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UTBILDNING
Nya riktlinjer om läkaren 

och sociala medier.
Patienter ska aldrig behöva 

betala för djärv forskning.

VETENSKAP
Läkare som forskar 

– blir de bättre läkare?

KVALITET
Dags att uppdatera ronden? 

Lärdomar från Kungälvs sjukhus.

ETIK

Missa inte  Det händer 
på SLS 
i vinter

 ”Det fi nns mycket som Sverige både kan ge och lära av omvärlden”,    
 säger Tobias Alfvén, barnläkare och ordförande för Svenska  
 Läkaresällskapets kommitté för Global hälsa. 

Globalisten

”DET ÄR PINSAMT OM BRISTEN 

PÅ KONTINUITET ÄR DET SOM 

PRÄGLAR SVENSK HÄLSO- 

OCH SJUKVÅRD.”

200 000 SVENSKAR 

SJUKSKRIVNA. 

MEN VAD VET VI 

OM EFFEKTERNA?

Fo
to

: J
oh

an
 A

lp

BRITT SKOGSEID:

”SLS är sista bastionen 

för professionen och 

medicinsk vetenskap.”
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LEDARE

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

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

UTBILDNING

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

VETENSKAP

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

KVALITET

ETIK
De stora möjligheter som modern 
medicin ger ställer också svåra 
och delvis nya etiska frågor. Klyftan 
mellan vad vi kan och vad vi har råd 
att göra i hälso- och sjukvården ökar. 
Utvecklingen kräver en hög grad av 
etisk medvetenhet hos läkaren för att 
inte viktiga värden ska gå förlorade.
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skrivande stund befi nner jag mig i 
Umeå, på konferensen Swedish 
Global Health Education Conference. 
Konferensen är arrangerad av SLS 
kommitté för global hälsa i samar-

bete med Enheten för epidemiologi och 
global hälsa vid Umeå universitet och 
landets sju medicinska fakulteter. 

Programmet domineras av frågor kring 
vad begreppet global hälsa innebär, vad 
vi vill uppnå med utbildningen och hur 
de förväntade läranderesultaten kan upp-
nås. De globala hoten mot hälsa, hållbar 
utveckling och samverkan mellan olika 
samhällsaktörer, inklusive de medicinska 
professionerna, återkommer i diskus-
sionerna. SLS kommitté för global 
hälsa imponerar igen med sin 
kompetens och höga aktivitet.

I övrigt börjar det gå upp för mig 
vad det innebär att vara ord-
förande i SLS. Många 
aktiviteter och inbjud-
ningar, ständiga priori-
teringar och ett fl öde 
av information och 
ställningstaganden. 
En ledstjärna måste 
vara att fokusera 
och se till att det vi 
levererar håller hög 
kvalitet. Det skulle 
aldrig vara möjligt 
utan den kompetens 
och energi som fi nns i 
nämnden, våra delegatio-
ner och kommittéer och på 
kansliet. Vi kommer att bli 
ännu mera synliga i den 

offentliga debatten kring centrala hälso- 
och sjukvårdsfrågor, i en proaktiv snarare 
än reaktiv roll. Håll ögonen öppna för 
kommande debatt artiklar!

Jag vill också framhålla den positiva 
utvecklingen av vår satsning Vård & 
Hälsa. Andra numret av magasinet, 
denna gång om psykisk hälsa, utkom 
nyligen och presenteras i detta nummer 
av SLS Aktuellt. Utgivningen samman-
föll med ett mycket lyckat seminarium 
kring samma tema. Stort tack till Agneta 
Davidsson Ohlson och medarbetare för 
engagerat arbete. 

Vi har just offentliggjort vidare-
utvecklingen av Medicinska riks-
stämman. Det nya mötet, Fram-
tidens Medicin & Hälsa, är tänkt 
att bättre motsvara det behov som 

fi nns av en arena för debatt 
och lärande kring framtidens 
utmaningar. Vi hoppas 
att det ska inspirera till 
medverkan från läkare, 
andra vårdprofessioner, 
politiker, myndigheter, 
näringsliv, organisatio-
ner och ledare inom 
hälso- och sjukvård.

Mer om mötet 
fi nns att läsa inne 
i tidningen och 
kommer under året!

I 
Kära medlemmar!

Stefan Lindgren, ordförande

Stefan Lindgren, ordförande SLS”
” Framtidens Medicin & Hälsa, en ny arena för 

debatt och lärande kring framtidens utmaningar.



Nu med  uppdateratprogram!

Prevention - State of the art 2016
Alkoholen och riskpanoramat
Den 28 november 2016, Svenska Läkaresällskapet, Stockholm

Alkoholen påverkar alla celler och organ och är en av de främsta orsakerna till för tidig sjukdom och 

död worldwide. Det är samtidigt den levnadsvana vi talar minst om i vården. Välkommen till en  

spännande heldag där vi tittar på alkoholen ur många olika aspekter och sammanfattar det aktuella 

forskningsläget

 

 09.00 Kaffe

09.30 Inledning   
Stefan Lindgren, ordförande SLS, gastroenterolog, 
Lund

09.40 Epidemiologi, trender, konsumtionsmöns-
ter, problematiska alkoholvanor  
Sven Andreasson, alkoholläkare Riddargatan 1, 
Stockholm 

10.05 Alkohol och cancer. Presentation av SLS 
och IOGTs årliga rapport ”Alkoholen och  
samhället”  
Frida Dangardt, leg läk och med dr Göteborg 

10.35  Alkoholens påverkan på våra vanligaste 
sjukdomar
Anna Kiessling, kardiolog, Karolinska Institutet,  
Cecilia Magnuson, epidemiolog, Karolinska Institutet. 
Sven Wåhlin, allmänläkare, Riddargatan 1

11.25 Hur uppmärksamma och fråga om alkohol, 
metoder för rådgivning/behandling, riskbruk 
eller beroende -spelar det någon roll
Sven Wåhlin, allmänläkare, Riddargatan 1

12.00 Lunch

13.00 Är alkoholens skyddande effekt reell? 
Lars Jerdén, allmänläkare, Svenska Läkaresällskapet, 
Sven Andreasson, alkoholläkare, Riddargatan 1

13.25 Alkohol och operation; evidensläget 
Hanne Tönnesen, kirurg, forskningsledare för Kliniskt 
Centrum för hälsofrämjande vård, Malmö, Roger 
Olsson, ortoped, Östersund

14.00 Effekter för anhöriga, CRAFT; ett program 
för hur anhöriga kan få de berörda att söka hjälp
Karin Romberg, psykolog Riddargatan 1

14.15 Stigma, ovilja att fråga, ovilja att berätta, 
hur får vi den välfungerande patienten att söka 
hjälp och hur bryter vi stigmatiseringen kring 
alkohol? 
Sara Wallhed-Finn, psykolog Riddargatan 1

14.35 Kaffe     

15.00 Filmer och diskussion

Barn och ungdomar, primär prevention, sam-
hällsmodeller som utvecklas för specifika mål-
grupper. Vad fungerar? 
Harold D. Holder, Ph.D., former Director of the Pre-
vention Research Center (PRC) of the Pacific Institute 
for Research and Evaluation, Berkely, CA, USA.

Prevention ur ett samhällsperspektiv, policyinter-
ventioner i Sverige och internationellt
Tim Stockwell, Director of the Centre for Addictions 
Research of BC (CARBC) and Professor in the  
Department of Psychology at the University of Victo-
ria, BC, Canada

15.45 - 16.15 ”What´s in it for me?” – Avslutande 
diskussion i publiken och med föreläsarna

ANMÄLAN www.sls.se/Levnadsvaneprojektet/Preventionsdagen--HT-2016/ 

Medlem hos SLS deltgaravgift 0 kr.  Ej medlem hos SLS deltagaravgift 900 kr

Program Moderator: Åsa Wetterqvist
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ETIK I FOKUS

Text Ulrica Segersten Foto Colourbox & iStockphoto

ontinuitet och vad som 
är problemet att skapa 
den, diskuterades på 
Svenska Läkaresäll-
skapet under ledning 

av Läkaresällskapets etikdelegation 
och Läkarförbundets etik- och an-
svarsråd. Både Göran Stiernstedts ut-
redning och fl era av föredragshållarna 
konstaterade att det är i det personliga 
mötet mellan vården och patienten, 
denna vårdens minsta beståndsdel, där 
det allra viktigaste värdet i hälso- och 
sjukvården uppstår. Eller som William 
Osler uttryckte det redan i slutet av 
1800-talet: ”Det är viktigare att förstå 
vilken människa man möter än vilken 
diagnos det handlar om”.

 – Läkaren ska ha tillgång till den 
senaste medicinska kunskapen, förstå 
patienten och kunna kommunicera 
så att tillit skapas. Det är en rätt svår 
konst som vi övar alldeles för lite på 
och har för lite utbildning i, sade Jonas 
Sjögreen, allmänläkare i Västerås och 
en av föredragshållarna.

Det har visat sig att läkare generellt 
avbryter patienten efter 18–22 sekun-
der. Patienten, däremot, pratar spon-

tant i högst 2–3 minuter per besök.
Att kontinuitet är en försummad 

kvalitets- och kostnadseffektivitets-
faktor rådde det också enighet kring. 
Där åsikterna kan sägas gå isär, är 
ansvarsfrågan och framför allt om 
det är patient ansvarig läkare, enligt 
tidigare PAL eller fast vårdkontakt 
enligt nuvarande patientlag som ger 
bäst kontinuitet. 

Elin Karlsson, ordförande i Läkarför-
bundets etik- och ansvarsråd, berättade 
att Förbundet grävt ganska djupt i frå-
gan om patientansvarig läkare. 

– När PAL ersattes med fast 
vårdkontakt 2010, blev resultatet 
att patientansvariga läkare i princip  
försvann. Samtidigt säger patient-
lagen att varje patient har rätt till 
en namngiven patientansvarig fast 
vårdkontakt om patienten så önskar. 
Lagstiftningen fi nns, men följs inte, 
konstaterade Elin Karlsson.

Sextiofem procent av läkarna som 
deltog i förbundets enkät, menade 
att patientlagens bestämmelse om 
fast vårdkontakt inte har påverkat 
förutsättningarna för dem att erbjuda 

patienterna läkarkontinuitet. Lä-
karna sade också att varken dagens 
ersättnings- eller it-system ger läkar-
kontinuitet eller bra samordning för 
patienten.

Den slutsats Läkarförbundet gjort 
utifrån både läkar- och patientenkä-
terna är att inga nya statliga utred-
ningar behövs, lagstiftning fi nns, 
men följs inte.

Anders W Jonsson, riksdagsledamot 
för Centerpartiet, menade bestämt att 
kontinuitet är en politisk fråga.

– Är kontinuitet något annat än 
en politisk fråga? sade han.

Nina Rehnqvist, ordförande för SBU, 
höll inte alls med.

– Det är faktiskt läkarnas ansvar  
att det ska bli bra vård och konti-
nuitet. Legitimerad personal ska ar-
beta enligt vetenskap och beprövad 
erfarenhet, och efter de regler och 
normer som fi nns. Det är ett läkar-
ansvar att bry sig om etik och ta reda 
på vilka regler som gäller, sade hon. 

– Dessutom, menade hon, är bris-
tande kontinuitet en väsentlig källa 
till ineffektivitet i vården.

ELIN 
KARLSSON, 
ordf. Läkarför-
bundets Etik- 
och ansvarsråd, 
Specialistläkare 
kirurgi.

K
”Gå till någon annan ...”

NINA 
REHNQVIST
Ordförande SBU, 
Adj professor, KI.
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Den 25 oktober arrangerades en Etikdag om kontinuitet av Svenska 
Läkaresällskapet och Läkarförbundet med frågeställningarna: Kontinui-
tet i dagens vård – vad är problemet? Brist på kontinuitet – vad är läka-
rens ansvar? Är kontinuitet en politisk fråga? Kan relationen vara till hin-
der? Hur förbättrar vi samverkan mellan primärvården och slutenvården? 
Underlättar e-journaler kontinuiteten? De som hjälpte till att svara på 

frågorna var: Linda Almqvist, t f chefsjurist på IVO • Helena Dreber, 
ST-läkare i allmänmedicin • Jonas Ekström, överläkare och klinikchef 
• Maaike Giezeman, distriktsläkare • Anders W Jonsson, riksdags-
ledamot (C) • Elin Karlsson, specialistläkare kirurgi • Tove Greve 
Lindahl, verksamhetschef UngCancer• Thomas Lindén, docent och 
överläkare • Nina Rehnqvist, ordf. SBU • Hans Rutberg, professor 
och överläkare • Mikael Sandlund, ordf. SLS Etikdelegation • Jonas 
Sjögreen, allmänläkare. Inspelning av seminariet fi nns på www.sls.se

Med viss glimt av humor och en 
hel del allvar visade Nina Rehnqvist 
en bild på en stämpel med texten ”I 
helvete heller”.

– De som ska följa lagen behöver 
ta ansvar och inte ställa upp på orga-
nisationer som gör det omöjligt att ta 
det ansvaret.

