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UTBILDNING
Lång väg för utlandsutbildade läkare som 
sökt sig till svenska arbetsmarknaden.

Klinisk forskning avgörande 
för en god och säker vård.

VETENSKAP
Nedslag i Philadelphia: 
segregationens baksida.

KVALITET
Många kunskapsluckor och minor 
att förhålla sig till i vårdterrängen.

ETIK

Sista 
chansen att anmäla sig för fritt inträde 

till Rix:
15/11

 Mikael Landén, professor i psykiatri, årets Ingvarpristagare och initiativtagare 
 till S:t Görans bipolärprojekt, ifrågasätter gärna populära trender. ”Hälso- och  
 sjukvårdsdebatten blir lätt spelplan för fritt tyckande.” 

+
FOLKHÄLSO- OCH 

SJUKVÅRDSMINISTER 
GABRIEL WIKSTRÖM 

OM KAMPEN MOT 
PSYKISK OHÄLSA
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VI SES PÅ LÄKARNAS MÖTES-
PLATS FÖR KUNSKAP OCH 
UTVECKLING: RIKSSTÄMMAN

MIA ENGSTRÖM:
”Hos oss är sjukvård gratis, även 
för den fattige. Och fl yktingar har 
rätt till samma akuta vård.”

SVENSK REUMATOLOGI ÄR MITT 
I EN MEDICINSK REVOLUTION

Rix

Mikael LLLLLaandén professor i psykiatri årets Ingvarpristagare och initiati

Hjärnfokus

 NYTT FRÅN REUMATOLOGERNA:



en pågående f lyktingsi-
tuationen i världen är den 
dominerande frågan för oss 
alla just nu, och naturligtvis 
också för Svenska Läkare-

sällskapet. Krig och dess konsekvenser 
utgör det yttersta hotet mot människors 
liv och hälsa. Vårt uppdrag som organisa-
tion gör det förstås självklart för oss att, 
tillsammans med många andra, försöka 
bidra för att lindra situationen för de tu-
sentals människor som är på fl ykt. Vi har 
diskuterat hur just vi kan bidra. Läs mer 
på vår hemsida om vårt upprop och i vd 
Filippa Nybergs hälsning om det möte om 
fl yktingsituationen i världen och Sverige 
som anordnades av vår kommitté 
för global hälsa i samverkan 
med SBL:s delförening för 
global barn- och ungdoms-
hälsa, och om vårt projekt 
att starta en fadderverksamhet 
för nyanlända kollegor.

I linje med denna fråga 
ligger hur vi använder 
våra gemensamma 
resurser, såväl när vi 
ställs inför extraordi-
nära situa tioner som i 
vardagen. Den åttonde 
nationella Prioriterings-
konferensen har just 
ägt rum i Norrköping 
och Svenska Läka-
resällskapet deltog 
vid f lera program-
punkter. Frågan om 
öppna prioriteringar 
har varit varierande 
synlig under åren 
alltsedan riksdagen 

på 1990-talet slog fast den etiska plattfor-
men för prioriteringar. Frågan om det är 
dags att ompröva denna dryftades under 
Prioriteringskonferensen. Att människo-
värdesprincipen är överordnad och oin-
skränkt rådde stor enighet om, men att 

det i övrigt kan fi nnas skäl att aktualisera 
en översyn utifrån dagens och morgon-

dagens situation fanns det också tyd-
liga röster för, även om vi menar 

att principerna håller gott ännu. 
Intressanta arbeten görs i vår om-
värld som vi kan lära mycket av. 

Det är inte sannolikt att vi kan 
undvika att på allvar disku-
tera öppna prioriteringar 

och var gränsen för det 
offentliga åtagandet ska 
gå. Att vi som profes-

sion måste delta i ett 
sådant arbete är för 
mig självklart. Det är 
min övertygelse att 
för att vi ska orka 

hålla i ett sådant ar-
bete, måste det bygga på 
en öppen dialog mellan 
alla berörda parter.

D
Kära medlemmar!

”Krig och dess 
konsekvenser utgör 
det yttersta hotet 
mot männi skors 
liv och hälsa.”
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Svenska Läkaresällskapet (SLS)
är läkarkårens vetenskapliga orga-
nisation, en ideell, politiskt och 
fackligt obunden förening. Vi arbe-
tar med frågor med fokus på veten-
skap, utbildning, kvalitet och etik.

Svenska Läkaresällskapet ska vara 
den aktivt ledande ideella och obero-
ende organisationen inom hälsa, 
vetenskap, utbildning, etik och kvalitet.

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

UTBILDNING

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

VETENSKAP

SLS 
KÄRNVÄRDEN

4

Tillsammans med de vetenskap-
liga sektionerna samt kommit-
téerna för säker vård, medicinsk 
kvalitet, medicinsk språkvård, IT, 
läkemedelsfrågor, global hälsa, 
prevention och kroniska sjukdomar 
arbetar SLS med övergripande 
kvalitets- och säkerhetsfrågor 
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.

Kerstin Nilsson, ordförande
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Upp till 24 timmars smärtlindring med 
2 tabletter, 3 gånger dagligen

Upp till 24 timmars smärtlindring
Vid långvarig smärta

Enligt en studie föredrar patienter 
med artros Alvedon® 665 mg framför 
paracetamol 500 mg tabletter 1

Var vänlig se produktinformationen (SmPC) 
för en komplett lista över kontraindikationer, 
varningar och biverkningar.

snabb frisättning 
av paracetamol

8 timmars 
smärtlindring *

upp till

unik utformning 
med TVÅ SKIKT

* Om man följer doseringen och tar två tabletter per tillfälle

Referenser: 1) J Int med Res 2009; 37; 3721-35. Alvedon® 665mg tablett med modifi erad frisättning (paracetamol). N02 BE01. Analgetikum, antipyretikum. 
Indikationer: Används vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor
och hyperpyrexi. Speciellt avsett för långvariga smärtor eller andra tillstånd som kräver kontinuerlig dosering. Varningar och försiktighetsmått: Försiktighet
vid leversjukdom. Bör ej kombineras med andra smärtstillande läkemedel som innehåller paracetamol (t. ex. kombinationsläkemedel). Högre doser än de
rekommenderade medför risk för mycket allvarlig leverskada. Vid hög feber, tecken på sekundär infektion eller om symtomen varar längre än 3 dagar, skall behandlingen
omvärderas. Status/förmån: Rx, F: 96 st, 100 st. För kompletterande information och aktuellt pris, se www.fass.se. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, 
Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark. Alvedon® är ett varumärke som tillhör GlaxoSmithKline-koncernen. Informationen är baserad på produktresumé 2014-11-12. 
Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse. Kontakta biverkningsenheten på GlaxoSmithKline: Telefon: 08-638 93 00, Postadress: Biverkningsenheten, 
GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna. CHSE/CHALV/0025/15   05/2015
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VETENSKAP I FOKUS

SLS delade 2015 ut drygt 3 miljoner kronor till post doc-stipendier. 
Hilda Ahnstedt är en av dem som tidigare fått medel.
”Min forskning utomlands har varit otroligt givande på många olika 
plan. Målet är att undersöka effekterna av stroke på kärlfunktion 

och infl ammation i hjärnan, med fokus på könsskillnader och 
åldrande. Förutom att lära mig nya tekniker och metoder, har jag 
tränats och utvecklats mot att bli en mer självständig forskare. 
Genom att jag fått medel från såväl SLS som från Hjärt- och Lung-
fonden, har jag kunnat utöka tiden utomlands. Detta kommer att 
bidra väsentligt till min framtida forskning.”
I december 2015 startar en ny ansökningsomgång för post 
doc utomlands. Sista ansökningsdag är 1 februari 2016.

Hilda Ahnstedt gör post doc i USA

”Otroligt lärorikt”

Text Tove Smeds Foto Colourbox & iStockphoto

tan klinisk forskning 
får vi ingen utveckling 
av hälso- och sjuk-
vården. Att Sverige tap-
pat i position i förhål-

lande till omvärlden inom området, 
har visats i fl era utredningar. Samti-
digt har andra länder gjort strategiska 
satsningar och blivit vassare. Men det 
fi nns förutsättningar att vända tren-
den. Och en ökning av klinisk forsk-
ning är viktig på fl era sätt, menar Mats 
Ulfendahl, ordförande i Läkaresäll-
skapets forskningsdelegation och pro-
fessor vid Karolinska Institutet:

– Vinsten blir den kunskap som 
deltagande i klinisk forskning ger, 
både själva resultaten och de delta-
gandes kompetensutveckling. Det 
ger ett snabbare införande av nya 
metoder och utfasande av gamla. 
När man forskar kliniskt ökar också 

kapaciteten för att ta emot kunskap 
från andra studier. Forskningen på-
verkar även ekonomin genom möj-
ligheten att stimulerera utvecklingen 
av läkemedels- och bioteknikföretag.

Anna Nilsson Vindefjärd, general-
sekreterare Forska!Sverige, skulle 
gärna se några konkreta åtgärder för 
att läkare och vårdpersonal ska upp-
muntras att forska:

– Det behövs ett meriterings-
system som skapar incitament för 
dem som arbetar med forskning och 
utveckling i vården, och det behövs 
också ett program med karriärtjäns-
ter för disputerad vårdpersonal an-
ställda av landsting och regioner. 

Krav på utvärdering och behand-
ling, utbildning och forskning inom 
vården behöver också prioriteras, 
menar Anna Nilsson Vindefjärd.

– Det skulle leda till att forskning 
prioriteras högre än i dagsläget. 

Kommittén för nationell samord-
ning av kliniska studier initierades 
som ett svar på utredningen Starka 
tillsammans, som beskrev just proble-
matiken kring kliniska studier.

– Flera utredningar har pekat på 
att vi behöver förbättra förutsättning-
arna för kliniska studier; det som är 
akademiska studier, det företag gör 
och det sjukvården gör, säger Kaj 
Stenlöf, chef för enheten för nationell 
samordning av kliniska studier vid 
Vetenskapsrådet.

Anders Lönnberg, nationell samord-
nare för Life Science, har föreslagit 
att sjukvården ska få ett utvecklings-
uppdrag, liknande det sjukvårdsupp-
drag man har. Kaj Stenlöf tycker att 
tanken är intressant.

MATS 
ULFENDAHL
”Klinisk forskning 
ger ett snab-
bare införande 
av nya metoder 
och utfasande 
av gamla. Utan 
forskning blir 
vården sämre.”

U

”Klinisk forskning må

Den kliniska forskningen är 
en avgörande faktor för att 

svenska patienter ska fortsätta 
få en god och säker vård. 
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PÅ RIX 2015
➜  Missa inte Under Riksstämman 

anordnas en interaktiv workshop om 
Registerbaserad forskning – vad, 
varför och hur?, en introduktion till 
registerbaserad forskning med fyra 
interaktiva miniseminarier.
Tid: 3 dec 13:45 Obs! Föranmälan

– Jag tror att hälso- och sjukvår-
dens uppdragsbeskrivningar kan be-
höva stärkas. Forskning är en viktig del 
av all sjukvårdsverksamhet, det gäller 
inte enbart universitetssjukhusen.  

För att bedriva bra kliniska studier 
behöver forskarna kunna erbjuda pa-
tienter som fi nns i andra änden av 
landet möjligheten att delta. 

Kommittén för nationell samord-
ning arbetar för en förändring på 
området.

– Vi vill se till att hela landet kan 
fungera som en helhet, både när det 
gäller redovisning av vad som pågår 
och att det görs på ett enhetligt sätt 
med samma kvalitet. Då kan alla 
patienter erbjudas att delta på likvär-
diga vilkor, säger Kaj Stenlöf.

– Många gånger är problemet att 
det är svårt att identifi era patienter 
som är lämpade och villiga att delta.  
Med ny teknik kan vi erbjuda dem 
möjligheten att ingå i kliniska stu-
dier, säger Kaj Stenlöf.  

Med en stark klinisk forskning blir 
vården bättre, och den akademiska 
forskningen och svenska företag 
inom life science-sektorn stärks. För-
hoppningarna är bland annat att se 
en ökning av internationella kliniska 
studier som förläggs hit.

Forska!Sverige lämnade i maj i år 
över sin rapport ”Agenda för hälsa och 
välstånd” till de tre ministrarna för 
näringsliv, forskning respektive hälsa. 
Läkaresällskapet ingick tillsammans 
med ett tjugotal andra nyckel aktörer i 
arbetet med att utveckla 14 konkreta 
åtgärdsförslag som syftar till att stär-
ka life science-systemet i Sverige, för 
att öka både hälsa och välstånd.

–  Jag hoppas att vi ska se en stor 
del av förslagen förverkligas fram-
över. Några är redan på gång. Utma-
ningen är som alltid att hålla uppe 
detta som en prioriterad fråga poli-
tiskt, där det ju är en mängd sam-
hällsfrågor som pockar på uppmärk-
samhet och resurser. 

Hur ska vi bli bättre på att få ut 
forskningen till patienterna? 

– Det är väl en av de svåraste frå-
gorna. Viktigt här är att få vården att 
tydligare både efterfråga forskning och 
ha en ”mottagarstruktur” som kan ta 
till sig forskningsresultaten. Det bästa 
sättet är nog att klinikerna själva är ak-
tiva i forskning, säger Mats Ulfendahl.

– Det fi nns redan i dag ett stort in-
tresse för forskning, men strukturen un-
derlättar inte. Det är helt avgörande att 
få sjukvårdshuvudmannen att tydlig-
göra att forskning också ingår i uppdra-
get (dvs inte bara sjukvårdsproduktion).

ANNA 
NILSSON 
VINDEFJÄRD
”Klinisk forskning 
är en förutsätt-
ning för metod-
utveckling och 
kvalitetsdrivet 
förbättrings-
arbete inom 
hälso- och 
sjukvården. 
Den behövs 
helt enkelt om 
vi ska leverera 
vård av god 
kvalitet.”

Anna Nilsson Vindefjärd är inne 
på liknande tankar:

– Det fi nns en mängd otroligt enga-
gerade och kompetenta personer inom 
fältet. Men vi måste verkligen förbättra 
deras förutsättningar att kunna göra 
sitt jobb. Det är akut, och kräver tydli-
gare prioriteringar både på landstings- 
och riksnivå, även resursmässigt.

Kaj Stenlöf vill se fl er forskande kli-
niker:

– Det här är personer som har 
väldigt hög kompetens och en avgö-
rande roll för den vård som bedrivs i 
Sverige. Vi borde för vårt lands räk-
ning säkerställa att så många som 
vill har möjlighet att forska. Ju fl er 
som forskar, desto bättre blir vården. 
När man bedriver klinisk forskning 
påverkar det arbetsplatserna. Det blir 
en kultur på arbetsplatsen som innebär 
att personalen söker ny kunskap.  ¢

åste prioriteras”
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Livet kan ändras mycket på 5 år. 
Men behandlingen kan vara densamma. 

SIMPONI (golimumab) har påvisat långtidseffekt på RA, AS och PsA.1, 2, 3

Referenser: 

1. Keystone E et al. Rheumatology. 2014; 53 (Suppl 1): i99

2. Deodhar A et al. Ann Rheum Dis 2015;74:757-61.

3. Kavanaugh A et a1. Ann Rheum Dis 2014; 73: 1689-94.

Copyright © 2015 Merck Sharp & Dohme Corp., a subsidiary of 
  
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, USA. All rights reserved.  

10-16-RHEU-1163863-0000  okt 2015  
msd.se  08-5781 35 00  

Simponi® (golimumab) är en TNF-hämmare, 50 mg och 100 mg
injektionslösning i förfylld injektionspenna och förfylld spruta, Rx,
SPC 2015/06. Ingår i förmånen. Doseringen varierar för de olika
indikationsområdena.

Indikationer: Simponi används hos vuxna när svaret på tidigare
sjukdoms-modifierande läkemedel varit otillräckligt för följande
inflammatoriska sjukdomar; måttlig till svår aktiv reumatoid artrit
(även MTX-naiva med svår aktiv, progredierande RA); aktiv och
progredierande psoriasisartrit; svår aktiv ankyloserande spondylit;
svår aktiv icke-radiografisk axial spondylartrit samt måttlig till svår
aktiv ulcerös kolit.

