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UTBILDNING
Det är dags att någon tar 
ansvar för fortbildningen.

Många namnkunniga 
experter till Riksstämman.

VETENSKAP
När de nya överlevarna 
kommer in i vuxenvården.

KVALITET
Vad händer när läkaren inte 
orkar tala om levnadsvanor?

ETIK

att anmäla dig till Medicinska riksstämman

Missa inte

 ”Vi måste våga höja rösten som profession.” Märit Halmin, en av initiativtagarna 
 till Läkaruppropet uppmanar i ett öppet brev patienterna till att ställa krav. 

+
”VI LÄKARE 
TVINGAS BRYTA 
MOT LAGEN”
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AV SJUKVÅRDENS 
KOSTNADER RÖR 
KRONISKA SJUKDOMAR

THOMAS BODSTRÖM:
”Man måste komma ihåg att 
det är en sjukdom som ligger 
bakom raseriutbrotten.”

80%

Eldsjälen



n viktig del av Svenska 
Läkare sällskapets arbete är 
att driva angelägna frågor 
i hälso- och sjukvården 
uti från det vi ser som våra 

kärnvärden: vetenskap, utbildning, etik 
och kvalitet. Av denna anledning valde vi 
i år att för första gången vara i Alme dalen 
med ett eget program. Att hälso- och 
sjuk vården var en av de större frågorna 
där var tydligt.

SLS anordnade fyra intressanta och väl-
besökta seminarier runt några av de ämnen 
vi just nu ser som några av våra mest an-
gelägna frågor. Seminarierna om ”En vär-
defull vård”, ”Levnadsvaneprojektet” och 
”Läkares fortbildning som en självklar del i 
hälso- och sjukvårdsproduktionen” presen-
teras på andra platser i detta nummer, så 
jag vill ägna denna ledare åt det tema som 
rörde det fjärde seminariet – Den ojämlika 
vården och forskningens ansvar.

Om vi ska kunna driva 
en jämlik vård, som är fri 
från omotiverade skillnader, 
måste det förutom att den 
kunskap som finns i dag 
ska komma alla till del 
på ett likvärdigt sätt, 
också f innas likvär-
diga möjligheter till 
forskning och utveck-
lande av ny kunskap, 
oberoende av vilken 
sjukdom det gäller och 
vem som är drabbad. 
Så ser det inte ut i dag! 
Det fi nns stora skill-
nader i tillgång till 
god forskning inom 
olika områden i 
medicinen. Särskilt 

när det gäller äldre, multisjuka eller på 
annat sätt utsatta grupper, är bristen på 
god forskning ofta iögonenfallande. 

Hur ska vi se på att det inom ett så ut-
brett och vardagligt problem som till 
exempel bensår hos äldre, som orsakar 
betydande lidande, inte fi nns mer än en 
handfull studier av måttlig kvalitet vad 
gäller behandling och prevention, medan 
vi lätt kan identifi era fl era tusen kliniska 
behandlingsstudier inom till exempel det 
kardiovaskulära området? Felet är förstås 
inte den omfattande kardiovaskulära, ofta 
mycket goda forskningen, utan bristen på 
motsvarande goda forskning inom andra 

”oglamorösa” områden. 

Vad kan göras för att initiera god 
forskning inom ”underbeforskade” 
områden och vems ansvar är det, 

var temat för seminariet. Att det 
måste vara ett delat ansvar mel-

lan forskningsfi nansiärer och 
forskarsamhället är klart, 
men hur en förändring ska 
kunna åstadkommas kon-
kret är mer komplext. Frå-
gan är identifi erad, vi fort-
sätter diskussionen nästa 

gång på Riksstämman!

E
Bästa medlemmar

”Frågan är
identifi erad, vi 
fortsätter diskus-
sionen nästa gång 
på Riksstämman!”
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Svenska Läkaresällskapet är läkar-
kårens vetenskapliga organisation. 
Vi erbjuder en stimulerande mötes-
plats och utvecklar frågor med 
fokus på vetenskap, utbildning, etik 
och kvalitet. Vi är en ideell organisa-
tion, politiskt och fackligt obunden, 
och verkar för en förbättrad hälso- 
och sjukvård för patientens bästa. 

Om SLS 

Läkarens utbildning och fort-
bildning är ett viktigt område som 
SLS bevakar. Delegationen följer, 
bereder och ger råd och upplys-
ningar i utbildnings frågor med 
utgångspunkt från samhällets 
och patienternas behov.

UTBILDNING

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

VETENSKAP

SLS 
KÄRNVÄRDEN
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Tillsammans med sektionerna 
arbetar SLS med övergripande 
frågor som rör kvalitet och säkerhet 
i vården. Genom sina kommittéer 
för säker vård, medicinsk kvalitet, 
medicinsk språkvård samt IT- och 
läkemedelsfrågor driver SLS frågor 
om säker vård och kvalitet. 

KVALITET

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

Kerstin Nilsson, ordförande
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Folacin© (folsyra) tablett 1 mg, RX, F B03BB01. Indikationer: Folat- 
brist eller tillstånd med ökat folatbehov, makrocytär, megaloblas-
tisk anemi med folsyrabrist, försämrat upptag av folat från tar-
men vid malabsorption såsom celiaki (glutenintolerans), sprue av 
annan genes eller tarmresektioner. Vid långtidsbehandling med 
läkemedel som hämmar folatupptaget eller folatmetabolismen 
exempelvis vissa antiepileptika, antibakteriella medel i den tera-
peutiska undergruppen sulfonamider eller läkemedel innehållan-
de sulfasalazin. Tillstånd där ett ökat folatbehov föreligger såsom 
vid alkoholism, hemolytiska anemier, behandling med vitamin B12, 
graviditet och amning eller genetisk polymorfism i det folatbero-
ende enzymet metylentetrahydrofolatreduktas.Varningar och för-
siktighet: Då folat kan stimulera celldelning tillråds försiktighet vid 
behandling av patienter med folatberoende tumörsjukdom. Fol-
syratillskott kan öka tillväxt av redan etablerad malignitet. Under 
långtidsbehandling med folsyra kan en samtidig B12-brist döljas. 
Dosering: Startdos och underhållsdos beror på indikation. Se 
www.fass.se för utförlig information. Folacin finns som tablett 
1 mg i plastburk om 100 och 1000 st. Senaste översyn av produkt- 
resumén: 2010-08-27. För mer information och prisuppgifter se 
www.fass.se Referens: 1. Läkemedelsboken 2014.

Läkemedelsboken rekommenderar 1 mg  
folsyra om dagen vid underhållsbehandling.1 
Dags att ompröva dina patienters  
folsyrabehandling?

Pfizer AB. 191 90 Sollentuna. 
Telefon 08-550 520 00. www.pfizer.se
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Förnya recepten till 1 mg.

folacin 1 mg
F O L S Y R A

GOODBYE DRY EYES,

HELLO OPTIVE™

En komplett lösning för 
torra ögon som ger djup 

långverkande symptomlindring 
och enastående komfort.1–5

ND/0011/2013  
Date of Preparation: January 2013
1.  Kaercher T, et al. Clin Ophthalmol. 2009;3:33–39. 
2.  Simmons PA, et al. Invest Ophthalmol Vis Sci. 2007;48: E-Abstract 428. 
3.  Beard B, et al. Presented at: Annual Meeting of the American 

Academy of Optometry; 2011. 
4.  Data on fi le, Allergan, Inc. CSR 9965-002. 
5.  Data on fi le, Allergan, Inc. CSR 9965-001.

Allergan Norden, Johanneslundsvägen 3-5, 

194 81 Upplands Väsby. Tel: +46 8 594 100 00

FÖR OBALANS I TÅRVÄTSKAN OCH I LIPIDSKIKTET
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ETIK I FOKUS

åde patienter och läkare 
vill ha en mer långsik-
tig relation och mer tid 
med varandra, men utan 
att lyckas. 

Även politiker verkar vara överens 
om att vi måste få till en förnyad till-
litskultur mellan politik och profes-
sion. (Se sid 22 om SLS seminarium 
i Almedalen).

DN-journalisten Maciej Zaremba 
lyckades med sin artikelserie i DN 
formulera det många läkare och pa-
tienter känt under en längre tid: att 
NPM (New Public Management) 
styr hälso- och sjukvården bort från 
helhetstänk, kontinuitet, jämlikhet 
och empati. 

– Svenska Läkaresällskapet har 
sett att det skapades förhoppningar 
om att vi som läkarnas vetenskapliga 
och professionella organisation skulle 
ta tag i frågan, säger Ingemar Eng-
ström, ordförande för SLS delegation 

I Sverige började NPM-reformer successivt att införas under 
andra hälften av 1980-talet. 

– De nya styrsystemen infördes som svar på en djup kris, sade 
Klas Eklund, ekonom SEB, vid ett seminarium i Almedalen förra året.

– De ekonomiska problemen var så svåra, och missnöjet med 
bristen på valfrihet så stort, att något måste göras, sade han.

I det läget framstod det nu kritiserade NPM som en kompromiss 
som kunde få brett politiskt stöd. NPM började tillämpas i 
Storbritannien och USA i början av 1980-talet, och fick senare global 
spridning. 

Filosofin bakom NPM tillämpas inte bara inom vården, utan även 
på högskolor och universitet samt inom de flesta offentliga myndigheter 
i Sverige.

Så kom NPM in i vården
BAKGRUND

Text Ulrica Segersten

”Vi tvingas bryta m ot lagen”
för medicinsk etik, och professor i 
barn- och ungdomspsykiatri.  

– Det är ingen romantisk nostal-
gisk dröm att vi som läkare har en 
yrkesetik att följa, nämligen att alltid 
ha patientens bästa för ögonen. Till 
de måste vi ha ett system som främjar 
kontinuitet i kontakt med patienten.

 
New Public Management (NPM) är 
inte unikt för Sverige eller för sjuk-
vården. Till exempel skolan styrs på 
liknande sätt, men Sverige har en 
tendens att gå väldigt långt i att 
anamma modeller, menar Ingemar 
Engström som känner igen fenome-
net från psykologin. 
 
Efter ett år av debatter på Svenska 
Läkaresällskapet och Medicinska 
riksstämman, skapade SLS projektet 
”En värdefull vård” med syfte att peka 
på problemen med att styrningen av 
hälso- och sjukvården präglas mer av 

kontroll än av tillit till professionen. 
Syftet med projektet är också att skapa 
debatt och påverka utvecklingen mot 
en mer jämlik vård. Enligt hälso- och 
sjukvårdslagen är målet för hälso- 
och sjukvården ”en god hälsa och en 
vård på lika villkor för hela befolk-
ningen” och ”den som har det största 
behovet av hälso- och sjukvård ska 
ges företräde till vården”.

– Vi vill att riksdagens prioriterings-
plattform fortfarande ska få gälla och 
vår yrkesetik som läkare inte längre 
naggas i kanterna. Därför kan vi inte 
stillatigande se på när sjukvården, 
som vi ser det, bryter mot hälso- och 
sjukvårdslagen i det dagliga arbetet, 
säger Ingemar Engström.

 
Shirin Ahlbäck Öberg, docent på stats-
vetenskapliga institutionen vid Upp-
sala universitet, har sagt att detalj- och 
ekonomistyrningen i offentlig sektor 
har blivit så stor att det lämnas lite ut-

rymme till de yrkesverksammas profes-
sionella omdöme, både inom vården 
och skolan. De mått som man inom 
vården ska återrapportera stämmer säl-
lan överens med till exempel läkarnas 
uppfattning om vad som är ett väl ut-
fört arbete. ”Det är slående hur stark 
ställning ekonomer har som uttolkare 
av kvalitet.”

Det har bland annat inneburit att ut-
värderingarna i regel koncentrerar sig 
på det som går att mäta, och man blir 
slav under metoden – det som inte 
går att mäta fi nns inte (som till ex-
empel samtal med patienter, vidare-
utbildning, forskning och undervis-
ningstid på universitetssjukhusen).

– Den professionella autonomin 
att utforma ert eget arbete behöver 
återintas. NPM betonar behovet av 
resultatleverans. Erbjud tuggmot-
stånd. Återerövra er professionella 
autonomi – det vill säga rätten att 
utöva ert professionella omdöme i er 
yrkesutövning, sade Shirin Ahlbäck 
Öberg vid ett SLS-seminarium om 
En värdefull vård under Medicinska 
riksstämman.

 
När Märit Halmin, narkosläkare vid 
Danderyds sjukhus, tillsammans med 
kollegan Lollo Makdessi startade det 
så kallade Läkaruppropet för ett år 
sedan, sa hon:

– Vi måste sluta vara en kår som 
reagerar surt på redan fattade beslut. 
Vi kan inte vänta på att någon ska 
agera åt oss. Det ska banne mig bli en 
valfråga det här. Detta är inte ett sär-
intresse. Vi måste våga höja rösten 
som profession. Våga formulera oss 
gemensamt.