– Jag blir orolig när Anders W 
Jonsson säger att politiken ska fi xa 
kontinuitet. Den har inget egen-
bestämmande. Man måste utgå ifrån 
vad som är syftet med verksamhe-
ten; att skapa hälsa. Då måste man 
också kunna ta ansvar för att få det 
att fungera. Det fi nns ingen genväg i 
detta. Vi har hur många läkare som 
helst i Sverige, men hur används de? 
Ja, inte som vetenskapen och patien-
terna vill i alla fall.

Jonas Ekström, överläkare och kli-
nikchef för Västmanlands sjukhus 
i Sala, menar att det är pinsamt att 
bristen på kontinuitet och delaktig-
het är det som utmärker svensk sjuk-

vård. Men han är inne på samma 
linje om ansvar som Nina Rehnqvist.

– Som verksamhetschef kan jag ge 
medarbetarna förutsättningar att dri-
va vård med kontinuitet och hjälpa 
dem att använda sin tid och kompe-
tens på bästa sätt. Men för det måste 
vi själva vilja ha kontinuitet.

Rent krasst borde en verksamhets-
chef vilja ha kontinuitet, menar Jonas 
Ekström. Eftersom dålig kontinuitet 
kostar pengar, utredningar får göras 
om, onödiga tester görs, vilket är 
något man undviker om läkare och 
patient träffas fl era gånger. Dessutom 
får kontinuitet en läkare att utvecklas 
i yrkesrollen tack vare att man kan se 
vad som fungerar och kan följa upp 
sina egna åtgärder – och misstag.

Men varför har då kontinuitet blivit en 
sådan bristvara? Man avskaffade PAL 
för att det inte fungerade. Men vi av-
skaffar ju inte hastighetsbegränsningar 
för att folk kör för fort. Jonas Ekström 
menar att verksamhetschefer måste stå 

JONAS 
EKSTRÖM
Överläkare och 
klinikchef för 
Västmanlands 
sjukhus i Sala. 
Ansvarig för 
”e-journalen i 
Västmanland”.

emot management-kulturen och synen 
på vården som en industri där processer 
kan förutses.

– Multisjuka äldre passar defi nitivt 
inte in i industriell struktur. Om alla 
människor, patienter, läkare och vård-
personal ses som utbytbara kuggar i ett 
maskineri, då får vi det här problemet, 
konstaterar Jonas Ekström.

– Som verksamhetschef kan du göra 
mer än du tror. Du behöver signalera 
att kontinuitet är viktig och ge kon-
kreta förutsättningar för dina med-
arbetare att kunna skapa den i sin 
vardag. Ett viktigt steg vore att skapa 
ett nytt nationellt primärvårdssys-
tem med ett rimligt uppdrag, och ett 
stabilt och enkelt ersättningssystem. 
Man bör också ta bort kravet på att 
vara specialist i allmänmedicin för att 
få vara patientens primärvårdsläkare. 
Då kanske vi kan stimulera sjukhus-
läkare att bli primärvårdsläkare, vil-
ket vore en stor vinst både för patien-
terna och sjukvården.  ■

SLS och Läkarförbundets Etikdag

”Gå till någon 
annan.” Så kan det 
kännas för patienter 
i dagens hälso- och 
sjukvård. ”Det är 
journalen som en-
sam fått ta ansvar 
för kontinuitet. Vi får 
svaret att ingen män-
niska har ansvar för 
helheten”, har Britt 
Marie Ahnell, anhörig 
till cancersjuke Rolf 
Edman, skrivit.
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MEDLEMSPORTRÄTT
TOBIAS ALFVÉN, ORDF. GLOBAL HÄLSA KOMMITTÉN

obias Alfvén berättar 
om en scen från en sci-

ence fi ction-bok han läste 
som tonåring. En avance-
rad högteknologisk fl yg-

farkost fl yger över Istanbul, kanske år 
2050. Farkosten klarar alla extrema 
tekniska utmaningar man kan tänka 
sig medan den svävar över Istanbuls 
30 miljoner invånare. De fl esta lever i 
djup fattigdom och misär.

– Jag tänkte, vilken konstig värld. 
Om man kan bygga så avancerade 
farkoster borde man väl kunna utro-
ta fattigdomen, säger Tobias Alfvén.

Science fi ction-författare har ibland 
förmågan att koncentrera verklighe-
tens paradoxer, menar Tobias Alfvén, 
som förkroppsligar en annan para-
dox: den som redan har mycket 
engagerar sig frivilligt i än mer. 
Tobias jobbar halvtid som barnläkare 
på Sachsska barn- och ungdoms-
sjukhuset och halvtid som forskare. 
På kvällar, luncher, fi karaster, under 
tid som egentligen inte fi nns, jobbar 

T forskningsprojekt där global hälsa 
går som en röd tråd. Ett om barnin-
fektioner i fattiga länder, som är ett 
samarbetsprojekt med SciLifeLab där 
man jobbar med att ta fram snabb-
tester, inte bara för malaria utan även 
andra infektioner.

– Nu fi nns det snabbtest för mala-
ria, men om malariatestet är negativt? 
Vad kan febern bero på då? Är det en 
lunginfl ammation där antibiotika be-
hövs, eller är det en vanlig förkylning? 
Ett snabbtest som täcker fl era olika in-
fektioner hos barn i fattiga länder är 
målet med projektet, som sker i nära 
samarbete med kollegor i Mbarara, i 
västra Uganda. Andra projekt hand-
lar om hur byhälsoinvånare handläg-
ger feber hos barn, berättar Tobias 
som samarbetar med doktorander i 
Uganda och Etiopien.

Att Tobias skulle bli läkare var inte 
självklart. Att gå i pappas fotspår 
kändes för osjälvständigt. Men att 
han ville jobba med människor och 
internationellt, det visste han tidigt. 
Han ville ut i världen och plugga 
engelska och råkade via en annons i 
DN få syn på ett jobb som assistent 
för en 12-årig svensk-maltesisk pojke 
med en progressiv muskelsjukdom. 
Det var väl där som kallet hann ifatt 
Tobias. Men även forskningen blev 
en stor del av livspusslet redan under 
studietiden, då var det epidemiologi 
som gällde. 

Det var efter ett vikariat på Sachs-
ska barnsjukhuset som specialisering-
en till barnläkare var ganska självklar.

Text Ulrica Segersten Foto Johan Alp

han med ordförandeskapet för SLS 
kommitté för Global hälsa. Några 
dagar efter intervjun leder han ett 
stort Global hälsa-möte i Umeå som 
samlar läkare, forskare och studenter 
från hela landet.

– När ett uppdrag känns relevant 
och roligt, när det man gör spelar 
roll, då är det inte betungande även 
om det är tidskrävande, säger Tobias 
Alfvén, som tillstår att det också är 
viktigt att ha en arbetsgivare som ser 
nyttan i engagemanget.

 
Professor Peter Friberg, tidigare 
ordförande i SLS, som rekryterade 
Tobias Alfvén till ordförandeposten, 
menar att man i Tobias fann den 
bästa tänkbara kombinationen för 
en ordförande.

– Förutom att Tobias Alfvén är 
en ämabel person, har han den rätta 
kombinationen av klinisk erfarenhet 
och forskning samt bakgrund av upp-
drag för FN och andra utlandstjäns-
ter. Hela kommittén är otroligt aktiv 
och det är mycket Tobias förtjänst.

Tobias tvekar inte att engagera sig i 
SLS trots att han är mitt i karriären 
och livets mest hektiska fas som 

44-årig pappa till två barn på 
8 och 6 år, en fru som precis 

disputerat i fransk ung-
domslitteratur (”senaste 

familjeprojektet”), hans 
halvtid som barnläkare 
och så forskningen. 
Eller det handlar 
egentligen om f lera 

Du sköna nya v

Ålder: 44 år 
Yrke: Barnläkare, 
Sachsska barn- 
och ungdoms-
sjukhuset, SÖS, 
forskare vid KI, 
ordförande för 
SLS kommitté 
för Global hälsa. 
Familj: Fru, två 
barn, 8 och 6 år
Läser just nu: 
Sapiens: en kort 
historik över 
mänskligheten, 
av Yuval Noah 
Harari.
Om SLS:
”Jag har alltid 
tyckt att det är 
viktigt att se på 
sin läkarprofes-
sion i ett större 
sammanhang. 
Inom SLS fi nns 
kloka tankar, inte 
bara på profes-
sionen, utan på 
vår roll i stort.”

TOBIAS 
ALFVÉN

”Jag tänkte: vilken konstig värld. 
Om man kan bygga så avancerade 

farkoster borde man väl kunna 
utrota fattigdomen.”

 Tobias Alfvén, ordförande Global hälsa kommittén

Utvecklingens paradox
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Men Tobias ville fortfarande ut 
i världen och än en gång var det 
en annons i DN som fångade hans 
uppmärksamhet. Den här gången 
var det FN som sökte en person till 
Vietnam. I två och ett halvt år job-
bade Tobias med globala hälsofrågor 
i Vietnam på policynivå och även 
kliniskt med barninfektioner.

Efter några år kliniskt hemma i Sve-
rige, blev Tobias kallad till en tjänst i 
Genève för att jobba med hiv-frågor 
globalt och speciellt med inriktning 
Västafrika och Mellan östern. Och 
med uppföljningen av Millennie-
målen. 

– Det är viktigt med en global 
handlingsplan. Nu har vi 17 hållbar-
hetsmål som både frivilligorganisa-
tioner, forskare och regeringar måste 
jobba tillsammans med. Även om det 
är fl er frågor det är fokus på, hänger 
allt ihop, även hälsofrågan. Klimat-
frågan är en hälsofråga och målet om 
hållbar stad blir ju till syvende och 
sist även det en fråga om hälsan. 

 
Om tio år hoppas Tobias att han fort-
farande kan kombinera arbete med 
global hälsa och kliniken. 

– Barn är alltid ett glädjeämne 
för mig och inte minst om jag kan 
hjälpa dem att bli friska – och för det 
mesta går ju det. Men det slutar ald-
rig att göra ont att se barn som lider 
på grund av fattigdom, att barn går 
barfota på uttorkad mark år 2016. 
Trots att vi redan nu kan skapa im-
ponerande fl ygfarkoster.  ■

ärld

SLS kommitté för Global hälsa
Tobias Alfvén, ordförande

Kommittén syftar till att tvärvetenskapligt stimulera ämnet global hälsa i skola, högre
utbildning och forskning. Kommittén arbetar också för att främja samarbete kring global hälsa i 
Sverige, verka för ökat politiskt fokus, sprida information och skapa debatt kring aktuella frågor 
inom global hälsa samt stötta och arrangera aktiviteter kring ämnet. I samarbete med Umeå 
universitet arrangerade kommittén en global hälsa-konferens den 26–27 oktober i Umeå.

– Jag får väl medge att det fi nns en drivkraft som får mig att arbeta med global hälsa, den där viljan 
att göra världen lite bättre för fl er, säger Tobias Alfvén, ordförande för SLS kommitté för Global hälsa.
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i har en situation där 
sjuktalen sedan 2010 ökat 

med en bit över 70 procent, 
vilket är radikala siffror. Vi 

urskiljer oss internationellt 
sett, med en sjukfrånvaro som går 
upp på höga berg och ner i djupa 
dalar – men som inte svarar upp 
mot hur folkhälsan generellt ser ut, 
konstaterade Annika Strandhäll, 
socialförsäkringsminister, under ett 
seminarium på Kongressen Framti-
dens specialistläkare.

I början av hösten var cirka 
200 000 människor sjukskrivna i 
Sverige och den vanligaste orsaken 
till sjukskrivning är psykisk ohälsa. 

Vård ska baseras på vetenskap och 
beprövad erfarenhet. Så vad säger 
vetenskapen om sjukskrivningar?

Det fi nns kunskap om vilka som 
sjukskrivs och varför. Ålder och kön 

är en riskfaktor och de som tidigare 
varit sjukskrivna blir det lättare igen. 
Arbetare sjukskrivs oftare än tjänste-
män. Statistiken känner vi till. Men 
fortfarande saknas viktig kunskap 
om effekten av sjukskrivningar och 
om återgång till arbete efter sjuk-
skrivning.

– Vi vet mycket lite om vad som 
gör att man går tillbaka till arbetet. 
Däremot känner vi till att kvinnor 
sjukskrivs oftare, vilket i sig inte be-
höver betyda annat än att de söker 
vård oftare än män. Man måste ju 
träffa en läkare för att bli sjukskri-
ven. Så ”riskfaktor” när det gäller 
sjukskrivningar är en sanning med 
modifi kation, säger Monica Bertils-
son, forskare vid Göteborgs universi-
tet, när vi kontaktar henne. 

Monica Bertilsson fi ck förra året 
Svenska Läkaresällskapets pris för 
sin avhandling inom försäkringsme-

dicin och har därefter bland annat 
studerat hur läkare gör när de be-
dömer arbetsförmåga och behov av 
sjukskrivning. 

 
Sjukskrivning är en av sjukvårdens 
vanligaste ordinationer. När någon 
blir sjukskriven en längre tid skickas 
läkarintyget till någon av de drygt 
4 000 personer som arbetar på För-
säkringskassan.