Kontraindikationer: Överkänslighet mot den aktiva substansen
eller mot något hjälpämne. Aktiv tuberkulos (TB) eller andra svåra
infektioner såsom sepsis och opportunistiska infektioner. Måttlig
eller svår hjärtsvikt (NYHA klass III/IV).

Övrigt: Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan
behandling med Simponi påbörjas samt följas noggrant avseende
infektion efter insatt behandling. Risk för att utveckla lymfom eller
andra maligniteter hos patienter behandlade med TNF-hämmande
medel kan inte uteslutas. Regelbunden hudundersökning
rekommenderas, särskilt hos patienter med riskfaktorer för
hudcancer. Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga
preventivmedel för att förhindra graviditet och fortsätta i min 6
månader efter avslutad behandling.

För fullständig information vid förskrivning samt priser 
och förpackningar se www.fass.se.



Jakten på nya biomarkörer

Mikael Landén, professor i psykiatri och årets Ingvarpristagare, är inte rädd för 
att ifrågasätta populära trender. ”Vi ska inte jamsa med. Vi ska ha evidens.”
Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

Våga fråga
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äkarlinjen var ingen rik-
tig fullträff för Mikael 
Landén. Tills psykiatri-
kursen började. Då läste 
han litteraturen redan 

innan kursen startade. Under ST-ut-
bildningen i Mölndal kom Mikael i 
kontakt med en utredning av patien-
ter med könsidentitetsstörning och 
beslöt sig för att doktorera. Avhand-
lingen handlade om transsexualism. 

– Då hävdade vi att antalet anmäl-
ningar till Socialstyrelsen för att byta 
kön låg konstant över tid. Men vi hade 
fel, nu ser vi istället en dramatisk ök-
ning, konstaterar Mikael Landén. 

Tidigt kom han att studera inställ-
ningen till homo- och transsexualism. 

– De som trodde att detta var 
medfött visade sig vara mer toleranta 
än de som inte ser en biologisk förkla-
ring till homo- och transsexualism. 

Då var biologism nästintill ett skälls-
ord. I dag dominerar genetiken.

– Det är nästan som man und-
rar om den blivit lite för stark. Det 
fi nns väldigt stora förhoppningar på 
vad vi ska kunna lösa med gene-
tikens hjälp, säger Mikael Landén. 
Han ifrågasätter gärna. Som ST-läkare 
reagerade han på förträngda minnen 
av övergrepp som universalförklaring 
till självdestruktivt beteende.

– Jag tyckte inte att det var rim-
ligt att hjärnan regelmässigt skulle 
glömma obehagliga upplevelser, det 
borde fungera tvärtom. 

Då blev man inte direkt populär 
på att ifrågasätta teorierna om de 

L
förträngda minnena. Men det är när 
saker blir allt för populära eller politiskt 
korrekta som man måste börja ifråga-
sätta, menar Landén.

– Varje tid har sina trendiga idéer 
som det krävs mod för att gå emot. I 
backspegeln är det lättare att se vad 
som var rätt. Här har Läkaresällska-
pet en viktig uppgift. Man kan som 
oberoende röst ställa de kritiska frå-
gorna. Och hela tiden kräva evidens.

Samma dag vi träffas skrivs det stort 
på löpsedlarna att alla f lyktingar 
borde få terapi. Det retar upp Mikael 
Landén.

– Det är en helt bisarr tanke. Det 
är ett fåtal som har psykiatriska sym-
tom, och dessa kommer till psykiatrin 
ändå. Ingen vetenskap stödjer kravet 
på terapi för alla. Bostad och trygg-
het, ja, men inte alla behöver terapi.

Mikael Landén tycker att psykia-
trin i första hand ska syssla med ma-
skinfel i hjärnan.

– Psykiatrin är fantastisk om man 
har en psykisk sjukdom. Vi har ef-
fektiva psykoterapier och farmakote-
rapier. Men vi har inte så mycket att 
säga om vardagliga problem. Jag är 
inte klokare än någon annan. 

Psykiatrin behövs istället när hjär-
nan inte gör det den är designad för:

– Människor ska höra vanliga rös-
ter, men inte de som inte fi nns. Vi 
ska hålla oss rena, men om vi tvättar 
oss hela dagen så är det något psy-
kiatrin ska ta hand om. Att livet är 
allmänt stressigt och jobbigt må vara 

viktiga samhällsdebatter, men inte 
det psykiatrin har svaret på, säger 
Mikael Landén.

– Det är populärt i kulturvärlden 
att sätta upp pjäser om psykisk sjuk-
dom. När vissa funktioner faller bort 
väcks frågan om vad det är att vara 
människa. Som vid transsexualism; 
när det fi nns människor som inte 
trivs i sitt kön måste det väl fi nnas 
en könsidentitet? Och vad är det som 
gör att jag inte vill byta mitt kön? 

Han önskar, men har svårt att se en 
värld där vi helt blivit av med stigma 
kring psykiatriska diagnoser.

– Visst ska vi arbeta mot stigma 
kring psykiska sjukdomar. Men har 
man en bipolär sjukdom så drabbas 
man periodvis av försämrat omdöme. 
Om det är själva stigmat, då är det svårt 
att komma bort från det. Men lyck-
ligtvis har vi kommit en lång väg vad 
gäller skuld och skam, mycket tack 

MEDLEMSPORTRÄTT
MIKAEL LANDÉN, PROFESSOR I PSYKIATRI

”Hälso- och sjukvårdsdebatten blir lätt spelplan för fritt tyckande och särintressen. SLS driver 
hälso- och sjukvårdsfrågor med utgångspunkt i vetenskap, etik, kvalitet- och utbildningsfrågor. 
Därmed blir SLS en trovärdig och viktig aktör i arbetet för bättre hälsa.” 

Därför är jag med i SLS
Mikael Landén om medlemskapet

Ingvarpristagaren 
Mikael Landén forskar 
bland annat om bipolaritet: 
”Att kunna förutsäga sjukdoms-
förloppet vore en önskedröm”.

Gör: Professor i 
psykiatri, aktuell 
som årets 
Ingvarpristagare
Ålder: 49
Familj: Ja
Fritid: Ingen 
människas tid 
är fri i någon 
meningsfull 
bemärkelse. 
Så inte heller 
min.

MIKAEL 
LANDÉN

FAKTA
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vare forskningen som lärt oss mer om 
sjukdomarna och rensat ut myter.

I dagarna tilldelas Mikael Landén 
Ingvarpriset för sin framgångs-
rika forskning inom psykiatri. Han 
använder sig av ett brett fält av 
metoder, från epidemiologi, genetik, 
grundforskning av biomarkörer till 
behandlingsforskning och ”kreativi-
tetsforskning”. 

Ett av de projekt han startat och 
driver är S:t Görans bipolärprojekt, 
där man undersöker patienterna med 
fl era olika metoder. 

– Vi samlar in data för forskning 
och kvalitetssäkring, samtidigt som 
vi utreder patienterna på ett bra sätt. 
De genomgår dels diagnostiska, psy-
kologiska och psykiatriska under-
sökningar. Hjärnan undersöks med 
magnetröntgen och patienternas blod-
prov sparas.

Sedan följs patienterna upp över 

tid. På kort sikt vill man studera sjuk-
domsmekanismer, på lång sikt hoppas 
man identifi era påverkbara prediktiva 
faktorer för bland annat återfall, be-
handlingssvar, biverkningar och livs-
kvalitet vid bipolära syndrom. 

Vilka frågor vill du få svar på?
– Att kunna förutsäga sjukdoms-

förloppet vore en önskedröm. Sedan 
är litium en standardbehandling 
med ett problem: alla blir inte bra. 
Vi får pröva oss fram, vilket gör att 
patienten kan känna sig som en för-
sökskanin.

– Om vi hittar biomarkörer som 
hjälper oss att veta hur patienten 
kommer att svara på behandlingen 
skulle vi spara både tid och pengar 
samt minska risken för otrevliga bi-
verkningar. Här fästs stort hopp till 
gene tiken, och visst kan svaret ligga 
där. Men behandlingssvar kan också 
bero på specifi ka symtom, kön, ålder, 
och personlighetsstruktur.

S:t Göransstudien omfattar 650 
patienter. I dag kan forskarna studera 
utfall; vilka svarar på mediciner eller 
inte, vilka håller sig friska och vilka 
gör det inte, vilka har begått självmord 
och vilka har gjort självmordsförsök.

– Det är möjligt att vi kan hitta en 
markör som reducerar risk för själv-
mord. Det innebär inte att vi kom-
mer att veta om någon kommer att 
ta livet av sig. Men det är fullt realis-
tiskt att vi skulle kunna klassifi cera i 
låg, mellan och hög risk. Litium har 
en skyddande effekt mot självmord, 
men kan inte ges till alla. Det är 
giftigt vid överdos och kan ge svåra 
biverkningar. Därför skulle det vara 
en stor hjälp om vi med biologiska 
markörer kunde se vilka som svarar 
bra på medicinering.

– Klinisk forskning är inte alltid 
enkelt. Men att vara i systemet och 
bedriva forskning där, det är intres-
sant.  ¢

➜   Missa inte 
Mikael Landén 
medverkar i 
workshopen 
Litiumbehand-
ling – effekter, 
risker och 
alternativ 
under Riks-
stämman. Han 
kommer även 
tillsammans 
med andra att 
föreläsa om 
Biomarkörer i 
psykiatrin; vad 
kan vi använda 
hjärnavbildning 
till i dag och i 
framtiden? 

➜   3 december

PÅ RIX

”Psykiatrin är fantastisk 
om man har en psykisk 

sjukdom. Men vi har inte 
så mycket att säga om 

vanliga problem.”



Text Tove Smeds Illustration David Marklund Foto Mostphotos

Berättelserna om utländska läkare som fastnar i den svenska byråkratin 
har fått symbolisera misslyckandet inom svensk integration. Många vill nu 
se krafttag för en säker och snabbare process ut till arbetsmarknaden.

Orimligt lång väntan 
för utländska läkare

UTBILDNING I FOKUS

10
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➤

rligen fl yttar läkare inom 
olika specialiteter till 

Sverige med förhopp-
ning om att kunna 

få arbete. Av totalt 
36 000 läkare i 

Sverige (år 2012) var nästan en tred-
jedel, 11 400 personer, födda utom-
lands. Och frågan är om vi någonsin 
tagit emot så många välutbildade 

fl yktingar som vi gör nu. Men 
trots att Sverige har ett un-

derskott av läkare, tar det 
lång tid för de utlands-
födda att etablera sig på 
den svenska arbetsmark-
naden; att ta sig igenom 

alla nödvändiga steg tar 
enligt Riksrevisionen mellan 

fem och sju år. Vägen till arbets-
marknaden är snårig, komplex och 
inte så synlig för den som skulle be-
höva hitta den. 

– Det är ett stort problem att 
de här läkarna ska gå och vänta så 
länge, säger Torbjörn Ledin, ordfö-
rande i SLS utbildningsdelegation.

Hela processen börjar med att So-
cialstyrelsen prövar om personen 
har en utbildning som kan ligga till 
grund för svensk legitimation.

– Förra året ökade antalet sådana 
ansökningar med nästan 40 procent. 
I år är söktrycket ännu högre. I dag 
handlägger vi ärenden som kom in i 
augusti förra året, säger Pernilla Ek, 
Socialstyrelsen.

Är personen utbildad inom EU 
fi nns direktiv om erkännande av yr-
keskvalifi kationer där varje land talat 
om vad som krävs för att få utöva yr-
ket. Uppfyller man de kvalifi katio-
nerna och är behörig i sitt hemland 
får man legitimation även i Sverige.

– Men utanför EU fi nns ingen så-
dan harmonisering. Då får vi titta på 
om personen har en utbildning som 
kan komma i fråga för en svensk le-
gitimation.

Allra först måste personen visa att 
man klarat av kunskapskrav i svenska 
språket. Därefter gör man kunskaps-
prov för att visa att man har de me-
dicinska kompetenserna som krävs. 
Detta kunskapsprov anordnas två 
gånger om året. Sedan är det dags 
för AT och allra sist en kurs i svenska 
författningar innan man får legiti-
mationen. Men det fi nns fl era utma-
ningar innan man kommit dit.

– Personer kommer från oroshär-
dar där universiteten kanske är jäm-
nade med marken. De har inte alltid 
fått med sig nödvändiga papper. Och 
tyvärr har det börjat gro en marknad 
för förfalskade handlingar. 

Kunskapsprovet, TULE-provet, blir 
därför än mer viktigt, menar Pernilla 
Ek.

– Att testa personernas faktiska 
kunskap är en patientsäkerhetsfråga. 
Det kommer alltid att komma männi-
skor som inte har fått med sig de pap-
per som behövs. Vi måste fortsätta 
titta på papper, men vi måste också 
hitta ett kontrollsystem där vi inte blir 
beroende av papperets äkthet. 

– Det fi nns en grupp som priorite-
ras, och det är de som visat att man 
klarat språkkravet. Där fi nns inga 
väntetider alls. Men de som betalar 
priset är de som inte kan språket. Då 
tar det lång tid, säger Pernilla Ek.  

För de som inte klarar kunskaps-
provet fi nns möjlighet att bli antagen 
till en årslång kurs som ges i Stock-
holm, Linköping och Göteborg.

Ingvar Karlberg, professor vid 
Göteborgs universitet, har på uppdrag 
av förra regeringen analyserat och ut-
arbetat förslag till en ordning för legi-
timation av hälso- och sjukvårdsper-
sonal från tredjeland. Han håller med 
om att språket är det viktigaste.

– Kunskaper i svenska är avgö-
rande för att lyckas. Det medicinska 
testet ges på svenska och i det fi nns 
svensk medicinsk slang, som är svår 
att förstå utan att ha praktik. Testet 
är också en nödvändig fl askhals för 
att upprätthålla ett rimligt kompe-
tenskrav, säger Ingvar Karlberg. 

– För att få praktik behöver man 
ha kommit igång med svenskan. 
Även det faktiska innehållet i testet 
kräver gott medicinskt kunnande. 
Det gäller dessutom att ha kunskap 
om den tekniska utvecklingen, till 
exempel för analyser, bild och funk-
tion. 

För de läkare som inte klarar av 
TULE-provet finns möjlighet att 
söka kompletteringsutbildning.

Ett förslag är att landstinget tar hela 
ansvaret för språk, medicinsk utbild-
ning och praktik. Pernilla Ek före-
slår att detta borde ske i högskolans 
värld.

– Där har man mer kunskap om 
utbildningar, man kan testa den 
medicinska kunskapen hos läkarna 
och de som skulle behöva komplet-
tera sin utbildning skulle då kunna 
ges möjlighet till studiestöd. Detta 
skulle kunna vara en möjlighet till 
försörjning. Om det är genomförbart 
är inte något Socialstyrelsen rår över. 
Arbetsgivarna skulle bli mer trygga 
än de är i dag då de ska ta emot en 
helt okänd tredjelandsläkare för att 
göra AT. Som det är i dag kastar vi 

Å

”Andra involverade aktörer måste ta sitt 
ansvar. I dag kastar vi ofta tillbaka bollen 
till den sökande som måste lära sig språket 
och jaga AT-plats, vilket är svårt att få.” 

Pernilla Ek, Socialstyrelsen

INGER 
HAGQVIST
”Mer än hälften 
av alla de som 
får legitimation i 
Sverige i dag har 
läst utomlands. 
Förr, när det inte 
var lika många, 
kunde varje 
klinik ta hand 
om dem, men 
när volymen är 
så stor behövs 
struktur.”
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ofta tillbaka bollen till den sökande 
som  måste lära sig språket och jaga 
AT-plats, vilket är väldigt svårt att få. 
Det är viktigt att andra involverade 
aktörer tar sitt ansvar. Socialstyrelsen 
ansvarar till exempel inte för AT-
tjänstgöringen, det gör vårdgivarna. 
Om de inte gör det möjligt för dessa 
personer att få AT-tjänstgöring, kom-
mer det fortsatt att ta lång tid för 
dessa personer att få legitimation.  

Ingvar Karlberg tycker att den 
nuvarande valideringen har spelat ut 
sin roll. 

– Den bör ersättas med prov för 
alla, inklusive de specialister som 
i dag slipper. Därefter ska alla göra 
provtjänstgöring, och sedan kan sta-
ten utfärda legitimation precis som 
man gör med dem som studerat vid 
svenska universitet. Olika länder har 
olika processer för hur man validerar; 
det talar för att Sverige har ganska 
fria tyglar att designa processen som 
man vill, så länge kompetenskraven 
tillgodoses.

