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Robotkirurgi utan snitt 

vid ÖNH-tumörer.

VETENSKAP
Oroande när vårddokumen-

tationen inte är enhetlig.

KVALITETUTBILDNING
Handlingsplan för ST-läkares 

livslånga fortbildning.

Ska dömda läkare kunna 

fortsätta arbeta i sjukvården?

ETIK

Missa inte! 
Detta händer 
på Rix 

 Han är barnläkaren som inte kan låta bli att reagera när han ser samhällets alla 
 orättvisor. För Jonas Ludvigsson har alla samma värde, oavsett om man är ett 
 litet barn som fötts i Sverige eller om man tvingats hit på grund av fl ykt. 

+
ATT VARA 
LÄKAR STUDENT 
I SIERRA LEONE 
UNDER EBOLA-
EPIDEMIN

SOFIE MARTON 

OM ATT HITTA RÄTT 

I VÅRD LABYRINTEN 

”Varje diagnos 

behandlas på olika 

ställen. Ett organ 

per doktor.”

AV MEDLEMMARNA 

TYCKER DET ÄR VIKTIGT 

ATT SLS VERKAR FÖR 

FORTBILDNING ÖVER 

SPECIALISTGRÄNSERNA
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är detta skrivs har Svenska 
Läkaresällskapets (SLS) årliga 
fullmäktigemöte nyligen av-
slutats. Det är det tillfälle 
under året då vi samlat möter 

den gruppering som är vårt högsta beslu-
tande organ, och vårt viktigaste tillfälle 
för dialog med de sektioner, sällskap och 
associerade föreningar som tillsammans 
med de enskilda medlemmarna utgör 
Svenska Läkaresällskapet. 

Mötet refereras kort på 
annan plats i tidningen, 
medan jag här vill ta upp 
några refl ektioner kring en 
av de viktigare frågorna som 
var uppe till debatt, nämli-
gen varför man är med 
i en förening som SLS. 

Frågan rör vid vad vi 
lägger i vår professio-
nella identitet, om vi ser 
oss som i första hand 
läkare eller som specia-
lister inom ett snävare 
defi nierat område? 

Självklart skulle 
de fl esta av oss som 
hunnit skaffa oss en 
specialistkompetens 
nog svara både och. 

I vår kliniska vardag ser vi oss kanske 
främst som företrädare för den specialitet 
vi är verksamma inom.

Men i det mer över gripande perspek-
tivet så ser vi oss nog också alla i grund 
och botten som läkare, och det är som 
en tydligt avgränsad profession vi erhållit 
samhällets förtroende att verka. 

Det är också i de övergripande frågorna 
som en oberoende professionell organisa-
tion som Svenska Läkaresällskapet har sitt 
uppdrag, att kunna driva de frågor som 
rör alla läkare oavsett specialitet. Att de 
specialitetsspecifika frågorna hanteras 
bäst inom varje enskild sektion är givet. 
Lika givet är att för de frågor som berör de 
gemensamma grunderna i vår profession, 
och som uttrycks i SLS kärnvärden veten-
skap, utbildning, etik och kvalitet, behövs 
det en stark och samlad röst för att kunna 
påverka viktiga beslut i svensk hälso- och 
sjukvård. Är vi inte beredda att engagera 
oss i hur hälso- och sjukvården utveck-

las i ett mer övergripande perspektiv så 
abdikerar vi från vårt professionella 
uppdrag! 

Vi är övertygade om att vi åtnjuter 
ett förtroende som oberoende 
professionell organisation och 

vi har en reell möjlighet att 
påverka. Alla läkare har 

självfallet inte möjlighet 
att bidra aktivt, men alla 
kan som medlemmar visa 
sitt stöd och bidra till 
vår fortsatta legitimitet!
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Svenska Läkaresällskapet är läkar-
kårens vetenskapliga organisation. 
Vi erbjuder en stimulerande mötes-
plats och utvecklar frågor baserat 
på vetenskap, utbildning, etik och 
kvalitet. Vi är en ideell organisation, 
politiskt och fackligt obunden, och 
verkar för en förbättrad hälso- och 
sjukvård för patientens bästa. 