– Många hos oss är nya. Det är 
svårbedömt om man ska sjukskriva 
folk, särskilt när det gäller psykisk 
ohälsa, och vi måste ha stöd för att 
göra rättssäkra bedömningar. När vi 
gör bedömningar lutar vi oss starkt 
mot de läkarintyg som skrivs. Vi 
överprövar aldrig en diagnos, men 
vi kan känna oss tveksamma till en 
del bedömningar av arbetsförmåga, 
säger Ann-Marie Begler, general-
direktör vid Försäkringskassan.

V

Text Tove Smeds Foto Mostphoto

I början av 2000-talet blev Sverige världsmästare i sjukskrivningsligan. 
Sedan dess har läget förbättrats, men nu verkar det som att vi kan få 
chansen att kliva upp på den prispall inget land egentligen vill stå på. 
Men hur bra fungerar sjukskrivningar, praktiskt och som behandling? 

Mysteriet med de svenska 

ANNIKA 
STRANDHÄLL,
socialförsäk-
ringsminister, 
vill att vi talar 
mer om riskerna 
med sjukskriv-
ningar.
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Verkligheten är att vissa av Försäk-
ringskassans kontor skickar tillbaka 
varannan sjukskrivning till läkaren.

– Har man otur är det skrivet av 
en stafettläkare som inte längre fi nns 
på plats. Jag hoppas på att vi kan få 
fram ett intyg som vi till 100 procent 
kan använda för våra bedömningar. 
96 procent av ansökningarna beviljas 
i dag, berättar Ann-Marie Begler.
 
Såväl Begler, Strandhäll och Emma 
Spak, ordförande i SYLF, var under 
seminariet i Malmö överens om att 
det krävs bättre samverkan mellan 
arbetsgivare, hälso- och sjukvård och 
Försäkringskassan. För som situatio-
nen är i dag, fi nns risk att patienten 
hamnar i kläm.

– Det är som att alla väntar på alla. 
Det fi nns en fara att man väntar in i 
stället för att initiera fl era saker samti-
digt. Ibland verkar det dessutom som 

att Försäkringskassan har en plan, lä-
karen en annan och arbetsgivaren en 
tredje. Men när man börjar initiera en 
plan för patienten, under de två första 
veckorna, då är det läge att fundera 
tillsammans, säger Emma Spak.

Hon berättade hur det kan gå när 
kommunikationen strular mellan lä-
karen och Försäkringskassan:

– Det känns ibland som att vi 
skickar information ut i tomhet. Om 
jag skriver ”Snälla, ring mig om den 
här patienten”, så innebär det inte att 
jag får kontakt med Försäkringskas-
san. Däremot kan jag få meddelande 
från dem om att ”komplettering 
krävs senast inom tre dagar”. Här 
behövs en ökad jämställdhet mel-
lan oss. För patienternas skull, säger 
Emma Spak.

 
Annika Strandhäll menar att det är en 
friskfaktor att ha en fot kvar i arbetet 

och att fl era studier pekar på att det 
inte alltid är bäst med heltidssjuk-
skrivningar när det gäller måttlig el-
ler lätt stress och ångest.

– Vi borde tala mer om riskerna 
med sjukskrivning. Redan tre må-
nader in i en sjukskrivning minskar 
chansen för att personen ska återvän-
da till arbetsplatsen med 70 procent.

Men hur lätt är det då att bedöma 
arbetsförmågan vid ångest och depres-
sion? Monica Bertilsson har forskat på 
självskattad arbetsförmåga vid depres-
sion och ångest, och har funnit att 
personer med psykisk ohälsa skattar en 
betydligt mer nedsatt arbetsförmåga 
än vad fallet är vid andra sjukdomar.

– Kvalitativa studier visar att det 
verkar som om de här personerna i 
hög grad gör allt för att klara av sitt 
jobb. De drivs av att prestera bättre, 
vilket också kan vara en del av sjuk-
domen, säger Monica Bertilsson.

sjukskrivningarna

➤

200 000 
människor saknas

i Sverige i dag i 
den meningen att 

de står utanför 
vardagslunken 

på grund av 
sjukskrivning. 

MONICA 
BERTILSSON
”De läkare vi 
talat med menar 
att de inte riktigt 
vet hur de gör 
när de bedömer 
arbetsförmåga. 
Däremot har de 
inga svårigheter 
att beskriva hur 
de diagnostice-
rar depression.”
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Hon menar att en del personer 
som drabbas av depressions- och ång-
estsjukdom förlägger sin oförmåga på 
fel plats, i förhållande till socialför-
säkringssystemet.

– Det är som att de bedriver bytes-
handel mellan fritid och arbetsliv, och 
drar ned på sina sociala aktiviteter 
och fritidssysselsättningar för att be-
vara energin till jobbet. De funkar på 
jobbet, men inte hemma. Men då de 
inte beskriver att arbetsförmågan är 
nedsatt, kan de inte sjukskrivas.

Monica Bertilsson genomför en 
studie där hon försöker fånga läka-
res tysta kunskap när det gäller att 
bedöma någons arbetsförmåga. För 
utmaningen är att det ofta handlar 
om just tyst kunskap.

– De läkare vi talat med menar att 
de inte riktigt vet hur de gör när de 
bedömer arbetsförmåga. 

Arbetsförmåga är ett begrepp som 
är svårt att sätta ett innehåll till, ef-
tersom den skiljer sig åt beroende på 
individ, arbetsmiljö och arbetsupp-
gift. Läkare i studien uppger att de 
har lättare att skatta förmågan hos 
dem som arbetar inom vården än an-
dra yrkesgrupper.

– Då har de möjlighet att använda 
sin egen erfarenhetsbank och kan 
lättare förstå hur arbetsförmågan 
påverkas. Patienten är den primära 
källan för att läkaren ska kunna be-
döma förmågan, men hur duktiga är 
patienter på att prata arbetsförmåga? 
De är mer vana att diskutera sym-
tom med läkaren, det har vården lärt 
dem, säger Monica Bertilsson.

Den kunskap som kommer fram i 
studien är ett sätt att systematisera 
hur läkare gör, och Monica Bertils-
son och hennes kollegor vill använda 

det till att utveckla bättre metoder för 
läkare att bedöma arbetsförmåga. 

På dagens arbetsmarknad använder 
vi våra kognitiva och interaktiva för-
mågor mer än våra muskler. Och när 
en person drabbas av depression eller 
ångest påverkar det i hög grad dessa 
förmågor. Och det på en arbetsmark-
nad där vi i hög grad förväntas bidra 
till och delta i arbetsgemenskapen.

– Fikarummet är en av de svåraste 
platserna för en person som drabbats 
av ångest eller depression. Och sedan 
uppmuntras patienten som sjukskrivs 
att ha fortsatt kontakt med jobbet – 
genom att gå dit och fi ka. För att inte 
tala om after work på en högljudd 
restaurang.

Hon menar att fenomenet med öpp-
na kontorslandskap och arbetsplatser 
där man inte ens har sin egen kon-
torsplats, utan enbart en hurts man 
rullar runt, kan vara oerhört påfres-
tande för en person med ångestpro-
blematik.

En utmaning när man ska studera 
effekten av sjukskrivning är att det 
inte är så enkelt att ta reda på vad 
som sker initialt när en person sjuk-
skrivs och hur det sedan påverkar 
sjukskrivningen. Försäkringskassan 
kommer in först dag 14.

– Vi har på så vis inte tillgång till 
data från alla som är sjukskrivna och 
då är det svårt att få korrekta svar när 
man ska utvärdera sjukskrivningens 
effekter, konstaterar Daniela Andrén, 
docent i nationalekonomi vid Örebro 
universitet, som bland annat studerat 
deltidssjukskrivningens effekter på 
friskskrivning. Även hon styrker bilden 
om att det fi nns forskning om sjuk-
skrivningar, men bara få studier som 
estimerar effekten av sjukskrivningen.

– Våra resultat, skattade med 

KVALITET I FOKUS

en-månadsintervall från början av 
2000-talet, under det första året 
efter att sjukskrivningsperioden 
på börjades, indikerar att deltids-
sjukskrivningen inte är en intensiv 
”behandling” och inte heller bör 
användas för alla från början av 
sjukskrivningsperioden. Men tre 
månader efter att sjukskrivningen 
påbörjades är den genomsnittliga 
sannolikheten att återhämta sig nå-
got högre för dem som började sjuk-
skrivningen på deltid. Dessutom 
antyder resultaten att omkring 50 
procent av de sjukskrivna skulle bli 
friskskrivna oberoende av deras sjuk-
skrivningsgrad. 

Det antyder att det skulle fi nnas en 
potential för att öka andelen personer 
som startar sin sjukskrivning på deltid, 
som ett sätt att minska de offentliga 
utgifterna, menar Daniela Andrén.

– Möjligheten att arbeta deltid 
vid sjukskrivning är till viss del re-
laterad till individens diagnos eller 
sjukskrivningsorsak. Vissa diagnoser 
eller sjukdomar är svåra att kombi-
nera med deltidssjukskrivning, vilket 
därför leder till en reducerad sanno-
likhet att blir friskskriven under en 
förlängd tidsperiod.

Det pågår forskning om sjukskriv-
ningens effekter och det fi nns en del 
kunskap när det gäller riskerna med 
att vara sjukskriven. Bland annat har 
forskare vid Karolinska Institutet vi-
sat att riskerna för suicidalt beteende 
är högre bland unga vuxna som har 
aktivitetsersättning (Kvinnors och 
mäns sjukfrånvaro, KI, maj 2011).

Men det faktum att vi vet var kun-
skapsbristen fi nns är också viktigt. 
Förhoppningsvis fylls dessa kun-
skapsluckor allteftersom forskningen 
går framåt.  ■

➤

Kommunikationen 
kan förbättras.

Under kongressen 
Framtidens Specialist-

läkare i Malmö 
diskuterades 
utmaningar i 

kommunikationen 
mellan läkare, 

arbetsgivare och 
Försäkringskassan.

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

MEJLA 
OSS! 

Foto: Mostphoto



VÅRD&HÄLSA
#KRONISKA SJUKDOMAR

UNG OCH KRONIKER 
– hur skapar vi jämlik hälsa?

Kunskapsutbyte på Svenska Läkaresällskapet

 

SLS och SLF nobbar Socialstyrelsens förslag
Om revidering av Nationell modell för öppna prioriteringar

SLS och SLF har gemensamt skickat in en skrivelse till Socialstyrelsen.
Den handlar om förslaget till en tredje revidering av Nationell modell för 
öppna prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

SLS och SLF avstyrker helt förslaget i dess nuvarande form. Skälet 

är främst att den föreslagna modellen gör fl era avsteg från grundtan-
karna med den etiska plattformen som är svåra att acceptera ur ett
läkaretiskt perspektiv. Det är också avsteg som är av stark värderings-
karaktär och som därför bör vara föremål för allmän debatt och 
politiska beslut om de skulle vara aktuella.

Seminarium med anledning av Vård&Hälsa nr 3. 

8 december kl 9.30–11.30 på SLS, Klara Östra Kyrkogata 10 

Anmälan: agneta.ohlson@sls.se 
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Övriga samarbetspartners och fi nansiärer se 

www.vardochhalsa.se

Founding Partner

VÄLKOMMEN!

Jag är som du, 
en speciell individ, men med särskilda behov. 

– om att leva med kronisk sjukdom. 



edicinen gav Britt 
Skogseid den rät-
ta kombinationen 
av naturvetenskap 
och humaniora, 

konstaterade hon när valet av livs-
bana skulle bestämmas efter gymna-
siet. Mitt i läkarstudierna kunde hon 
ändå inte låta bli att läsa litteratur ett 
år, men det var ändå medicinen som 
drog henne starkare till sig.

– Som 58-åring tycker jag fortfa-
rande att det bästa jobb man kan ha 
är att vara läkare, säger professorn.

För närvarande tar Uppsala universitet 
den största delen av Britt Skogseids 
tid, med 30 procent av tiden på klinik.

Att hon nu också kan lägga till 
titeln vice ordförande för Svenska 
Läkaresällskapet är Britt Skogseid 
själv lite överraskad över, men absolut 
stolt och glad. Relationen till Läkare-
sällskapet är dock inte ny. Hon har ett 
förfl utet som vetenskaplig sekreterare 
i Svenska Endokrinologföreningen, 
som genom åren lett henne till fl era 
besök på Östra Klara Kyrkogata.

Varför vill du ge Svenska Läkare-
sällskapet ditt engagemang?

– Jag har alltid uppfattat Svenska 
Läkaresällskapet som den sista bas-
tionen för vår profession, där man 
sätter medicin, ’lege artis’ och veten-
skap högst, före allt annat. Och den 
positionen är helt unik och helt i linje 
med vad jag tror är väldigt viktigt för 
svensk hälso- och sjukvård i dag.

– Kunskap, kunskap och åter kun-
skap måste komma först för oss.

– För patienternas skull, tillägger 
Britt Skogseid. Om vi frågar dem vad 
som är viktigast: att läkaren är snäll 
eller kan sin sak, vet vi vad de fl esta 
svarar. 