Möjligheterna att röra sig fritt inom 
EU innebär inte bara att läkare lock-
as hit.

– Risken fi nns också att många ger 
sig av till ett annat land, om de inte 
trivs eller kommer ut på arbetsmark-
naden. Därför behöver vi arbeta på 
att se till att de får de förutsättningar 
som gör att de vill stanna, säger Inger 
Hagqvist. Hon är läkare och arbetar 
med PLUS i Västra Götalandsregio-
nen. Det är ett program som utveck-
lats för att underlätta introduktionen 
av läkare med utländsk examen som 
fått arbete i Västra Götalandsregio-
nen. I oktober i år startade PLUS sitt 
åttonde program i ordningen. 

– De läkare som går kursen arbe-

tar redan i verksamheten och kom-
mer till oss en dag i veckan, då vi har 
teori på förmiddagen och refl ektion 
i grupp under eftermiddagen. De i 
gruppen som inte kan språket så bra 
får hjälp en dag varannan vecka. 

Handledarna är äldre seniora 
läkare, med god erfarenhet av hand-
ledning. 

En del läkare kommer från arbets-
kulturer som skiljer sig mycket från 
den svenska, vilket ibland leder till 
krockar. Inger Hagqvist berättar att 
patientbemötandet och förskrivning 
av antibiotika är två exempel på om-
råden där synsätt skiljer sig åt.  

– Patienten är en del i vårt ar-
betsteam i den svenska hälso- och 
sjukvården, men den synen varierar 
beroende på varifrån du kommer. Vi 

UTBILDNING I FOKUS

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

MEJLA 
OSS! 

WHO har utformat en uppförandekod vid internationell rekrytering av sjukvårds-
personal som bland annat innebär att alla bör erbjudas introduktion.

Riksstämman 

Hur tillvaratar vården utlandsutbildade läkares kompetens?

behöver hjälpa läkarna att sätta sig 
in i systemet, så att läkarkunskapen 
sätts i sitt sammanhang. De är ge-
digna i sin medicinkunskap och kan 
mycket, men behöver lära sig sam-
manhanget. Det måste vi som arbe-
tar tillsammans med dem och deras 
chefer förstå. 

Men trots att WHO utformat en 
uppförandekod vid internationell re-
krytering av sjukvårdspersonal som 
innebär att alla bör erbjudas lämpliga 
introduktions- och orienteringspro-
gram, får inte alla den möjligheten. 

– Men den är nödvändig för att 
läkarna ska få en chans och för att vi 
ska ha en patientsäker vård där läkare 
och patienter förstår varandra, säger 
Inger Hagqvist.  

Det fi nns stora vinster för samhället 
att göra om läkarna kan börja arbeta 
snabbare: SACO uppger att komplet-
tering och validering av utlandsutbil-
dade kostar drygt en tiondel jämfört 
med kostnaden för en svenskutbil-
dad. Och Riksrevisionen har räknat 
ut att om man lyckas korta arbets-
löshetstiden för en enda utländsk 
läkare, innebär det en vinst för det 
offentliga på 42 000 kronor i måna-
den.  ¢

Under Riksstämman anordnar SLS utbildningsdelegation en programpunkt om hur Sverige 
bättre kan ta tillvara utlandsutbildade läkares kompetens. Vad kan en invandrad läkare med utbild-
ning gjord utomlands lära oss? Medverkar gör Sören Berg, KUL-programmet i Linköping, Heba
Shemais, läkare Södersjukhuset, Torbjörn Ledin, SLS Utbildningsdelegation, Hans Hjelmqvist,
Karolinska Universitetssjukhuset. Tid: 4 dec 15.00

INGVAR 
KARLBERG:
”Språkförståelse 
är ett viktigt red-
skap i vården. 
Språkkravet är 
för svagt, vilket 
i slutänden drab-
bar de sökande 
själva. Testet 
bör vara stan-
dardiserat och 
inte överlämnas 
till kursgivarna 
själva.” 



Reumatikerförbundet anser att primärvården måste satsa på artrosskolor i hela landet. 
Det fi nns alltför många personer som inte fått rätt information och bra behandling.

ARTROS – EN FOLKSJUKDOM

ånga människor, runt 800 000 
personer lider i dag av en av vår 
tids största folksjukdomar, artros. 
Många fördomar fi nns om artros 

såväl hos professionen som hos allmänhe-
ten. Många får besked om att de har ”slitna 
leder” och att det är något som man får lära 
sig att leva med. Helt fel svar. I dag vet vi att 
artros är en sjukdom som beror på både arv 
och miljö. Artros innebär att brosk i lederna 
angrips och bryts ned snabbare än det byggs 
upp. Detta ger smärtor och stelhet i angrip-
na leder med sämre ledfunktion som följd.  

I år fi rar Reumatikerförbundets 70 år och 
vi har valt artros som årets tema. För att öka 
kunskapen hos allmänhet och profession 
om artros har vi bland annat genomfört ett 
stort antal föreläsningar. Nyligen lanserades 
även artros-kollen.se, som är ett test som 
syftar till att sprida kunskap om artros och 
vad man själv kan göra för att lindra smärta 
och besvär. På några få veckor har 14 000 
personer genomfört testet. Kunskapsbeho-
vet är enormt. Reumatikerförbundet har 
beslutat att satsa miljonbelopp varje år rik-
tat till forskning om folksjukdomen artros.

– Trots att artros är vår vanligaste led-
sjukdom som drabbar var fjärde vuxen per-
son så är kunskapen om sjukdomen låg. Det 
är alltför många som har artros utan att ha 
fått rätt information och bra behandling, 
säger Anne Carlsson, ordförande Reumati-
kerförbundet.

På några orter i landet fi nns särskilda 
artrosskolor, där fysioterapeuter hjälper 
individen att ta fram ett individuellt trä-
ningsprogram. Samtidigt får man träffa 
en person som levt länge med sjukdomen 
som har fått en pedagogisk utbildning av 

Reumatikerförbundet. Uppföljning i det 
Nationella kvalitetsregistret BOA visar på 
minskad smärta och ökad hälsorelaterad 
livskvalitet efter artrosskola.

– Jag råder alla som har artros att gå i 
artrosskola. Det är även en god idé att även 
på egen hand kontakta en fysioterapeut, 
för hjälp med anpassad träning. Ett stort 
problem i dag är att det inte fi nns artros-
skolor överallt i Sverige. Det är förfärligt. 
Reumatikerförbundet anser att primärvår-
den måste satsa på artrosskolor i hela landet, 
säger Anne Carlsson.

M

Reumatikerförbundet är Sveriges största patientorganisation med 
cirka 50 000 medlemmar. Vår vision är ett bra liv för alla reumatiker 
och lösningen på reumatismens gåta. Vi företräder Sveriges närmare 
två miljoner personer som har reumatiska sjukdomar, artros och fi bro-
myalgi. Reumatikerförbundet bildades för 70 år sedan och har sedan 

dess arbetat med att informera och sprida kunskap om reumatisk 
sjukdom, artros och övriga sjukdomar i rörelseorganen, samt med 
att påverka beslutsfattare för en bättre vård och behandling på alla 
nivåer. De senaste tio åren har vi delat ut över 140 miljoner kronor till 
forskning.

www.reumatikerforbundet.org

– Vi vill öka 
kunskapen 

både hos pro-
fessionen och 
allmänheten, 

säger ord-
förande Anne 

Carlsson.

Runt 800 000 personer lider i dag av folksjukdomen artros.

–– Vi vilililillll ököka a 
kkunskapeeeen n
ee hos pro-----
sssionen och 
lllmänheten, 
säger ord-

rrandddddde Anne 
Carlsson.

artros.

Om Reumatikerförbundet
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protesterna förra året, som gick under 
rubriken WhiteCoats4BlackLives. 
Tillsammans anordnar vi nu endags-
konferensen Racism and Medicine.

– Engagemanget finns. Det som 
saknas är djupare insikter om histo-
ria, strukturer och hälsopolitik. Vi 
behöver diskutera förändring på rik-
tigt. Trots att konferensen tar en hel 
lördag i anspråk, tog platserna snabbt 
slut. Det talar sitt tydliga språk. ¢

som söker vård nästan uteslutande är 
afroamerikaner och utfattiga. 

– Men rasism, även den strukturella, 
är fortfarande tabubelagd i USA. 
När man försöker lyfta frågan bland 
läkarstudenter blir den instinktiva 
reaktionen defensiv. Alla tar snabbt 
avstånd från sådana åsikter. 

– Jag brukar kontra med att fråga 
hur många vita patienter de träffat 
på JeffHOPE. Inga, blir oftast svaret. 
Varför då? frågar jag då. Först därifrån 
kan man ta en konstruktiv diskussion 
kring de strukturella problemen.

– Under utbildningen har det 
gjorts försök att undervisa i kulturell 
kompetens, men det har mestadels, 
trots vilja, fallit platt. Därför kon-
taktade jag några studenter som var 
drivande i läkarstudenters nationella 
manifestationer under Ferguson-

Kandidatföreningen intervjuar läkarstudenter runt om i världen. 
I detta nummer träffar vi Alexander Rowan, andraårsstudent 
på Thomas Jefferson University i Philadelphia, USA.

är vi når Alex, är han 
fullt upptagen med att 
organisera en endags-
konferens och plugg in-
för mikrobiologitenta. 

– Innan jag började läsa medicin 
jobbade jag nästan två år på ett härbär-
ge i en fattig del av norra Philadelphia. 
Att universitetet engagerade sig konkret 
i socialmedicinska frågor var därför 
viktigt för mig. I USA är det vanligt, 
nästan obligatoriskt, att medicinska fa-
kulteter driver volontära gratiskliniker 
för personer som har det sämre ställt. 
Thomas Jefferson är känt för sitt sociala 
engagemang och blev mitt förstahands-
val. Jag började snart volon tärarbeta på 
en av klinikerna, JeffHOPE, en semi-
akut studentmottagning för hemlösa i 
en fattig del av stan.

– Konkret har en specialist huvudan-
svaret och handleder studenter som 
arbetar i par. Vi får först ta anamnes 
och undersöka, varefter vi rapporte-
rar till specialisten och diskuterar. 
Därefter gör specialisten en egen 
bedömning. På så sätt riskeras inte 
vårdkvaliteten och vi får en ovärderlig 
utbildningsmöjlighet.

– Men den vård som bedrivs där är 
förstås mestadels av karaktären akuta 
punktinsatser, vilket knappast är op-
timalt för patienten. Därför är vår 
absolut främsta uppgift att knyta upp 
dessa personer till MedicAid (den ba-
sala sjukvårdsförsäkringen), så att de 
kan komma till en primärvårdsläkare 
som kan hjälpa dem på lång sikt.

– På JeffHOPE slogs jag av den 
hårda segregationen och den obekvä-
ma dynamik det skapar. Läkarstuden-
terna – nästan uteslutande vita, övre 
medelklass – köar för att få volon-
tärarbeta, samtidigt som de hemlösa 

Text Mia Engström Foto iStockphoto

KANDIDATFÖRENINGEN
PÅ VÄG UT I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

N
ALEXANDER 
ROWAN 
Ålder: 28 år 
Studerar: Andra 
året på Thomas 
Jefferson 
University i 
Philadelphia, 
USA
Från: Boulder, 
Colorado
Special-
intressen: 
Socialmedicin, 
medicinsk etik
Trolig 
specialitet: 
Allmänmedicin

FAKTA
JEFFHOPE 
startades 1991 
av en grupp 
läkarstudenter 
och är i dag en 
av de största 
studentorga-
nisationerna 
på Thomas 
Jefferson 
University. De 
engagerar mer 
än 700 medicin- 
och sjuksköter-
skestudenter och 
över 50 fakul-
tetslärare. 

JeffHOPE, semiakut studentmottagning för hemlösa, har 5 000 patientbesök årligen.

Sök stipendium Hennerlöfska fonden för medicinstudenter vid KI, Uppsala och Lund. Sök senast 15/1 2016. Mer info: 
www.sls.se

Segregationens baksida
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PÅ RIX 2015
➜  Missa inte Patientsäkerhet för 

läkarstudenten och AT-läkaren med 
Lis Abazi och Global Hälsa: Framtiden 
i våra händer – vad skall vi göra med 
den? Hampus Holmer, Tobias Alfvén.

➜  Fredag 4 december, 8:30 resp. 
15:00.



Malmö Centralstation. Hösten 2015 har den fått en ny 
innebörd för så många – första anhalten i det nya landet. 
Denna förhållandevis lilla tågstation, nyrenoverad i 
modern stil för några år sedan, förändrades på några 
dagar: här stod Kriget, personifi erat, just avstigna ett tåg 
från Köpenhamn. Karaktären förändrades. Den bittra, 
kalla morgonpendlarstämningen byttes ut till en hård 
realisering av nyhetsrubrikerna, men också en arena för 
bultande medmänsklighet. Runt om i landet förvandla-
des andra stationer till Stationen: den där man klev av, 
där man skulle börja ett nytt kapitel av sitt liv. Och på 
många andra ställen, utöver Malmö, blev tv-rubrikerna 
verkliga. Anonyma nummer fi ck ansikten och namn. 

För många blir det svårt att sitta när lidandet så nära 
knackar på dörren. Byråkratin, som vi förlitar alla våra 
medmänskliga baskrav på, är segstartad – i början var 
det outhärdligt att se på när inget hände. Och outhärd-
ligheten är en drivkraft. Här och var dök det upp mer 
eller mindre offi ciella sjukstugor från organisationer som 
Röda Korset, eller från civila eller politiska håll. 
Och vilket jobb man gjort, och fortfarande gör! För 
varje enstaka plåster man sätter på någons hemska skav-
sår, kommer man ett litet, litet steg på vägen i ett större, 
bättre och varmare välkomnande. 

Man varken vill eller bör kritisera den som ger av det 
dyrbaraste av allt, av sin tid och sitt hjärta. Men Sverige 
är mycket oerfaret vad gäller extensivt volontärt engage-
mang. Refl ektion, som på andra håll är självklar, är inte 
lika ingrodd här. Risken fi nns alltid att vi råkar göra en 
björntjänst – den goda intentionen räddar inte alltid. 
Två premisser skiljer oss till exempel från den amerikan-
ska situationen här bredvid: hos oss är sjukvård gratis, 
även för den fattige, och hos oss har fl yktingar rätt till 
samma akuta vård som alla andra. 

Dessa sjukstugor gör ett fantastiskt jobb med basal 
omvårdnad för folk som vandrat genom ett på 
många sätt iskallt Europa. Men frustratio-
nen över att offi ciella vårdgivare inte tar 
sitt ansvar måste projiceras rätt – mot 
vårdgivarna, och får inte riskera driva 
oss till oetiskt ansvarsaxlande. Liksom 
all annan vård vi ger, kräver även den 
volontära sin eftertanke för att hålla 
den etiska kvalitet som vi vill ha. ¢

Volontär vård 
kräver eftertanke

Mia Engström, Ordförande 
SLS Kandidatförening
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Hur kan hälso- och sjukvården och samhället förebygga  

övervikt & fetma?  

Den 2 februari 2016 En heldag med  tema prevention,  
övervikt och  

fetma.
  

PREVENTION - STATE OF THE ART 2016 
Välkommen till Svenska Läkaresällskapet den 2 februari 2016 

URVAL UR PROGRAMMET

BARN & UNGDOMAR
Ungdomar: Vad skiljer dem från vuxna? Kristina Berg Kelly  

Barnhälsovården: Hur ska den arbeta? Staffan Mårild 

Fysisk aktivitet: Nya rekommendationer. Ulrika Berg 

VUXNA 
Prevention of the obesity and the health divide. Sir Michael Marmot 

Finns det effektiva program för viktnedgång? Stephan Rössner

Gastric bypass: Vad kan vi förväntas uppnå? Ingmar Näslund 

MER INFORMATION & ANMÄLAN www.sls.se
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rets Nobelpris i medicin 
eller fysiologi belönar nya 
terapier för några av de 

mest förödande parasit-
orsakade sjukdomarna: 
fl odblindhet, lymfa-

tisk fi lariasis (elefantiasis) och ma-
laria. Aver mectin, den modifi erade 
molekylen Ivermectin och Artemisi-
nin har helt förändrat möjligheten 
att behandla parasitsjukdomar. Be-
handlingarna är så pass effektiva att 
fl odblindhet och lymfatisk fi lasiasis 
på sikt kan utrotas. 