Om SLS 

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

UTBILDNING

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

VETENSKAP

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

KVALITET

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

Kerstin Nilsson, ordförande
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”Är vi inte beredda 
att engagera oss i 
hur hälso- och sjuk-
vården utvecklas 
abdikerar vi från 
vårt professionella 
uppdrag.”

Kära medlemmar!



Vi arbetar för att höja kvaliteten av de undersökningar som 
används som underlag för diagnos och behandling inom 
hälso- och sjukvården. Därför arrangerar vi program för extern 
kvalitetssäkring för bland annat laboratorieundersökningar, 
fysiologiska undersökningar och undersökningar med 
bildåtergivande tekniker. Dessutom arbetar vi med utbildning, 
standardisering och andra kvalitetshöjande aktiviteter. Målet 
med verksamheten är ökad patientsäkerhet.

Vårt mål är enkelt
Ökad patientsäkerhet

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
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nder den senaste tiden 
har frågan om läkarnas 
fortsatta kompetensut-
veckling debatterats fl i-
tigt i media. Bristen på 

fortbildning har kallats en ”tickande 
bomb” (SR Kaliber) och många är nu 
angelägna om att det skapas en funge-
rande modell som garanterar läkarnas 
fortbildning efter specialistexamen.

– Det går inte att tänka att en lä-
kare är examinerad en gång för alla 
och att det är tillräckligt för resten 
av yrkeslivet. Det ligger i professio-
nen att man ständigt behöver upp-
datera sin kompetens och fylla på 
med kunskap om nya rön och be-
handlingsmetoder. Annars blir man 
sämre, vilket sänker kvaliteten på 
svensk hälso- och sjukvård, konsta-
terar Kerstin Nilsson, ordförande i 
Svenska Läkaresällskapet.

– Detta är angeläget, vi riskerar att 
använda suboptimala metoder. Sam-
hället ska kunna förvänta sig att de 
läkare som möter patienterna är upp-

1.  Utgår från de behov som identifi erats av läkaren, verksamheten, 
patienterna, samhället och de professionella organisationerna.

2.  De överenskomna utbildningsaktiviteterna konkretiseras i en årlig 
fortbildningsplan.

3.  Genomförda fortbildningsaktiviteter och uppnådda mål dokumenteras 
i en portfolio.

4.  Varje sektion tar utifrån vad som är relevant för verk-
samheten ställning till ändamålsenliga utbildningsakti-
viteter, viktning och nivå. Detta kan variera, beroende 
på eventuell subspecialisering och typ av verksam-
hetsområde.

SLS modell för fortbildning
FAKTA

Text Tove Smeds Foto Colourbox (montage)

daterade och kan ge god vård, säger 
Kerstin Nilsson.

Frågan är aktuell, men den är inte 
ny. Behovet av läkarnas fortbildning 
har debatterats länge.

– Det gäller att hitta långsiktigt 
stabila lösningar, risken är annars 
att det införs punktinsatser som blir 
kortlivade. Frågan är mångfasetterad 
och det är viktigt att se helheten, sä-
ger Kerstin Nilsson.  

Tillsammans med Stefan Lind-
gren, vice ordförande i Svenska Lä-
karesällskapet, efterlyser hon ett tyd-
ligt uppdrag för professionen att ta 
ansvar för kompetensutvecklingen. 

– Vi är beredda att utforma system 
för läkarnas kontinuerliga kompetens-
utveckling, och följa upp den. Det ar-
betet måste göras i nära samarbete med 
sektionerna, säger Stefan Lindgren. 

Svenska Läkaresällskapet har ar-
betat fram en modell för hur fort-
bildning kan planeras, genomföras 
och kvalitetssäkras.