 
Med  projektet ”En värdefull vård” 
vill Svenska Läkaresällskapet bygga 
upp kunskap och så småningom ett 
policydokument för vad en värdefull 
vård ska betyda i praktiken.

– Det är också ett sätt att idka 
självkritik i kåren och fråga vad vi 
som läkare har försummat att göra, 
säger Ingemar Engström.

– För att bygga förtroende och 
tillit mellan läkare och patient be-
hövs kontinuitet. Patienten står ju i 
en beroendeställning. Så utan tvekan 
har vi läkare ett ansvar. Men det är 
viktigt att förebyggande av hälsa blir 
en viktig del av den värdefulla vår-
den. Både ur ett barn- och ungdoms-
perspektiv, och med tanke på ök-
ningen av psykisk ohälsa, säger Peter 
Friberg, professor i klinisk fysiologi, 
Göteborg, tidigare ordförande i SLS 
och en av initiativtagarna till ”En 
värdefull vård”.

– Det gäller att inte bara peka på 
andra, utan att vi som yrkeskår tänker 
efter hur vi hamnade här. Hur kom-

INGEMAR 
ENGSTRÖM
”Det är ingen 
nostalgisk 
romantisk dröm 
att vi har en 
yrkesetik att 
följa.”

SHIRIN 
AHLBÄCK 
ÖBERG
”Min uppmaning 
till läkare är: 
Var bråkiga och 
alliera er med 
andra profes-
sioner som lever 
under samma 
villkor.”

FAKTA
SLS projekt ”En 
värdefull vård” 
syftar till att 
analysera hälso- 
och sjukvårdens 
utveckling de 
senaste åren 
– styrformer, 
struktur, orga-
nisation och 
administration. 
I Almedalen 
ordnade SLS ett 
välbesökt semi-
narium om En 
värdefull vård.

B

Prislistorna. Tvingas läkarna 
”leka affär” i låtsasföretag där 

prislistor styr hälso- och 
sjukvårdens prioriteringar? 

mer det sig till exempel att svenska 
läkare i snitt har 864 patientbesök per 
läkare och år, medan samma siffra för 
Sydkorea är 6 500 och 2 500 för Tysk-
land (enligt Stefan Fölsters rapport 
Den sjuka vården 2.0). 

Det är bara Mexiko, Brasilien och 
Sydafrika som har färre läkarkonsul-
tationer per capita, enligt OECD 
Health Statistics 2013.

– Det är ingen överdrift att påstå att 
vi inte utnyttjar våra resurser på bästa 
sätt, konstaterar Ingemar Engström.

 
– Systemet får inte vara uppbyggt så 
att läkaren börjar glida på data för att 
få mer resurser till sin klinik. Då har 
vi ett system som korrumperar. Vi 
menar att en efterfrågestyrd vård ho-
tar behovs- och solidaritetsprincipen, 
som enligt riksdagens prioriterings-
plattform ska vara överordnad kost-
nadseffektivitetsprincipen, säger 
Ingemar Engström.

PÅ RIX 2014

PRIS SEK PRIS SEK PRIS SEKPRIS SEK

   Bronkit      cancer    depression   a d h d  

➜  Missa inte att En värdefull vård 
kommer att debatteras livligt under 
Medicinska riksstämman, bland annat 
på symposiet Styrning av vården. 

Läs mer på www.riksstamman.se

PRIS SEKEXTRAPRIS

   snuva   
Fo

to
: M

ik
ae

l W
al

le
rs

te
dt



07

u tidigare, nuvarande eller blivande patient. Jag vänder 
mig till dig och mig. Vad förväntar vi oss och vad önskar 

vi av dagens sjukvård?

Jag antar att du i samband med sjukdom vill bli bemött av kompetent 
och inkännande personal. Personal som har tid att lyssna, personal med 
möjlighet att bota, trösta, lindra. Jag antar att du vill känna dig trygg, 
sedd och unik. Detta är också vad jag som läkare vill kunna erbjuda dig.

Tyvärr har vi i dag ett sjukvårdssystem som många gånger mot-
arbetar den ambitionen. Dagens system är uppbyggt som om sjuk-
vården vore en industri. Vi är ålagda att producera vård som om det 
vore en vara. Vi uppmanas att konkurrera mellan kliniker likt en 
marknad. Vi bedöms och ersätts utifrån kvantitet. 

Detta är ett gigantiskt problem och ett feltänk. Patienten är inte 
någon vara. Sjukvården är inte och fungerar inte som en fri marknad. 
Jakten på kvantitet sker på bekostnad av kvalitet. 

I varuproduktion kan man effektivisera genom att standardisera. 
I sjukvården riskerar samma standardisering leda till att du som 
patient inte passar in, du faller mellan stolarna.

Inom industrin kan man effektivisera genom att dela upp processer 
enligt ”löpandebandprincipen”. I sjukvården hotar samma princip 
kontinuiteten och du som patient tvingas möta nya läkare vid varje 
tillfälle. Möjligheten till förtroende och ömsesidig kännedom mellan 
dig som patient och mig som läkare går förlorad. 

På en marknad är det efterfrågan som styr. I sjukvården ska det 
enligt lag vara patientens behov som styr. Mest sjuk ska gå först. 
Tyvärr förhindrar dagens system detta. För dig som patient är det 
inte alltid lätt att förmedla, eller ens veta, vad du efterfrågar. Dina 
behov riskerar att osynliggöras.

Jag är övertygad om att vi har samma mål och strävan. Vi vill ha 
ett sjukvårdssystem som leder till bästa tänkbara hälsa. Vi vill ha ett 
system där möte mellan läkare och patient 
prioriteras. Vi vill ha ett system som ska-
par förtroende, trygghet och kontinuitet. 
Dit är det lång väg kvar. Låt oss ta ett 
första steg i den riktningen genom att 
lyfta frågan och betona dess vikt i det 
kommande valet! 

Märit Halmin, ST-läkare 

vid Danderyds sjukhus och en av 

initiativ tagarna till Läkaruppropet

D

MEDLEM I DEBATTEN
MÄRIT HALMIN, ST-LÄKARE

MÄRIT 
HALMIN
ST-läkare i anes-
tesi och intensiv-
vård på Dande-
ryds sjukhus.
Sommaren 2013 
startade hon 
och kollegan 
Lollo Makdessi 
Läkaruppropet 
och fi ck 9 000 
läkare från Ystad 
till Kiruna att 
skriva på.

ad har hänt sedan ni startade Läkaruppropet förra 
året? 

– Vi hade egentligen två syften när vi startade upp-
ropet. Det ena var att få igång läkarkåren, det andra att 
få politikerna att lyssna. Från läkarna har vi fått gehör. 
Inte bara det att många skrev under, det har satt igång en 
diskussion inom läkarkåren. Det pratas om systemet hela 
tiden och Svenska Läkarsällskapet har också hakat på. 
När det gäller politiker är jag inte lika glad. Från dem fi ck 
vi inte gehör vare sig från början eller senare. 

Vad säger du till dem som tycker att Läkaruppropet 
skapat oro eller skadar patientens tillit till vården? 

– Det är en svår fråga. Jag känner fl era som inte be-
rättar om felaktigheter just för rädslan av att skada pa-
tientens förtroende för vården. Jag kan förstå den oron. 
Samtidigt tycker jag att det verkligen vore att göra patien-
terna en otjänst om man inte lyfte frågan om ett felaktigt 
konstruerat system. Det är vår skyldighet att fl agga för 
systemfelen, men det innebär inte att man måste gå ut 
med de mest smaskiga detaljerna. 

Vad hoppas ni på nu?
– Problemet är strukturellt och går inte att lösa med 

förbättringar eller mer resurser. Det krävs systemföränd-
ring. För det krävs en dialog med profession, politiker och 
patienter. Om politiker inför system och inte har med sig 
professionen fungerar det inte. Men jag drömmer fortfa-
rande om en date med socialministern.

Hörs de unga läkarna tillräckligt mycket?
– Det svåra är att man lätt blir hemmablind. Vi är alla 

inskolade i systemet. Lollo (Lollo Makdessi som startade 
Läkaruppropet tillsammans med Märit. red.anm.) och 
jag pratade om att det fi nns ett litet tidsfönster då man 
kan reagera. Först är man brydd över sin egen roll och 
allt nytt, har svårt att lyfta blicken. Sedan blir man helt 
inkörd i systemet. Någonstans där emellan fi nns ett litet 
fönster, och där var vi för ett år sedan. 

Från början tänkte ni skapa en tankesmedja, hur 
har det blivit med det?

– Vi började med det, och visst kan det bli aktuellt 
igen. Men Svenska Läkaresällskapet tog initiativ till pro-

jektet En värdefull vård, och med det var det en etablerad 
organisation som tog över rodret. Det är bra. Vår önskan 
var egentligen att lyfta frågan och att de etablerade sedan 
skulle ta vid. SLS gjorde det. Jag tror att det är bättre som 
det blivit, med En värdefull vård. 

Kan man som patient ha förtroende för vården?
– Jag tror att vi är ganska många läkare som känner  

att om något går emot yrkesetiken i arbetet, då hand-
lar man enligt yr-
kesetiken. Men det 
skapar en etisk press. 
Antingen följer man 
systemet och går hem 
och känner att man 
inte gjort ett bra jobb. 
Man har ett dödsbe-
sked att ge och hinner 
med en halvempatisk 
avslutning, men hål-
ler sig till 20 minuter 
och går hem med en 
enorm etisk skuld-
känsla. Alternativt lå-
ter du patienten gråta 

ut, vilket sätter hela mottagningen på spel, sköterskor får 
jobba över för det går inte att stänga. Då går du hem med 
den stressen. Hur du än gör blir det en stress där du inte 
uppfyllt systemet alternativt inte levt upp till yrkesetiken. 

– Jag upplever det som att en del vill måla upp bilden 
av att det fi nns en motsättning mellan läkare och patien-
ter. Så är det inte. Jag tror det är viktigt att vi återtar 
yrkesstoltheten. 

Drygt ett år sedan Läkaru ppropet

Märit vill g ärna 
träffa socia lministern

V

Uppfyller svensk hälso- och sjukvård i dag lagstiftarens intentio-
ner, när patienter med kroniska och komplicerade sjukdomar trängs 
undan? När fokus läggs på vårdgaranti och tillgänglighet, tvingas de 
som arbetar inom hälso- och sjukvården att bryta mot lagen? I en 
DN-bilaga från SLS den 4 oktober lyfts frågan.

”De senaste årens utveckling av hur hälso- och sjukvården styrs 
och fi nansieras lämnar många frågetecken om vart vi är på väg. 
Vården har i många delar av landet behandlats som en marknad. 
Patienten har blivit kund och läkaren tvingas i större grad produ-
cera vård på efterfrågan och inte efter medicinska behov”, skriver 
SLS ordförande Kerstin Nilsson och Ingemar Engström, ordförande 
i delegationen för medicinsk etik, i den gemensamma ledaren i 
DN-bilagan. 

Fakta 
En värdefull vård lyfts i DN-bilaga

”Jag tror vi 
är ganska 
många läkare 
som känner en 
etisk stress 
när vi tvingas 
välja mellan 
yrkesetik och 
systemet.”
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➜  Den 4 oktober ger Svenska Läkaresällskapet ut en bilaga om 
vården i Dagens Nyheter. Märit Halmin medverkar med ett öppet 
brev, som vi nu även publicerar i SLS Aktuellt.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus



nestesi- och intensivvårds-
läkaren Heidi Stensmyrens 
arbetsdagar består sedan 

i maj av sedan länge in-
planerade möten med 

makthavare, opinionsbildare och me-
dia. Som ordförande i Stockholms 
Läkarförening och ordförande i Sveriges 
Läkarförbund, upptas nästan all Heidis 
arbetstid av fackligt arbete för att göra 
vardagen för landets läkare bättre. 

– Det är klart att jag för egen del 
saknar den direkta patientkontakten. 
Men jag försöker ta på mig det blåa 
stället och gå ner på kliniken så ofta 
jag kan. Det är viktigt för mig att ha 
kvar kontakt med arbetsvardagen 
på sjukhuset, kollegorna och maski-
nerna som jag hanterar i mitt arbete. 

Heidi Stensmyren talar om anes-
tesikliniken på Danderyds sjukhus 
där hon började arbeta som specia-
list 2009. 

Heidi Stensmyren menar att Läkar-
förbundet och Svenska Läkaresäll-
skapet kompletterar varandra:

A
– Vi har en rad gemensamma be-

röringspunkter som är centrala för 
läkarprofessionen. Det handlar bland 
annat om utbildningsfrågor och etiska 
frågor. Den här samexistensen är vi-
taliserande. Vi är lite olika, men har 
draghjälp av varandra.