Satoshi mura, en japansk kemist, 
intresserade sig för bakterien Strepto-
myces, som lever i jorden, och lycka-
des odla dem i laboratorium.

– mura tog jordbakterier från i 
stort sett hela Japan; 1974 var han 
uppe i 45 000 olika isolat, 54 av dessa 
skickade han vidare till William C. 
Campbell, forskare i USA och chef 
för screenteknik på Merck, sade Jan 
Andersson, professor i infektions-
sjukdomar vid KI och ledamot av 
Nobelkommittén, när han presente-
rade pristagarnas gärning i SLS hus. 

Campbell undersökte muras od-
lingar för att se om de hade effekt 
på parasiter. Han satte upp en rund-
maskinfektion i musmodell och blan-
dade i torkade bakterier i födan i olika 
koncentrationer, som han gav till 
möss med maskinfektion. Campbell, 

som var veterinär, ville göra parasit-
läkemedel. De få som fanns var toxiska.

– Just när en mus i experimentet 
höll på att dö, fångade han upp den 
och undersökte förekomsten av mask 
och maskägg i avföringen. Han såg 
en total avdödning av den mask han 
studerade, berättade Jan Andersson.

Till en början var toxiciteten ett 
problem, men man lyckades rena 
fram den aktiva komponenten, Av-
ermectin, som sedan modifi erades 
till Ivermectin. När Campbell såg 
de fantastiska djurdata på avdöd-
ning av rundmaskar i höns, hästar, 
kor och kaniner, tog han kontakt 
med Mercks ledning för att övertyga 
företaget om att använda Ivermectin 
inte bara som veterinärmedicin, utan 
även mot fl odblindhet och på elefan-
tiasis. 1981 startade ett samarbete 
mellan WHO och Merck, och i dag 
delas läkemedlet ut gratis. 

– Antal biverkningar är oerhört 
lågt: en på en miljon doser. Läkemed-
let har även effekter på fl er maskar, 
skabb och löss, sade Jan Andersson.

Youyou Tu får den andra hälften 
av Nobelpriset för sina upptäckter 
rörande ny terapi mot malaria. Tu 
studerade gamla örtmedicinrecept 
från 300-talet e. Kr. och fann då att 
växten Artemisia annua använts mot 
feber. Men hennes studier gav varie-

rande resultat. Först när hon extrahe-
rade artemisinin i kyla lyckades hon 
utveckla en reningsmetod.

– Bladen hade högst effekt och Tu 
kunde se en hundraprocentig avdöd-
ning av malariaparasiter i möss. 

Tu presenterade sina data för 
WHO i ett möte i oktober 1980 och 
i dag är Artemisinin ett mycket effek-
tivt läkemedel mot malaria.

– Tidigare läkemedel har ver-
kat på leverfasen, med en långsam 
effekt. Det här gav en momental 
effekt; inom tre dygn var 100 procent 
av parasiterna avdödade. År 2001 
rapporterades 350 miljoner fall av 
malaria, varav en miljon dog. Sedan 
dess ser vi en 48-procentig sänkning 
av antalet fall och över 50-procentig 
reduktion av dödligheten.  

Efter presentationen ställdes frågan 
om detta innebär ett uppsving för 
den traditionella medicinen.

– På ett sätt kan man säga att man 
finner mycket kunskap från den 
gamla traditionella läkekonsten. Men 
det är endast halva sanningen. Det är 
först när man hittar den aktiva be-
ståndsdelen och får bort toxiciteten 
som man kan få fram ett läkemedel. 
Både när det gäller etik, säkerhet och 
dokumentation behövs den väster-
ländska traditionen för att det ska 
kunna bli en medicin, konstaterade 
Jan Andersson.    ¢

Årets Nobelpris i 
medicin eller fysiologi 

har gett behandling 
till hundratals miljoner 
människor som varje 

år drabbas av parasiter 
eller malaria.

Text Tove Smeds Foto iStock

Å

I HUSET
NOBELPRESENTATION

JAN 
ANDERSSON
”Det är en 
enastående 
insats forskarna 
gjort för tredje 
världen och de 
negligerade sjuk-
domarna.”

Räddar miljontals liv
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RoACTEMRA® (tocilizumab). (Rx, F). Farmakoterapeutisk grupp: Immunosuppressiva medel, interleukinhämmare; ATC-kod L04AC07. Indikationer: RoACTEMRA, i kombination med metotrexat (MTX), 
är indicerat för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit (RA) hos vuxna patienter som antingen inte har haft tillräcklig effekt av eller som inte tolererat tidigare behandling med en 
eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs) eller tumörnekrosfaktor-(TNF)-hämmare. Hos dessa patienter kan RoACTEMRA ges som monoterapi vid intolerans mot 
metotrexat eller när fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. RoACTEMRA är indicerat för behandling av aktiv systemisk juvenil idiopatisk artrit (sJIA) hos patienter som är 2 år eller äldre, 
som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med NSAIDs och systemiska kortikosteroider. RoACTEMRA kan ges som monoterapi (vid intolerans mot metotrexat eller när behandling 
med metotrexat är olämplig) eller i kombination med metotrexat. RoACTEMRA, i kombination med metotrexat, är indicerat för behandling av polyartikulär juvenil idiopatisk artrit (pJIA) 
(reumatoid faktorpositiv eller -negativ samt utvidgad oligoartrit) hos patienter som är 2 år eller äldre, som har haft ett otillräckligt svar på tidigare behandling med metotrexat. RoACTEMRA kan ges 
som monoterapi vid intolerans mot metotrexat eller när fortsatt behandling med metotrexat är olämplig. Kontraindikation: Överkänslighet mot aktiv substans eller hjälpämne. Aktiv svår infektion. 
Varning och försiktighet: Tidigare sjukdomshistoria av sår i tarm eller divertikulit. Makrofagaktiveringssyndrom (MAS) kan utvecklas hos patienter med sJIA. Graviditet: Bör undvikas under be-
handling och i 3 månader efter avslutad behandling. Beredningsform och förpackningar: Koncentrat till infusionsvätska,lösning 20 mg/ml i injektionsflaskor à 4 ml, 10 ml och 20 ml. SPC: 2015-
07-02. För mer information och aktuella priser se www.fass.se. Roche AB, Box 47327, 100 74 Stockholm. Tel 08-726 12 00. www.roche.se

#MittLivMedRoACTEMRA
Ett biologiskt läkemedel även för RA-patienter 

som inte kan behandlas med metotrexat
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Livsmedelsverket stödjer hälso- och sjukvården i samtalet om bra matvanor 

Besök oss på Hälsotorget.

Säker mat, bra dricksvatten, ärlig mat och bra matvanor det är vårt recept på matglädje.  

På Livsmedelsverket arbetar landets främsta experter på livsmedel med vetenskap, råd och kontroll.

Prata mat med dina patienter!

UTBILDNING, VIDAREUTBILDNING OCH FORTBILDNING

ANMÄL DIG PÅ www.riksstamman.se
Fritt inträde för SLS medlemmar vid anmälan 
fram till och med 15/11 2015. 
Observera att medlemsavgiften till SLS ska vara 
betald vid registreringen till Riksstämman.
Bli medlem: www.sls.se

ST-KURSERNA: Föranmälan på www.sls.se/
Riksstamman/Program-2015/ST-kurser/

SLS medlemmar har fritt inträde fram till 
15/11, därefter gäller:

KONGRESSAVGIFTER TVÅ DAGAR 
Kongressavgift:   5 000 kr
Läkarstudent/AT-läkare:  350 kr

DAGAVGIFTER
Torsdag:    3 750 kr
Fredag:     3 125 kr
Läkarstudent/ AT-läkare:  350 kr
Alla priser är inklusive moms.

ÅRETS OFFICIELLA PROGRAMTIDNING 
Dagens Medicin har producerat årets offi ciella 
programtidning. En uppdaterad version med 
salar medföljer Dagens Medicin 2/12 och delas 
ut på Waterfront. Ladda ned programtidningen 
på riksstamman.se

SÖK I PROGRAMMET: www.riksstamman.se 

ÖPPETTIDER: 
Utställningens öppettider: 
Torsdag 3 december  9.30–16.30 
Fredag 4 december   9.00–14.00
Vetenskapliga programmet: 
Torsdag 3 december  8.30–18.00 
Fredag 4 december   8.30– 16.00

ANMÄLAN 
& KONGRESSAVGIFTERVälkommen!

För årets Medicinska riksstämma 
har vi utvecklat mötesplatsen. Syftet 
med det nya i rummet, är att skapa en 
ännu bättre och dynamisk mötesplats 
för alla deltagare. Mötesplatsen erbju-
der scenprogram med föreläsningar, 
debatt, spontana och planerade möten, 
spännande fakta i vår nya mötesplats 

”Arenan” – ett rum i rummet för 
föreläsningar och diskussioner samt 
interaktion i utställningen. På Hälso-
torget samlas organisationerna inom 
Levnadsvaneprojektet för att inspirera 
läkare i deras samtal med patienter om 
levnadsvanor. Vi ses på Stockholm 
Waterfront Congress Centre!

Följ oss och diskutera:

Möt våra partners:

/medicinskariksstamman

sls_sv#rix2015

I utställningen serveras lunchen som måste förbeställas 
i samband med registreringen. En kiosk kommer även 
att vara öppen för försäljning av frukt, dryck, kakor med 
mera. Passa på och mingla och knyt kontakter.
Kaffe: 10.45–11.15
Lunch: 12.15–13.45
Kaffe: 16.00–16.30, på torsdagen

After Fair och utdelning av Athenapriset: 
Välkommen till mingel i Läkaresällskapets vackra jugendhus 
nära Waterfront. Anmälan sker i samband med registreringen 
till Medicinska riksstämman. Begränsat antal platser. 
Pris: 100 kr. En tapas  tal lrik och ett glas vin/öl eller alkohol-

fritt alternativ ingår. Torsdag 3 december, 
kl. 18.00, Svenska Läkaresällskapet,  
Klara Östra Kyrkogata 10.

 After Fair 

 Kaffe och Lunch 

•  Det där med jord-
nötsallergi – är det 
överdrivet eller? Med 
Magnus Wickman, KI.

•  Ny gästföreläsare 
om levnadsvanor
James Dalton, 
erfaren primär-
vårdsläkare, Bassett 
Healthcare Network 
i New York State, 
deltar i ”Arbetar vi 
olika med levnads-
vanor i USA och 
Sverige?”

•  Alla kan lära sig 
hjärt-lungräddning 
och använda en 
hjärtstartare. 
Kurser: 
Torsdag kl. 13.45–
15.45 och fredag 
kl. 10.45–12.45

NYA 
PROGRAM-
PUNKTER ...



Möt Socialstyrelsen  
på Medicinska riksstämman

• 11.15–12.15 (Sal C2) 
Socialstyrelsens nationella riktlinjer  
– så kan de göra primärvården mer jämlik

• 11.15–12.15 (Sal A2) 
Hur kan en ny föreskrift inom läkemedels- 

hantering leda till ökad patientsäkerhet?

• 13.45–14.45 (Sal C1) 

Primärvårdens betydelse i cancervården 

Träffa oss även på Hälsotorget för samtal om  
levnadsvanor och i vår monter för samtal  
med våra sakkunniga om patientsäkerhet,  
riktlinjer och föreskrifter.

Fredag 4 december

www.socialstyrelsen.se

Socialstyrelsen värnar hälsa, välfärd och 
allas lika tillgång till god vård och omsorg

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 3–4 DECEMBER
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SLS UPPMANAR 
TILL HANDLING 
Miljontals människor lider svårt med 
anledning av kriget i Syrien och konfl ikter 
i Nordafrika. Den senaste tidens fl yk-
tingströmmar sätter vår humanism och 
förmåga att agera på prov.

Läkaresällskapet uppmanar i ett 
upprop olika instanser i samhället till 
konkret handling. Den 13 oktober bjöd 
SLS in till ett seminarium där fl ykting-
situationen i världen och Sverige belys-
tes. Mer än 60 miljoner människor är i 
dag på fl ykt, varav 20 miljoner befi nner 
sig utanför sitt hemland.

– När man pratar om fl yktingsitua-
tionen handlar det ofta om siffror. 
Men ni som läkare vet att detta handlar 
om människor, konstaterade Samarie 
Wijekoon Löfvendahl från UNHCR. 

SC
EN

PR
O

G
R

AM
M

ET
AR

EN
AP

RO
G

R
AM

M
ET

TORSDAG 3 DECEMBER
10.35–11.05 Årets artikel i Läkartidningen
11.15–11.45 Koldioxidbantaren Staffan 
Lindberg. Käka dig och världen frisk – SLV:s 
kostråd i sång och stå upp.
11.45–12.15 Socialstyrelsens Olivia Wigzell 
debatterar med Kerstin Nilsson.
12.15–12.45 Svenska Läkaresällskapets 
prisutdelning, Bästa projektansökan, Transla-
tionella pristagare, preeklampsi.
13.15–13.45 PC Jersild om sin senaste bok 
Den stökiga psykiatrin: minnen, samtal, tankar.
13.45–14.15 Prisutdelning – Årets hjärt-
lungräddare 2015. Inger Ros, ordförande i 
Riksförbundet HjärtLung.
14.15–14.45 Psoriasis och psoriasis artrit, 
sjukdomar på utsidan och insidan som ibland 
hamnar mellan stolarna i vården.
14.45–15.45 Debatt med Mary Durham. 
Moderator: Anna Nilsson Vindefjärd. 
Deltagare: Kerstin Nilsson, Emma Spak.
15.45–16.15 Allmän hälsokontroll? – Nej. 
Riktat hälsosamtal? – Ja tack! Margareta Kris-

tenson, Hans Lingfors, Margareta Norberg.
FREDAG 4 DECEMBER
09.45–10.15 Artros! Myten, sjukdomen och 
verkligheten. Kunskapen om artros ökar, men 
behöver bli bättre.
10.15–10.45 Rasta hunden och tvätta föns-
ter – Arbetsterapeuten får vardagen att funka. 
10.45–11.15 Utdelning av Asklepiospriset. 
Mia Engström, ordförande i Kandidat-
föreningen, Kerstin Nilsson, SLS ordförande.
11.15–11.45 Varför hälsofrämjande interven-
tioner ofta ökar ojämlikheten i hälsa, och vad 
man kan göra åt det.
11.45–12.15 Debatt med Janet Grant.
12.15–12.45 Att vara psykiater själv ger 
inget skydd mot utmattningssyndrom. 
Pia Dellson.
12.45–13.15 Folkhälsan i Stockholms län – 
möjligheter och utmaningar. Presentation av 
Folkhälsorapport 2015. Anton Lager.
13.15–13.45 Åsa Nilsonne berättar om sin 
senaste bok ”H” – en roman om minnet. Om 
förälskelse och en dörr som står öppen.

TORSDAG 3 DECEMBER
10.45–11.45 Den diplomerade patienten. En 
god samverkan mellan läkare och patient kan 
vara avgörande för framgångsrik behandling. 
Arrangör: Medibas.
11.45–12.15 Samtal om Levnadsvanor.
12.30–13.30 Förbättrade levnadsvanor 
för psykiatriska patienter kräver samarbete 
mellan psykiatri och primärvård.
13.30–14.00 YAM, Youth Aware of Mental 
health – Ett hälsofrämjande och preventivt 
skolprogram för psykisk hälsa bland unga i 
Stockholms län. 
14.00–14.30 Regionalt vårdprogram hälso-
främjande levnadsvanor i Stockholms län 
– stöd för att hjälpa patienter att ändra sina 
levnadsvanor. 

15.00–15.30 Läkare mot tobak/Tobaksfakta 
From smoke free pubs to Smoke Free Ireland 
2025.
15.45–16.15 Allmän hälsokontroll? – Nej 
tack! Riktat hälsosamtal? – Ja tack!
15.30–16.30 Kunskapsgapet – ett hinder 
för vård på lika villkor? Vad kan göras för 
att minska tiden från forskningsfynd till vård-
praxis? Paneldiskussion. Arrangör: Medibas.
FREDAG 4 DECEMBER
09.30–10.00 Politikerdebatt.
10.00–10.30 Praktiska tips om samtal om 
levnadsvanor – Stöd från Socialstyrelsen.
12.00–12.30 Livsmedelsverket: Varför ska 
läkaren prata bra matvanor med sin patient?
12.30–13.30 Levnadsvanor påverkar kompli-
kationsrisken vid kirurgi.