FORTBILDNING I FOKUS

– Läkaryrket bygger på förtroendet 
mellan samhälle, patient och läkar-
kår. Som patient måste man kunna 
lita på att den vård som erbjuds är 
kompetenssäkrad och likvärdig över 
landet. Då kan inte fortbildningen 
skötas ad hoc, säger Stefan Lindgren.

Han tycker att debatten om läkar-
nas kompetensutveckling ibland blir 
skev.

– Ofta ligger fokuset på att hitta 
”bad apples”. De kommer dessvärre 
inte alltid att avstyras med hjälp av 
kompetensutveckling, utan beror till 
stor del på andra faktorer än kompe-
tensbrist. Svenska Läkaresällskapets 
syn på kompetensutveckling handlar 
om att alla behöver lyftas, då först får 
man de nödvändiga kvalitetsförbätt-
ringarna vi behöver se inom vården. 

Nyckeln, menar Stefan Lindgren, 
är att se den fortsatta kompetens-
utvecklingen inom vården som en 
självklar del av produktionen. Och 

U

STEFAN 
LINDGREN
Vice ordförande 
Svenska 
Läkaresällskapet

KERSTIN 
NILSSON
Ordförande 
Svenska 
Läkaresällskapet

Hög tid kvalitetssäkra lä

-
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för det behövs en attitydförändring 
på ledningsnivå.

– Alla är överens om hur viktigt 
det är med läkarnas fortbildning när 
det diskuteras på en hög nivå. Men 
de dagliga verksamhetscheferna ser 

ofta fortbildningen som konkurrent 
till övrig vårdproduktion. Någon 
sjukhusledare sa: ”Vi anställer bara 
färdigutbildade läkare”. Det är fel 
tänkt. Man är aldrig färdigutbildad.

Samtidigt betonar Stefan Lind-
gren att det är den enskilda läkarens 
ansvar att vara uppdaterad.

– Fortbildningsbehovet ska i första 
hand avgöras i samförstånd mellan 
enskilda läkare, arbetsgivare och de 
professionella organisationerna. Men 
det blir omöjligt om det inte skapas 
resurser och förutsättningar för att 
kunna fortbildas. 

Stefan Lindgren menar att en håll-
bar lösning skulle kunna bli verklig 
inom ett år.

– Men för att vi ska kunna skapa 
rätt förutsättning för läkarnas fortsatta 
kompetensutveckling, krävs samsyn 
hos de olika intressenterna i fråga. 

Det är professionen som ska ut-
forma det system som säkerställer 
att alla läkare har den erforderliga 
kompetens som verksamheten krä-
ver. Sektionerna har en viktig roll i 
detta arbete. 

– Varje specialitet arbetar fram en 
plan för hur deras medlemmars fort-
bildning bör se ut. De har möjlighet 
att utgå från en innehållskarta över 
vad man ska arbeta med för att vara 
specialist inom ett aktuellt område. 

Detta kommer att se olika ut för oli-
ka specialiteter. På sikt tänker vi oss 
ett system där man registrerar sina 
fortbildningsinsatser. Det skulle ock-
så vara möjligt att intyga att någon 
har sin fortbildningsplan fastlagd 
och fullgör denna, säger Torbjörn 
Ledin, ordförande utbildningsdele-
gationen Svenska Läkaresällskapet.

– Man ska komma ihåg att det 
fi nns en drivkraft hos läkarkåren att 
utvecklas, för många är detta själv-
klart. 

 
I det policydokument om fortbild-
ning som Svenska Läkaresällskapet 
tagit fram, betonas att fortbildning 
ska planeras systematiskt. Därför före-
slås en årlig fortbildningsplan.

– Fortbildningen ska planeras 
utifrån individens och verksamhe-
tens behov, dokumenteras i en årlig 
fortbildningsplan för varje läkare 
och följas upp systematiskt. Rent 
praktiskt kan man tänka i årscykler: 
vad ska jag göra under det närmsta 
året och vilken kompetens behöver 
jag utveckla för detta? säger Kerstin 
Nilsson. 