Britt Skogseid påpekar att det är ett 
oerhört förtroende läkare får av sina 
patienter. 

– De lägger ansvaret för sina liv i 
våra händer. Läkaren har dessutom 
att hantera prioriteringar i ett pres-
sat ekonomiskt läge. Detta är i och 
för sig inget nytt, det har vi alltid 
tvingats göra på ett ansvarsfullt sätt 
gent emot svenska folket, som jag 
uppfattar som våra egentliga upp-
dragsgivare. 

Med detta sagt fi nns naturligtvis 
aspekten att det är dyrt med nya lä-
kemedel som behöver komma patien-
terna till del. 

– Men att vi som läkare ägnar hur 
mycket tid som helst åt att räkna på 
kostnader, budgetera, verksamhets-
planera, rapportera och protokoll-

– Jag vill att Svenska 
Läkaresällskapet 

även framgent ska 
vara en bastion för 
professionen och 

medicinsk kunskap, 
säger Britt Skogseid.

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

M

Sista bastionen 
Britt Skogseid, vice ordförande 

BRITT 
SKOGSEID
Titel: Professor 
i tumörbiologisk 
endokrinologi, 
inst. för medicin-
ska vetenskaper, 
Uppsala universi-
tet, vice ordfö-
rande i Svenska 
Läkaresällskapet. 
Tidigare vice-
rektor vid Upp-
sala universitet, 
medicin och 
farmaci.
Uppdrag: 
Ord förande i 
Cancerfondens 
prioriterings-
kommitté.
Fritid:
”Jag är oerhört 
tråkig när det 
kommer till mina 
fritidsintressen. 
Jag har nämligen 
varit mamma, 
läkare, forskare 
och sedermera 
professor på hel-
tid. Jag lovar att 
jag under den 
mest intensiva 
perioden inte or-
kade gå på en 
Lars Norén-pjäs. 
Jag valde hellre 
att se fi lmer som 
jag sett förut.
Kopplar av 
med: God klas-
sisk litteratur, 
opera och lång-
promenader 
med min riesen-
schnauzer.
Bor: I Uppsala 
sedan slutet av 
1970-talet.

MÖTE MED
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föra blir också dyrt och ineffektivt. 
Dessutom blir vi ofta olyckliga och 
stressade på köpet, och patienterna, 
ja, de blir inte heller friskare.

Kärnuppdraget är ju ”att vårda 
och främja hälsa, att förebygga sjuk-
dom, bota sjuka, lindra plågor och 
aldrig skada”.

– Fackliga frågor är viktiga, men 
de ska skötas av Läkarförbundet 
och patientföreningarna bevakar 
sina intressen. Den enskilt viktigaste 
uppgiften för läkare, med Läkare-
sällskapet i spetsen, är att värna den 
medicinska kunskapsutvecklingen 
och forskningen, och därmed konti-
nuerligt förbättra för patienter.

Det kan bli tjatigt att ta upp Macchi-
arini-skandalen ännu en gång, men 
eftersom Britt Skogseid lever klinisk 
forskning i sin vardag, är det intres-
sant att höra hennes uppfattning om 
följdeffekterna för klinisk forskning.

Britt Skogseid menar att vilka reg-
ler vi än sätter upp, kommer det att 
dyka upp nya Macchiarinis. 

– Nya försök till regelverk med 

för professionen
SLS:

”Här sätter man 
medicin, ’lege 
artis’ och veten-
skap högst, före 
allt annat.”
Britt Skogseid

”Det fi nns alltid krafter 
utifrån som försöker styra upp 
forskar världen – eller hälso- 
och sjukvården, för den delen.”
Britt Skogseid, vice ordförande SLS
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Från vänster i bild:

•   Professor Mats Ulfendahl, KI, Stockholm,
Ordförande i Delegationen för forskning

•  Professor Britt Skogseid, Akademiska
sjukhuset, Uppsala, Vice ordförande

•  Verksamhetschef Patrick E Vigren, 
Linköping, Ledamot

•  Distriktsläkare Ingmarie Skoglund,
Sahlgrenska akademien, Göteborg, Ledamot

•  Professor Stefan Lindgren,
Skånes universitetssjukhus, Malmö, Ordförande

•  Mia Engström, ordförande SLS Kandidat- 
och underläkarförening,  Adjungerad ledamot

•  Universitetslektor/Överläkare
Karl Franklin, Norrlands universitetssjukhus, 
Umeå,  Vetenskaplig sekreterare 

•  ST-läkare pediatrik Karl Sallin, 
Astrid Lindgrens barnsjukhus, Stockholm,
Ledamot

•  ST-läkare anestesi, Märit Halmin
Danderyds sjukhus, Stockholm, Ledamot

•  Professor Torbjörn Ledin,
Universitetssjuk huset Linköping 
Ordförande i Delegationen för utbildning

•  Professor Mikael Sandlund, Umeå universitet, 
Ordförande i Delegationen för medicinsk etik

•  Professor Patrik Danielson, Umeå universitet,
Ledamot

•  Professor Bo Runeson, S:t Görans sjukhus/KI, 
Stockholm, Ledamot

•  Professor Christina Bergh, Sahlgrenska 
Akademin, Göteborg, Ledamot

både hängslen och livrem kommer 
inte att ändra på det. Men det fi nns 
en del att lära av själva hanteringen. 
Vi kan inte ha en miljö på våra uni-
versitetssjukhus och universitet som 
präglas av en tystnadskultur. Vi 
behöver snarare uppmuntra runda 
bordets princip, där olika röster, in-
fallsvinklar och kunskap kommer till 
tals – utan hierarkisk ordning. 

– Det fi nns alltid krafter utifrån 
som försöker styra upp forskarvärl-
den – eller hälso- och sjukvården, för 
den delen. Det är en ledarskapsfråga 
att hålla undan dessa krafter.

Har man kunskap som sitt absoluta 
axiom, då minskar möjligheterna att 
manipulera, menar Britt Skogseid. 
Det goda argumentet får vara vin-
nare. 

– Svenska Läkaresällskapet ska 
värna den viktiga seminariekulturen. 

Vilka önskemål har du för Svenska 
Läkaresällskapet framöver?

– Jag vill gärna se en mer fram-
trädande roll i samhället för Svenska 
Läkaresällskapet. Att vi är remissin-
stans är väldigt viktigt. Men det är 
av högsta prioritet att vi står stadigt 
på våra grundpelare.

– Och även om jag inte har en 
lösning på det, blir jag olycklig när 
jag hör att inte fl er läkare är med i 
Svenska Läkaresällskapet. Jag tror 
och vill att SLS även framgent ska 
vara en bastion för medicinsk kun-
skap, säger Britt Skogseid.  ■

SLS styrelse
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– Jag är relativt aktiv på Twitter 
och använder FOAM (Free open ac-
cess medical education, ett samlings-
begrepp för fritt tillgängliga medi-
cinska kunskapskällor på nätet), för 
fortbildning, och är medveten om 
att det ibland fl orerar frågor som tan-
gerar gränsen för vad jag anser vara 
okej. Detta gäller främst kollegor i 
utlandet och är inget jag stött på i 
Sverige, säger Julia Sheffi eld, en av 
de tillfrågade.

Vi frågade bland annat: 
Tycker du att det fi nns en uppfatt-
ning att läkares trovärdighet hänger 
på hur de presenterar sig på sociala 
medier?

Här skiljer sig meningarna något åt, 
vissa har blivit ifrågasatta. 

Julia Sheffi eld är en av dem som 

P3 hade även ett inslag där läkarstu-
denter kommenterade råden. 

Unga kollegor har tillfrågats om sina 
åsikter när det gäller läkares beteen-
de på sociala medier. Sammantaget 
håller alla med om att man inte dis-
kuterar patientfall öppet på sociala 
medier. 

Något som däremot efterfrågas av 
fl era är slutna plattformar där man i 
utbildningssyfte diskuterar patient-
fall utifrån diagnos eller symtom.  

016 presenterade Svenska 
Läkaresällskapet tillsam-
mans med Sveriges Lä-
karförbund uppdaterade 
råd i ett etikuttalande om 

användande av sociala medier. 
Etikuttalandet kommenterades i 

Läkartidningen nr 21 2016 med be-
toning på bibehållen trovärdighet som 
läkare, att tystnadsplikten alltid kom-
mer före yttrandefriheten och att man 
även med patientens samtycke ej bör 
publicera uppgifter om patienten. SR 

SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING

Patientintresset ska väga tyngst. Läkaresällskapet och Läkarförbundet avråder därför läkare från att röja även avidentifi erade 
patientuppgifter i sociala medier. Även vid informerat samtycke avråds från att publicera uppgifter om patienter.

Var går gränsen?
Sociala medier skiljer sig från massmedier genom att 
innehållet produceras av användarna. Hur ska vi som 
läkare och användare förhålla oss till detta?

Text Sara El Gharbi Foto iStockphoto & Colourbox

2

UNGA LÄKARE

Läkaresällskapet 
och Läkarförbun-
det har uppdate-
rat sina riktlinjer 
om sociala 
medier. 

Läs mer på 
www.sls.se

UPPDATERADE 
RIKTLINJER



Läkarstudenter vid KI samt Uppsala och Lunds universitet, som forskar parallellt 

med studierna och av den anledningen är i behov av ekonomiskt stöd kan söka  

bidrag från Svenska Läkaresällskapet. Stipendiet delas ut max en gång per sökande. 

Mer information lämnas av Eva Kenne, eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87.

Välkommen med din ansökan senast den 15 januari! 

För läkarstudenter vid Karolinska Institutet samt Uppsala och Lunds universitet

HENNERLÖFSKA FONDENLäkarnas oberoende 
vetenskapliga och 

professionella organisation 
för förbättrad hälsa och 

sjukvård i samhället.

Svenska Läkaresällskapet
Box 738

101 35 Stockholm
www.sls.se

”Efter det här kan du inte bli någon högt uppsatt politiker 
eller chef i alla fall!” Det brukar många av mina läkarvänner 
skämtsamt säga till varandra apropå innehåll på sociala 
medier som delas i vänkretsar. 

Vänner som inte är läkare brukar prata om att en läkares 
trovärdighet i deras ögon skulle minska om de fi ck se en bild på 

någon de vet är läkare 
som gjorde något lite 
galet. När jag frågar om 
personens kredibilitet 
skulle ifrågasättas på 
samma sätt om det inte 
var en läkare, säger de 
genast nej. Utan att 
tveka. På frågan varför 
det är så svarar de: ”De 
har ju inte ansvar för 
liv, man förväntar sig 

att de bara är vanliga personer”. Jag blir varje gång smått irri-
terad. Varför är det så? Har vi mist rätten att roa oss privat på 
samma sätt som de utanför vår profession? Är fritiden inte av-
skild från arbetet? Uttrycker jag mig aldrig som privatperson? 
Det är nära att en kvävande känsla kryper sig på. 

Visst förstår jag att det är svårbalanserat och att riktlinjer 
behövs för hur man ska förhålla sig professionellt när man 
talar i egenskap av yrkesutövare, men privat vill jag ändå tro 
att den förnuftiga människan med sunda värderingar, som jag 

vet att jag är, kan få slappna av och vara lite 
galen. Även på sociala medier.

Svårbalanserat 
bestämt hävdar att det inte ska spela 
någon som helst roll. 

– Jag skiljer på läkaren Julia och 
personen Julia. Jag tycker inte man 
kan kräva mer av vissa privatperso-
ner än andra baserat på yrke, men jag 
har nog varit ganska besparad sådana 
åsikter från annat håll. 

Ett annat problem med sociala me-
dier är att man som läkare privat kan 
bli kontaktad av sina patienter eller 
deras anhöriga. De fl esta av de tillfrå-
gade skulle överväga att byta namn 
på exempelvis Facebook, om de rå-
kade ut för detta. Frågan är vilka 
konsekvenser detta får för identiteten 
som läkare och privatperson.

Rekommendationen från Läkaresäll-
skapet och Läkarförbundet är i dag 
att läkare inte ska skriva om patienter 
på sociala medier, inte ens om patien-
ten har gett sitt medgivande. 

Julia Sheffi eld håller med:
– Jag tycker det är en rimlig stånd-

punkt även om patienten sagt att det 
är okej. Man vet aldrig vilken sprid-
ning saker får och har man väl lagt upp 
något är det för sent att ångra sig, även 
från patienthåll. 

Sammanfattningsvis kan man säga 
att de unga kollegorna tycker att 
riktlinjerna går i linje med det för-
hållningssätt de tillämpar. Det som 
efterfrågas är slutna plattformar för 
diskussion och utbyte av erfarenhe-
ter i utbildningssyfte. Är detta något 
som kan utvecklas med tiden?  ■

Sara El Gharbi, redaktör 
SLS Kandidat- och underläkarförening

JULIA
SHEFFIELD, 
underläkare 
på Karolinska 
Universitets-
sjukhuset i Solna 
och ordförande i 
SwesemJr. Aktiv 
twittrare som 
värnar om pa-
tientintegriteten. 

v
g
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”Har vi mist 
rätten att roa 
oss privat på 
samma sätt som 
de utanför vår 
profession?”