På Hälsotorget:

PÅ RIX 2015
➜  Missa inte Ensamkommande 

fl yktingbarn – belastning eller tillgång. 
Medverkar gör Lars Joelsson, 
Roya Rashidi, Carl-Magnus Forslund 
och Anna Jakobsson. 

➜  Torsdag 3 december kl. 15:00

Flyktingkrisen sätter både vår 
humanism och handlingskraft på prov.
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Arbetsterapeuter, Dietister, Fysioterapeuter, IOGT, Livsmedelsverket, Läkare mot tobak, Nätverket Hälso främjande 
hälso- och sjukvård, Socialstyrelsen, Stockholms läns landsting, Svensk sjuksköterskeförening, SLS och Tobaksfakta.



I dag krävs färdigheter att 
hantera möten med många fl er 
människor som är olika oss 
själva. Kvinnliga läkares fören-
ing har i år inbjudit PC Jersild 
att tala över ämnet Vi & Dom, 
och om behovet av en ny moral 
för den moderna människan. 

– Det gäller att rubba förut-
fattade meningar, rannsaka sina 
egna tillkortakommanden och 
förändra gruppbeteenden. Det 
kommer PC Jersild att lyfta, sä-
ger Nina Rose, vice ordförande 
Kvinnliga läkares förening. 

– I förmodern tid har vi behövt 
värna den egna gruppen. Nu be-
höver vi lära oss att agera efter 
vår moral och inte bara intuition 
som duperar oss. Vi hoppas med 
den här föreläsningen att öka för-
ståelsen för våra egna handlingar 
och konsekvenserna av dessa. 
Att se andras beteenden och få 
verktyg att förändra gruppbete-
enden som är skadliga för vår 
gemensamma framtid.
➜ Tid: 3 dec 11.15

UTBILDNING, VIDAREUTBILDNING OCH FORTBILDNING

PC Jersild om 
behovet av en 
ny moral Etik förr – och nu

Läkare ställs ofta inför etiska frågeställningar och 
prioriteringar. Under Riksstämman ges många 
tillfällen till diskussion.

GÖRAN 
HERMERÉN
”Ny teknik och 
nya vetenskap-
liga genombrott 
ställer oss inför 
nya etiska utma-
ningar.”

RIKSSTÄMMAN 
KVALITETSSÄKRAD

LIPUS-GRANSKAD. 
Lipus har granskat 
och godkänt denna 
kurs. Fullständig kurs-

beskrivning fi nns på www.lipus.se 
(Lipus-nr: 20150127).

CERTIFIKAT
Du får intyg på de 
programpunkter 
som certifi eras 
av SLS på RIX.

– Den etiska 
diskussionen måste 
baseras på sakliga 

förutsättningar, 
säger Ingemar 

Engström, SLS.

Hälsa för migranter: Nyanlända migranter behö-
ver få information om rätt till vård och hälsounder-
sökning, och vårdpersonal behöver få infomation 
om den nya lagen om hälso- och sjukvård för pap-

perslösa. Folkhälsomyndigheten och fl era lands-
ting samarbetar i olika projekt som rör migranters 
hälsa. Slutsatserna från projekten presenteras.

Fysisk aktivitet och mental hälsa: Symposium 
där de senaste forskningsrönen om vad fysisk 
aktivitet innebär i prevention och vid behandling 

Prevention och folkhälsa i fokus
Många programpunkter om hur vi möter 
nationella och globala hälsoutmaningar. 

lera inslag under Riks-
stämman handlar om 

etik och prioriteringar. 
Behovsprincipen, vård av 
ensamkommande fl ykting-

barn, behovet av en ny moral, kva-
litetsregister, läkare som dömts för 
brott och vårdmötets betydelse för 
att skapa en mer jämlik vård är några 
av de frågor som lyfts och debatteras. 

– Hälso- och sjukvården är full-
ständigt impregnerad av etiska frå-
geställningar, både på individ- och 
systemnivå. Det är min övertygelse 
att sådana frågor kommer att bli än 
viktigare i framtiden, inte minst när 
det gäller prioritering av resurser, sä-
ger Ingemar Engström, ordförande i 
delegationen för medicinsk etik vid 
Läkaresällskapet.

– Dessa frågor måste involvera 
många intressenter i samhället, men 
professionerna i hälso- och sjukvår-
den har ett särskilt ansvar för att 
denna diskussion blir baserad på 
sakliga förutsättningar och att hälso- 
och sjukvården utvecklas utifrån en 
tydlig etisk grund. När allt kommer 
omkring är ju hälso- och sjukvården 
i grunden ett moraliskt projekt och 
inte ett vetenskapligt, säger Ingemar 
Engström. 

F
Ett av de inslag som förväntas dra ex-
tra mycket folk är föreläsningen Medi-
cinsk etik – då, nu och i framtiden med 
Göran Hermerén, Lunds universitet, 
som är något av en svensk nestor när 

det kommer till medicinsk etik. Myck-
et har förändrats sedan den medicin-
ska etikens fader Hippokrates levde.

– Ny teknik och nya vetenskapliga 
genombrott har ställt oss inför nya 
utmaningar. Detta blir särskilt tyd-
ligt när det gäller genetiken och dess 
tillämpningar inom sjukvården, ex-
empelvis fosterdiagnostiken. Vi kan 

Text Tove Smeds Foto iStockphoto 

”Aktörer i vår-
den gör val, och 
dessa är inte 
etiskt neutrala.”

GÖRAN HERMERÉN
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MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 3–4 DECEMBER

Hälso- och sjukvården står inför ett fl ertal etiska utmaningar. ”Kunskapsunderlaget och 
tidigare erfarenheter spelar en stor roll i den praktiska etiken. Diskussionerna över profes-
sionsgränserna blir då viktiga”, säger Göran Hermerén.

av psykisk ohälsa. Kan vi öka den psykiska hälsan, 
minska stressen och morgondagens vård med 
hjälp av fysisk aktivitet?

Smittskyddsdiagnostik – snabbt och rätt med 
dagens nya metoder: Under de senaste åren 
har diagnostiken inom klinisk mikrobiologi utveck-
lats. Med praktiska exempel ges ökad kunskap om 
hur diagnostiken kan nyttjas för säkrare vård.
Kost för en hållbar hälsa och värld: Vilken kost 

är optimal för vår hälsa? Blir motsvarande mat-
produktion bra för klimatet? Etiska och praktiska 
synpunkter lyfts till diskussion. 
Medverkar: Bertil Hagström, Monika 
Pearson, Line Gordon, Folke Tersman, 
Christina Karlsson.

Fler inslag om prevention och folkhälsa fi nns 
på www.riksstamman.se

varande mat-

TOBACCO ENDGAME 
RÖKFRITT SVERIGE

Rökning är den 
största enskilda 
orsaken till ohälsa 
och förtida död. 
För att lyckas 
sluta hälsoklyf-
torna inom en 
generation krävs 

därför ett tobaksförebyggande arbete. 
Med hänsyn till de 100 000 medborgare 
som årligen insjuknar och de 12 000 som 
årligen dör på grund av sin rökning, krävs 
ett perpektivskifte.

Medverkande: Luke Clancy, Dublin 
University, Margareta Kristenson, 
Linköpings universitet, Göran Boëthius, 
Tobaksfakta, Lina Glans, Socialdeparte-
mentet, Eva Olofsson, SKL.
➜ Tid: 4 dec 11.15

Med en växande andel åldringar i be-
folkningen ställs smärtvården inför nya 

utmaningar. Äldre har på grund av 
förändringar i smärtfysiologi, far-
makologi och kognition ofta en 

smärtproblematik som skiljer sig 
från den hos yngre individer. Under 
Riksstämman ges möjlighet att fort-
bilda sig och få ökad kunskap om 
smärtpanoramat under program-
punkten Skall det göra ont att bli 
gammal? Utmaningar för smärtvår-

den med en åldrande befolkning.
➜ Tid: 3 dec 8.30 

redan på fosterstadiet veta en mängd 
om fostrets risker att få olika sjukdo-
mar. Vilka ska vi leta efter? Hur ska 
oväntade bifynd hanteras? Samtidigt 
fi nns det en rad grundläggande frå-
gor kvar, som exempelvis resursför-
delning och prioritering i sjukvår-
den – ett problemkomplex som alla 
länder, inte minst i Europa, har att 
hantera. Och vad innebär patientens 
delaktighet i beslutsfattandet kon-
kret i olika typer av situationer?

– Det talas i dag om att odla 
mänskliga organ i djur. Det är 
många kunskapsluckor och minor 
i terrängen, men det är viktigt att 
förhålla sig till dessa nya möjligheter 

innan alla investeringar är gjorda och 
alla beslut tagna. Utkik om vad som 
fi nns runt hörnet är viktigt. Aktörer 
på olika nivåer i vården gör val, och 
dessa är inte etiskt neutrala. Somliga 
gynnas på andras bekostnad. Etiken 
behöver därför integreras i sjukvår-
den, och i ett mångkulturellt sam-
hälle kan vi inte ta för givet att alla 
tänker och värderar på samma sätt. 
Den bakomliggande etiken behöver 
därför lyftas fram, synliggöras och 
diskuteras, konstaterar Hermerén.  ¢

➜ Medicinsk etik – då, nu och i 
framtiden, 3 dec 16.30

SKA DET GÖRA ONT 
ATT BLI GAMMAL?
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... Riksstämmans 
generalsekreterare

Catarina Almqvist Malmros, 
berätta om årets tema?
– ”Morgondagens vård och häl-
sa” sätter fokus på framtidens 
vård och de utmaningar och 
möjligheter vi står inför. Temat 
i kombination med specifi ka 
temaområden som kunskaps-
uppdateringar, etiska frågor, 
innovativ klinisk forskning och 
levnadsvanor, ger möjlighet för 
besökarna att botanisera och 
fortbilda sig kring ett rikt veten-
skapligt program.  

– Medicinska riksstämman är 
det möte där läkare och kollegor 
från alla områden träffas för 
kunskapsutbyte och nätverkande 
över specialitetsgränserna. 
Mötet erbjuder en möjlighet att 
diskutera och uppdatera sig 
kring frågor som berör alla 
läkare oavsett specialitet.

Vilka förväntningar har du på 
årets riksstämma? 
– Att våra kollegor får ta del av 
ett rikt vetenskapligt program 
med de absolut mest ange-
lägna frågorna för dagens och 
framtidens sjukvård och hälsa. 
Min förhoppning är också att 
ST-läkare och yngre specialister 
får chansen att få ledigt från 
sina kliniker för att fortbilda sig 
kring gemensamma frågor. Och 
jag hoppas att alla deltagare ser 

vilken fantastisk platt-
form Medicinska riks-
stämman utgör och får 
inspiration till fortsatta 
möten.

Vad hoppas 
du deltagarna 
får med sig 
hem?
– Inspiration, 
nya rön och 
övergripande 
uppdateringar – 
för patientens, 
klinikens och sin 
egen skull.

UTBILDNING, VIDAREUTBILDNING OCH FORTBILDNING

Hallå där ...

Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att vård-
personal ska verka för en god hälsa och vård på 
lika villkor för hela befolkningen. Trots detta fi nns 
stora skillnader i hälsa mellan olika grupper i sam-
hället. I programpunkten Likarätt i teori och praktik 
– så kan du göra vården mer jämlik för dina pati-
enter diskuterar Jonas Ålebring hur hälso- och 
sjukvården kan arbeta för en mer jämlik vård. 

Varför går tiden olika fort ju äldre man blir? Kan 
ett ögonblick vara för evigt? Ola Björgell samta-
lar och funderar i inslaget Vår stund på jorden, om 
tiden och livet som läkare. Ytterligare två program-
punkter anordnas av Framtidens specialistläkare 
under Riksstämman: Att skära eller skriva – det 
är frågan? med Åke Larsson samt Att tänka med 
pennan tillsammans med andra med Elisabeth 
Wilhelmsson och Cecilia Benoni. 

Mer info: www.riksstamman.se

Möt framtidens specialistläkare
I år fortsätter samarbetet mellan SLS 
och Framtidens specialistläkare.

Vårdens framtid
Vilken blir professionens roll i det nya vårdlandskapet? 
Debatt under Medicinska riksstämman.

KARL SALLIN
”Om vi inte dis-
kuterar dessa 
frågor missar vi 
möjligheten till 
infl ytande. Då 
beslutas det över 
våra huvuden.”

ontinuitet, primärvård, 
prevention och mana-
gementtrender är fyra 
av de ämnen som lyfts 
i de inslag som Svens-

ka Läkaresällskapets arbetsgrupp En 
Värdefull Vård anordnar. Karl Sal-
lin, Rurik Löfmark, Jonas Sjögreen 
och Peter Friberg är några av dem 
som kommer att medverka. 

– Mina förväntningar är att vi får 
bra diskussioner med djup och bredd. 
EVV som arbetsgrupp kommer antag-
ligen inte att bestå så mycket längre, 
då vårt arbete att skriva rapporten är 
slutfört. Därför blir Riksstämman 
ett tillfälle att lyfta fram några av de 
frågor vi tycker varit och är viktigast 

för framtiden, säger Karl Sallin, ord-
förande för arbetsgruppen EVV. 

– De organisationsförändringar 
EVV föreslår skulle må bra av möten 
med högt i tak. EVV gör inte anspråk 
på att ha färdiga lösningar, men vi har 
skarpa förslag och genom att diskutera 
kring dem blir vi antagligen klokare. 
Det verkar tyvärr fi nnas en berörings-
skräck kring dylika frågor, men om vi 
inte diskuterar dem missar vi möjlig-
heten till infl ytande. Det vore olyck-
ligt, men högst sannolikt med tanke 
på hur lite debatten kommit att handla 
om new public governments och pro-
fessionens roll i detta nya landskap.  ¢

Mer info: www.riksstamman.se

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

K

Arbetsgruppen En Värdefull Vård har gett åtta förslag för en mer värdefull vård – med människan i 
centrum. Slutsatserna lyfts och diskuteras under Riksstämman.

jag hoppas att alla 
vilken fanta

form Med
stämman
inspiratio
möten.

V
du 
får
he
– I
ny
öv
up
fö
kl
eg

22



23

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 3–4 DECEMBER

Det råder oenighet om vikten av integritetsskydd 
och vilka risker som kan uppkomma när det gäller 
digital vårddata. Under Riksstämman anordnas 
ett seminarium där ämnet 
belyses och diskuteras. Vilka 
typer av data samlas in om 
enskilda individer inom häl-
so- och sjukvården? Hur han-
teras den? Vem gynnas av att 
den används? Vilka problem 

skulle kunna avhjälpas med bland annat satsningar 
på teknik, och vilka problem handlar om motsätt-
ningar mellan olika intressen och grupper?

Titel: Digital vårddata – vilka är fördelarna och vad 
händer med integriteten? Medverkande: Sara 
Belfrage, Kjell Asplund, Mårten Jansson, Hanne 

Kjöller, Måns Rosén, Emma Spak och Lena 
Lundgren.

Digital vårddata och integriteten

MARGARETA 
BERG
grundare av 
Projekt Surgicon, 
som nyligen 
tagits med i listan 
på goda exempel 
av organisationen 
The Elders.

Janet Grant.

Janet Grant, vilka är de van-
ligaste missförstånden när det 
gäller professionell utveckling?

– Det fi nns en hel del miss-
förstånd när det gäller professi-
onellt lärande och utvecklande. 
Ett sådant är att läkare behöver 
tränas till ett livslångt lärande. 
Det är fel. De har redan en rik 
inlärningskultur. Sedan fi nns 
det de som vill tvinga läkare att 
samla poäng, exempelvis när 
de besöker olika fortbildnings-
aktiviteter. Men det fi nns inga 
belägg för att det har någon 
effekt på praxis alls. Det leder 
bara till att folk blir bra på att 
samla poäng. 

– Lärande är en personlig 
och individuell process som det 
är väldigt svårt att generalisera. 
Vi måste låta människor lära 
sig som de vill, och inte belöna 
dem för att de lär sig på ett 
visst sätt. Detta är särskilt sant 
när det gäller lärandeexperter, 
som läkare faktiskt är.