– Det blir en form av portföljtän-
kande där man samlar olika aktivi-
teter. Det kan vara att utveckla sin 
kommunikationsförmåga, delta i 
forskning, handleda, undervisa eller 
arbeta med nationella riktlinjer. Och 
det handlar om att skapa högre vård-
kvalitet och patientsäker vård, säger 
Kerstin Nilsson.  ¢

TORBJÖRN
LEDIN
Ordförande Ut-
bildningsdelega-
tionen i Svenska 
Läkaresällskapet.

5.  SLS skapar i samverkan med sektionerna en organisation för gransk-
ning av fortbildningsportfölj med överenskomna tidsintervall.

6.  Granskningen certifi eras av SLS som oberoende professionell orga-
nisation och kan, om krav ställs på formell dokumentation av fortbild-
ning, sedan tillställas reglerande myndighet för godkännande.

7.  Nationella jämförelser av förutsättningar och kvalitet i fortbildning kan 
göras enligt en modifi erad ”SPURmodell”.

Portföljtänkande. 
Ett system där läkarna 

dokumenterar alla 
fortbildningsaktiviteter 

de deltar i, för att årligen 
uppnå ett visst antal 
fortbildningspoäng.

äkarnas kompetens

”Vi vill ta ett 
större ansvar 
när det gäller 
kvalitetssäkring 
av läkarnas 
fortbildning.” 

Kerstin Nilsson
Hur ska ett sys-
tem för läkares 
fortbildning se 
ut och kvalitets-
säkras? SLS 
Utbildningsde-
legation samlar 
till workshopen 
”Livslångt 
lärande och 
examination?” 
under Riks-
stämman. 

Mer info: www.
riksstamman.se

PÅ RIX

Fo
to

: p
riv

at



Fyllt av roliga barnhistorier. Att få jobba som barnläkare är något Jonas Ludvigsson aldrig ångrat.
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MEDLEMSPORTRÄTT
JONAS LUDVIGSSON

onas Ludvigsson har 
ett pressat schema, men 
så hinner han också 
med mycket. Två dagar i 
veckan är han vanligtvis 

på Karolinska Institutet i Stockholm 
och tre dagar vid Universitetssjukhuset 
i Örebro. Däremellan är han ordfö-
rande i Svenska Barnläkarföreningen. 

Vi träffas strax efter lunch, och 
senare på kvällen ska han träffa knat-
telaget och planera inför kommande 
fotbollsturnéer. Och så vill tv-sofforna 
gärna att han kommer och berättar 
om sjukdomar i Tintin och om varför 
Harry Potter har huvudvärk. Båda äm-
nena har Jonas Ludvigsson skrivit om.

– Fast jag vill att det ska vara 
balans. Om jag ska sätta mig i en 
tv-soffa vill jag också prata om forsk-
ning eller något barnmedicinskt 
också, annars får det vara. 

Att vara barnläkare är något av det 
fi naste han kan tänka sig. 

J

Jonas Ludvigsson 
pendlar mellan att vara 

barnläkare, forskare och 
sektionsordförande. Där-
emellan hinner han med 
att vara fotbollstränare 

och skriva om varför 
Harry Potter har en 

sådan huvudvärk.

Text Tove Smeds Foto Emil Nordin

– Min pappa var barnläkare, det 
var därför jag valde det yrket. Och 
det har jag aldrig ångrat, barnmedi-
cin är en fantastisk specialitet. 

Inte minst för att livet fylls av ro-
liga barnhistorier. Som den gången 
då Jonas Ludvigsson rondade hos en 
pojke som låg i sin säng och var äm-
lig. Jonas slog sig ned vid pojken och 
pekade på hans leksaksdrake: ”Den 
där ser otäck ut”. Med allvarlig min 
svarade pojken: ”Du har en bakom 

dig också”. Och mycket riktigt, där 
låg ytterligare en drake. 