Rättelse: I förra numret saknades namnet på en av författarna till artikeln 
om nyutexaminerade läkare från Örebro universitet. Medförfattare var 
Carolina Nordmark. 
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et började som ett 
samtal i fi karummet 
och slutade med en 
helt förändrad rond. 

Valdemar Erling, över-
läkare vid Medicinkliniken på Kung-
älvs sjukhus, berättade under kon-
gressen Framtidens specialist läkare 
om klinikens nya rondsystem som 
väckt intresse både nationellt och in-
ternationellt. 

– I det gamla sättet att ronda har vi 
i slutenvården gett patienten sämsta 
tänkbara möjlighet för livets vikti-
gaste samtal. Att stå och prata med 
patienter som ligger i en säng i en 
öppen sal känns inte bra. Jag valde 
att läsa medicin just för mötet med 
patienten, säger han.

En stor risk är att patienten försvin-
ner ut ur fokus och att vårdperso-
nalen sköter diskussionen fritt från-
kopplat patienten, menar Valdemar 
Erling. Allt sammantaget ledde till 
att personalen på medicinkliniken i 
Kungälv beslutade sig för att ändra 
ronden. Det var dags att fl ytta ut pa-
tienten ur fl erbäddsrummet.

D
– Det var mer jobb än att bara 

möblera om. Det är inte enbart kul-
turen som ska förändras, det krävs 
också en medvetenhet kring historien 
och varför ronden ser ut som den gör 
i dag, säger Valdemar Erling.

Så låt oss blicka bakåt på läkarrol-
len. På Aristoteles tid trodde man 
att det fanns fyra kroppsvätskor och 
att en obalans mellan dem orsakade 
sjukdom. Läkarens uppgift var att 
tänka ut vad i balansen det var som 
var fel och de träffade patienten fl era 
gånger. Resultatet blev ofta åderlåt-
ning. Men i mitten av 1800-talet 
ändrades synen och fokus hamnade 
nu på den avvikande cellen. Det var 
i den man skulle fi nna sjukdomen. 
Synsättet blev allt mer empiriskt. 

– Då följde en medicinsk explo sion. 
Röntgen, labbprover, mikroskop, 
steto skop – många nya uppfi nningar 
hjälpte läkaren att ställa diagnos, säger 
Valdemar Erling. 

Sjukhusen som kom till under 
denna tid byggdes främst för att ta 
hand om diagnoser. Patienternas 
sjukdomsberättelser och upplevelser 

hamnade i bakgrunden på de allt 
större och större sjukhusen.

– När man tittar på många av våra 
sjukhus, kan man se att de är inspi-
rerade av industrialismen och de fa-
briker som då växte fram. 

Och här någonstans dyker ronden 
upp. Den var doktorns domän, och 
han – för det var oftast män – arbeta-

de inte på sjukhuset. Han kom bara 
för att studera patienterna. Den be-
römde franske läkaren Charcot hade 
med sig många läkare som ville lära 
sig på ronden.

Patienten var mer ett objekt. Det 
positiva på den här tiden var att lä-
karna tränade sin kliniska blick. 

– Skickligheten låg i att ställa 

Lagd patient ligger?

Svenska läkare tillbringar minst tid med sina patienter, i hela Europa. 
Valdemar Erling, överläkare på medicinkliniken vid Kungälvs sjukhus, 
menar att det fi nns system på sjukhusen som verkligen inte gynnar 
samtalet med patienten. Ronden, till exempel. 

Text & foto Tove Smeds 

”Den gamla 
ronden håller 
på att monteras 
ned.”
Valdemar Erling

Så här går ”andra ronden” till
Från inskrivning till journalanteckning

När patienterna skrivs in vid medicinkliniken på Kungälvs sjukhus, får
de information om hur den nya ronden fungerar. På morgnarna samlas 
alla i vårdteamet för en morgonavstämning, där man samtalar om alla 
patienter som är inskrivna. En planeringstavla med olika färgkoder 
används: röda magneter för akuta och nya inskrivningar, gula för ny be-

dömning efter provsvar och undersökning, blåa för dem som är i väntan
på exempelvis boende och gröna för de som planeras skrivas ut. 
Tillsammans bestämmer man vilka patienter som ska hämtas till rum-
met för rondning, och när detta passar rent tidsmässigt. Såväl under-
sköterskor, sköterskor och läkare närvarar under ronden. I dag sitter 

I HUSET
ANDRA RONDEN

VALDEMAR
ERLING
”Det är egentli-
gen rätt förvå-
nande att ronden 
ser ut som den 
gör i dag. Den 
uppfyller inte 
sekretesslagen, 
som värnar pa-
tientens integri-
tet. Men allt för 
ofta inom vården 
är snabbhet 
värdet över alla 
andra. Vi mäter 
tid till läkare, 
men aldrig tid 
med patient.”
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diagnos, inte i att behandla. Vi har 
tappat lite grann av den här kliniska 
blicken i dag. Men den måste sättas i 
relation till patienternas berättelse för 
att rätt diagnos ska ställas och för att 
patienten ska kunna handskas med 
sin sjukdom. 

I dag är patienten mer delaktig och 
vi talar om en personcentrerad vård. 
Men trots att vi ändrat mycket i sät-
tet att behandla patienter, hänger den 
gamla ronden kvar. 

– Vi har numera ett större behov 
av att interagera med den som vår-
das. Med det gamla sättet att ronda 
var jag frustrerad över att samtalen 
inte blev bra. Patienterna frågade sa-
ker jag inte kunde svara på eftersom 
andra lyssnade. 

Att träffa vårdteamet i avskildhet 
ger patienten möjlighet att uttrycka 
sig ordentligt.

– Patientens integritet varit något 
av det viktigaste i utvecklandet av 
andra ronden. För att ge personcen-
trerad vård måste man ge plats för 
samtalet, något som blir svårare i den 
allt snabbare vården. När vi gör detta 
tillsammans, undersköterska, sköter-
ska, underläkare och läkare, kommer 
det fram mer information och vi alla 
hör samma sak. 

Valdemar Erling menar att sängens 
funktion i sjukvården i dag kan ifrå-
gasättas. 

– En patient på en endokrin avdel-
ning blev hämtad i matsalen för att 
det var dags för ronden och då behö-

Empati. Fundersamhet. Närvaro. Blottad maktlöshet. Sir Luke Fildes fi ck i uppdrag att rita en tavla till en utställning. Han hade mist sin 
son Philip julen fyra år dessförinnan, på julafton av alla dagar. I tavlan berättar han inte bara om smärtan och sorgen, utan även om läkaren som 
genom sitt sätt att vara fått Luke att ta sig igenom tragedin.

Relaterat!
Se ”andra ronden” på Youtube
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Med det nya 
sättet att 
ronda får man 
en bättre klinisk 
bedömning efter-
som patienterna 
kommer gående 
in i rummet. 

alla på samma expedition, vilket gör kommunikationen inom vårdteamet 
smidigare. Istället för att både läkare och sjuksköterskor gör anteck-
ningar på olika ställen i journalsystemet, görs en gemensam anteckning 
efter rondsamtalet. Läkaren skriver vad som sagts, och sköterskan och 
undersköterskan kan tillägga information om omvårdnaden.

ver man ligga i sängen. Hon förstod 
inte varför, hon hade ju inte en sjuk-
dom som gjorde henne sängliggande. 
Hippokrates sa att det är viktigare att 
veta vilken människa man har fram-
för sig än vilken sjukdom människan 
har. 

Nu återstår att studera vad för resul-
tat det här sättet att ronda medför. 
Hittills har man tittat på hur läkarna 
upplevt förändringen. Resultaten vi-
sar att de ser kvalitativa vinster med 
det nya arbetssättet. Däremot är Val-
demar Erling tveksam till om det här 
sättet att ronda fungerar i all sluten-
vård. Men en sak är han säker på:

– Den gamla ronden håller på att 
monteras ned. Vad som kommer sedan 
vet jag inte, men det skapas nu. ■

DEN KLINISKA 
BLICKEN

Eftersom intresset varit så stort för hur man nu rondar på 
medicinkliniken vid Kungälvs sjukhus, har man tagit fram en 
Youtube-fi lm: ”Andra ronden – personcentrerad rond på en 
medicinavdelning”.

Si
r 

Lu
ke

 F
ild

es
/T

at
e,

 L
on

do
n 

20
14



– När det uppstår värdekonfl ikter och du inte 
vet vad du ska göra, då är du inte hjälpt av rando-
miserade studier. Vi måste istället stå ut med att 
det ibland handlar om att hitta den minst dåliga 
lösningen – och det kan vara svårt”, sade Mikael 
Sandlund, ordförande i delegationen för medicinsk 
etik, när han föreläste på kongressen Framtidens 
specialistläkare. 

– Alla kan inte bli överens, men vi kan sträva 
efter att alla argument och värderingar ska kunna 
luftas och prövas i respektfull anda. Men att ljuset 
plötsligt faller över oss och alla etiska frågor blir 
klara och entydiga – det kommer inte att hända.

Fallgropar i det etiska samtalet är att inte ge sig 
tid, att inte kommunicera och att gruppbildningar 
uppstår där professioner ställs mot varandra. 

– Sedan kan en del använda hierarki för att slip-
pa säga vad de tycker. Det skapar också problem, 
menade Mikael Sandlund. 

Alla dessa etiska dilemman
Mikael Sandlund, ordförande etikdelega-
tionen, om etik, mångfald och jämlikhet.

Kritiskt tänkande
Att väcka intresse hos ST-läkare för forskning är 
viktigt. Men blir de vassare läkare om de forskar?

isst, en forskande läkare 
får en förståelse för hur 

kunskap växer fram och 
träning i att kritiskt läsa 

vetenskapliga artiklar. Så 
verksamheten blir bättre av att lä-
karna forskar, men individen måste 
inte nödvändigtvis vara sämre läkare 
för att hen inte forskar.  

– Vi har stora kunskapsluckor 
inom medicinen. Det är när det inte 
fi nns ett bra vetenskapligt underlag 
som man får lita på beprövad erfaren-
het, och revidera den i takt med att 
forskningen går framåt, sade Stefan 
Lindgren, ordförande SLS. 

– Kritiskt tänkande måste tränas 
hela tiden, sade Bo Ahrén, vicerektor 

vid Lunds universitet. Han refererade 
till en artikel i Lancet från i våras där 
chefredaktören menade att 50 procent 
av det som publiceras inte håller.

Emma Spak, ordförande SYLF, gav 
råd till de som vill forska:

– Det är viktigt att komma in i 
en miljö som har bra forskningsetik. 
Det är klart att det är svårt när man 
hamnar i ett projekt som redan pågått 
i 15 år, men det borde ligga i forskar-
gruppens intresse. Är det högt i tak, 
eller tystnadskultur? Våga ifrågasätt, 
även som ung forskare. Och känner 
du att det inte funkar eller att det inte 
känns bra – ta dig därifrån. Vi måste 
bli bättre på att våga fl ytta på oss, sade 
Emma Spak.  ■

Text & Foto Tove Smeds

V

Från vänster: Ola Björgell, Stefan Lindgren, Kjell Asplund, Emma Spak, Bo Ahrén och Elisabet 
Londos diskuterade forskningens etik, god vetenskap och moral under Framtidens specialistläkare.

SLS medverkade vid kongres-
sen Framtidens Specialistläkare.

I HUSET
SMÅTT & GOTT FRÅN FSL

EMMA SPAK
”Forskning, både 
i industri och 
akademi, måste 
tåla dagens ljus.”

– Absolut. Vi bör inte hålla 
inne med den kunskap vi har om 
levnadsvanornas påverkan på 
hälsan. Om du kan verifi era var-
för du skriver din insändare med 
medicinsk evidens – då är det 
inte politiskt längre, svarade Åsa 
Wetterqvist, SLS delegation för 
prevention, på frågan om huru-
vida läkare kan skriva insändare 
mot rökning.

Det är inte bara barn som 
har nytta av att leka. Vi vuxna 
behöver ta arbetsglädjen på all-
var – och leka lite mer, menade 
Samuel West som forskar på ar-
betsglädje vid Lunds universitet. 

– Lek ska inte tjäna ett på 
förhand uppnått syfte. Dess 
fördel är innovation och den 
främjar kreativitet, säger han. 

FÅR LEKFULLA 
LÄKARE FRISKARE 
PATIENTER?

Kan läkare uttala sig i 
levnadsvanefrågor som 
gränsar till det politiska?

Samuel West, psykolog, 
menar att vi borde ta 
leken på fullaste allvar.

HALLÅ LÄKARE 
– ENGAGERA DIG!
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STEFAN 
LINDGREN
Ordförande 
Svenska 
Läkaresällskapet

SLS samlar aktörer inom hälso- och sjukvårdsområdet till ny mötesarena

en svenska hälso- och 
sjukvården måste fort-
sätta utvecklas om vi 
ska klara framtidens ut-

maningar. En avgörande 
faktor för ett positivt förändringsarbete 
är att läkarkårens kunskaper och driv-
krafter tas tillvara. SLS har en unik roll 
som oberoende länk mellan den medi-
cinska professionen och andra aktörer 
inom hälso- och sjukvårdsområdet. 