Titel: Working and learning in 
the service. Managing continu-
ing professional development. 
➜ Tid: 4 dec 9:45

LÄRANDEEXPERT 
TILL RIX

rots att den mänskliga 
anatomin inte skiljer 
sig åt mellan länder el-
ler landsting, så skiljer 
sig kirurgers träning åt 

beroende på var de utbildas och arbe-
tar.  Socialstyrelsens vårdskademät-
ning 2008 gav 105 000 vårdskador 
per år, varav 3 000 dödsfall. Knappt 
hälften relaterades till kirurgi. Även 
om frågor om patientsäkerhet drivits 
länge, fi nns kirurgisk säkerhet inte 
med över de riskområden SKL listar.

– Vår hypotes är att vissa kirur-
giska skador borde kunna undvikas 
genom en strukturerad kirurgisk 
utbildning med inbyggda kontrol-
ler, säger Margareta Berg, överläkare 
och grundare av Projektet Surgicon, 

Debatt på RIX: Behövs 
körkort för kirurger?
Programpunkt under Riksstämman tar upp frågan om  
internationella körkort för kirurger.

som inbjudits till ett samarbete med 
WHO. Med kirurgiska körkort skulle 
nyanlända kirurger kunna börja arbeta 
direkt. Under programpunkten Behovet 
av validerade kunskapsprov i kirurgisk 
teknik 2015, illustreras behovet av 
kirurgisk träning och regelbundna 
kontroller av kirurgisk kompetens och 
den moderna teknologin med kirur-
gisk simulatorutrustning.  ¢

Medverkande: Margareta Berg, 
överläkare ortopedi, Anthony 
G.Gallagher, School of Medicine, 
Cork Irland, Magnus Kjellman, Kirurg-
sektionen för endokrin och sarkom-
kirurgi Karolinska institutet, Verena 
Sengpiel, Kvinnokliniken Sahlgrenska 
universitetssjukhuset.

T

Kom och besök Stockholms läns 
landsting på Hälsotorget 
Ta del av hur vi arbetar med att stödja patienter 
att ändra sina levnadsvanor. 
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är gruppen biologiska läke-
medel lanserades i början av 
2000-talet, revolutionerades 
behandlingen av först reuma-
toid artrit (RA) och senare 

fl era andra reumatiska sjukdomar. 
Speciellt TNF-hämmare har varit fram-

gångsrika och med behandling kan fl er pa-
tienter med reumatisk sjukdom leva utan 
symtom. 

Under första kvartalet 2015 gick patentet 
ut för en storsäljande TNF-hämmare och 
biosimilaren (till infl iximab) är nu till-
gänglig i Sverige. Ett fl ertal biosimilarer 
förväntas nå den svenska marknaden un-
der de närmaste åren. Både effekterna och 
biverkningarna är desamma som för befi nt-
liga biologiska läkemedel, men eftersom 
tillverkningsmetoden är komplicerad för de 
biologiska, är biosimilarerna inte identiskt 
lika originalet på samma sätt som kopior av 
generiska produkter av kemiskt framställda 
läkemedel. 

Nu kan biosimilarer naturligtvis uppfattas 
som en smidig lösning för kostnadsbespa-
ringar. Och visst, erfareneheter från Norge 
visar att prissänkning på mer än 50 procent 
är möjligt jämfört med originalläkemedlet. 
Det har inneburit att olika länder, och även 

en del landsting i Sverige, har ett entusi-
astiskt förhållningssätt till en snabb över-
gång, eller så kallad switch, till biosimila-
rer, mycket beroende på vem som får styra. 

– Svensk Reumatologisk Förening är ge-
nerellt positiva till biosimilarer om de kan 
leda till prissänkningar och ge möjlighet 
för fl er patienter att få effektiva läkemedel. 
Vi säger naturligtvis inte nej till fl er alter-
nativ i verktygslådan. Men vi är mycket 
angelägna om en strukturerad utvärdering 
av biosimilarer och att professionen spelar 
en aktiv roll, säger Christopher Sjöwall, 

AKTUELLT FRÅN SLS-SEKTIONEN
I DETTA NUMMER: SVENSK REUMATOLOGISK FÖRENING

Christopher 
Sjöwall. 
Vetenskaplig 
sekreterare SRF. 

Dagen innan Rix arrangerar SRF och Dagens Medicin 
en postkonferens med de viktigaste nyheterna från 
American College of Rheumatology, ACR. ”Fler speciali-
teter skulle säkert kunna göra något motsvarande avse-
ende sina internationella kongresser”, tror Ralph Nisell.

•  Njurbiopsi vid njursjukdomar
– vad har vi att vinna och vad kan vi förlora? Kl 15.00.

•  Gikt – en underbehandlad sjukdom. Hur kan vi förbättra oss? Kl 16.30
Moderator: Christopher Sjöwall. För mer info om Svensk Reumatologisk Förening, 
www.svenskreumatologi.se

Utbildningsmöte för reumatologer
Postkonferens den 2/12, kl. 12–17

SRF på Riksstämman
Två seminarier, torsdagen den 3 december

Svensk reumatologi befi nner sig i en 
spännande tid. Vi är mitt i vad man skulle 
kunna kalla för en ”medicinsk revolution” 
med dramatiska immunologiska forsk-
ningsframgångar som nästan varje år 
frambringar effektiva, nya behandlings-
möjligheter för patienter med reumatiska 
infl ammationssjukdomar. Framstegen och 
de nya terapierna har handlat mycket om 
biologiska läkemedel som på ett påtagligt 
sätt kan göra positiv skillnad för många 
reumatiker. När patenten för dessa origi-
nalläkemedel nu går ut, ger s k biosimilarer 
prispress och leder till att fl er patienter 
kan få tillgång till effektiva behandlingar. 

Nästa år fi rar SRF 70 år, bland annat med 
jubileumsföreläsningar om historik, nuläges-
beskrivning och utmaningar inför framtiden. 
För SRF innebär det att klara bl a positiv re-
krytering, utvecklande ledarskap, reumatisk 
vård och forskning i världsklass, register-
hantering och organisation (SRQ), och detta 
med e-hälsa. Därutöver kontinuerligt uppda-
terad undervisning och fortbildning, optimal 
läkemedelsbehandling, gott samarbete med 
andra professioner, industrin och inte minst 
vår patientförening Reumatikerförbundet. 

 
SRF är en pigg 70-åring som 
varken behöver käpp eller krycka, 

tar sig lätt fram på egna ben. 
Inte har hon symtom i form 

av smärta eller stelhet, 
eller några oroande och 

tröttande infl ammations-
tecken. Således är SRF 

aktivare än någonsin 
och har en orubblig 
tro på framtiden. 

Ralph Nisell, 
ordförande SRF

BÄSTA LÄSARE,

Reumatologin har kommit att bli en föregångsspecialitet 
– och kommer även framöver att bjuda på processer 
som är intressanta för andra specialiteter att titta på. 

N
Text Ulrica Segersten Foto iStockphoto & Samuel Unéus

Steget före

”Vi är angelägna 
om att professionen 
och patienten 
spelar en aktiv 
roll vid byte till 
biosimilarer.” 24
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vetenskaplig sekreterare i SRF, docent och 
universitetsöverläkare på Universitetssjuk-
huset i Linköping.

Redan drygt ett halvår innan de första bio-
similarerna släpptes i Sverige, hade SRF ska-
pat ett policydokument som deklarerar reu-
matologernas allmänna hållning gentemot 
biosimilarer, och ett reviderat dokument i 
september. 

– Vi ville tidigt visa att professionen även 
fortsättningsvis ska styra val av läkemedel och 
att inte ekonomer i första hand skulle styra ut-
vecklingen. När det gäller ekonomi är det vik-
tigt att se helheten och att läkemedel enbart 
utgör en liten del (kanske  en femtedel) av den 
totala kostnaden för patienter med reumatoid 
artrit. Resten utgörs av så kallade indirekta 
kostnader dit bland annat sjukskrivning hör. 

Synen på byte av pågående och välfunge-
rande behandling med originalläkemedel till 
biosimilar skiljer sig markant mellan länder. 
I Danmark och Norge utgör biosimilarer 
redan 90 procent. I Danmark har man valt 
att switcha rätt av till biosimilarer. I Norge 
har reumatologerna initierat en studie, Nor-
Switch, där 500 patienter som switchat till 
biosimilarer följs i tolv månader. I mitten av 
2016 kommer resultatet att presenteras. 

– Vi har varit mer konservativa till byten 
i Sverige, men jag tror att vi via våra register  
på sikt kommer att kunna säga hur byte till 
biosimilarer har utfallit.

Sverige ligger bra till när det gäller e-hälsa 
och att involvera patienter i behandling. All 
uppsamling av patient- och behandlings-

data i kombination med svensk reumatolo-
gis kvalitetsregister SRQ, med cirka 57 000 
patienter registrerade, ger unika förutsätt-
ningar att bidra med kunskap och forsk-
ningsunderlag även utanför Sverige och till 
andra specialiteter. 

Det är ganska okontroversiellt att välja 
biosimilarer vid nyinsättning, enligt Chris-
topher Sjöwall. Det är byte av välfun gerande 
behandling som det fi nns åsiktsskillnader 
kring, eftersom vi ännu saknar data.

– Om byte från välfungerande behand-
ling med originalpreparat sker till förmån 
för biosimilar, anser vi att patienten måste 
vara välinformerad och att patienten är i 
remission eller uppvisar låg sjukdomsakti-
vitet. Oavsett byte eller nyinsättning, krävs 
en systematisk uppföljning i vårt kvalitets-
register och i uppföljningssystemet för rap-
portering av biverkningar och behandlings-
säkerhet. Helst ser vi också att man kan 
lämna biobanksprover.

UNIKT SAMARBETE
Samarbetet mellan reumatologerna, 
SRF, och Reumatikerförbundet är 
väldigt aktivt och smått unikt.

TIll exempel har 
professionen och 
patientföreningen 
ordnat gemen-
samma seminarier 
i Almedalen fem år 
i rad.

Vad vinner Reumatikerförbun-
det på samarbetet, ordförande 
Anne Carlsson?

– Jag tror att vårt samarbete är 
unikt. En framgångsfaktor är att vi för 
gemensamma diskussioner om våra 
frågor. Vi som patientorganisation 
och SRF som profession har i grunden 
samma mål, nämligen att våra med-
lemmar och deras patienter ska få bra 
vård och behandling. För att nå målet 
krävs ett konstruktivt samarbete och 
det anser jag att vi har.

E-hälsa och SRQ ger ökad patientmakt
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Biologiska läkemedel har gett positiva 
resultat för patienter med reumatisk sjukdom. 
Nu går de första patenten ut och biosimilarer 
kommer ut på den svenska marknaden.

REUMATOLOGINS KVALITETSREGISTER SRQ hör till det mest ge-
digna med redan 20 år på nacken. Kombinerat med patientens egen 
registrering ger kvalitetsregistret stort värde för både kliniker, forskare 
och patienter. Patientens egen registrering gör att patienterna själva 
kan registrera (via mobil eller läsplatta) sina symtom inför varje besök 
hos vården och rapportera hur medicineringen fungerar. Det gör läkar-
besöken mer effektiva och patienten får ökad kunskap om sin sjukdom 

och behandling samt kan lättare motiveras till levnadsvane-
förändringar. SRQ används också i forskning; årligen publi-
ceras ett 50-tal vetenskapliga artiklar avseende säkerhet 
för biologiska behandlingar. SRQ har också samverkan 
med fl era läkemedelsföretag avseende uppföljning av 
biologiska läkemedel.

Sofi a Ernestam är registerhållare för SRQ.
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Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
Remsima® (infliximab) TNF-hämmare, 100 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska, lösning (Rx, F). Indikation: reumatoid artrit, ankyloserande spondylit, psoriasisartrit, psoriasis, Crohns sjukdom hos vuxna och barn*, 
ulcerös kolit hos vuxna och barn*. Kontraindikationer: Patienter med anamnes på överkänslighet mot infliximab, mot andra murina proteiner eller mot något av hjälpämnena. Patienter med tuberkulos eller andra allvarliga 
infektioner såsom sepsis, abscesser och opportunistiska infektioner. Patienter med måttlig eller svår hjärtsvikt (NYHA-klass III/IV).  Kvinnor i fertil ålder måste använda lämpliga preventivmedel för att förhindra graviditet och 
fortsätta att använda dem i minst 6 månader efter den sista behandlingen med Remsima. Patienter ska testas för HBV och TB-infektion innan behandling med Remsima påbörjas. * Pediatriska patienter: Remsima är avsedd 
för behandling av svår aktiv sjukdom hos pediatriska patienter mellan 6 och 17 år som svarat otillräckligt på konventionell behandling eller har intolerans eller kontraindikationer mot sådan behandling.  Senaste översyn av 
produktresumé: 2015-03-10. För priser och ytterligare information se www.fass.se. 

®

ORION PHARMA AB | BOX 520 | 192 05 SOLLENTUNA
TELEFON 08-623 64 40 | WWW.ORIONPHARMA.SE

Remsima®(infliximab) är ett immunsuppressivt 
läkemedel som tillhör gruppen TNFα-hämmare.

Remsima förpackning och pris 
Remsima 100 mg pulver till koncentrat till  
infusionsvätska, lösning: 

 
1 

 
1

ilar 

Biosimilarer uppfyller samma krav på kvalitet, säkerhet  
och effekt som biologiska originalläkemedel.2

Den första biosimilaren som är baserad  
på en monoklonal antikropp.



www.primareuma.se

Ny utbildning
– om diagnos och remisshantering inom reumatologi
Har du full koll på dina patienter med led- och muskelbesvär?

Primareuma.se är en interaktiv webbutbildning för primärvården. 

Minska tiden till korrekt diagnos och behandling för primärvårdens 

patienter med reumatiska sjukdomar.

Syfte
Ett korrekt omhändertagande av patienter med muskel- och ledsymtom 

inom primärvården innebär en förbättrad kvalitet av remisshantering samt 

remittering till rätt specialist i rätt tid.

Målgrupp
Remitterande läkare inom primärvård samt specialister inom reumatologi 

under utbildning.

Utbildningen innehåller
• Grundläggande teori

• Instruktionsfilmer-ledstatus

• Interaktiva patientfall

• Kunskapsfrågor

Utbildningen fungerar lika bra på PC,  

läsplatta som i mobil.

Använd QR-koden här intill eller gå in på länken: 

www.primareuma.se

Pfizer  191 90 Sollentuna

Tel 08-550 520 00 www.pfizer.se

OBS! Lokala rekommendationer kan finnas i olika landsting. Primareuma är resultatet av ett 

samarbete mellan reumatolog Milad Rizk Västmanlands sjukhus Västerås och Pfizer.
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ORENCIA® (abatacept) 125 mg injektionsvätska för subkutan injektion och 250 mg pulver till koncentrat till infusionsvätska för intravenös infusion. Immunosuppressivt medel. Indikation: Subkutan och intravenös 
beredningsform: Reumatoid artrit - ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för behandling av måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt på tidigare behandling med 

en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) eller en TNF-hämmare. Vid kombinations-behandling med abatacept och metotrexat har reduktion av progressiv 

leddestruktion och förbättring av fysisk funktion påvisats. Endast intravenös beredningsform: Polyartikulär juvenil idiopatisk artrit - ORENCIA® i kombination med metotrexat är indicerad för behandling av måttlig till svår 

aktiv polyartikulär juvenil idiopatisk artrit ( JIA) hos pediatriska patienter från 6 års ålder och uppåt som svarat otillräckligt på andra DMARDs inklusive åtminstone en TNF-hämmare. ORENCIA® har inte studerats hos 

barn under 6 år. Kontraindikationer: Allvarliga okontrollerade infektioner, som sepsis och opportunistiska infektioner. Överkänslighet mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne. Förpackningar: Fyra förfyllda 

sprutor med 125 mg abatacept i en ml lösning. Fyra förfyllda pennor med 125 mg abatacept i en ml lösning. En injektionsflaska med 250 mg pulver och en silikonfri spruta. Ytterligare information: ORENCIA®  

är receptbelagt och förmånsberättigat. För fullständig information och pris, se: www.fass.se. Baserad på produktresumé: 23 april 2015. Bristol-Myers Squibb AB, Tel: 08-7047100.Se
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SLÅ TILLBAKA 
MOT SNABBT 

PROGREDIERANDE   RA

ORENCIA® – i kombination med metotrexat är indicerad för behandling av  
måttlig till svår aktiv reumatoid artrit hos vuxna patienter som svarat otillräckligt 
på tidigare behandling med en eller flera sjukdomsmodifierande antireumatiska 
läkemedel (DMARDs), inklusive metotrexat (MTX) eller en TNF hämmare1 

  Förekomst av autoantikroppar och lederosioner är prognostiska indikatorer  

för snabbt progredierande RA2

  T-cellsaktivering leder till bildning av autoantikroppar och cytokiner 3,4

  ORENCIA® modifierar T-cellsaktiveringen och minskar därmed produktionen  

av autoantikroppar och cytokiner1

www.orencia.se    |   www.orenciapatient.se   |   www.bms.se
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ur kan svensk hälso- och sjukvård bli 
bättre på att möta människor med 
psykisk ohälsa?