Jonas Ludvigsson tycker om det 
akuta, när det blir utmaningar och 
svårt sjuka barn behöver en snabb 
läkarinsats.

– Att rädda ett barn ger dem hela 
livet tillbaka. 

Barnmedicinen har tagit stora kliv 
framåt de senaste åren. I dag lyckas 
man nå bättre överlevnad bland an-
nat när det gäller cancer och för ti-
digt födda.

– En av de viktigaste frågorna jag 
vill arbeta med nu inom Svenska 
Barnläkarföreningen, är att skapa 
nationella riktlinjer för akut barn-
sjukvård. Det behövs, den akuta 
barnsjukvården ska se likadan ut i 
hela landet, vilket kommer att göra 
vården säkrare. En annan viktig 
fråga är den om fortbildning, och vi 
hoppas kunna genomföra seminarier 
om detta och om socioekonomiska 

Finaste jobbet
Att rädda livet på små hjärtan

Ålder: 46 
Yrke: Barnläkare 
och forskare.
Intressen: 
Fotbollstränare, 
cykla/promenera, 
läsa internatio-
nella tidningar 
och vara med 
familjen.
Det visste du 
inte om Jonas: 
Har blivit utsedd 
till en av Sveri-
ges mesta pend-
lare i radions P1, 
är en hejare på 
att vissla och 
har en stor 
samling tänd-
sticksaskar.

JONAS 
LUDVIGSSON

”För mig har 
alla samma 
värde. Oavsett 
om man är född 
i Sverige eller 
har fl ytt hit för 
att överleva.”



Jonas Ludvigs-
son, barnläkare 
och ordförande 
i Svenska Barn-
läkarföreningen, 
ägnar sig på fri-
tiden åt att vara 
fotbollstränare 
och författare. I 
år kommer en ny 
version av den 
bok han skrev till 
nyblivna dokto-
rander, ”Att bör-
jan forska inom 
medicin”, 
med de 
tips han 
önskat 
att han 
själv hade 
fått. 

Jonas Ludvigsson startade en debatt på nätet om hur viktiga invandrade kollegor är för att barnakuten ska fungera.

0907

skillnader i barnsjukvården i Alme-
dalen i sommar. 

En snabb googling på Jonas Lud-
vigsson skvallrar om ett brett enga-
gemang. Han är expert inom celiaki, 
bedriver registerbaserad forskning 
och tycker om att författa. Nyligen 
skrev han en debattartikel i Dagens 
Nyheter om vad han som läkare 
egentligen gör på sin arbetstid.

– Jag hörde någon på radio säga 
att om läkarna bara skar bort sin 
administrativa tid, skulle de kunna 
träffa si och så många tusen extra pa-
tienter. Det kändes som att personen 
inte riktigt visste vad han pratade 
om, så jag beslöt mig för att klocka 
min egen tid. Jag var egentligen inte 
intresserad av exakta procentsiffror 
på vad jag ägnar mig åt, utan mer av 
vad vi som läkare egentligen gör. För 
all administration är inte av ondo. 

Jonas Ludvigsson är inte emot ef-
fektiviseringar, om de görs på rätt sätt.

– It-systemen är en stor tidstjuv. 
Före riksdagsvalet skrev jag till ett an-
tal kollegor i vården och frågade vilka 
sjukvårdspolitiska frågor de tyckte var 
viktigast. I topp låg ett fungerande it-
system. Jag hoppas innerligt att man 
väljer de bästa it-systemen, inte de bil-
ligaste. Att konstruera egna system är 

jag tveksam till; det blir som att bygga 
en egen bil istället för att köpa en som 
redan fi nns. 
 Jonas Ludvigsson ligger också bak-
om en bild som spreds viralt på nätet 
i slutet av förra året. 