– Jag tycker det är en styrka att 
ha båda organisationerna. Det är lite 
som ett lag – man har olika roller, 
men med samma och liknande mål. 
Vi är ju samma individer som är 
medlemmar i båda organisationerna.

Arbetet som ordförande i Sveriges 
Läkarförbund utgår från kontoret på 
Villagatan i Stockholm, men innebär 
också en hel del resande. På frågan 
om vilken fråga som hon vill sätta 
högst på agendan, svarar hon:

– Det är viktigt för mig att tyd-
liggöra att den legitimerade yrkes-
utövaren har och tar ett personligt 
yrkesansvar. Vi måste fokusera mer 
på läkarnas professionella roll. På 
senare år har det skett en utveckling 
där detta har fått minskad betydelse 

i vissa sammanhang. Ta diskussionen 
om fast vårdkontakt som exempel. 
Det är mest ett begrepp än så länge, 
och dessutom ologiskt i och med att  
både läkare och sjuksköterskor redan 
har ett personligt yrkesansvar. Nya 
former av dubbelkommandon riske-
rar på sikt att ge en mer ansvarslös 
sjukvård. 

En annan fråga som Heidi Stens-
myren brunnit för sedan länge som 
narkosläkare, och som hon i dag dri-
ver vidare i rollen som ordförande i 
Socialstyrelsens donationsråd, är att 
skapa rätt förutsättningar för organ-
donationer i Sverige. Det är, menar 
hon, ett svårt, men oerhört viktigt 
område inom hälso- och sjukvården 
som inbegriper mycket etik.

– Donationer är en förutsättning 
för transplantationer, men som det 

–– Jag är med för att jag känner en tillhörighet till Svenska Läkaresällskapet. Jag tycker även att 
SLS på ett bra sätt aktivt arbetar med alltid viktiga frågor om kvalitet, patientsäkerhet och hur
fforskningen kan stimuleras.

0908 09

”Jag tycker att Läkare-
sällskapet ska fokuse-
ra på frågor som hand-
lar om att kliniker får 
möjlighet och tid till 
forskning, och att klini-
ker ska arbeta mer 
med translationell 
medicinsk forskning. 

Båda frågorna gynnar även oss som är biomedi-
cinska forskare, det vill säga att det fi nns dukti-
ga kliniska forskare som vi kan arbeta med. 

Jag blev medlem i SLS redan som doktorand 
på endokrinkirurgen på Akademiska sjukhuset, 
där vi också var en mixad grupp. Bra för mig 
som arbetar med kliniker att också ingå i 
Läkaresällskapet.” 

Ulrika M Segersten, forskare vid institutio-
nen för kirurgiska vetenskaper/urologkliniken 
på Uppsala universitet/Akademiska sjukhuset. 
Hon tillhör en forskargrupp med både kliniker 
och prekliniker, som arbetar med att hitta 
biomarkörer för urinblåsecancer.

”Jag tycker det är 
viktigt att SLS enga-
gerar sig i samhälls-
övergripande frågor. 
Jag ser gärna att SLS 
verkar för ett hållbart 
samhälle, inte bara 
en hållbar sjukvård.

Det är viktigt att vi 
försöker påverka beslutsfattare inom de etiska 
frågor som har betydelse för hälso- och sjuk-
vården. Forskning är ett annat viktigt område 
för SLS att engagera sig i. 

SLS behövs för att se till att man får ihop 
alla bitar som påverkar folkhälsan, för det 
behöver göras på ett vetenskapligt sätt. Ta 
fysisk aktivitet som ett exempel – det är bra 
med cykelbanor, men vi kan fundera över om 
vi ska bygga dem längsmed vägar där det går 
dieselfordon. Blir nettoeffekten positiv med 
minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar? Plane-
ring av infrastruktur och bostäder kan göras 
ur ett bättre folkhälsoperspektiv.”

Eva Zeisig, överläkare, Med. Dr, Specialist i 
ortopedi vid Sollentuna specialistklinik. Med-
lem i SLS sedan 2008 och sektionsansvarig 
Levnadsvaneprojektet.

VILKA FRÅGOR SKA 
SLS ENGAGERA SIG I?
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är nu är reglerna otydliga och läka-
re känner sig otrygga med vad som 
gäller. Det råder osäkerhet om vilka 
insatser man kan initiera för att för-
bereda för att en individ ska kunna 
donera och när man kan intensiv-
vårda en individ för att möjliggöra 
en donation. Här måste det ske för-
ändringar. Det bottnar delvis också i 
bekymmer med kapaciteten på vissa 
intensivvårdsavdelningar som inne-
bär tuffa prioriteringar. 

Heidi är född och uppvuxen i Dram-
men utanför Oslo. Som många andra 
blivande norska läkare valde hon att 
läsa sin läkarutbildning i Tyskland, 
närmare bestämt i Würzburg.

– Jag visste att jag ville läsa utom-
lands, men det är klart att de första 
två åren var en utmaning innan man 
kom in i språket ordentligt. Men det 

Läkarnas professionella roll 
och det personliga yrkesansvaret 
är några av de frågor som Heidi 
Stensmyren vill sätta fokus på.

gav mig mycket att få vara en del av 
en så traditionsrik, akademisk miljö 
under de åren. Det var ju här som 
Wilhelm Röntgen verkade när han 
upptäckte röntgenstrålarna, berättar 
Heidi Stensmyren och fortsätter:

– Det blev också tydligt för mig 
hur internationell läkarutbildningen 
och yrket är. En stor del av de läro-
böcker som vi använde i Tyskland 
visade sig vara desamma som i Norge 
och Sverige.  

Det var kärleken – i och med att 
hon träffade sin blivande man Björn 
Zachrisson – som tog henne till Sve-
rige efter läkarutbildningen. Om-
ställningen till det svenska samhället 
var till en början inte den lättaste.

– Det var svårt i början. Jag fi ck 
inget bostadslån, bankkonto eller te-
lefonabonnemang och kände inte till 
hur det svenska sjukvårdssystemet 
fungerade. Det var också svårt att inte 
ha något nätverk vare sig inom sjuk-
vården eller i övrigt. Det tog fl era år 
för mig att orientera mig, minns hon.

2001 hade hon ändå hittat rätt och 
började som underläkare på anestesi-
kliniken på Sahlgrenska sjukhuset. 
Sju år senare blev hon specialist på 
samma klinik.

– Jag har alltid tyckt om direktmo-
nitoreringen som narkosarbetet inne-
håller, att det man gör så omedelbart 
får en märkbar effekt hos patienten. 
Jag gillar även att arbetet innehåller 
så mycket logistik och kommunika-
tion för att ge bästa tänkbara vård. 
Som narkosläkare är man som en 
sambandscentral, en kopplingspunkt 
mellan allt från röntgen, labbet och 
den som ska utföra operationen, me-
nar Heidi Stensmyren. 

I och med fl ytten till Danderyds 
sjukhus blev det ändrade arbetsupp-
gifter med mer obstetrisk anestesi 
och regionalanestesi.

– Jag tror det är sunt att byta ar-
betsplats då och då, även om man 
trivs där man är. Man lär sig nya sätt 
att jobba på även om man, som i mitt 
fall, fortsätter att jobba inom samma 
område.  ¢

Därför är jag med i SLS 
Heidi Stensmyren om medlemskapet

Fo
to

: P
er

 S
eg

er
st

en
Fo

to
: P

riv
at

Ålder: 41
Familj: Gift, 
två barn och 
tre bonusbarn.
Karriär: Läkar-
utbildning i Würz-
burg, läkare vid 
anestesikliniken 
på Sahlgrenska 
Universitetssjuk-
huset, specialist-
läkare på anes-
tesikliniken på 
Danderyds sjuk-
hus, ordförande 
i Stockholms 
Läkarförening, 
Donationsrådet 
samt i Sveriges 
Läkarförbund.

HEIDI 
STENSMYREN

MEDLEMSPORTRÄTT
HEIDI STENSMYREN, ORDFÖRANDE SVERIGES LÄKARFÖRBUND

vården
Som ny ordförande i Sveriges läkarförbund vill Heidi 
Stensmyren sätta fokus på läkarens yrkesansvar och 
professionella roll.

Text Dan-Marcus Pethrus Foto Samuel Unéus

Heidi   om
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roniska sjukdomar 
står för cirka 80 procent 
av sjukvårdens kostnader 

och 90 procent av döds-
fallen i Sverige. Om vi 

i samma andetag menar att en hel del 
kroniska sjukdomar hänger ihop med 
levnadsvanor, så behövs ett paradigm-
skifte för hur hälso- och sjukvården 
och samhället i övrigt ska jobba med 
levnadsvanor och folkhälsa.

– Men eftersom hela samhället ska 
jobba med levnadsvanor är det lätt 
att frågan hamnar mellan stolarna. 
Därför behövs en nationell samling 
kring frågan, säger Åsa Wetterqvist, 
sakkunnig inom hälso främjande 
hälso- och sjukvård vid Folkhälso-
myndigheten och moderator för SLS 
seminarium i Almedalen i juli om 
insatser för hälsofrämjande arbete 
och levnadsvanor i vården.

Både politiker och medborgare 
tycker det är bra att arbeta aktivt med 
levnadsvanor för att undvika sjukdom. 
Ändå fokuserar debatten och den na-
tionella strategin för kroniska sjukdo-
mar i hög utsträckning på sjukdomar 
och åtgärder istället för på hälsa och 
hur vi åstadkommer friskhet. Det me-
nar i alla fall Peter Friberg, tidigare 
ordförande för SLS och professor på 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset.

– Vårt uppdrag är både att minska 
sjukdomar och att förebygga hälsa. 
Som läkare är det oetiskt att inte 
våga diskutera levnadsvanor med 
sina patienter. Det är vår skyldighet 
och vårt etiska ansvar att delge pa-
tienterna den kunskap vi har om hur 
kroniska sjukdomar kan förebyggas. 
Men det kräver mod och eftertanke 
av de enskilda läkarna att agera istäl-
let för att enbart reagera vid mötet 

med patienten, säger Peter Friberg.
Enligt honom fi nns det också en 

risk med att sätta för stort hopp till 
individanpassad vård, som låter fi nt 
och bra som ledord, men då utgår 
tankearbetet från att individen redan 
har blivit sjuk.

– Om framtidens hälso- och sjuk-
vård sätter för stort hopp till genetisk 
screening och individanpassade läke-
medel, förlorar man lätt folkhälsoper-
spektivet och hur mycket mer som 
behöver göras tidigt för till exempel 
barn och ungdomar, för att de inte 
ska hamna i sjukvården, och kroniska 
sjukdomar, säger Peter Friberg.

Enligt Fredrik Lennartsson, myn-
dighetschef på Vårdanalys, är 20 pro-
cent av de kroniskt sjuka under 20 år.

 
Att läkarens roll är oerhört viktig, 
oavsett vem som tar ledarskapet för 

Text Ulrica Segersten Illustration David Marklund
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Hälsan tiger still?
En man kommer till doktorn efter återkommande huvudvärk, allmän trött-
het och yrsel. Han är orolig, behöver medicin, tror han. Men det visar sig 
att en överenskommelse med doktorn om vissa förändringar i levnads-
vanor; sänkt alkoholkonsumtion, ändrade matvanor och fl er promenader 
med frun, är det som egentligen behövs för att få ner blodtrycket. 

KVALITET I FOKUS

ÅSA 
WETTERQVIST
”Det är patien-
ters rättighet att 
möta läkare som 
kan prata om 
levnadsvanor.” 
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folkhälsofrågan, håller de fl esta med 
om. Carl Johan Sundberg, professor 
i fysiologi och farmakologi vid KI, är 
övertygad om att läkarens röst väger 
oerhört tungt när det gäller samtal 
och åsikter om levnadsvanor som al-
kohol, rökning och motion. ”Ingen 
annan yrkeskategori kan ge en sådan 
tyngd i frågan.”

 
Johan Carlson, generaldirektör för 
Folkhälsomyndigheten, tycker å sin 
sida att det inte kan ligga för stort an-
svar på sjukvårdens personal att han-
tera folkhälsofrågor i sin vardag. De 
har redan nu en tung börda i vården 
att rapportera och följa upp riktlinjer.

– Folkhälsofrågan behöver hante-
ras mycket tidigare på samhällsnivå, 
redan i samhällsplaneringen. Det 
är i och för sig synd att läkarna har 
varit så tysta i frågan, men folkhäl-
san hänger på andra mekanismer än 
hälso- och sjukvården. Till exempel 
påverkas människors medellivslängd 
åtta till nio år beroende på vilken ut-
bildningslängd de har. Däremot spelar 
hälso- och sjukvården en viktig roll 
som policyskapare i skolan, på BVC 
och även för livsmedelsindustrin. 