”Vi behöver framför allt bli bättre på 
att möta människor med psykisk ohälsa 

i ett tidigare skede och se på psykisk hälsa med ett 
helhetsperspektiv. I höstbudgeten satsar vi ca 1 miljard 
kronor per år fram till 2019 för insatser inom psykisk 
hälsa. Det är en förstärkning jämfört med tidigare år på 

280 miljoner kronor som går till att 
förstärka ungdomsmottagningarnas 
arbete och stimulera nya initiativ på 
området. Jag hoppas att vi ska kunna 
skapa en mer lättillgänglig verksam-
het som kan möta barn och unga i ett 
tidigare skede. Vi har också ett pågå-
ende arbete med att se över hur lång-
siktigt hållbara insatser ska utformas, 
så att vi kan ta ett bättre helhetsgrepp 
än vad som görs i dag.” 

Du kommer under Medicinska riksstämman att 
medverka i ett samtal om psykisk ohälsa och stigma. 
Under din studietid råkade du ut för utmattnings-
syndrom, har du märkt av fördomar – eller rena 
felaktigheter – kring detta?

”Det fi nns både missuppfattningar och fördomar 
kring psykisk ohälsa. Många tror till exempel att en 
utmattningsdepression är något man aldrig återhämtar 
sig ifrån. Därför är det viktigt för mig att vara öppen 
med mina erfarenheter. Jag tror att mina erfarenheter 
har gjort mig bättre på att till exempel hantera stress 
och känna mina egna gränser.”

Tvekade du själv inför att berätta om dina 
erfarenheter?

”Egentligen inte, jag tycker det är viktigt att visa att 
psykisk ohälsa är något som vi måste våga prata om. Tre 
av fyra personer i Sverige har erfarenhet av psykisk ohälsa, 
antingen i sina egna liv eller i sin närhet. Ändå är tystna-
den stor, och många döljer sin ohälsa även för sina när-

maste. Det blir ingen hjälpt av. Därför är viktigt att alla vi 
som kan och orkar vågar prata om våra erfarenheter.”

Under ditt inledningstal på förra årets riksstämma 
tog du upp den moraliska skyldigheten vi har att 
sluta hälsoklyftorna. Vad vill du som folkhälso- 
och sjukvårdsminister göra för att minska dessa?

”Regeringens övergripande mål är att sluta de påverk-
bara hälsoklyftorna inom en generation. För att göra 
det krävs insatser på många olika politikområden – vi 
behöver ett arbete som både är brett och sammanhål-
let. Att sluta de påverkbara hälsoklyftorna är inte bara 
en folkhälsofråga. Visst handlar det i allra högsta grad 
om klassiska folkhälsofrågor såsom tobak, alkohol och 
kost, om sjukvård och om idrott för den delen. Men när 
vi söker lösningar, måste vi göra det med en bred ansats 
där vi tittar inom alla politikområden såväl som på hur 
de samverkar med varandra. Det är också därför vi har 
tillsatt en kommission för jämlik hälsa. De har i uppgift 
att ta fram förslag på kort, medellång och lång sikt för 
att nå målet om att sluta hälsoklyftorna – att se helheten 
och lägga pusslet.”  ¢

”Vi måste våga 
prata om psykisk ohälsa”

”Tre av fyra 
personer i 

Sverige har 
erfarenhet 
av psykisk 

ohälsa.”

HALLÅ DÄR ...
GABRIEL WIKSTRÖM

Gabriel Wikström medverkar i ett samtal om stigma och 
psykiatri under årets riksstämma.

Tre av fyra personer i Sverige har erfarenhet 
av psykisk ohälsa. Nu krävs långsiktighet och 
helhetsperspektiv, menar Gabriel Wikström.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

H

PÅ RIX 2015
➜  Missa inte Samtal med Gabriel Wikström om stigma 

och psykiatri. Torsdag 3 december kl 15:00. Förbättrade 
levnadsvanor för psykiatriska patienter kräver samarbete 
mellan psykiatri och primärvård. Torsdag 3 december 12:30.
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Målet är att det ska bli en naturlig och viktig del av läkares 
arbete att i alla möten i vården där det är relevant, samtala 
med patienter om vikten av hälsosamma levnadsvanor. Utifrån 
individens förutsättningar, behov och vilja ska vi erbjuda stöd 
att ändra vanorna för att förebygga och behandla sjukdom.

Apropå beteendeförändring och motivation var jag på ett 
intressant föredrag om aktuell vetenskaplig grund för vilka driv-
krafter som påverkar människors motivation att prestera och 
genomföra förändring. Jag gick därifrån med en känsla av att 
det jag tror om beteendeförändring har ett vetenskapligt under-
lag! Det styrker mig i arbetet för hälsosamma levnadsvanor.

Drivkrafterna för förändring är olika beroende på vilken 
uppgift man ska utföra. För uppgifter som inte kräver tanke- 
och problemlösningsförmåga, kan pengar vara motiverande 
och leda till större prestation. Krävs dessa förmågor, kan 
belöning i form av pengar snarare få motsatt effekt.

Om vi förväntas utföra något komplext och svårt är de 
viktigaste drivkrafterna:
•  Purpose: Att det fi nns en tydlig anledning och ett syfte 

till att utföra uppgiften.
•  Mastery: Att vi mår bra av att öva och utveckla vår 

förmåga att utföra uppgiften.
•  Autonomy: Att vi får välja hur, med vem och vilka metoder 

vi vill utföra uppgiften. 

Sett ur ett Levnadsvaneperspektiv innebär detta för mig:
•  Att vi ska fortsätta att göra det vi alltid gjort i samtal med 

patienter om levnadsvanor, dvs. informera om VARFÖR det 
är angeläget att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

•  Att vi ska uppmärksamma och för patienten synliggöra 
förbättringar och även små framsteg.

•  Att vi inte ska försöka samla alla patienter i samma livs-
stilsprogram, utan istället individualisera former, metoder 
och sammanhang för det stöd som erbjuds för hälsosamma 
levnadsvanor.

Lycka till med era Samtal om Levnadsvanor!

HÖSTEN 2015
MEDLEMSINFORMATION

SAMTAL I FOKUS
Hösten är här på allvar och med den Levnadsvane-
projektet del 2. SLS driver projektet på uppdrag av 
Socialstyrelsen och det övergripande syftet är att 
stödja införandet av de Nationella riktlinjerna för 
sjukdomsförebyggande metoder i vården.
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Margareta, vår vän och kollega, har alldeles 
för tidigt lämnat oss. Hennes verksamhet inom 
svensk gynekologi avbröts i förtid, men innan det 
hann hon ge ett ovanligt betydande bidrag, inte 
bara inom specialiteten, utan också för läkarpro-
fessionen som helhet. Hennes engagemang var 
mycket omfattande och hennes verksamhetsfält 

brett. Margareta hade sin huvudsakliga verksamhet inom gynekologin 
vid Södersjukhuset i Stockholm, som läkare och senare som verk-
samhetschef under fl era år. Däremellan var hon en av grundarna av 
Octavia kliniken i Stockholm. Under sin sista yrkestid var hon verksam 
som divisionschef vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg.

Margareta var kreativ och innovativ, hon disputerade tidigt och 
fortsatte sedan att utveckla den kliniska forskningen och kunde i sin 
kombinerade roll som verksamhetschef och professor få forskningen 
att blomstra vid Södersjukhuset. Hon tänkte brett och modigt, och 
var en pionjär i att driva frågan om den jämlika forskningen, vilka 
frågor blir beforskade, vilka blir det inte.

Margaretas engagemang räckte också för att ta sig an mer över-
gripande frågor. Hon har haft fl era betydelsefulla uppdrag. Särskilt vill 
vi beskriva vad hon betytt för Svensk Förening för Obstetrik och Gyne-
kologi, och för Svenska Läkaresällskapet. Hon var en ledande kraft 
i SFOG och föreningens ordförande 2003–2005. Hon var ledamot i 
Svenska Läkaresällskapets nämnd sedan fl era år, då hon på grund av 
sjukdomen lämnade nämnden vid början av detta år. Margareta var 
mycket betydelsefull i sin roll i nämnden med aldrig sviktande omdöme, 
stor integritet och ett stort engagemang. Särskilt var hon engagerad 
i frågan om den jämlika hälso- och sjukvården. Hon var även med i 
Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation mellan 2010 och 
2015, men fi ck lämna delegationen i början av 2015 på grund av sjukdom.

Hon var en ovanligt kapabel person med förmåga att engagera sig 
i många olika saker. Hon var initiativkraftig och modig, och kunde 
få människor i sin omgivning att också känna sig kapabla. Hon var 
samtidigt en anspråkslös person som aldrig framhöll sig själv, utan 
föredrog att oftast verka i det tysta och låta andra lysa. Hon var en 
verklig förebild och vi är tacksamma att ha fått verka tillsammans 
med henne. Vi saknar henne mycket.

Lotti Helström ordf. Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi 
Kerstin Nilsson, ordf. Svenska Läkaresällskapet

Som tidigare meddelats, har Margareta Hammarström avlidit 
i en ålder av 63 år. Hon efterlämnar maken Hans-Åke och 
sönerna Niklas och Magnus med familjer.

Till minne av 
Margareta Hammarström

Prehospital 

akutsjukvård 

i södra Afrika1/12
Finns det lärdomar att dra i Sverige? Medverkande: Willem Stassen m.fl .

Text Anna Kiessling  Foto Samuel Unéus & Colourbox

Fo
to

: V
G

R



ny form lever projektet vidare. Det är 

statens satsning på kroniska sjukdomar 

som är bakgrunden till detta. Man lyf-

ter där fram att ”prevention och tidig 

uppmärksamhet är grundläggande för att fö-

rebygga förekomsten av kroniska sjukdomar 

och minska komplikationer för dem som re-

dan har en sådan sjukdom”.

Goda levnadsvanor kan förebygga  80% av 

kranskärlssjukdom och stroke samt 30% av 

cancer(WHO). Ohälsosamma levnadsvanor 

bidrar till behov av kirurgi och komplikations-

risker vid kirurgi.

Fem olika delprojekt

Svenska Läkaresällskapet har erhållit medel för 

fortsatt arbete med levnadsvanor inom fem 

olika delprojekt varav ett är ”Stark för kirurgi 

– Stark för livet”. 

De levnadsvanor som påverkar folkhälsa 

och samtidigt är en riskfaktor vid kirurgi är 

rökning, alkohol, undernäring/övervikt och 

bristande fysisk aktivitet. Den som är kritisk 

kan invända att undernäring respektive över-

vikt inte är en levnadsvana utan i stället ofta är 

en följd av detta. 

Syftet med fortsatt arbete är att från dagens 

situation där fokus legat på ”en rökfri opera-

tion” arbeta för att fler levnadsvanor inklude-

ras.

”En alkoholfri operation” är ett sådant kom-

mande mål. ”Alkoholstopp vid kirurgi” kan ha 

liknande god effekt som ”en rökfri operation” 

(H.Tönnesen, Ort.Magasin 2/2015).  Alkohol-

stopp vid kirurgi är möjligt, men det kan inte 

göras av ortopeden ensam utan kräver teamar-

bete och organisation.

 

Evidens nödvändigt

För att nå ut med arbetet att inkludera fler 

levnadsvanor är evidens en nödvändighet. En 

websida avseende evidens med referensartik-

lar skall skapas på Svenska Läkaresällskapets 

hemsida. Åtminstone beslutade arbetsgruppen 

inom Stark för kirurgi – Stark för livet detta 

vid sitt första möte 150910. Samma sida kan 

användas till att sprida goda exempel och un-

derlätta implementering.

Syftet med Stark för kirurgi – Stark för livet 

är att sprida arbetet med levnadsvanor till fler 

kirurgiska discipliner. Att levnadsvaneprojek-

tet 2011 -2014 skulle attrahera endast två ki-

rurgiska discipliner, nämligen ortopedisk ki-

rurgi och gynekologi/obstetrik måste ses som 

ett misslyckande.

Socialstyrelsen insåg tidigt i levnadsvanor-

projektet att kirurgiska discipliner är viktiga 

samarbetspartners för att frågan om levnads-

vanor inte ensamt skall vara en fråga för all-

mänläkarna. Stark för kirurgi – Stark för livet 

2015 – 2017 skall rekrytera representanter för 

sex kirurgiska discipliner.

 En enkät angående hur man idag arbetar 

med levnadsvanor kommer att skickas till 

samtliga kliniker inom Ortopedi och Gyne-

kologi/Obstetrik inom närmaste veckorna. Att 

inkludera ytterligare någon kirurgisk disciplin 

för jämförelse diskuteras.

Kan levnadsvanor kartläggas med 
hjälp av registren?

En granskning av kvalitetsregister kommer 

att ske för att utvärdera om levnadsvanor kan 

kartläggas i registren. Att levnadsvanor finns 

med i kvalitetsregistren är en framgångsfaktor 

för arbetet med levnadsvanor. Att inkludera 

rökning är inte kontroversiellt, men klassifi-

ceringen ”riskbrukare av alkohol” upplevs av 

många som tveksam att inkludera.

Resultaten av ovanstående undersökningar 

kommer att diskuteras på en workshop vid 

Riksstämman 4 december. 

Om detta kan man läsa mer i Ortopediskt 

Magasin 2016.

ROGER OLSSON
delprojektledare Stark för kirurgi – Stark 

för livet, till vardags överläkare vid
ortopeden i Östersund

Socialstyrelsens levnadsvaneprojekt 2011-2014 avslutades vid års-
skiftet och en sammanfattning av arbetet inom ortopedi publicera-
des i ortopediskt magasin 2/2015.

I

Levnadsvaneprojektet:
Stark för kirurgi – och livet

Denna text är tidigare publicerad i 

Svenskt Ortopediskt Magasin nr. 3 2015
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De ”stora ledarnas” läkares insatser är intresse-
väckande. Hur hade världen sett ut utan deras med-
verkan? Världens beslutsfattare genom århundradena 
har inte sällan varit verkligt sjuka – från allvarliga 
somatiska sjukdomar till grav paranoia.

Hälsotillståndet och därmed beslutskapaciteten hos 
ledare som Napoleon, Bismarck, minst fem amerikan-

ska presidenter, Churchill, Hitler m fl , har till stor del påverkats av deras läkare. 
Gjorde de någon nytta för patienten och samfunden de tjänade? Hade historien 
sett annorlunda ut om de skött sina patienter på ett annat sätt? 

Stephan Rössner bjuder på en illustrerad historisk exposé från 900-talets 
kung Sancho den fete av Leon till DDR:s Erich Honecker i vår tid.

Program endast för deltagare på Riksstämman. Anmälan sker vid registreringen. 
Begränsat antal platser. Först till kvarn.

För att komma till rätta med den humanitära 

situationen behövs mer solidaritet. Bristen på 

mänskliga rättigheter är anledningen till att 

människor fl yr. Samarie Wijekoon Löfvendahl, UNHCR”
GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

Överläkare Valdemar Erling får Läkaresällskapets etikpris, 
Hippokratespriset, 2015 för sitt gedigna och uppskattade arbete 
med att skapa ett nytt rondsystem vid Medicinkliniken i Kungälv.

– Det är mycket hedrande att få Läkaresällskapets etikpris, 
säger Valdemar Erling när han får beskedet.