– Jag blev upprörd över ett uttalan-
de om att vissa minoriteter inte skulle 
vara svenska. När jag talade med en 
utlands född kollega som intygade att 
klimatet hårdnat i Sverige, ville jag visa 
hur viktiga utlandsfödda är för vården.

Han arrangerade två bilder, en med 
alla läkare som var i tjänst en dag och 
en där stolarna gapade tomma efter 
att han tagit bort dem som var ut-
landsfödda. Syftet var att markera att 
utan invandrare stannar barnakuten. 
Han skriver själv i Läkar tidningen 
att ”för mig har alla samma värde 
oavsett om man är född i Sverige, in-
vandrat för att få ett jobb, eller bara 

Jonas Ludvigsson
Därför är jag medlem i Svenska Läkaresällskapet

Jag har varit medlem länge och sympatiserar starkt med att läkarkåren har e
forum där man diskuterar policy och ideologi. Det är positivt att SLS även belyse
utanför kärn medicinen, som konst och litteratur. SLS är en viktig paraplyorganisa
delföreningarna. SLS var viktigt för mig under en period när jag fi ck en forskartj
mellan två anslag från Vetenskapsrådet, så jag har dem att tacka för mycket.  

fl ytt för att överleva”. Även om mer-
parten av kommentarerna till bilden 
var positiva, fi ck han även mottaga 
kritik från en del nät-tyckare.

– Om man ger sig ut i debatten får 
man vara beredd på motstånd. Om 
man inte kan ta skit, kanske man 
inte ska ta fi ghten, konstaterar Jonas 
Ludvigsson. 

Vilka frågor engagerar dig mest?
– Samhällets orättvisor. Det all-

männa skyddet av barn, att de ska ha 
det bra. Jag träffar ofta familjer som 
har det tungt eller svårt, och som 
saknar det stöd de behöver av sam-
hället. Det får mig att refl ektera över 
hur gynnade jag och min familj är. 
Hade vi orkat med att vara i samma 
situation som dem?

– Som barnläkare möter man i hög 
utsträckning människor från andra 
länder. Det är viktigt att vi jobbar 
mot diskriminering.  ¢

medicin , 
med de 
tips han
önskat 
att han 
själv hade 
fått. 

tt 
r ämnen
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uperdatorn Watson 
sopade mattan med 
två Jeopardy-vinnare. I 
dag hjälper den läkare 
med beslutsunderlag 

vid cancerdiagnoser på Memorial 
Sloan Kettering Cancer Center i 
New York, USA. Systemets förmåga 
att analysera stora mängder data gör 
att den kan bidra med information 
om vilken terapi som passar bäst på 
en specifi k individ. 

Möjligheterna som öppnas med 
rätt it i vården triggar fantasin. 

– Samtidigt har it i vården hittills 
inte fungerat så bra som man förvän-
tat sig, särskilt om man jämför med 
hur det förenklat mycket inom andra 
branscher. Frustrationen inom pro-
fessionen vad gäller tröga it-system 
och dålig användbarhet är stor, kon-
staterar Göran Petersson, ordförande 
i SLS it-kommitté, och fortsätter: 

– Det gick snett i början av 90-talet 
då landstingen införde olika journal-
system med hög grad av fl exibilitet. 
Senare skapade läkare både små lokala 
system och en rad olika kvalitetsregis-
ter, som användes för öppna jämförelser 
till vilka man kopplade ekonomiska 

incitament. Och här igenom var en del 
av underlaget för NPM (New Public 
Management) skapat.    

Nils Schönström, leg läkare och ti-
digare ansvarig för arkitekturen i Ce-
His håller med om att starten kunde 
varit bättre. Men han är optimistisk: 

– Vi står visserligen och stampar, 
men inte på samma fl äck. Införandet 
av patientdatalagen gav oss möjlighet 
till sammanhållen journalföring, vilket 
var ett genombrott. Dubbla samtycken 
leder till en del praktiska besvär, men 
samtidigt vill vi ha det för att förhindra 
att patienten hamnar i ett utsatt läge.