Det är dags för en folkhälsoväckelse 
i Norden i vilken läkarna kan ta en 
mycket tydligare ledarroll, säger Johan 
Carlson. 

Lars-Erik Holm, Socialstyrelsens 
generaldirektör, håller med om att 
det inte är vården som kan lösa pro-
blemen med levnadsvanor som leder 
till ohälsa, men att hälso- och sjuk-
vården däremot spelar en viktig roll 
när den möter patienterna.

– Levnadsvanor och hälsofrämjan-
de arbete ska vara en integrerad del 
av att ta hand om patienterna. Det 
handlar om ett förhållningssätt, att 
alltid vilja hjälpa individen till mer 
hälsosamma levnadsvanor. Själv har 
jag tyckt att det är fantastiskt att åka 
runt i landet och höra helt olika yr-
kesgrupper diskutera hur de ska prata 
med patienter om tobak tack vare de 
riktlinjer som fi nns i dag.

 
Den sittande regeringen har också 
öronmärkt pengar för att bromsa 
utvecklingen av kroniska sjukdo-
mar, som står för en stor del av sjuk-
vårdskostnaderna i samhället. Roger 
Molin på Socialdepartementet sam-

ordnar regeringens satsning på en na-
tionell strategi för att förebygga och 
behandla kroniska sjukdomar.

– Vi måste helt enkelt få till bättre 
prevention och skapa tidigare upp-
täckt av kroniska sjukdomar. Här ska 
man inte underskatta de möjligheter 
svensk hälso- och sjukvård har att 
bromsa ökningen av kroniska sjuk-
domar, säger han.

– Som doktorer har vi all anled-
ning att prata med våra patienter om 
levnadsvanor. Det är ett sätt att göra 
verkstad av folkhälsoarbetet. En bra 

➤
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utgångspunkt är nyckelhändelser i en 
människas liv, till exempel graviditet 
och operationer då läkare naturligare 
kan prata rökstopp med patienterna, 
säger Kerstin Nilsson, ordförande för 
SLS och överläkare vid kvinnoklini-
ken på Universitetssjukhuset i Örebro.

 
De allra fl esta kroniskt sjuka har 
sina första kontakter med primärvår-
den. Därför är det enligt Roger Molin 
oerhört viktigt att personalen baserar 
sina insatser på de aktuella kunska-
per som de facto fi nns kring tidig 
upptäckt och behandling av kroniska 
sjukdomar – och att kunskapen fi nns 
tillgänglig i hela landet, inte bara i 
närheten av Centres of Excellence. I 
dagens läge fi nns det inga nationella 
riktlinjer för behandling av någon 
kronisk sjukdom som är riktade till, 
och anpassade för, just primärvår-
den. På sikt måste primärvården ha 
inprogrammerade riktlinjer och sys-
tematisk uppföljning för cirka 200 
kroniska sjukdomar, menar Molin.

– Någon kanske har invändningen 
att många patienter har fl era kroniska 
sjukdomar. Men någon gång måste vi 
göra rätt från början. Vi kommer att 
få färre kroniskt multisjuka om vi kan 
ta bättre hand om den första kroniska 
sjukdomen, så att en systematisk serie 
behandlingar kan sättas igång vid en 

första diagnos för kronisk sjukdom.
Roger Molin menar att det fi nns 

en outnyttjad potential i att låta pa-
tienterna vara mer delaktiga i vården 
när det gäller kost, livsstil och be-
handlingar i hemmiljö.

 
Vad är det då som behövs just nu 
för att både samhället och hälso- och 
sjukvården ska arbeta bättre med 
levnadsvanor och folkhälsa för att 
minska kroniska sjukdomar?

– Vi kan se att en del positiva 
hälsoeffekter som vi har i dag kom-
mer från de massiva satsningar som 
gjordes på bred front mot rökning på 
1980- och 90-talen. Det förebyggan-
de folkhälsoarbetet måste rustas upp 
och ges mer resurser, gå från projekt 
till en naturlig del av arbetet i hälso- 
och sjukvården, säger Johan Carlson, 
Folkhälsomyndigheten.

– Det fi nns fortfarande kollegor 
som inte tycker att arbete med levnads-
vanor hör till yrkesrollen. Men det är 
patienternas rättighet att möta läkare 
som kan detta, eftersom samtalet kan 

vara helt avgörande för deras hälsa, 
säger Åsa Wetterqvist.

Peter Friberg anser att det är läka-
rens etiska skyldighet att ha det sam-
talet med sina patienter.

Och det fi nns historiska bevis för att 
samtal om levnadsvanor har god ef-
fekt, men enligt Lars Jerdén, allmän-
läkare och SLS samordnare för Lev-
nadsvaneprojektet, måste man också 
våga politisera frågan. Den är politisk.

– Jag tror att en del av den ojäm-
lika hälsa vi har, till exempel bland ut-
landsfödda, beror på att vi inte förmår 
samtala om levnadsvanor med alla våra 
patienter. Samtal om levnadsvanor 
är en viktig motor för att komma åt 
ojämlik hälsa, säger Lars Jerdén. ¢

JOHAN
CARLSON
”Hälso- och sjuk-
vården skulle 
kunna spela en 
mycket större 
roll som policy-
skapare i skolan 
och på BVC.”

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

MEJLA 
OSS! 

År 2011 kom Socialstyrelsen ut 
med sina riktlinjer för sjukdoms-
förebyggande arbete. Det var 
ovanligt på fl era sätt. Dels för att 
riktlinjerna handlar om förebyg-
gande istället för behandling, dels 
för att man vände sig till profes-
sionernas organisationer för att 
få hjälp med implementeringen.

I Almedalen i juli arrangerade 
Svenska Läkaresällskapet fl era 
seminarier som tog upp frågan om 
hälsofrämjande arbete i hälso- 
och sjukvården samt jämlik vård. 
Citaten i artikeln är i första hand 
hämtade från seminarier och 
paneldiskussioner i Almedalen.

BAKGRUND

”Många tror att 
läkaren är en 
bromskloss, 
men det stäm-
mer inte. Jag 
ser en ny gene-
ration läkare 
i primärvården 
med en ny atti-
tyd att jobba 
förebyggande.”
 Lars Jerdén

PÅ RIX 2014
➜  Missa inte: Många inslag om 

levnadsvanor under Riksstämman, 
bland annat workshopen Motiverande 
samtal – MI i ett nötskal. 
Läs mer på www.riksstamman.se

KVALITET I FOKUS

PETER 
FRIBERG
”Det kräver mod 
och eftertanke 
av den enskilde 
läkaren att 
agera istället 
för att enbart 
reagera i mötet 
med patienten.”
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akutarbetets förfarande, menar Nils, 
är att läkarna i Taiwan tycks jobba 
mycket mer än svenska läkare.  

– Under specialisttjänstgöringen 
arbetar läkarna 12 timmar per dag 
och kan räkna med 10–14 semester-
dagar per år. 

– Ett problem i Taiwan är dock att 
vårdcentraler inte är lika etablerade 
som i Sverige, säger han. Istället be-
söker patienterna akutmottagningen 
direkt, vilket leder till ett väldigt 
högt patienttryck, fortsätter han. 
Ett plus däremot är att läkarna på 
akuten i Taiwan vidareutbildas varje 
vecka inom olika områden och på så 
vis ständigt håller sig uppdaterade. 
Det saknades på akutmottagningen 
i Malmö, säger han. 

Bakom varje lärdom ligger en ut-
maning. Nils menar att den största 
utmaningen var svårigheten att veta 
vad läkarna förväntade sig av honom. 

Sett över hela tidsperioden menar 
Nils att kontinuiteten att vara på ett 
och samma ställe en längre tid är en 
av de största erfarenheterna. 

– Det gör att man hinner komma 
in i arbetet på ett annat sätt – olika 
moment blir rutin och man hinner 
bli mer bekväm, avslutar han. ¢

Under en månad i somras prakti-
serade han på en akutklinik. Prak-
tiken bestod mestadels av praktiska 
moment, exempelvis HLR i verkliga 
situationer och att träna på ultra-
ljudsundersökning. 

– Men framför allt har jag fått 
observera hundratals patienter och 
hur de presenterar sig med sina varie-
rande sjukdomar, säger han. 

Hur blir man då bemött, av per-
sonal och patienter, som utländsk 
student?

– Taiwaneserna är jättevänliga 
och hjälpsamma. Allt är väldigt väl-
planerat med schema och förberedda 
handledare. Charmen med utbyten 
är också mötet med studenter från 
andra kulturer. Varje kväll sågs vi för 
att äta taiwanesisk mat, dricka öl och 
bara ha kul tillsammans. 

En av de största skillnaderna i 

Nils Hjelm studerar till läkare i Lund. I somras spenderade han 
en månad på en akutklinik i Taiwan, en upplevelse som gett 
perspektiv på global hälsa och svensk sjukvård.

pännande möten, lär-
domar för livet och 
en chans att ännu mer 
växa in i sin yrkesroll 
– ett kliniskt utbyte 

utomlands under studierna kan för 
många ge en helt annan dimension 
åt deras kommande yrke som läkare. 
Möt Nils Hjelm som i sommar, via 
ett IFMSA-utbyte, spenderat en må-
nad på en akutklinik i Taiwan. 

På frågan hur han hamnade just i 
Taiwan svarar Nils, att han lockades 
av tanken att åka till ett hörn av jor-
den som få av hans bekanta utforskat.

– Även om Taiwan inte är helt 
okänt, väljer de fl esta turister länder 
som Japan, Kina och Korea framför 
Taiwan. Dessutom är taiwaneserna 
duktiga på engelska, vilket underlät-
tar arbetet. 
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Läkarstudenten Nils Hjelm, som 
har gjort praktik på en akutklinik i 
Taiwan (se artikeln intill), är en av 
hundratals svenska läkarstudenter 
som skaffar sig internationella 
erfarenheter varje år. Många längtar 
efter äventyr och omväxling, men 
en global läkarstudent har mycket 
mer än så att vinna.

Vid landets kurser i global hälsa dis-
kuteras vanliga sjukdomar i en global 
värld, men som de fl esta läkarstu-
denter upplevt är praktisk erfarenhet 
oftast mer effektiv än den mest välpla-
nerade kurs. Som tur är fi nns det i dag 
en uppsjö av möjligheter för dig som 
är nyfi ken på att skaffa internationella 
erfarenheter, både genom forskning 
och kliniska utbyten.

Förutom vänner från hela världen, 
vinner man, som Nils beskriver, 
förmågan till eftertanke om vår egen 
sjukvård, unik klinisk och akademisk 
erfarenhet och en ovärderlig insikt i 
hur sjukvård och sjukvårdsutbildning 
kan genomföras annorlunda. Oftast 
går det inte att få dessa insikter 
utan att lämna vårt land, varför 
internationell erfarenhet bör upp-
muntras för alla studenter. Sveriges 
globala läkarstudenter kan spela en 
avgörande roll i att forma morgon-
dagens svenska sjukvård, och bidra 
med den måttstock som behövs för 
att skapa ”vård i världsklass”. 

Besök gärna www.sls.se/Om-SLS/
kandidatforeningen/Global-Halsa/ 
för mer information om hur du kan 

fördjupa dig i global hälsa, och 
missa inte vår programpunkt 
om global hälsa på Riks-
stämman.

Hampus Holmer, 
Internationell sekreterare, 

Kandidatföreningen
internationellt@
kandidat foreningen.se

GLOBAL VÄRLD 
– GLOBALA 
LÄKARSTUDENTER

I en annan del av världen
Tog chansen att jobba i Taiwan. Nils Hjelm uppskattade hur taiwanesiska läkare vidareutbildas varje vecka.

Text Ida Sundberg Foto Colourbox & privat

NILS HJELM
Ålder: 25
Lärosäte: 
Lunds universitet
Termin: 7

INTRESSERAD 
AV ETT UTBYTE? 

NILS 
TIPSAR!
•  Besök 

IFMSA.se/utbyte
•  Kontakta läkare i 

utlandet – de fl esta 
är villiga att hjälpa 
till !

ROSLING 
PÅ RIX
I år kommer några 
av landets ledande 
experter inom global 
hälsa att medverka i 
ett symposium som 
Kandidatföreningen 
anordnar på Riks-
stämman. Missa inte 
Hans Rosling, Anders 
Nordström, Sarah 
Wamala med fl era. 

Läs mer på 
www.riksstamman.se

KANDIDATFÖRENINGEN
PÅ VÄG UT I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Kandidat, vilka frågor är viktigast 
för dig?