Denna länk menar vi bör stärkas. 
Ett viktigt bidrag är att SLS arran-
gerar mötesarenan Framtidens Medi-
cin & Hälsa i november 2017. Mötet 
är en vidareutveckling av Medicinska 
riksstämman och syftar till att samla 
läkare, men även andra professioner, 
politiker, myndigheter och industrin 
kring vårdens framtidsfrågor. 

Hälso- och sjukvården genomgår stora 
och snabba förändringar. Nya terapier 
utvecklas ständigt och tänjer gränserna 
för vad som går att behandla. Gapet 
mellan ambitioner, möjligheter och 
verklighetens begränsade resurser blir 
allt större – vilket skapar frustration 
hos både sjukvårdspersonal och pa-
tienter. Vi har identifi erat fem särskilt 
angelägna utvecklingsområden: 

• Systemperspektivet. I dag saknas 
ofta ett helhetsperspektiv i sjukvår-
den. Verksamhetens olika delar måste 
integreras bättre kring patienter med 

Framtidens Medicin & Hälsa

ocochh snsnababbaba fföröränändrdriningagarr. NNyaya ttererapapieierr 
utvecklas ständigt och tänjer gränserna 
för vad som går att behandla. Gapet
mellan ambitioner, möjligheter och 
verklighetens begränsade resurser blir 
allt större – vilket skapar frustration
hos både sjukvårdspersonal och pa-
tienter. Vi har identifi erat fem särskilt
angelägna utvecklingsområden: 

• Systemperspektivet. I dag saknas 
ofta ett helhetsperspektiv i sjukvår-
den. Verksamhetens olika delar måste 
integreras bättre kring patienter med

Den 14–15 november 2017 inviger SLS Framtidens 
Medicin & Hälsa – den nya arenan för möten och samtal 
om hälso- och sjukvårdens utveckling.

Text Stefan Lindgren Foto Colourbox & Samuel Unéus (porträtt)

D
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komplexa behov och patientfl ödena 
effektiviseras. Vi behöver också er-
sättningssystem som ger utrymme för 
självständigt professionellt tänkande 
och premierar ett etiskt förhållnings-
sätt, kvalitet och kontinuitet i vården, 
liksom hälsofrämjande aktiviteter. 
Den första linjens sjukvård måste stär-
kas och utvecklas. 

• Det globala perspektivet. Den 
svenska hälso- och sjukvården är 
ingen isolerad ö. Global hälsa berör 
oss alla. Världen är numera en del 
av Sverige och Sverige är en del av 
världen. Infektionssjukdomar, mig-
ration, klimatförändringar, våld och 
konfl ikter känner inga gränser och 
har en direkt, eller indirekt påver-
kan på hälsoutvecklingen. Trots att 
globala hälsofrågor borde vara högt 
prioriterade, är kunskapen och med-
vetenheten om frågorna begränsade. 
Patienter, studenter och hälso- och 
sjukvårdspersonal rör sig i dag över 
alla gränser. Sjukvårdssystemet i 
Sverige måste därför byggas integre-
rat med omvärlden för att underlätta 
rörelse och samverkan.
 
• Kunskapsutvecklingen. Sjukvården 
måste bli mer evidensbaserad och 
kostnadseffektiv. Forskning, utbild-
ning och utveckling (FoUU) kan i 
betydligt högre utsträckning inte-
greras i verksamheten och bidra till 

utveckling av hälso- och sjukvården. 
Ansvaret för att skapa kunskap uti-
från praktikens behov bör införlivas 
i universitetssjukvårdens uppdrag. 
Det kräver att vi ser universitetssjuk-
vården mer som en funktion och nav 
för kunskapsutvecklingen, än som 
byggnader, kliniker eller geografi ska 
lokalisationer. 

• Läkares livslånga lärande. Ingen 
patient ska behöva möta en läkare som 
inte är uppdaterad på de senaste riktlin-
jerna och vetenskapliga rönen. Dess-
värre är läkarnas fortbildning mycket 
eftersatt. Sjukvårdens produktionskul-
tur måste ersättas med ett investerings-
perspektiv, där personalens kompetens-
utveckling är en lika given komponent 
som de sjukvårdande aktiviteterna i sig. 

• Hälsan i befolkningen. Vi måste få 
ett starkare fokus på folkhälsan och 
det förebyggande hälsoarbetet, inte 
minst bland socioekonomiskt svaga 
grupper. Avgörande faktorer för män-
niskors hälsa ligger ofta utanför det 
traditionella medicinska området. 
Det handlar om vad vi äter, hur vi bor 
och våra livsvanor i övrigt. Men även 
sjukvården har självklart betydelse när 
det gäller att stimulera sunda levnads-
vanor och bidra med kunskap. 

Svenska Läkaresällskapet kommer att 
verka för politisk handlingskraft inom 
dessa områden de närmaste åren, och 
vi kommer också att jobba hårt för att 
läkarkåren blir en resurs i utformandet 
av de reformer som kommer att krävas. 
Att läkares och andra vårdprofessioners 
kunskaper och drivkrafter tas tillvara 
menar vi är avgörande för att sjukvår-
den ska utvecklas åt rätt håll.  ■



Angelägen 
tisdagssammankomst

scar Simonson, en 
av de fyra personer 
som anmälde luft-
strupstrans planta tio-

nerna som oredlighet 
i forskning, berättade hur de först 
försökte informera såväl KI som KS. 

Tillsammans sammanställde de 
ett omfattande dokument när de såg 
att det som publicerats i de veten-
skapliga artiklar de själva var med-
författare till, inte stämde. Däri be-
skrev de hur bilder manipulerats, hur 
den kliniska situationen kraftigt för-
skönats och att det inte fanns etiskt 
tillstånd eller godkännande från Lä-
kemedelsverket. 

– Vi trodde att det skulle börja 
hända saker. Det gjorde det inte. Inte 
förrän New York Times publicerade 
en artikel om diskrepans rörande 
Paolo Macchiarinis arbeten.

I stället fi ck visselblåsarna det hett 
om öronen. 

– Vi fi ck veta att vi skulle bli upp-
sagda på bas av journalintrång, trots 
att vi haft etikansökan, ett klinikans-
var och tillstånd från alla patienterna 
utom en. Och vi får under den här ti-

Många följde tisdagsdebatten om Macchiarini-fallet på SLS nu i oktober. Medverkade 
gjorde visselblåsaren Oscar Simonson, utredaren Kjell Asplund, patientsäkerhets-
ansvarig Nina Nelson Follin, KS, och Karl Franklin, vetenskaplig sekreterare, SLS.

Text Tove Smeds Foto Colourbox

O
den anonyma anmälningar från per-
soner som inte ens existerar i Sverige. 

– Sedan ska man komma ihåg att 
det görs mycket bra, gedigen forsk-
ning både på KI och KS, och det 
är olyckligt om detta inte kommer 
fram. Det fi nns otroligt många bra 
läkare, sjuksköterskor och underskö-
terskor som gjort sitt yttersta för att 
hjälpa de drabbade patienterna. 

Oscar Simonson menar att man 
måste se över dagens situation att 
universiteten ska utreda sig själva.

– Det är inte hållbart. Sedan tycker 
vi att det ska vara sekretess under ut-
redningsperioden, både för den som 
anmäler och för dem som anmäls. 
Slutligen bör man fundera över om 
inte chefl äkarorganisationen ska vara 
fristående från sjukhusledningen. 

Om att visselblåsa sade han:
– Det är omöjligt att göra det själv. 

Vi var fyra, och det har varit tufft.
Kjell Asplund, som utrett skanda-

len på uppdrag av Karolinska Sjuk-
huset, berättade vad de kommit fram 
till och poängterade kontinuitetspro-
blemen som uppstod:

– Macchiarini var anställd på en 
klinik, verksam på en annan – och 
detta ledde till oklara ansvarsför-
hållanden. Han skulle stå för sak-
kunskapen i de väldigt avancerade 
ingrepp som genomfördes, men när 
komplikationer inträdde fanns den 
kunskapen inte på plats. Här brister 
patient–läkarkontinuiteten.  

Han betonade också faran i att, som 
sjukhuset gjorde, åberopa ”compas-
sionate use” som skäl för transplan-
tationerna.

– Det sänder en felaktig signal till 
medarbetarna att det är ok att kring-
gå de regler som gäller för forsk-
ningsetisk prövning. 

Han betonade att det fi nns en 
brist i kunskapen om regelverken vid 
gränslandet mellan vård och forsk-
ning, men att det inte är unikt för 
just Karolinska Sjukhuset.

– Det måste fi nnas djärv och in-
novativ forskning. Ett universitet som 
Karolinska Institutet måste kunna ta 
risker, även forskningsfi nansiärerna 
måste ta risker. Men det får aldrig 
vara patienterna som tar de riskerna, 
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OSCAR 
SIMONSON 
”En stor del 
av skandalens 
magnitud hade 
kunnat undvikas 
om man agerat 
korrekt i början. 
Sedan ska vi 
komma ihåg 
att det fi nns 
otroligt många 
bra läkare, sjuk-
sköterskor och 
undersköterskor 
som gjorde 
sitt yttersta 
för att hjälpa 
de drabbade 
patienterna.”

Skärmdumpar 
från www.dagensmedicin.se, 

2016-09-16, och 
www.dn.se, 2016-02-03.
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vilket de i hög grad fi ck göra här. 
Ansvaret vid medförfattarskap till 

vetenskapliga artiklar diskuterades.
– Jag ser det som att man har an-

svar både för manuskriptet när det 
publiceras och om det upptäcks att 
något är fel efteråt. För de fl esta sa-
kerna upptäcks efteråt. Det behöver 
inte vara som just i det här fallet, det 
kanske är en maskin som är dåligt 
kalibrerad. Då ska det fi nnas en möj-
lighet att ta ansvar för det som publi-
cerats, menade Oscar Simonson.

– Undersök om det fi nns etiskt 
tillstånd. Det kan vara svårt att kolla 
upp rådata; när man inte varit be-
handlande läkare har man inte till-
gång till journalen.

Kjell Asplund slog fast att även om 
det är opererande kirurg som har 
ansvaret, är det alltid verksamhets-
chefen som har yttersta ansvaret för 
patientsäkerheten. 

– Och håller man tyst som delta-
gare i multidisciplinära konferenser, 
har man inte ett formellt ansvar. 
Men ett moraliskt, sade Kjell Asp-
lund. Han reagerar också på att det 
nu är en form av ”grupptänkande” 
om rapporten han arbetat med:

– Man får bara tycka att den är 
bra. Det är djupt oroande.

Nina Nelson Follin tillträde som 
chefl äkare på KS våren 2015 och är 
patient- och säkerhetsdirektör på 
sjukhuset. Hon berättade om de ak-
tiviteter och projekt som nu initierats 
som respons på utredningsrapporter-
na. Bland annat arbetar man med att 
förtydliga chefl äkaruppdraget:

– Integritet är kärnan för att kun-
na utöva detta uppdrag. Det är också 
viktigt att poängtera vad en chefl ä-
kare inte ska göra. Sjukhuset arbetar 
med att stötta den personal som nu 
jobbar vidare. Det pågår en sorgepro-
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”Visselblåsarna riskerade jobb och karriär”
Bosse Lindquist, tv-producent, om visselblåsarna

”Det var uppenbart att någonstans var något väldigt fel, fyra läkare som 
riskerade jobb och karriär”, sade Bosse Lindquist om varför han bör-
jade göra dokumentären om Macchiarini. Han medverkade under kon-
gressen Framtidens Specialistläkare, där han fi ck Friska sjukvårdspriset. 
”Det är en ruskig och häpnadsväckande historia, men också hoppfull. 

Den visar att det fi nns många bra läkare som är samvetsgranna, kritis-
ka och som vågar ta risker. De lade ned enorm tid för att världen skulle
se vad som hände, och för att rädda vetenskapen och ge upprättelse
till patienterna. De gjorde det rätta, de pratade med sina chefer och
även högre upp i strukturen. De gjorde enligt boken.”

NINA NELSON 
FOLLIN, KS 
”Kreativitet 
hämmas inte 
av regelverk. 
Tvärtom. Tydliga 
rutiner, regelverk 
och uppföljning 
av verksamheten 
ger en bra bas 
att vara kreativ 
utifrån.” 

cess på sjukhuset. Det som har hänt 
är förfärligt och det upptar många 
medarbetares dagliga värv. Vi måste 
förvalta utredningens resultat och de 
förbättringar som vidtas väl. 

– Det tar tid att vrida och vända på 
saker och ting. Och det måste det få 
göra. Men vi duckar inte för det som  
behöver göras mer skyndsamt. 