– Att ni väljer att lyfta ett arbete som utgår från vardagsetik som 

bottnar i en dialog med patienten och villkoren för denna, betyder oer-
hört mycket. Det bidrar till att lyfta fram ronden som en etisk handling.

– Valdemar entusiasmerar till medicinetiska diskussioner vid klini-
ken, och belyser medicinetiska frågeställningar med både patienter 
och personal i det vardagskliniska arbetet. Kort sagt är han är en god 
förebild i det praktiska etikarbetet, säger Ingemar Engström, ord-
förande i Svenska Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 
➜ Missa inte: Valdemar Erlings föreläsning 3 dec 12.30

KONST OCH LÄKEKONST 2 DECEMBER

Hur har läkarna 
format världshistorien?

Sök forskningsmedel för 2016

Forskningsmedel för 2016 söks mellan 1 december och 1 februari. Välkom-
men med en ansökan! (Kollegor och medarbetare som ännu inte är medlemmar 
i SLS, är välkomna att bli medlemmar i god tid innan de lämnar in sina ansök-
ningar om forskningsmedel.) Mer information fi nns på www.sls.se 

1/12–1/2

Årets Hippokratespristagare 

VI VILL HÖRA DINA IDÉER
Har du idéer till debatter eller seminarier – hör av dig till SLS! 
Kontakta mats.holmstrom@karolinska.se eller annie.melin@sls.se.

”

Korruption belastar Europas redan hårt ansatta ekonomi 
med minst 120 miljarder årligen. I vårt välordnade land un-
danhålls varje år 82 miljarder skattekronor. Detta får effekter 
för hela samhället. Tillgänglig forskning visar att korruption 
uppvisar klara negativa samband med nästan alla standardmått 
på mänsklig välfärd, t ex barnadödlighet, förväntad livslängd, 
andel kvinnor som dör i barnsäng, livstillfredsställelse, och tillit 
till andra människor.  

Lennart Levi, initiativtagare till seminariet tillsammans 
med Bo Rothstein, vad är bakgrunden till mötet?

– Samhällets och vår egen värdegrund påverkar otaliga 
politiska, juridiska, ekonomiska, medicinska och andra transak-
tioner och beslut världen över. Beroende på dess innehåll och 
det sammanhang där den tillämpas, kan den främja människors 
hälsa och välbefi nnande – eller vara farlig för liv och hälsa. Kor-
ruptionen i världen är utbredd. Det har beräknats att en majori-
tet av jordens befolkning kan sägas leva under ”dysfunktionella 
samhällsinstitutioner”, vilket i sin tur är en viktig förklaring till 
fattigdom och mycket av det mänskliga lidandet i världen. Med 
mötet på Läkaresällskapet vill vi starta en debatt och en pro-
cess som på sikt kan leda till förändring till det bättre. 

– Seminariet vänder sig till alla som är intresserade av 
ekonomisk och social välfärd, och en god folkhälsa. De som 
berörs av detta bör delta. Mötet webbsänds via www.sls.se.

Lennart Levi prof. em. Psykosocial medicin, KI. 
Bo Rothstein prof. Statsvetenskap, Göteborgs universitet.

Hälsofarlig korruption – prevention 

genom kritiskt/etiskt tänkande i all 

högre utbildning?

Arrangeras av och på Svenska Läkaresällskapet den 
24 november. Medverkar gör bland andra Statsråd Helene 
Hellmark Knutsson. Moderator: Professor Nina Rehnqvist, 
SBU. För mer info och anmälan: annie.melin@sls.se

Foto: Colourbox
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Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik har bidragit med 
expertsynpunkter på svaret till IVOs förslag till ”Föreskrifter om anmä-
lan av allvarliga vårdskador (Lex Maria)”.
 
Etikdelegationen konstaterar att anmälningarna av allvarliga vård-
skador är ett stort problem i hälso- och sjukvården. Det är dock, enligt 
delegationens bedömning, inte lagstiftningen som är det stora proble-
met, utan efterlevnaden av lagen. Om det stämmer som SKL antyder i 
sin senaste granskning, att bara var tionde allvarlig vårdskada anmäls, 
pekar det på ett systemfel i hälso- och sjukvården som inte åtgärdas 
av aldrig så juridiskt sofi stikerade föreskrifter. Vårdgivarnas bristande 
anmälningsbenägenhet innebär i så fall ett mycket större problem och 
måste bli föremål för en fördjupad analys, menar Etikdelegationen.
 
Efter den 1 januari 2016 kan det komma att fi nnas tre dokument 
som rör vårdgivarnas anmälningsplikt av allvarliga vårdskador; Patient-
säkerhetslagen (PSL, 3 kap. 3 § och 5 §), Socialstyrelsens föreskrifter 
och allmänna råd om utredning av vårdskador (SOSFS 2015:12) samt 
Inspektionen för vård och omsorgs föreskrifter om anmälan av allvar-
liga vårdskador (HLSF-FS 2015).
 
Etikdelegationen ifrågasätter det ändamålsenliga i att ha så många 
rättsliga dokument kring denna fråga och tror att det innebär en bety-
dande risk för oklarheter och missförstånd i praktisk vardagssjukvård. 
Läs hela remissvaret på www.sls.se/ny2/Remissvar/

OROANDE FÅ
VÅRDSKADOR ANMÄLS

Anmälningar av allvarliga vårdskador är alldeles för få.

Inspiration och experttips till samtalen 
med patienterna om deras levnadsvanor 
får du på Hälsotorget på Riksstämman. 
Vi ses på Waterfront 3–4 december!

Svenska Läkaresällskapet besvarar med hjälp av medlem-
marna i sektioner, delegationer och kommittéer varje år ett 
stort antal remisser från myndigheter och organisationer.

SPSS software

TM

www.statistikakademin.se  /  Telefon 018-410 82 82 

alene
noor 
n. 
err!

Samtal om levnadsvanor
Kom till Hälsotorget på Rix
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Läkaren och konstnären Tor-
Göran Henriksson (1939–2013) 
älskade sitt arbete och kom att göra 
bestående insatser i sjukvården och 
i konsten.
 

Leif Zern, mångårig teaterkritiker och författare, berättar 
om Tor-Göran Henrikssons konstverk: ”en fantasi som rör 
sig i gränslandet mellan minne, dröm och verklighet”.

Daniel Nowinski, docent och specialist i plastikkirurgi, hade 
Tor-Göran Henriksson som lärare och berättar om honom 
som yrkesman inom plastikkirurgin.

Daniel Klanger, pianist och vän, spelar musik som 
Tor-Göran Henriksson uppskattade.
 
Kvällens värd är Kerstin Hulter Åsberg.

GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

Tor-Göran Henriksson 
– plastikkirurg och konstnär 

Nationell konferens den 9 februari 2016 kl. 10–16 
på Norra Latin, Stockholm.

Arrangörer: Regeringskansliet, Socialdepartementet, 
Regionala Cancercentrum i samverkan, SKL.

Kortare väntetider i cancervården

Oavsett om du ska konferera, äta lunch eller planerar en 
större eller mindre privat fest, möts du på Svenska Läkaresäll-

skapet av en inspirerande och speciell miljö. 

Tveka inte att kontakta Svenska 
Läkaresällskapet. För visning eller bok-
ning av konferenslokalerna: Gunilla Eng, 
gunilla.eng@sls.se, 08-440 88 85.

För menyförslag och festoffert: 
hovmästare Anna Benediktsson, 

bokning@lakaresrest.se, 08-411 60 50.

FEST ELLER KONFERENS?
Välkommen att boka lokalen på SLS!

KONST OCH LÄKEKONST 16 FEBRUARI 18–19.30

Detta gör SLS bland annat ge-
nom att varje år dela ut omkring 
25 miljoner kronor i form av pro-
jektanslag, post doc-stipendier 
och resebidrag.

Medlen kan sökas av våra 
forskande medlemmar. Forsk-
ningsdelegationens Prioriterings-

komitté bedömer de inkomna projektansökningarna för att garantera att 
det är god forskning av hög kvalitet som stöds enligt kriterier vedertagna 
inom den medicinska världen. Projektets vetenskapliga kvalitet, genom-
förbarhet och patientnytta samt individens egen kompetens och insats 
bedöms. Som en bonus belönas varje år den bästa projektansökan med 
100 000 kronor och den projektansökan som representerar translationell 
forskning på bästa sätt med 50 000 kronor. 

En av Läkaresällskapets huvudsakliga uppgifter är att främja och 
sprida kunskap om svensk medicinsk forskning.

Kunskapsutbyte viktig 
inspirationskälla för forskare
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Individanpassad cancerbehandling under utveckling. 
Michael Uhlin, docent och forskningschef vid Centrum för 
allogen stamcellstransplantation, Karolinska Universitets-
sjukhuset Huddinge, får Svenska Läkaresällskapets 
Translationella forskningspris för sin projektansökan 
”T- cells as a novel cancer-therapy and their development 
after allogeneic SCT”.

– Med min forskning försöker jag utveckla mer individanpassade celltera-
pier, säger Michael Uhlin. Patienter med blodcancersjukdomar är ofta sköra 
pga hård cellterapibehandling, strålning och ibland stamcellstransplantation. 
För dessa patienter fi nns ett behov av att rikta deras cellbaserade behandling 
för att minska risken för ytterligare biverkningar.

Glutenintolerans i fokus. Daniel Agardh, docent vid 
Sektionen för endokrinologi och gastroenterologi, Barn-
medicinska kliniken, Skånes universitetssjukhus Malmö, 
får i år Svenska Läkaresällskapets pris för bästa veten-
skapliga ansökan för sin projektansökan ”Immunogenetic 
determinants of celiac disease”.

– Jag blev jätteglad, men väldigt förvånad. Hade fak-
tiskt ingen aning om att priset existerade när jag skickade 

in min ansökan till SLS. Min forskning syftar till att undersöka vilka faktorer 
som orsakar celiaki hos barn. Jag hoppas att det kan bidra till ökad kunskap 
om hur celiaki uppstår och om hur sjukdomen kan förhindras.

➜  Missa inte Priserna delas ut vid Medicinska riksstämman den 3 december 
kl 12.15–12.45 på Waterfront i Stockholm. Pristagarna presenterar då 
kortfattat sin forskning.

PROJEKTANSÖKNINGAR FÅR PRIS
Translationella priset 50 000 kronor

Bästa projektansökan 100 000 kronor

M d i f k
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FILIPPA NYBERG, 
vd Svenska Läkaresällskapet 
filippa.nyberg@sls.se, 
tel. 08-440 88 65.

HÄLSNING FRÅN VD
FILIPPA NYBERG

17 november 
kl 18–19.30 Årshögtid. 
Prisutdelning och Ordförandes 
högtidsföreläsning. Årets Hip-
pokratespris delas ut.
24 november 
Hälsofarlig korruption – 
prevention genom kritiskt/
etiskt tänkande i all högre 
utbildning? 
Moderator: Nina Rehnqvist, 
ordförande i Etikkollegiet och 
SBU. Anmälan: annie.melin@
sls.se senast 19/11
Mer info www.sls.se
1 december
Prehospital akutsjukvård i 
södra Afrika 
William Stassen med fl era 
medverkar 
1 december 
– 1 februari 
Ansökan av SLS projektanslag 
och post doc-stipendium samt 
av projektanslag och rese-
bidrag från specialfonderna.
2 december 
Konst & Läkekonst
Hur har läkarna format 
världshistorien?
Stephan Rössner. Endast för 
riksstämmedeltagare.
3–4 december
Medicinska riksstämman på
Waterfront Congress Centre i
Stockholm. 
Mer info: eva.kenne@sls.se
15 december 
Julsupé
15 januari
Sista dag för ansökningar till 

Hennerlöfska fonden för 
medicinstudenter vid KI, 
Uppsala och Lund.
2 februari
State of the Art
Preventions dagen 2016 
på SLS
9 februari
Nationell lärandekonferens 
om kortare väntetider i 
cancervården på Norra 
Latin. Arrangörer: Regerings-
kansliet, Socialdepartementet, 
Regionala Cancercentrum i 
samverkan och SKL
16 februari
Konst & Läkekonst
Tor-Göran Henriksson, 
plastikkirurg och konstnär
Medverkande: Leif Zern, 
teaterkritiker och författare, 
Daniel Nowinski, docent och 
specialist i plastikkirurgi, 
Daniel Klanger, pianist.
1 mars
Sista dag för nomineringar till 
SLS priser och ansökningar 
ur understödsfonderna. 
Mer info: www.sls.se
15 mars
Konst & Läkekonst 
Politik och musik – en resa 
med Kurt Weill från Berlin till 
New York med Torsten 
Mossberg och pianisten 
Anders Karlqvist. 
12 april
Konst & Läkekonst 
Alice Tegnér med Christina 
Tobeck och Birger Winbladh.

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

Professionens röst blir starkare 
tack vare dig som medlem!

SLS KALENDARIUM
n förändrad värld utanför Läkaresällska-
pets fi na hus har på ett tydligt sätt kommit 
närmare; som exempel spärrade polisen 
nyligen av huset på grund av misstänkt 

vapen i bil på gatan utanför. Händelsen gav rubriker, 
men skönt nog var det falskt alarm. 

Flyktingsituationen engagerar och SLS upprop inne-
håller uppmaningar till oss som individer och läkare att 
göra det vi kan för att hjälpa. Tack vare starkt engage-
mang i nya kommittén för global hälsa, kunde SLS ord-
na ett symposium om hälso- och sjukvårdens perspek-
tiv. Det var positivt att se så många samlas för att lära 
mer och kunna bidra. Vi påbörjade en namninsamling 
för kommande fadderverksamhet, vilket fått överväldi-
gande stort intresse. Förhoppningen är att faddrarna ska 
kunna erbjuda kollegialt stöd i enkel form, till exempel 
fi ka på arbetsplatsen. Även om det fi nns betydande svå-
righeter att identifi era vilka av de nyanlända som är läkare, 
är kollegial tillhörighet viktig för den som fått hela sin 
tillvaro slagen i spillror; därför ger SLS medlemskap till 
nyanlända, innan de fått svensk legitimation. 

Hälso- och sjukvårdens vanliga verksamhet förändras 
också snabbt. Som Uppsalapendlare ser jag dagligen två 
av landets universitetssjukhus gigantiska byggarbetsplatser 
mitt i pågående verksamhet. Vilken strålande personal 
som håller i den röda tråden! Professionernas infl ytande är 
viktigare än någonsin. Vi hör om en ny infrastruktursats-
ning så att systemen blir enhetliga enligt internationell 
standard. Hur kan detta vara en fråga först nu? 

Vi har haft fl era träffar med Sällskapets sektioner un-
der den senaste månaden, för att på bästa sätt kunna 
utveckla medlemsanslutningen till en modernare form. 
Medlemskapet har byggt på att majoriteten av läkarna 
årligen besökt Medicinska rikstämman, och därvid har 
många av våra andra funktioner och verksamhet varit 
mindre kända. Nu står Riksstämman för dörren med 
programpunkter både när det gäller global hälsa, e-hälso-
frågor och medicinska frågor som förenar 
alla läkare utifrån det gemensamma kun-
skapsområdet. Det är SLS viktiga roll att 
fortsätta det arbetet, både med ett årligt 
möte och i alla de andra kunskapsaktivi-
teterna. Tillsammans kan vi ta Sällskapet 
in i framtiden och bli starkare genom 
att förändras med omvärlden!

Efonden för

Missa inga 
uppdateringar!På www.sls.se 

fi nns allt 
om höstens 
program.



Vi anser att oavsett var provtagning sker och var under-
sökningen utförs ska provsvaren vara överensstämmande 
och tillförlitliga. Därför arrangerar vi program för extern 
kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin och bilddiagnostik. 
Genom att delta i programmen kan laboratorier och 
mottagningar påvisa sin analyskvalitet med information om 
hur väl deras analysresultat överensstämmer med övriga 
deltagares resultat och med fastställda kvalitetsmål.

Vi arbetar även med utbildning, standardisering och andra 
kvalitetshöjande åtgärder för att förbättra provsvarens tillförlitlighet. 

Vårt mål är enkelt:
tillförlitliga provsvar

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

Equalis ägs av Sveriges Kommuner och Landsting, Svenska 
Läkaresällskapet och Institutet för Biomedicinsk Laboratorievetenskap.

Extern 
kvalitetssäkring 
för hälso- och 

sjukvården