Mejla slsaktuellt
@inpress.com

På årets Riksstämma satsar Kandidatföreningen brett. Vårt påver-
kansarbete för ständig utveckling av läkarutbildningen fortskrider, och 
i år fokuserar vi på mål och metoder för att förbereda oss för en fram-
gångsrik läkargärning. Vi granskar de nationella examensmålen, vilka 
ligger till grund för utbildningens utformning – fyller de sin funktion? 

TRÄFFA MEDICINSTUDENTERNA PÅ RIX

S

Vidgade vyer. ”Läkarna i Taiwan tycks 
arbeta mycket mer än svenska läkare”, 
säger Nils Hjelm.

Alla skall uppfylla samma mål, men hur bör vägen dit utformas? Joel 
Johansson, Kandidatföreningen, leder ett symposium med titeln; ”Hur 
skall kandidaten lära?” och visar upp goda exempel från lärosätena.
Förutom symposierna kommer kandidatföreningen att erbjuda ett digert 
program fyllt med färdighetsträning, refl ektion och vetenskap.

Andreas Borsiin, samordnare av KFs program vid Riksstämman

  

Svenska Läkaresällskapet håller 
på att ta fram ett nytt policy-
dokument om läkarens profes-
sionella utveckling. Varför? 

– Grunden är att alla behöver 
utvecklas för att sjukvården ska 
bli bättre. Läkaryrket är ett livs-
långt lärande. Forskning visar 
att om man inte kompetens-
utvecklas, försämras man profes-
sionellt sett. Vidareutbildningen 

(ST) behöver, i likhet med den grundläggande utbild-
ningen fram till läkarlegitimation, vara strukturerad och 
utgå från en defi nierad kompetens som krävs för att uppnå 
behörighet. Däremot saknas strukturerad fortbildning och 
handledning under den långa perioden av yrkesverksamhet 
som specialistkompetent läkare. Det behöver ses över.
 
Varför nu?

– Det här är inte nytt, utan en process som pågår runt 
om i hela världen. Sverige ligger dessvärre efter. Tidigare 
har det funnits en inställning här att det är fel att exami-
nera under ST-fasen. Den håller på att försvinna. Ska man 
säkerställa att någon uppnått rätt kompetens behöver man 
objektivt ta reda på om så är fallet. Vi vill nu få med oss 
samtliga aktörer i en diskussion kring läkarens professio-
nella utveckling, så att vi tillsammans kan påverka utveck-
lingen så den gagnar patienterna.
 
Vad krävs för att fortbildningen av specialistläkaren 
ska lyckas?

– Vi måste se fortbildningen som en del av sjukvårds-
produktionen. I dag bedrivs grundutbildningen på univer-
siteten, specialistutbildningen sköter sjukvården, men fort-
bildningen fi nns det ingen som tar ansvar för. För att få en 
kontinuitet behöver alla parter samverka. Jag ser gärna att 
universiteten med sin unika möjlighet att leverera högklas-
sig utbildning genom alla faser engageras mer i faserna 
efter grundutbildningen.
 
Vems är ansvaret för fortbildning?

– Ansvaret för att man som specialist har rätt kompetens 
ligger på den enskilda individen. Däremot måste arbetsgi-
varen ställa resurser till buds som gör det möjligt. Då är det 
viktigt att fokus ligger på uppnådda fortbildningsresultat, 
medan processen kan lämnas åt den enskilde läkaren. 
Däremot är det viktigt att fortbildningen 
inte är ad hoc, utan att den utgår från 
defi nierade behov inom sjukvården. 
De omfattande kvalitetsregistren 
kan ge information om var vi 
underpresterar och fungera som 
indikator.
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Har du 
frågor till SLS? Hör av dig! 

Skriv till oss på 
slsaktuellt

@inpress.com

RAKT PÅ SAK MED ...

STEFAN LINDGREN
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– Det går bra! Det är ett gedi-
get program som mejslats fram 
och de olika sektionerna, delega-
tionerna och kommittéerna har 
lyckats få fram intressanta och 
angelägna ämnen. 

Hälso- och sjukvården står 
inför stora utmaningar. Förutom 
att kraven på effektivitet och 
kvalitet ständigt höjs, ska även 
det som i går var forskningsfront 
omsättas i praktiken på alla sjuk-
hus ute i landet. Därför behöver 
vi läkare vara uppdaterade och 
välutbildade, inte bara inom vår 
egen specialitet. Många av oss 
har även erfarenheter av en hög 
arbetsbelastning och vi behöver 
verktyg för att hantera den. Vi 
måste ha ett helhetsperspektiv, 
för patienternas bästa. 

Medicinska riksstämman är 
ett utmärkt tillfälle att få fortbild-
ning kring etik, vetenskap och 
kvalitet. Där kan du uppdatera 
dig om nya riktlinjer och ta del 
av den senaste forskningen inom 
många områden. Flera högak-
tuella debatter om läkarnas 
aktuella situation och framtid 
kommer att äga rum på Riks-

stämman, och det är min 
förhoppning att alla kol-
legor och patienter ute i 
landet får ta del av det 
kunskapsutbytet. 
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HÄLSOTORGET 
kommer åter igen 
att vara med på 
årets Riksstäm-
ma. Möt oss och 
prata hälsosam-
ma levnadsvanor 
i vår monter. Du 
är även välkom-
men att ta del av 
ett spännande 
program i vårt 
workshoprum. 
Välkommen!
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ÄMNEN 
I URVAL
Levnads  vanor, IT 
i vården, Klinisk 
forskning och 
utveckling, Etik, 
Smärta, Onkologi, 
Global hälsa,
Äldre och hälsa.

FOKUS PÅ PSYKIATRI

– Det nya formatet på Medicinska 
riksstämman var lyckat. Det har gjort 
att vi velat satsa ännu mer i år, konsta-
terar Lena Flyckt, ordförande i Svenska 
Psykiatriska Föreningen.

Lena Flyckt medverkar i symposiet 
Psykiatri i tiden, som även inleder de 
psykiatriska inslagen. Det riktar sig till 
alla som kommer i kontakt med psykiskt 
sjuka patienter och kommer att beröra 
hur man kan förebygga suicid. 

 
En expertpanel, som modereras 
av Niklas Långström, reder ut vad vi 
egentligen vet om fallet Thomas Quick, 
vilka samhällets brister bestod av, och 
– framför allt – tittar på vad vilka lärdo-
mar man kan dra. Titeln är När psykiatri 
och rättsväsendet möts – vad kan vi lära 
av fallet Thomas Quick?

– Här fi nns plats för både konstruktiv 

diskussion, självkritik och framåtrikt-
ning, säger Maria Larsson, samordnare 
för de psykiatriska inslagen på Riks-
stämman.

Under seminariet Den psykiatriska 
och somatiska patienten – en och sam-
ma, illustreras med ”Dr. House”-liknande 
fall hur konsultationspsykiatrin kan bidra 
till god behandling vid komplex samsjuk-
lighet.

Det psykiatriska programmet på Riks-
stämman avslutas med en fi lmvisning av 
den guldbaggevinnande fi lmen Ångrarna, 
som handlar om människor som gjort 
ett juridiskt och kirurgiskt könsbyte, men 
därefter ångrat sig.

– Filmen handlar om de oåterkalleliga 
livsval vi fattar och som vi ibland ångrar, 
och måste lära oss att hantera, säger 
Maria Larsson.

LENA FLYCKT 
Ordförande 
i Svenska 
Psykiatriska 
Föreningen.

I år har Svenska Psykiatriska Föreningen fl er inslag än 
tidigare på Medicinska riksstämman.

Hur går arbetet med 

årets Medicinska 

riksstämma?

Vardagsetik i vården. Frågan är hur bra patien-
tens integritet tillvaratas med den gamla sortens 
rond. När ett antal människor samlas kring patien-
tens säng i en sjukhussal kommer respekten för 
patienten lätt i skymundan. 

– Varianter på den traditionella ronden används 
fortfarande på majoriteten av landet sjukhus för 
att planera patientens vård. Vi tycker att detta 

sätt att bedriva vårdplanering verkligen kan ifråga-
sättas utifrån både ett etiskt och juridiskt perspek-
tiv, säger Anders Ågard, ledamot i SLS delegation 
för medicinsk etik och en av dem som medverkar i 
det inslag på Rikssämman som kommer att beröra 
hur ronden kan utformas ur ett etiskt perspektiv. 

– Flera läkarstudenter jag mött under de 
senaste åren har uttryckt att de tycker ronden 
är en ”konstig företeelse”. De som ändrar sitt 
sätt att ronda tycker också att teamkänslan och 
arbetsglädjen förbättrats, säger Anders Ågård.

HUR STÅR DET TILL 
MED RONDEN?

LIPUS-GRANSKAD. Lipus har 
granskat och godkänt denna kurs. 
Fullständig kursbeskrivning fi nns 
på www.lipus.se 
(Lipus-nr 20140070).

Catarina Almqvist 
Malmros, barn-
läkare och pro-
fessor, Gene-
ralsekreterare 
Medicinska 
riksstämman. 

FRÅN RIX 2013

ir Michael Marmot, professor i epidemiologi och folk-
hälsa vid University College i London, är årets invig-
ningstalare på Medicinska riksstämman. Föreläsningen 
Health Equity and Social Justice kommer att handla om 
den jämlika hälsan som det mest betydande kriteriet i 
ett rättvist samhälle.

Marmot menar att när man sätter den jämlika hälsan 
i centrum i den politiska diskussionen, har man lyckats 
med social rättvisa. Alla politiska beslutsfattare borde 
ha i åtanke vad de beslut som fattas får för konsekvenser 
för den jämlika hälsan. 

Michael Marmot var med och tog fram den rapport om 
folkhälsan i Europa som WHO presenterade i oktober 
2012. Den visade att ojämlikheterna tyvärr ökar. 
Isländska kvinnor lever i genomsnitt tolv år längre 
än kvinnor i Ryssland. Marmot var även involverad 
i Malmökommissionen, som visade liknande siffror: 
beroende på var du bor i Malmö kan det skilja upp 
till sju år i medellivsslängd.

– Vi ser tydligt att en människas sociala position i 
samhället i hög grad påverkar hans eller hennes hälsa. 
Därför är det så viktigt att vi ger varje barn den bästa 
starten i livet, så att de får möjlighet att maximera sin 
kapacitet. Och det är det svårt för sjukvården att göra 
självt, säger Michael Marmot.

Men hälso- och sjukvården spelar däremot en nyckelroll 
i sitt yrkesutövande och fungerar som advokater för frågan. 

På sin blogg skriver Michael Marmot om hur stort 
intresset för att minska ojämlikheterna inom hälsa är 

Den ojämlika hälsans 
störste motståndare

S

i Sverige.”Man skulle kunna anföra det faktum att de 
nordiska länderna är de som minst behöver detta. De 
gör det redan, och de har, relativt sett, mindre ojämlik 
hälsa. Trots det, har vi i den Europeiska 
undersökningen kommit fram till: 
gör något, gör mer, gör bättre. 
Och svenskarna vill göra 
bättre.”

Michael Marmot är kampen för den jämlika 
hälsan personifi erad. I år invigningstalar han 
på Medicinska riksstämman.

Text Tove Smeds Foto Wikipedia

Michael Marmot har spenderat årtionden för att förstå 
hur vår hälsa påverkas av socio-ekonomiska faktorer. I år 
invigningstalar han på Medicinska riksstämman.GIGANT INOM 

EPIDEMIOLOGI
När Marmot 
började sin forsk-
ning menade 
många att hög-
inkomsttagare 
drabbades oftare 
av hjärtsjukdom.
”Jag fann att det 
var tvärtom. Det 
intressanta var 
att risken att få 
hjärtsjukdom 
steg gradvis 
ju längre ned i 
samhällsskiktet 
du kom.”  

m till: 
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Anmäl dig nu! Medicinska riksstämman 4–5 december på Stockholm Waterfront

Foto: W
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aktuella situation och framtid
kommer att äga rum på Riks-

stämman, och det är mi
förhoppning att alla ko
legor och patienter ute
landet får ta del av de
kunskapsutbytet.
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Catarina Almqvisst 
Malmros, barrn-
läkare och prro-
fessor, Genee-
ralsekreterarre 
Medicinska 
riksstämmann.
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MISSA INTE ...
Madeleine Leijonhufvud

LÄKARFÖRBUNDET OM 
UTBILDNINGSMÖJLIGHETER

I januari 2015 kommer Social-
styrelsen att publicera nya natio-
nella riktlinjer för diabetesvården. 
Dessa kommer att presenteras 
under  Medicinska riksstämman.
Ett symposium kommer även 
att ta upp de nya nationella 
rikt linjerna för en god vård av 
patienter med astma och kronisk 
obstruktiv lungsjukdom (KOL) som 
Socials tyrelsen tar fram.

