklig nytta eller är särskilt meningsfulla, 
kan de via FM omprioritera SLS uppgifter. Poängen är 
att sektionerna de facto är uppdragsgivare och SLS leve-
rerar det som efterfrågas.   

Den mer direkta medlemsnyttan är SLS fantastiska 
hus i centrala Stockholm som sektionerna disponerar för 
mötes- och utbildningsaktiviteter. Medlemmar kan även 
gå till rabatterat pris på SLS aktiviteter såsom BZ, Preven-
tionsdagen och E-hälsodagen. SLS arrangemang i huset 
webbsänds på Youtube och aktiviteter planeras i andra 
delar av landet. SLS kansli utvecklar också ett utbud 
av administrativa tjänster som sektioner kan nyttja till 
en låg kostnad. Detta utifrån de enkätsvar SLS fi ck 
in från sektionerna i höstas.     

Behövs ytterligare en stark organisation 
som företräder läkarprofessionen utöver den 
fackliga? Jag vill mena att det fi nns ett stort 
behov av en oberoende sektionsövergripande 
läkarorganisation som värnar medicinsk 
forskning, utbildning, etik och kvalitet! 
Genom att främja just detta bidrar vi till en 
bättre hälsa och sjukvård.

Per Johansson, kanslichef på SLS 
Tel. 08-440 88 88, per.johansson@sls.se
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”En oberoende 
läkarorganisation 
bidrar till en 
bättre hälso- 
och sjukvård.”
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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