– Något av det svåraste att förändra 
är kulturer och att få etiken till att bli 
en del av luften vi andas. Arbetet med 
att förändra kultur handlar bland an-
nat om att göra det rätt att göra rätt, 
att ha rådande regelverk på plats, att 
följa upp hur det går för patienter och 
närstående, att göra patienterna del-
aktiga på alla nivåer och att ha kända 
och transparenta system.  ■

Visselblåsare i motvind. ”Vi trodde att det skulle börja hända saker. Det gjorde det inte”, konstaterade Oscar Simonson och gav rådet till framtida 
visselblåsare: ”Det är omöjligt att vara själv. Vi var fyra, och det har ändå varit tufft”.

”Det måste fi nnas djärv 
och innovativ forskning ... 
men det får aldrig vara 
patienterna som 
tar riskerna.”
Kjell Asplund
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är vår son fi ck cancer var han två och ett halvt år. 
Med behandlingen kom många och långa sjukhus-

vistelser. Ibland undrade vi vad som var hemma för 
honom – vår tvåa i stan eller barnonkologen på Östra 
Sjukhuset. En liten blå ryggsäck utgjorde vårt ständiga 
bagage på turerna fram och tillbaka till sjukhuset. Väs-
kan var fylld med noggrant utvalda trätåg i glada färger. 
Tågen var alltid med. De fi ck följa med upp till opera-
tionsavdelningen och stannade kvar hos vår son när han 
sövts. De kunde få en syrgasgrimma att kännas mindre 
obehaglig och ett sprutstick att göra mindre ont. 

Sjukhuspersonalen plockade snart upp hans tågintresse 
och använde det som en av fl era nycklar för att när-

ma sig vår son och bygga förtroende. Vi blev gång 
på gång imponerade över hur läkare, sjuksköter-
skor och barnskötare förstod ingångarna till vårt 
barn. Hur deras erfarenhet av barn och kän-
nedom om barns behov gick som en röd tråd 
genom deras arbete. I vår sons journal står det 

att han var förvånansvärt snabb på att rabbla 
alfabetet, att han älskade sushi och var liv-
rädd för sjukhusclownerna. Det fanns hela 
tiden ett tydligt fokus på honom som barn 
och som människa.

När det var dags för vår son att komma 
tillbaka till sociala sammanhang med 
jämnåriga barn, trodde vi att det skulle bli 
svårt för honom och att han skulle känna 
sig annorlunda. Vi oroade oss i onödan. 
Han hade inga som helst problem att 
relatera till en frisk tillvaro.

Den röda tråden gjorde vår sons till-
varo dräglig i allt det svåra som kom med 
cancern. Vårdpersonalens förmåga att 

underhålla även hans friska sidor var avgö-
rande. De förhöll sig till en liten person, inte 

till en diagnos. Det gjorde tillvaron med sjukdom mer 
mänsklig och förenklade helt säkert övergången till livet 
efter sjukdomen. 

I dag använder jag mina upplevelser från barncancervår-
den som drivkraft i mitt arbete med att förbättra förut-
sättningarna för unga vuxna cancerdrabbade. Det fi nns 
i dag ingen expertis på just deras förutsättningar, ingen 
personal som är utbildad för att möta just deras behov.

Behovet av att bevara det friska upphör inte för att 
17 blir till 18. Tågintresset har kanske ersatts av en 
fotbollsfascination och rabblandet av alfabetet blivit 
till sträckläsning av fantasyböcker. Helt säkert fi nns 
det fortfarande favoriträtter och funderingar, driv krafter 
och drömmar. Som kan användas som ingångar och 
förenkla övergångar. 

Vårdpersonal som vi har pratat med säger att de har 
svårt att skapa relation till unga vuxna cancerpatienter 
och att de upplever att de inte blir ”insläppta”. Vi tänker 
att det kan bero på att de inte har fått möjligheten att 
pröva rätt nycklar. Att vårdpersonalens fokus på diagnos 
och behandling ofta krockar med den unga vuxnas 
fokus på det friska och vardagliga.

Barnsjukvården visar att det är möjligt att lära sig om 
en målgrupps behov bortom behandling och medi-
cinska bedömningar. Det är inte enkelt och det kräver 
förståelse, kunskap och kontinuitet. De som har insik-
ten och förståelsen måste också vara de som möter mål-
gruppen och som utgör den röda tråden. Först då kan 
bemötandet verkligen anpassas och skapa en mer jämlik 
och långsiktig vård.

Den röda tråden

KRÖNIKA
AV TOVE LINDAHL GREVE

N

Tove Lindahl Greve
Verksamhetschef Ung Cancer

Vill förbättra för unga vuxna cancerberörda
Satsar på aktivitetskoordinator på sjukhus

Ung Cancer är en ideell organisation som arbetar med och för unga
vuxna mellan 16 och 30 år som har eller har haft cancer, eller som är 
närstående till någon som har eller har haft cancer. Ung Cancer skapar 
mötesplatser, informerar och debatterar för att förbättra villkoren för 
unga vuxna cancerberörda.

Ung Cancer fi nansierar en aktivitetskoordinator på Sahlgrenska Univer-
sitetssjukhuset i Göteborg. Tjänsten har tagits fram av Ung Cancer och 
har som syfte att förbättra sjukhusvistelsen och övergången mellan
livet på och utanför sjukhus för unga vuxna cancerpatienter.
Läs mer om Ung Cancers arbete på www.ungcancer.se
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Medicin  & Hälsa
STOCKHOLM 14-15 NOV 2017

Framtidens

Svenska Läkaresällskapet inviger den 14-15 november 2017 
”Framtidens Medicin & Hälsa” – den nya mötesplatsen
för hälso- och sjukvårdens utveckling. 

Under två dagar arrangeras vidareutbildning och fortbildning,  
debatter och seminarier kring hälso- och sjukvårdens  
viktigaste utmaningar inom forskning, utbildning, etik och 
kvalitet.

Kongressen vänder sig till läkare, studenter, andra vård- 
professioner, forskare, beslutsfattare, myndigheter,  
organisationer och näringsliv. 

Mer information uppdateras löpande på www.sls.se 

Framtidens Medicin & Hälsa 14-15 nov 2017 Stockholm

Extern 
kvalitetssäkring 
för hälso- och 

sjukvården

Utbildningsdagar för dig som jobbar med kliniska 
labora torie-, bild- eller funktionsundersökningar.

Box 977 • 751 09 Uppsala • 018-490 31 00 • www.equalis.se

•  Ekokardiografi , 
26 januari, 
Stockholm

•  Koagulation, 
16–17 febru-
ari, Arlanda

•  Hematologi, 
9–10 mars, 
Arlanda

•  Medicinsk 
mikrobiologi, 
14 mars, 
Stockholm

•  Läkemedel & 
toxikologi

•  Fysiologisk 
kärldiagnostik

•  Klinisk 
immunologi

•  Protein-
analyser

 Information 
om våra an-
vändarmöten 
uppdateras 
kontinuerligt på 
www.equalis.se
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För att öka allmänhetens kunskaper och förståelse 
i medicinska frågor startade Svenska Läkaresällskapet 
våren 2016 projektet Vård&Hälsa. Projektet består 
av magasinet Vård&Hälsa, som distribueras fem 
gånger per år i två år med Dagens Nyheter, sajten 
www.vårdochhälsa.se, och ett seminarium inför varje 
nytt magasin. Det första magasinet gavs ut i samband 
med Läkaresällskapets seminarier i Almedalen och 
handlade om levnadsvanor.

 
Det andra numret, om psykisk hälsa, utkom den 14 oktober. Dagen före 
arrangerades seminariet ”Ungas psykiska hälsa – när identitet, kärlek och 
hat uttrycks på sociala medier”. Ullakarin Nyberg, överläkare och psykiater 
vid Stockholms norra psykiatri, S:t Görans sjukhus, inledde med föredraget 
”När det gör ont att leva”. I panelsamtalet efteråt deltog Danuta Wasserman, 
professor och chef för Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av 
psykisk ohälsa, Ing-Marie Wieselgren, psykiater, överläkare och nationell sam-
ordnare för psykiatri vid SKL, samt Carl von Essen, generalsekreterare, och 
Ida Staberg, patient, Föreningen Mind. Seminariet lockade ett 80-tal deltagare, 
läkare, forskare, beslutsfattare, lärare, kuratorer, media samt representanter 
för ungdoms- och patientföreningar. Det blev ett inspirerande möte om ett 
svårt och viktigt ämne.

 
Det tredje magasinet kommer i början av december med tema kroniska sjuk-
domar. Ett seminarium arrangeras på SLS den 8/12 2016: ”Jag är som du, en 
speciell individ, men med särskilda behov – om att leva med kronisk sjukdom”.

Främsta ohälsofaktorn i samhället 
är arbetslöshet och utanförskap.

Stefan Lindgren, ordförande SLS, vid möte 
med organisationen Generation Pep.”

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

Inspiration och kunskap

”

Observera att kravet på medlemskap även året innan ansökan om 
resebidrag, post doc-stipendier och projektanslag återinförs 2017.

Från och med den 1 januari 2017 krävs klinisk relevans eller 
förankring för att beviljas resebidrag från Svenska Läkaresällskapet.

Nästa år kommer projektanslag som beviljas från Svenska Läkare-

sällskapet och Björklunds fond huvudsakligen vara tvååriga, vilket
innebär att projektplanen ska omfatta två år. 

Behov av brukarsamverkan ska beaktas och diskuteras samt i 
förekommande fall beskrivas i ansökan om projektanslag från Svenska
Läkaresällskapet och Björklunds fond.

För mer info: www.sls.se/Forskning--utbildning/Forskningsdelegatio-
nen/Brukarmedverkan-i-forskningen

Svenska Läkaresällskapets projekt 
Vård&Hälsa: magasin nr 2, om psykisk hälsa

Fo
to

: C
ol

ou
rb

ox

KONST & LÄKEKONST
14 februari 2017 kl 18.00 
Povel Ramel – ett omvänt sorgearbete 
i glädjens tecken

Povel Ramel (1922–2007) var en 
svensk friherre, text- och revyförfat-
tare, kompositör, pianist, sångare och 
komiker, som förändrade underhåll-
ningssverige i grunden. Han drabbades 
tidigt av en svår förlust: en bilolycka 
tog båda hans föräldrars liv.

Johanna Broman Åkesson, fi l.
dr. i musikvetenskap, föreläsare och 
skribent, leder oss in i Povel Ramels 

förtrollande rika musikvärld. Lisa Ekselius, professor i 
psykiatri, forskar om svåra personliga trauman och hur 
de präglar oss som individer, på gott och ont. Moderator: 
Kerstin Hulter Åsberg

14 mars 2017 kl 18.00 
Kärlekens språk – sexualupplysning i svensk fi lm före 
1980. Elisabet Björklund, Axel Brattberg

P
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n
t
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Kurs i Dermatoskopi i primärvård 
arrangeras i Göteborg Mer info: dermatoskopi.se

Nyanlända läkare inbjuds till träff med kollegor på Svenska 
Läkaresällskapet den 6 december kl 18–20.30. Mingel, före-
drag och julfi ka – tillfälle att knyta kontakter och lära mer om 
det svenska sjukvårdssystemet. 

Begränsat antal platser, föranmälan krävs. 
Mer info: jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68.

Anslag, stipendier och resebidrag 
Nyheter 2017

Träffa nyanlända kollegor
Julfi kat förra året blev succé
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SK-kurser för levnadsvanor

2016 års europeiska riktlinjer för hjärt-kärlprevention har nyligen
publicerats. Tio större organisationer inom Sixth Joint Task Force of the
European Society of Cardiology and Other Societies on Cardiovascular
Disease Prevention in Clinical Practice, bland annat WONCA, har tagit 
fram publikationen. Dokumentet är en uppdatering av 2012 års publika-

tion och följer väsentligen samma struktur: Vad är kardiovaskulär 
prevention, vem behöver det, hur och var ska det erbjudas? 

En av de viktigaste nyheterna är att riktlinjerna nu även inkluderar 
ett folkhälsoperspektiv med rekommendationer om prevention på 
befolkningsnivå. För första gången presenteras i detta sammanhang 
vetenskaplig evidens och råd åt beslutsfattare. Svenska Kardiolog-
föreningen välkomnar de nya riktlinjerna i Läkartidningen, volym 113.

Projekt:
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Levnadsvaneprojektet bjöd den 20 oktober 
2016 in till en workshop om innehåll och design av 
SK-kurser i levnadsvanearbete för alla berörda
specialiteter.

Dagen ägnades åt arbete kring hur en kurs kan 
utformas och vad den bör innehålla för att säkra 
att framtidens specialistläkare uppnår kompetens-
mål b2 i ST-målbeskrivningarna; att kunna vägleda 
patienter i frågor om levnadsvanor i syfte att: 

förebygga sjukdom och förbättra prognosen hos 
patienter med sjukdom som grundar sig i en eller 
fl era levnadsvanor.

Diskussionerna kommer att bli till stor nytta i 
utformningen av Levnadsvaneprojektets förslag på 
kurskoncept.

Åsa Wetterqvist, specialist i allmänmedicin, 

delprojektledare Levnadsvaneprojektet

Hälsosamma levnadsvanor i fokus 
Nya europeiska riktlinjer för hjärt-kärlprevention

SLS projekt En värdefull vård 
initierades efter Maciej Zarembas 
kritiska artikelserie i Dagens Ny-
heter. En arbetsgrupp inom SLS 
fi ck i uppdrag att ta fram förslag 
för en förändring av hälso- och 
sjukvården, som är förenlig med 
såväl grundläggande mål för 
svensk hälso- och sjukvård som 
läkarkårens etiska yrkesregler.