Ebolautbrottet i Västafrika. 
Anders Tegnell, statsepidemiolog 
vid Folkhälsomyndigheten, 
kommer att medverka i ett 
symposium om ebola på Riks-
stämman. Mer information på 
www.riksstamman.se

NYA NATIONELLA 
RIKTLINJER

SENASTE NYTT

Däremot har en del av dessa patien-
ter ett problematiskt fortsatt förlopp, 
vilket gör att övergången till vuxen-
sjukvården bör förberedas noga. 

Workshopen Sjukt barn blir vuxet 
– en patient vi alla möter, kommer att 
belysa utmaningar och möjligheter 
för vården kring denna nya patient-
grupp.

Svenska barnläkarföreningen anordnar i år angelägna inslag 
under Medicinska riksstämman för dem som någon gång 
behandlar barnpatienter.

llt fl er barn överlever sjuk-
domar som vården tidi-
gare inte kunnat klara 

av, vilket gör att dessa 
patienter allt oftare 

blir patienter inom vuxenvården. 
Svåra missbildningar, ovanliga me-
tabola sjukdomar eller cancersjuk-
domar som tidigare inte gick att 
behandla, har i dag bättre prognos. 

 – I ett annat symposium presen-
teras nyligen framtagna behandlings-
rekommendationer för barn som 
drabbas av stroke. Dessa patienter 
kan dyka upp var som helst i sjuk-
vården, och frågan är hur stroke-
vården av barn ska kunna få samma 
prioritet som strokevården för vuxna, 
säger Anna-Karin Edstedt Bonamy, 
vetenskaplig sekreterare i Barnläkar-
föreningen.

Barnläkarföreningen anordnar även 
symposiet Vårdprogram för fetma, 
med Carl-Erik Flodmark, barnöver-
läkare vid Skånes universitetssjukhus 
och ordförande i Svensk Förening för 
Obesitasforskning.

Göran Wennergren, avgående 
professor i pediatrik vid Göteborgs 
universitet och tidigare ordförande 
i Svenska Barnläkarföreningen, hål-
ler en hedersföreläsning Pediatrik – i 
går, i dag och i morgon under Medi-
cinska riksstämman.

De nya överlevarna 
och vuxenvården

När barn med svåra diagnoser går över till vuxenvården krävs noggrann förberedelse. Eleven och skolmisslyckande. Anna 
Ekström, generaldirektör för Skolverket, 
medverkar på Riksstämman.

Text Tove Smeds Foto Folio/Ulf Isacson

FAKTA
Nu är anmälan 
till Medicinska 
riksstämman 
öppen och du 
kan ta del av det 
vetenskapliga 
programmet på 
www.riksstam-
man.se.

A

Kvinnliga läkares förening 
har bjudit in professor emerita 
i straffrätt, Madeleine Leijon-
hufvud, som årets hedersföre-
läsare till Karolina Widerströms 
minne. Hon kommer att tala 

om behovet av kunskapsöverföring och samver-
kan mellan medicin och juridik. 

Lagar och föreskrifter ska baseras på dagens 
kunskapsläge inom den medicinska vetenskapen, 
något som brister i fl era avseenden, bland annat 
vid vård i livets slutskede. Leijonhufvud kommer 
även att tala om problem när rättstillämpning inte 
utgår från hur människor fungerar.

Vad får vårdval för konsekvenser för utbildningen? 
Läkarförbundet anordnar ett inslag på Riksstäm-

man om läkarutbild-
ningens styrkor och 
svagheter, där man 
bland annat tittar på de 
utmaningar som uppstår 
när de vanligare ingrep-
pen inte längre utförs på 
sjukhus. 

– Läkarförbundet är 
positivt inställt till vård-
val och tycker att det ut-
vecklar vården, men från 
ett utbildningsperspektiv 
får det konsekvenser. 
De stora sjukhusen kan 

inte alltid stå för en fullständig specialistutbildning, 
säger Anna-Clara Olsson, Sveriges Läkarförbund. 

SENASTE RÖN OM TIDIG 
CANCERPREVENTION

Under året har fl era rapporter publicerats som 
täcker hela fältet av tidig diagnostik av cancer. Ett 
symposium på Medicinska riksstämman fokuserar 
på SBU:s rapport om tidig upptäckt av cancer, samt 
Socialstyrelsens rekommendationer för screening. 

”Stora 
sjukhus 
kan inte 
längre 
ge full-
ständig 
specialist-
utbild-
ning.”

ANDRA PROGRAMPUNKTER 
INOM PEDIATRIK ÄR BLAND ANDRA:
•  Global Hälsa – i praktiken

Inom medicin – och särskilt pediatrik 
– blir ett globalt synsätt mer och mer 
nödvändigt genom globalisering, mig-
ration och för att uppfylla FN:s barn-
konvention och millenniemål. Här ges 
konkreta exempel på möjliga internatio-
nella projekt samt inspiration för enga-
gemang inom global hälsa.

•  Är skolan anpassad till barnen? 
Det fi nns en tydlig koppling mellan skol-
misslyckande och ökad risk för psykisk 
ohälsa. Anna Ekström, generaldirektör 
för Skolverket, medverkar i ett inslag 
om hur väl skolans krav är anpassade 
till barns olika kognitiva förutsättningar, 
något som berör allmänläkare, 
psykiatriker och barnläkare.

•  Antibiotikaanvändning och 
resistensutveckling. Vart är vi på 
väg? STRAMA, Strategigruppen för 
rationell antibiotikaanvändning och 
minskad antibiotikaresistens, har 
sedan 1995 spridit kunskap om anti-
biotikaanvändning. Under detta sympo-
sium tar man upp antibiotikaresistens 
och analyserar vilka åtgärder som är 
lämpliga för att undvika spridningen av 
denna pandemi. Fokus ligger på både 
öppen- och slutenvård.

•  Cystisk fi bros – inte längre en 
barnsjukdom 
Tack vare bättre behandlingar når 
allt fl er patienter med Cystisk fi bros 
högre ålder. Patienterna behöver ofta 
medicinsk hjälp från många discipliner 
och vid akut sjukdom söker patienterna 
hjälp vid närmaste akutmottagning. 
Det här symposiet ger kännedom om 
sjukdomsmekanismer, utredning, upp-
följning och basbehandling. De vanliga 
och ovanliga akuta besvär som uppstår 
analyseras och man berör även CF-
relaterad diabetes.

•  Gordon O. Matheson, Professor of Orthopa-
edic Surgery at the Stanford University Medical 
Center, USA, Fitness = FYSS; Exercise is medicine

•  Tim Naimi, Schools of Medicine and Public 
Health, Boston University, USA, Hälsovinster med 
måttligt drickande – en myt?

•  Harry Burns, Chief medical offi cer, Skottland, 
Styrning av vården

•  Gary B. Smith, Centre of Postgraduate Medical 

Research & Education, The School of 
Health & Social Care, Bournemouth 
University, Storbritannien, Patienten i 
fara! Tidig upptäckt och åtgärd av livs-
hotande tillstånd och modet att inte 
försöka bota, men vårda den döende 
patienten.

•  Tom Pettersson, Helsingfors 
universitet, Finland, IgG4-relaterad sjuk-

dom – antikroppsmedierade sjukdoms-
tillstånd med varierande klinik

•  Peter Margolis, ”Andersen Center”, 
Cincinnati Childrens Hospital, USA,
Förena kliniskt förbättringsarbete, 
verksamhetsutveckling med förbätt-
ringsvetenskap (improvement science) 
och klinisk forskning

Internationella gästföreläsare på Rix

MISSA INTE ...
Den välrenommerade forska-
ren Anthony Costello, professor 
vid International Child Health vid 
University College of London, 

medverkar i 
symposiet om 
Klimat och 
hälsa. Costello 
är chef för 
UCL Institute 
for Global 

Health och ordförande för den 
första UCL Lancet-kommissionen 
som år 2009 publicerade rappor-
ten ”Managing the Health effects 
of Climate change”. Hans expertis 
omfattar ett fl ertal områden, 
bland annat barn och kvinnors 
hälsa, nutrition, hälsoekonomi, 
infektionssjukdomar och hälso-
effekter orsakade av klimatför-
ändringen. Costello leder arbetet 
kring frågor inom dessa områden 
i WHOs, UNICEFs, UNFPA:s och 
Världs bankens regi. 

Flera internationella experter kommer 
till Riksstämman i år, bland annat:
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ag gjorde tre mål i handbollsmatchen, det var när 
jag gjorde det tredje målet som jag skadade benet”, 

säger mamma. Hon är 87 år och sitter på sängen i 
sitt äldreboende. Hennes smalben är blå-gul-lila, men 
det är inte på grund av någon handbollsmatch, utan 
efter ett fall i Södertälje några dagar tidigare. Fast det 

kommer inte mamma 
ihåg i dag. Istället pratar 
hon om handboll, som 
hon inte spelat på 60 år.

”Vad bra, mamma”, 
håller jag med. Men jag 
vill inte fråga mer om 
matchen. Det skulle kän-
nas som jag drev med 

henne. Ändå skulle mamma nog gärna fortsätta prata 
mer om matchen. Mamma tror inte att hon har spe-
lat handboll – hon vet att hon har gjort det. 

Det är ofta inte lätt att vara nära anhörig till 
någon som drabbats av Alzheimers sjukdom. 
Utöver rena fantasifostren är de ständiga 
raseriutbrotten vanligt förekommande. Det 
är paranoida vanföreställningar som ligger till 
grund för ilskan som ofta riktas mot min 
pappa. Efter 57 lyckliga år som gifta 
har de plötsligt fått ett stormigt 
förhållande med hot om skils-
mässa var och varannan dag. 

Som anhörig är det viktigt att 
ständigt tänka på att det är en 
sjukdom som ligger bakom per-
sonlighetsförändringen. Men det 
är svårt, för man känner ju igen 
uttryck, minspel varvat med gamla 

historier. Och det är ju fortfarande samma människa. 
Man måste acceptera att min friska mamma – den kloka, 
roliga och intelligenta mamman – inte längre fi nns. 
Men det är fortfarande min mamma som behöver tröst, 
kramar och oceaner av kärlek, hur knäpp hon än är.

Man kan förstå att alzheimersjuka människor betraktades 
som ”tokar” förr i tiden. Människor man ville gömma 
undan. Vem ville ha med en person som kunde börja 
leva rövare i olika sociala sammanhang? Ändå är det 
viktigt att vi gör det. Att vi tar med dem och vågar prata 
om sjukdomen. Kunskapen om sjukdomen måste bli 
större hos allmänheten, det gör det lättare att upptäcka 
när en anhörig blir sjuk. Vilket i sin tur skapar förståelse 
i familjen och bland vänner, och minskar konfl iktytorna. 

Innan min mamma blev sjuk trodde jag att de som 
drabbats av Alzheimers sjukdom bara var glömska. 

Vredesutbrotten, vanföreställningarna och de 
ständiga humörsvängningarna hade jag ingen 
aning om. Det kom som en chock. 

Jag tror att vi alla som har möjlighet måste 
hjälpa till att sprida kunskap om Alzheimers 
sjukdom. Läkarna har förstås ett stort ansvar, 

men det fi nns många andra som kan 
göra det också. Det viktigaste är att 
vi pratar om det. På så sätt kan vi 
hjälpa alla dem som kommer att 
drabbas i framtiden och inte minst 
de som blir sjuka.

Thomas Bodström, 
advokat och tidigare 

justitieminister

De människor man 
velat gömma undan

”Det är fortfarande 
min mamma, som 
behöver oceaner 
av kärlek, hur 
knäpp hon än är.”

J

KRÖNIKA
THOMAS BODSTRÖM

Thomas Bodströms berättelse om hans uppväxt handlar om 
honom och hans familj, men här fi nns en person som träder 
fram extra tydligt, och det är hans mamma Vanja. Hon som i 
slutet av sitt liv drabbas av alzheimers och bit för bit försvinner 
bort. Mamma Vanja var den som alltid försvarade och stod 

upp för sin son. Hon hejade på Thomas när han ville satsa på 
fotbollen, gladdes åt hans advokatkarriär och framgångar som 
författare, och tyckte det var självklart att han skulle tacka 
ja till att bli justitieminister. Hennes sjukdom drabbar både 
henne själv och hela familjen hårt. Och gör det kanske ännu 
angelägnare att få berätta hur det en gång faktiskt var. ”Ingen 
är bättre än du, Thomas”, sa Vanja ofta. En sanning med modi-
fi kation, men av avgörande betydelse för hennes son. 

Lästips: 
Det man minns 

Foto: Anna-Lena Ahlström
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å gott som alla politiska 
partier var represente-
rade när de blev ställda 
mot väggen av Karl 
Sallin, moderator och 

ST-läkare i pediatrik, ledamot av 
SLS delegation för medicinsk etik. 
Han frågade politikerpanelen till ex-
empel om det professionella utrym-
met behöver skyddas i lag?

Det handlar om tillits- kontra 
kontrollkultur, tyckte politikerna.

Filippa Reinfeldt, hälso- och 

sjuk vårdspolitisk talesperson (M), 
påpekade att de största pålagorna för 
läkarna är inrapportering till register.

– Det är drivet av forskningen 
för att på längre sikt höja kvaliteten 
i vården, men skulle förmodligen 
kunna göras av andra än läkare. Jag 
tror att vi kommer att se helt nya 
yrkeskategorier i hälso- och sjukvår-
den framöver.

– Jag tycker vi måste samla oss till 
en ny syn på värderingar. En läkare 
som har legitimation förväntas ha ett 

förhållningssätt som gör att de följer 
etiken i första hand, och då kan inte 
politiker vara inne och peta i läka-
rens vardag, sade Anders Andersson 
(KD), ledamot i socialutskottet och 
Nordiska rådets välfärdsutskott.

Emil Broberg (V), ledamot i 
SKL:s styrelse, menade att vårdvalet 
i sig bygger på kontroll och detaljreg-
lering som ger hälso- och sjukvården 
mindre utrymme att arbeta med hela 
människan.

Barbro Westerholm (FP), hälso- 
och sjukvårdspolitisk talesperson, 
menade att politiker är beroende av 
kunskapsunderlag från professionen.

– Vi måste ha tilliten och dialogen 
med varandra. Egentligen hade Sve-
rige för mycket pengar efter kriget, 
det fanns stort utrymme för läkare att 
testa sina älsklingssmodeller som nästa 
läkare sedan kunde slänga ut med 
enorma kostnadsökningar som följd. 
Då kom NPM in i bilden. Det har 
gett oss en tankeställare, sade hon.

Enligt Helene Öberg (MP), är det 
viktigt att man lutar sig tillbaka på 
forskning i första hand och inte på 
ideologi när man ska göra stora för-
ändringar i komplicerade system.

 – Även om NPM i grunden inte 
är fel, passar den inte vården, menade 
Lena Hallengren (S). 

– NPM förändrar vården till ef-
terfrågestyrd istället för behovsstyrd. 
Det kanske inte är en bra idé att 
”marknadifi era” vården. Risken är 
att det är de starka, välutbildade med 
hög röst som är vinnare. ¢

En värdefull 
vård i Almedalen

LENA HALLEN-
GREN (S)
”Forskning och 
inte ideologi 
borde få styra.”

ANDERS 
JONSSON (C)
”Ojämlik vård 
är det största 
problemet.”

ANDERS 
ANDERSSON 
(KD)
”Politiker ska inte 
peta för mycket.”

I Almedalen höll SLS ett mycket välbesökt semi-
narium under rubriken: En värdefull vård istället 
för NPM – hälso- och sjukvårdens utveckling.

Text Ulrica Segersten Foto T. B-Christensen

Har politiker förtroende för professionen, tummen upp eller ner? Ingemar Engström, Karl Sallin och Pär Höglund ledde och kommenterade 
SLS seminarium ”En värdefull vård”, där politiker fi ck ge sin syn på hur en sådan vård kan skapas.

S

r? Ingemar Engström Karl Sallin och Pär Höglund ledde och kommenteradeSal

SLS I ALMEDALEN
VÄLBESÖKTA SEMINARIER

Filippa Reinfeldt, hälso- och som har legitimation förväntas ha ett

•  Jämlik vård – utjämnar eller förstärker den medicinska forskningen 
ojämlikhet i vården?

•  Hur ser insatserna för hälsofrämjande arbete och levnadsvanor ut i vården 
efter 2014?

•  En värdefull vård istället för NPM – hälso- och sjukvårdens utveckling
•  Fortbildning av läkare – en självklar del i hälso- och sjukvårdsproduktionen

SLS SEMINARIER I ALMEDALEN 2014
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S T O C K H O L M  –  U P P S A L A  –  VÄ S T E R Å S  –  M A L M Ö  Kvalitets- och miljöcertifierad verksamhet (ISO 9001 och ISO14001)

Dialog med radiolog
I den dagliga kontakten mellan radiolog och remit-

tent får vi önskemål som gör att vi utvecklar vår 

service. Vi erbjuder till exempel (i samarbete med 

InfoSolutions) möjligheten att skicka e-remisser via 

LabPortalen. Det är en smidig, webbaserad tjänst 

för elektroniska remisser och svar. 

Jämfört med traditionell remisshantering är 

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

Tack för förtroendet att remittera till oss! 

Läkemedelsboken 2014

Producentoberoende information 
om läkemedel i ny skepnad.

Prova den nya webbversionen och 
bläddra i boken.



Albert Engströms porträtt av Ada Nilsson: Fredrik von Feilitzen. 
Ada Nilsson – ett porträtt: Ingela Heimann, ordförande i 
Kvinnliga läkares förening. Fogelstadgruppen: Ulrika Knutson, 
kulturjournalist. Moderator: Mårten Rosenqvist. 

Kvinnliga läkare 

– Ada Nilsson och Fogelstadgruppen.

Temakväll

24

Svenska Läkaresällskapet har en lång tradition av att erbjuda 
sina medlemmar ett högkvalitativt kvällsprogram på tisdagar. Nu har 
formerna setts över för att möjliggöra för fl er medlemmar och andra 
intresserade att delta i mötena. Under hösten planeras fl era olika typer 
av möten. ”Jag är glad över att professor Kupfer valt att komma 

till Stockholm. Han är en av världens främsta 
psykiatriker som de senaste tio åren drivit 
det omfattade arbetet med att ta fram en ny 
diagnosmanual för psykiatriska syndrom. Helt 
enkelt en förebild för många unga psykiatriker. 
Det är fantastiskt att han tar sig tid att komma 
till Svenska Läkaresällskapet.”

”Delaktighet – för vem och till vilket pris?” Hur delaktig ska/
kan man som patient vara i sin egen vård? Hur hanterar vi patienter 
med nedsatt beslutsförmåga i det nya systemet? Delaktighet i teori 
och praktik. Etikdagen hålls den 11 november på Läkaresällskapet. 
Anmälan & mer info: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75.

Etikdag på SLS den 11/11

Människans längtan att uppnå evigt liv, eller åtminstone 
förlänga livet, tar sig många uttryck. Religioner erbjuder på-
nyttfödelse, själavandring och liknande. Firmor tillhandahåller 
snabbfrysning av kroppen tills bot mot den dödande sjukdo-
men hittats. Livets och ungdomens källor saknar fortfarande 
en ordentlig innehållsdeklaration. 

Ett smörgåsbord av metoder visas upp, gamla såväl som 
nya, som alla har målsättningen att förlänga det maximala 
livet och uppskjuta liemannens programmerade ankomst. 
Till det serveras musikaliska mellanrätter, anförda av Hans 
Persson. Föreläsare: Jan Palmblad.

Den 2 oktober bjuder Svenska Läkaresäll-
skapet in till en heldagskurs om den ameri-
kanska psykiatriska diagnosmanualen DSM-5, 
i svensk översättning i höst. Kursen hålls 
av professor David J. Kupfer, en av världens 
främsta psykiatriker och ordförande i 
American Psychiatric Association (APA).

Begränsat antal platser, anmälan på www.sls.se. För ST-läkare 
inom psykiatri, barn- och ungdomspsykiatri samt allmänmedicin 
utfärdas intyg på Socialstyrelsens blankett. Välkommen!

HELDAGSKURS MED 
LEDANDE PSYKIATRIKER
Missa inte David Kupfer på SLS 2/10

Jean Sibelius (1865–1957) föddes i en läkarsläkt, men 
utbildade sig själv i juridik. Han slutade dock tvärt – fi olen och 
ett gryende musikaliskt skapande tog överhanden. Den sym-
foniska dikten En saga från 1892 (Sibelius var 27 år) blev ett 
genombrott och den symfoniska dikten Finlandia från 1899 
blev en storartad succé – långt utanför Finlands gränser. 

Sibelius turnerade Europa runt år 1900 med egna verk på 
programmet. Han var hett efterfrågad, men upphörde plötsligt med resan-
det. Efter fyllda 40 år, cirka 1905, var det slut med resandet och Sibelius slog 
sig ner med sin familj på gården Ainola i Järvenpää, norr om Helsingfors. Under 
de kommande 25 åren var han ytterst produktiv och uppskattningen av hans verk 
steg internationellt och oavbrutet i höjden – de sju symfonierna, symfoniska dik-
ter, orkestersviter, violinkonserten, ett stort antal sånger, pianostycken etc.

Men efter 1930 inträdde, gradvis och utan barmhärtighet, den stora tystnaden 
under närmare 30 år. Sibelius dog 1957. Hans musikaliska kvarlåtenskap är spridd 
över hela världen. Programmet kommer att illustreras rikligt med musikaliska 
inslag – både inspelade och live.
Medverkande: Hans Persson, föredrag och piano, samt hovsångerskan 
Lena Nordin med pianist.

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

Ansökningsperioden för SLS:s resebidrag 
startade den 15 augusti ! Mer information: 
Monica Windén, 08-440 88 66. 

SLS:s resebidrag
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SLS och Läkare utan gränser bjuder in till 
seminarium den 1 oktober kl. 15–17.30.  1/10

Medverkande: Hans Rosling och Anders Nordström, med fl era.

KONST & LÄKEKONST DEN 11 NOVEMBER KL 18–19.30. 
”Ett enastående, men inte okomplicerat konstnärskap.”

Jean Sibelius konstnärskap

23 september kl. 18–19.30

KONST & LÄKEKONST DEN 21 OKTOBER KL. 18–19.30.
”Om konsten att förlänga livet, eller Hur gjorde 
Metusalem?” 

Livet och evigheten

Håll utkik efter datum och 
ämnen för höstens frukostmöten 
på www.sls.se. 

Mer information: 
annie.melin@sls.se

Frukostmöten
på Svenska Läkaresällskapet

h

gt med resan

Simon Kyaga om hösten på SLS 

Oavsett om du ska konferera, äta lunch eller 
planerar en större eller mindre privat fest, möts 
du på Svenska Läkare sällskapet av en miljö 
som är mycket ovanlig i centrala Stockolm. 

För visning och mer information om loka-
lerna, kontakta Gunilla Eng, gunilla.eng@sls.se, 
08-440 88 85.

FEST ELLER KONFERENS?
Välkommen att boka lokalen på SLS!
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Vårdtiderna kan minska med upp till 

30 % om man tar bort de onödiga kompli-

kationer i vården som äldre råkar ut för.

Sagt av Gunnar Akner vid Berzeliussymposiet 
om geriatrisk medicin på SLS den 20–22 augusti.

”
”

Nästa generation svensk 
personal för global hälsa

Foto: Colourbox
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* Nytt pris 243:-/vaginalring (AUP). Tidigare pris 414:- 

 Oestring®(estradiol) – lokal östro gen- 
 behandling med låg och jämn frisättning.1

 Dokumenterad effekt på klåda, sveda,  
 dyspareuni, täta trängningar samt  
 recidiverande urinvägsinfektioner.3,4

 Byts var tredje månad.1

Nu 41 % lägre pris,*1  
ingår i läkemedelsförmånerna2   

till skillnad från Vagifem1  som  
inte är rabatterat.**

Referenser: 1. www.fass.se, aug 2014. 2. www.tlv.se/ 
lokalaostrogener. 3. Smith P et al. Maturitas 1993; 16: 145–
154. 4. Perotta C et al. The Cochrane Library 2008, Issue 3, 
1–28. The Cochrane Library 2012. Issues 10, 1–84.  
**Vagifem 10 μg och 25 μg parallellimporterat inom förmå-
nen tillhandahålls ej (aug 2014). Oestring® (estradiol) R . In-X

går i läkemedelsförmånen, se www.fass.se Indikation: Substi-
tutionsterapi vid lokal östrogen bristsymtom. Förpackningar 
och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar. 1 st folie- 
påse. Datum för översyn av produktresumén: 2014-06-18. 

För ytterligare information: www.fass.se och www.pfizer.se

Pfizer AB. 191 90 Sollentuna. 08-550 520 00. 

www.pfizermedica.se/gynekologi. www.oestring.se
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u myllrar det i vårt hus igen, höstens 
möten kommer att vara spännande. 
Vi testar nya former, frukostmöten och 
öppet hus. Precis som när tisdagssam-

mankomsterna startade för drygt ett sekel sedan, är 
grundtanken att samhällsfrågor hänger samman med 
det medicinska, grundat i våra kärnvärden etik, 
vetenskap, utbildning och kvalitet.