Arbetsgruppen presenterade 
sina slutsatser i rapporten En 
värdefull vård. Rapporten skicka-
des även ut på remiss. Ett 70-tal 
remissvar inkom och de fl esta 
var positiva till förslagen.

Arbetsgruppen har fullgjort 
sitt uppdrag och projektet är 
avslutat. SLS kommer att arbeta 
vidare med förslagen om:
•  Stärka läkarens ansvar och 

renodla styrningen i hälso- och 
sjukvården genom aktivt på-
verkansarbete.

•  Fast läkarkontakt med allmän-
medicinsk specialistkompetens 
för alla invånare. En särskild 
arbetsgrupp tillsätts med upp-
drag att utveckla SLS policy 
kring första linjens sjukvård.

•  Kvalitetsutveckling genom pro-
fessionell granskning och klinisk 
revision. En arbetsgrupp tillsätts 
med uppdrag att utveckla SLS 
policy och roll kring medicinsk 
kvalitetsrevision. 

•  Obligatorisk fortbildning för alla 
specialistläkare och defi nierade 
kunskapskrav och kontroll för 
inträde i läkarprofessionen 
samt att uppnå specialistkom-
petens. Ärendet bereds i SLS 
delegation för utbildning.

EN VÄRDEFULL 
VÅRD

Källa: Läkarnas Specialiseringstjänstgöring Målbeskrivningar 2015 (Socialstyrelsen)

DELMÅL B2
Sjukdomsförebyggande arbete

Den specialistkompetenta läkaren 
ska kunna vägleda patienter i frågor 
om levnadsvanor i syfte att:

•  Förebygga uppkomsten av sjuk-
domar som grundar sig i en eller 
fl era levnadsvanor

•  Förbättra prognosen hos patien-
ter med sjukdom som grundar 
sig i en eller fl era levnadsvanor

UTBILDNINGS-
AKTIVITETER

Klinisk tjänstgöring 
under handledning

Deltagande i en eller 
fl era kurser

Allmänna råd.                    
Deltagande i större 
yrkesrelaterad 
sammankomst

UPPFÖLJNING

Intyg om genomförda utbildnings-
aktiviteter och uppfyllda kompe-
tenskrav utfärdat av handledare.

Intyg om genomförda utbildnings-
aktiviteter och uppfyllda kompe-
tenskrav utfärdat av kursledare 
eller handledare.

Workshop för innehåll 
och design av SK-kurser 
i levnadsvanearbetet 
under ledning av 
Åsa Wetterqvist och 
Anna Kiessling.
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Svenska Läkaresällskapet, SBU och en arbetsgrupp 
inom Kungl. Vetenskapsakademien kommer att påbörja 
ett arbete med ett idéprogram kring universitets-
sjukvårdens framtida roll. 

Centrala frågor som kommer att belysas är:  
•  Hur hälso- och sjukvårdens och samhällets behov av 

FoUU kan formuleras.
•  Hur en framtida universitetssjukvård bör styras och 

fi nansieras.
•  Hur FoUU bör initiera och i nationell samverkan driva 

studier med förutsättningar att leverera evidens i frågor 
av angelägenhet för hälso- och sjukvården.

•  Hur vårdprocesser för ökad patientcentrering kan 
utvecklas och utvärderas på ett vetenskapligt sätt.

Arbetet med idéprogrammet kommer att ske i samverkan med 
alla intressenter och utifrån ett patient- och samhällsperspektiv. 
Idéprogrammet ska dra fördel av pågående framgångsrika 
initiativ som Vetenskapsrådets program för kliniska studier 
och behandlingsforskning samt involvera pågående utredningar 
med angränsande fokus.

Idéprogram för 
universitetssjukvården
Universitetssjukvårdens framtida roll – ett nav för 
kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården

Fonden är en stipendiefond för medicinstudenter 
och delar efter ansökan ut stipendier till ”medicine 
studerande eller medicine kandidater från KI och universiteten i Uppsala 
och Lund som har visat särskild fl it och gott resultat samt har ekonomiska 
svårigheter”. 

Stipendiet delas ut en gång per sökande. Sökande som avsatt tid för 
forskningsarbete som har hindrat studierna prioriteras. De som befi nner 
sig tidigt i utbildningen eller som inom kort slutför den, har under senare 
år prioriterats lägre. Mer info: eva.kenne@sls.se

Uppgifter i ansökan:
1.  Forskningsaktivitet: anges och intygas till resultat och omfattning
2.  Studieavbrott som skett eller förvärvsarbete under ferier eller liknande 

som hindrat forskningen
3.  Ekonomisk deklaration som visar inkomster och utgifter, skulder och 

förmögenhet
4.  Studieresultat på vanligt formulär

GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

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

Resebidrag kan nu även sökas för forskningsvistelse kor-
tare än en månad. Från och med 2017 återinförs krav 
på medlemskap året innan ansökan om resebidrag och 
projektanslag. För att vara behörig att söka medel 
nästa år krävs alltså medlemskap även under 2016.

Sök projektanslag från Läkaresällskapet senast 1 februari 
Projektanslag för medicinsk forskning kan sökas av medlemmar som dispute-
rat (ej för mer än tio år sedan). Från och med 2017 kommer SLS projektanslag 
och projektanslag från Björklunds fond att huvudsakligen vara tvååriga, vilket 
innebär att projektplanen ska omfatta två år. Se www.sls.se för mer info. 
Välkommen med din ansökan!

Nya regler för ansökan om 
resebidrag och projektanslag

Foto: Colourbox

Foto: Mostphoto

Förverkligad vision eller fortsatt frustration – hur tar vi 
tillvara digitaliseringens potential i svensk sjukvård? 

All vård genomsyras av digitaliseringen – inte sällan med 
arbetsmiljöproblem som följd. Hur bidrar digitaliseringen till en 
vård som är effektiv, kvalitativ, jämlik, säker och etisk?

När it-eran inleddes inom vården på 1990-talet, blev det 
enligt modellen ”låt hundra blommor blomma”. Nu när vi blickar 
framåt blir behovet av samordning och synkroniserade insatser 
allt viktigare. Enligt regeringens och SKL:s gemensamma vision 
ska Sverige 2025 vara ledande i världen inom eHälso-området. 
Frågan är hur denna vision ska omsättas i praktiken – hur ser 
handlingsplanerna ut? Mer om programmet på www.sls.se

Fredagen den 9 december 2016 
kl. 09.00–16.45 på SLS.

SLS eHälsodag 9 december

Sök svar på medicinska språkfrågor i SLS Språkfrågedatabas! 
www.sls.se/Om-SLS/Organisation/Kommitteer/Sprakdatabasen/

”Ska vår mottagning på ögonkliniken heta Gråstarrsmottagningen eller 
Kataraktmottagningen?” ”Vad ska second opinion heta på svenska?” ”Heter 
det psykiater eller psykiatriker?” ”Hur bör man skriva: borreliainfektion eller 
Borrelia-infektion?” ”Vad är skillnaden mellan implantat och protes?” Dessa 
och liknande frågor kan du få svar på om du söker i Språkfrågedatabasen!

Sök i SLS Språkfrågedatabas

HENNERLÖFSKA FONDEN
– för medicinstudenter vid KI, 
Uppsala och Lunds universitet.

Foto: Colourbox

Foto: Colourbox

Ansökan senast den 15 januari
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ågra år kring millennieskiftet arbetade 
jag på Socialdepartementet med sjukför-
säkrings- och rehabiliteringsfrågor. Det 
var en intressant, men tuff period. 1998 
började de långa sjukskrivningarna att 

stiga i raketfart – en ökning som sedan fortsatte stadigt. 
Anslaget för sjukpenningen fi ck höjas från ungefär 15 
miljarder kronor 1997 till närmare 50 miljarder 2003.

Stressade tjänstemän från fi nansdepartementet 
sprang över för att kräva skarpa åtgärder när situationen 
hotade både statsbudgeten och samhällsekonomin på 
sikt. Men vad skulle man egentligen göra? Min minnes-
bild är att vi hade stora kunskapsluckor när det gällde 
den stigande sjukfrånvarons orsaker och vilka faktorer 
som egentligen kunde gynna återgång i arbete. 

Vi kunde emellertid konstatera att ökningen knappast 
berodde på försämrad folkhälsa och att det uppenbart 
skett förändringar på arbetsmarknaden som påverkade. 
Välfärdssystemen hade svårt att erbjuda meningsfulla 
insatser till långtidssjukskrivna – och samverkan mellan 
arbetsgivare, hälso- och sjukvård och Försäkringskas-
san fungerade inte särskilt väl. Det började även komma 
forskning som pekade på att långtidssjukskrivning är en 
mycket potent och för en del skadlig ”medicin”.

Sedermera vidtogs en del åtgärder och sjuktalen 
sjönk, för att sedan stiga igen från 2010 fram till i dag. 
När jag läser vår analys av dagens situation, Mysteriet med 
de svenska sjukskrivningarna, slås jag av hur mycket som 
går att känna igen. Trots allt mänskligt lidande och stora 
samhällsekonomiska kostnader saknas fortfarande viktig 
kunskap om effekten av sjukskrivningar. 

Sverige är inte enbart världsmästare i sjuk-
skrivningar, utan även ledande i att inte kunna 
erbjuda behövande patienter samordning och 
kontinuitet, vilket framgår av artikeln Gå till 
någon annan ... Min hypotes, i linje med 
vad arbetsgruppen för EVV-projektet 
kom fram till, är att det fi nns ett sam-
manhängande systemfel. En väl ut-
byggd första linjens sjukvård skulle 
sannolikt bidra till att vi kunde 
kliva ner från pallplatsen i båda 
dessa mycket tveksamma grenar.

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

N

SLS KANSLICHEF
PER JOHANSSON

Topplacering  
i fel grenar

24 november 
Konferens om narrativ 
medicin på KI.
28 november 
Prevention – State of the art 
2016. Alkoholen och risk-
panoramat.
1 december 2016 
– 1 februari 2017
Ansökan om forskningsanslag 
och postdoc-stipendium 
från SLS samt forsknings-
anslag och resebidrag från 
specialfonderna.
6 december
Julfi ka för nyanlända läkare.
8 december 
Jag är som du, en speciell 
individ, men med särskilda 
behov – om att leva med 
kronisk sjukdom. 
Seminarium om kroniska 
sjukdomar med anledning av 
Vård&Hälsa nr 3.
9 december
SLS eHälsodag: Förverkligad 
vision eller fortsatt frustra-
tion – hur tar vi tillvara digita-
liseringens potential i svensk 
sjukvård? 
13 december
Julföreläsning.
15 januari 
Sista dag att söka ur 
Hennerlöfska fonden (för 
medicin studenter).
31 januari 2017 
Tisdagsdebatt: läkarassisterat 
självmord (preliminärt).

14 februari 
Konst och Läkekonst: 
Povel Ramel … ett omvänt 
sorgearbete i glädjens 
tecken. Johanna Broman 
Åkesson, Lisa Ekselius.
1 mars 
Sista dag att söka ur SLS 
Understödsfonder.
14 mars 
Konst & Läkekonst: 
Kärlekens språk – sexual-
upplysning i svensk fi lm 
före 1980. Elisabet Björklund, 
Axel Brattberg.
4–6 maj
First Congress for Ethics 
and Neurosurgery.
9 maj
Fullmäktigemöte på SLS.
31 maj 
Sista dag för ansökan om 
SLS resebidrag innan sommar-
uppehållet.
1–3 juni 
Berzelius symposium 94: 
Multidisciplinary approach 
to diffuse parenchymal 
lung disease. 
26 september 
Konst & Läkekonst:
Musik till stumfi lm. Matti 
Bye, Kerstin Hulter Åsberg.
14–15 november
Framtidens Medicin och 
Hälsa, Stockholm.
Svenska Läkaresällskapets 
nya möte för läkare och andra 
engagerade inom området.

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. Mer info: www.sls.se/medlemmar

Professionens röst blir starkare 
tack vare dig som medlem!

SLS KALENDARIUM

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

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



Tänk dig att du har hjärt/kärl-besvär och måste besöka läkare varje vecka för kontroll. Skulle du i så fall 
vara intresserad av att med hjälp av en sensor vid ditt hjärta och en app i din telefon själv övervaka din 
hjärtstatus, för att slippa tre av fyra läkarbesök? Om svaret är ja är du inte ensam. Hela 64 % av dem 
över 56 år är intresserade av en sådan lösning och bara 16 % tror att risken för tekniska fel är för stor.

Den snabba teknikutvecklingen gör det möjligt för dig att hålla koll på din egen hälsa och få hjälp på 
distans, oavsett var du är. Det är ett spännande område vi på Telia nu utforskar och som du kommer 
höra mer om från oss i framtiden. 

Källa: Opinion Hälsa, Kairos Future, våren 2013