Högt på agendan står förstås Medicinska riksstämman 
den 4–5 december på Stockholm Waterfront. I vår hög-
specialiserade hälso- och sjukvård är fragmentering och 
brist på helhetssyn farliga hot mot kvalitet och säkerhet. 
Vi hoppas att chefer ser betydelsen för verksamhetens kva-
litet och satsar på läkares fortbildning vid Riksstämman.

Kvalitet är kanske det ”svåraste” av Svenska Läkaresäll-
skapets kärnvärden. Inom hälso- och sjukvården måste 
det rymma olika aspekter: resultat, effektivitet och eko-
nomi, för att nämna några. SLS kommitté för medicinsk 
kvalitet har på uppdrag av SKL bedömt ansökningar om 
nya kvalitetsregister. Det visade sig att vissa helt saknade 
koppling till någon sektion. I regeringens satsning på 
kroniska sjukdomar föreslås att professionen ska få ett 
större ansvar för medicinska riktlinjer. För att få en mer 
jämlik vård är öppna jämförelser mellan landstingen ett 
viktigt instrument. Då är det viktigt att läkare är med 
och påverkar att ”rätt” indikatorer tas fram. Det är 
olyckligt när debatten kopplar alla former av mätning 
och uppföljning till ekonomismen. Det fi nns en möjlig-
het att påvisa och minska ojämlikhet genom att mäta 
och följa upp noggrant utvalda kvalitetsindikatorer. 

SLS har fl era kommittéer som arbetar med olika 
aspekter av medicinsk kvalitet för patienternas bästa. 
IT-kommittén bevakar de svåra frågorna kring sekretess, 
patientdatalag, journaler på nätet med mera. Kommitté-
erna för patientsäkerhet och läkemedel jobbar aktivt med 
kunskapsfrågor inom sina respektive områden. De, lik-
som många andra medlemmar inom sektioner och arbets-
grupper inom SLS, har tillsammans viktiga rol-
ler och infl ytande på medicinsk kvalitet i 
hälso- och sjukvården. En dag kanske vi 
även samlar kommittéernas arbete inom en 
större gruppering. Våra många vetenskap-
liga möten med Medicinska riksstämman 
som det största, är Läkaresällskapets verktyg  
att samla och ta vara på läkarkårens 
infl ytande på kvalitet och patientnytta.  

N

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

HÄLSNING FRÅN VD
FILIPPA NYBERG

Läkaresällskapet belönar 
bra medicinsk forskning 
Tack vare generösa gåvor och donationer under årens lopp, har Svenska 
Läkaresällskapet glädjen att varje år kunna stödja och belöna medicinsk 

forskning – 20 miljoner kronor i anslag och bidrag till unga fors-
kare, och omkring en halv miljon kronor till vetenskapliga priser 

för framstående insatser inom olika forskningsområden. 

Läs mer om årets pristagare och deras forskning 
på www.sls.se. Utdelning sker den 4 november.
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23 september 
Kl. 18–19.30. Temakväll: Kvinn-
liga Läkare – Ada Nilsson 
och Fogelstadgruppen.
Albert Engströms porträtt av 
Ada Nilsson: Mårten Rosenqvist. 
Ada Nilsson – ett porträtt: Ingela 
Heimann, ordförande i Kvinnliga 
läkares förening. 
Fogelstadgruppen: Ulrika 
Knutson, kulturjournalist. 
23–24 september
8:e Nationella konferensen 
om patientsäkerhet på 
Stockholmsmässan. 
Mer info/anmälan: www.patient-
sakerhetskonferensen.se
1 oktober
Kl. 15–17.30.
Seminarium med Läkare 
utan gränser på SLS.  
Medverkande: Hans Rosling 
och Anders Nordström.
1 oktober 
Sista dag för ansökningar till 
psykiatrisk forskning ur stif-
telsen Söderström-Königska 
sjukhemmet. 
Mer info: Monica Windén, 
monica.winden@sls.se, 
08-440 88 66.
2 oktober 
Heldagskurs med David J. 
Kupfer, en av världens 
främsta psykiatriker. 

7 oktober 
Kl. 18–19.30 
Årets Nobelpristagare 
i medicin presenteras
Medverkande: Ledamöter 
från Nobelförsamlingen
21 oktober 
Kl. 18–19.30
Konst & Läkekonst: Konsten 
att förlänga livet – eller hur 
gjorde Metusalem? 
Jan Palmblad
4 november 
Kl. 18–19.30
Årshögtid med pris-
utdelning och ordförandens 
högtidsföreläsning.
11 november 
K. 10–16
SLS-Slfs Etikdag ”Delaktig-
het – för vem och till vilket 
pris?”
11 november 
Kl. 18–19.30. Konst & 
Läkekonst: Jean Sibelius.
Hans Persson samt hov-
sångerskan Lena Nordin.
4–5 december 
Medicinska riksstämman
på Waterfront Congress 
Centre i Stockholm
Mer info: www.riksstamman.se
16 december 
Kl. 18–19.30. Julsupé

SLS är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation. Här 
träffas läkare och utbyter erfarenheter. SLS huvudsakliga mål är att 
verka för bättre sjukvård för dagens och morgondagens patienter.
Vad kostar det att bli medlem? Ordinarie medlem 700 kr/år • 
Associerad medlem 700 kr/år • Läkarexamen, men ej leg, högst under 
5 år, 350 kr/år • Pensionärer (från det år man fyller 65 år) 350 kr/år • 
Studerandemedlem 100 kr/år. Mer info: www.sls.se/medlemmar

Så blir du medlem i SLS

Sök bidrag!
INFORMATION OM SLS stipendier fi nns på www.sls.se eller 
via Monica Windén, monica.winden@sls.se, 08-440 88 66.
Ansökan görs på www.researchweb.org/is/sls

GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

ber
0 

Missa inte 
debatterna 

på SLS.
På www.sls.se fi nns höstens 

program.
SLS KALENDARIUM

Sök projektanslag och resebidrag senast 1 oktober från Stiftelsen 
Söderström Königska Sjukhemmet för forskningsprojekt inom området 
psykiatrisk kunskapsutveckling (allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri, 
äldrepsykiatri samt rättspsykiatri). 

Mer info: Monica Windén, monica.winden@sls.se, 08-440 88 66. 

Psykiatrisk forskning
Dags att söka anslag till:

”Det är en jättestor ära att bli utvald till 
pristagare. Det känns fantastiskt att gruppens 
forskning belyses på detta sätt. Jag kommer att 
åka på ett fl ertal konferenser för att berätta om 
gruppens forskning.

Målet med vår translationella forskning är att öka förståelsen 
för de mekanismer som är involverade i alkoholberoende och 
skapa förutsättningar för utveckling av nya, bättre läkemedel. 
Nyligen har vi visat att fl era aptitreglerande hormoner är vik-
tiga för alkoholens och andra beroendeframkallande drogers 
belönande effekter, och därför skulle kunna vara potentiella 
mål för utveckling av nya behandlingsstrategier mot alkohol-
beroende och andra beroendetillstånd. En helt ny infallsvinkel 
för forskningen kring alkoholberoende och dess behandling. 

Jag har alltid fascinerats av hur hjärnan fungerar och hur 
den förändras vid olika sjukdomstillstånd. Den är fantastiskt 
komplex och det fi nns oerhört mycket kvar att lära sig om 
hur den fungerar. Jag har en förhoppning att vår forskning 
kan leda till nya behandlingar som kan hjälpa människor med 
alkoholberoende. SLS gör ett viktigt jobb i att sprida informa-
tion om viktiga samhällsfrågor.” 

Per Fogelstrand forskar vid Wallenberglaboratoriet vid 
Göteborgs universitet och Elisabet Jerlhag Holm vid 
Avdelningen för farmakologi vid Göteborgs universitet.
Priserna delas ut vid Medicinska riksstämman.

Foto: Johnér/ Corbis

NYA PRISTAGARE
Per Fogelstrand tilldelas priset på 

100 000 kr för bästa projektansökan.

Translationella priset på 50 000 kr 

tilldelas Elisabet Jerlhag Holm Texten ska beröra det medicinskt-psykologiska området; alla slags bidrag 
är välkomna – personliga rapporter, litterära texter, fi losofi ska, human- eller 
samhällsvetenskapliga rapporter eller undersökningar. Texten ska på ett 
angeläget sätt belysa vårdrelationer, praktiskt kliniska situationer, etiska och 
kulturella frågeställningar inom vård och behandling i en tid som ställer krav 
på såväl omprövning och förändring, som på att bevara det goda och konstruk-
tiva i befi ntliga former. 

Bidragen får inte vara publicerade tidigare i litterärt eller vetenskapligt 
sammanhang. Författaren ges stor frihet i ämnesval och utformning av sitt 
bidrag, max 8 sidor (1,5 radavstånd). 

Priset för det vinnande bidraget är 6 000 kr. Ytterligare 1–3 bidrag kan få 
hedersomnämnande och pris om 1 500 kr. Bidragen i word-format ska vara 
registrerade via föreningens hemsida www.sfmp.se senast den 15 november 
2014. Ytterligare upplysningar via mail: info@sfmp.se, där även tidigare 
skrivartävlingsresultat fi nns publicerade. Välkommen med ditt bidrag!

INBJUDAN TILL 
SKRIVARTÄVLING
SLS sektion Svensk Förening för Medicinsk 

Psykologi inbjuder till skrivartävling.

”Jag har alltid fascinerats av naturveten-
skap och forskning, framför allt forskningens 
sätt att bena upp komplicerade problem till 
enklare enheter. Min forskning fokuserar på 
en förtjockning av kärlväggen, som kallas för 

intimal hyperplasi. Den bildas naturligt med åldern, samt efter 
kirurgiska ingrepp, såsom bypass-operation och transplanta-
tion av organ. Förtjockningen tycks fungera som en svamp för 
blodfetter, vilket i sin tur leder till åderförkalkning. I projektet, 
som stöds av SLS, undersöker vi om det går att motverka 
denna fettinlagring. Tanken är att stoppa åderförkalkning innan 
processen har börjat. 

Eftersom min forskning är nära kopplad till sjukvården, har 
det varit en självklarhet för mig att vara medlem i SLS, som 
ger forskare ett medicinskt kontaktnät och utgör en mycket 
viktig fi nansiell del av svensk medicinsk forskning. Beskedet 
om priset gjorde mig väldigt glad. Det är en bekräftelse på 
att min forskning är viktig och forskningsanslaget från SLS 
betyder mycket för genomförandet av projektet.” 

Fo
to

: w
w

w
.g

u.
se

Foto: Sofi a Karlsson

Fo
to

: P
riv

at

Foto: Colourbox



Pr
es

er
va

tiv
e 

Fr
ee

 S
in

gl
e 

Do
se

0.3
 m

g/
ml

 + 
5 m

g/
ml

  b
im

at
op

ro
st/

tim
olo

l
ey

e d
ro

ps
, s

olu
tio

n, 
in 

Si
ng

le
-D

os
e 

co
nt

ai
ne

r

Introducing the first and 
only preservative-free fixed 
combination prostaglandin 
analogue1 for patients 

uncontrolled on monotherapy

Preservative Free Single Dose

0.3 mg/ml + 5 mg/ml  bimatoprost/timolol
eye drops, solution, in Single-Dose container

Reference:

1. GANFORT® UD Summary of Product Characteristics.

Date of preparation: January 2014. ND/0013/2014

Allergan Norden AB 

Johanneslundsvägen 3-5 

194 81 Upplands Väsby. Sweden

GANFORT 0,3 mg/ml bimatoprost + 5 mg/ml timolol ögondroppar, lösning, i flerdosbehållare och i endosbehållare. Medel vid ögonsjukdomar - beta- 

receptorblockerande medel - timolol, kombinationer. ATC-kod: S01ED51. Rx, Ganfort ingår i läkemedelsförmånen. Indikationer: Reduktion av intraokulärt  

tryck hos vuxna patienter med glaukom med öppen kammarvinkel eller okulär hypertension, som inte svarar tillräckligt på topikala betablockerare 

eller prostaglandinanaloger. Kontraindikationer, varningar och försiktighet: Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne, 

reaktiv luftvägssjukdom, inklusive bronkialastma eller tidigare bronkialastma, svår kronisk obstruktiv lungsjukdom, sinusbradykardi, sjuk sinusknuta, 

sinoatriellt block, AV-block grad II eller III som inte kontrolleras med pacemaker, symtomgivande hjärtsvikt, kardiogen chock., GANFORT bör användas 

med försiktighet hos patienter med aktiv intraokulär inflammation (t.ex. uveit). Flerdosbehållaren innehåller konserveringsmedlet bensalkoniumklorid 

vilket kan orsaka ögonirritation. Texten är baserat på produktresumé 10/2013. För ytterligare information om produkten samt pris se www.fass.se