– Tekniken utgör egentligen inga 
begränsningar, men blir en kostnads-
fråga. Det fi nns tekniska lösningar 
för att hålla reda på behörigheter och 
vem som kan läsa vad. För att komma 
framåt nu behövs en standardiserad 
informationsstruktur, först då kan 
journalsystem, administrativa stöd-
system, beslutsstöd och förskrivarstöd 
kommunicera, säger Nils Schönström.

Bristen på enhetlighet och stan-
dardisering oroar även Gunilla Hult 
Backlund, generaldirektör Inspektio-
nen för vård och omsorg, IVO: 

– Den problematiska journalfö-

ringen, de svällande texterna och do-
kumentationskraven genererar stora 
informationsmängder. Frågan är om 

inte mindre dokumentationskrav 
skulle leda till färre avvikelser, säger 
Gunilla Hult Backlund.

En läkare skrev i en avvikelserap-
port till IVO, att överdokumentatio-
nen i de komplicerade datasystemen 
varit en stor orsak till avvikelsen.

– Sedan ska man komma ihåg 
att det inte enbart är patientjour-
nalen som ska följas upp. Inom ett 
landsting fi nns hundratusentals styr-
dokument man förväntas följa. Man 
kan inte navigera och orientera sig i 
en sådan värld, säger Gunilla Hult 

KVALITET I FOKUS

S
GÖRAN 
PETERSSON
”Med strukture-
rad dokumenta-
tion i vården 
kan vi se nya 
mönster som 
gör att vi kan 
bli mer exakta 
i anamnes och 
status. Mallar 
över olika diag-
noser, kopplade 
till nationella 
riktlinjer, skulle 
bidra till en god 
och jämlik vård i 
hela Sverige.”

Många är förväntansfulla över att se vilka knutar som projektet 3R 
lyckas lösa. Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Stockholms 
läns landsting ska tillsammans utveckla system för vårdinformation för 
medborgare och personal inom de tre regionerna.  

– Det här är inte ett it-projekt, det är ett verksamhetsprojekt. Syftet 

är att de aktörer inom vård och omsorg som ingår i en vårdkedja 
ska ha tillgång till nödvändig information som behövs, säger Heléne 
Seeman-Lodding, läkare och regional programchef för FVM/3R i 
Västra Götalandsregionen: 

– Men det fi nns pucklar. Vad ska en region orka bära, och 
vad ska ligga på nationell ansvarsnivå? Det fi nns ett antal olika 
myndigheter till vilka man spridit ut ansvaret för it-frågor, men 
vem tar bollen? 

Tre regioner, ett informationssystem 
Sveriges största sjukvårdsregioner gör gemensam sak

Text Tove Smeds Illustration Syster Diesel

Inte problemfr(it)t
I de fl esta branscher har datorerna revolutionerat vardagen. Samtidigt suckar 
läkare över vårdens digitala system. Nu behövs gemensamma strukturer, 
framtagna med professionen, för att it på allvar ska få komma till sin rätt. 

”Vi behöver 
automatisera 
det enkla, för 
att få tid till det 
komplexa.”
Anders Anell, ekonomihög-
skolan Lunds universitet
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Vilka frågor är 
viktiga för dig? 
Skriv till oss på 
slsaktuellt@
inpress.com

MEJLA 
OSS! 

Man får inte bara röntgensva-
ret, utan ser även när röntgen 
togs och om det var före eller 
efter man tog bort tumören. Då 
får vi en verkligt sammanhållen 
journalföring, förklarar Nils 
Schönström. 

För att kunna ta det steget, 
behöver man komma överens 
om hur läkare och vårdperso-
nal ska dokumentera.

– I dag f inns redan en 
nationell informationsstruktur, 
NI. Termer och begrepp är också 
löst i och med nationellt fackspråk 

Backlund, som också passar på att 
vara självkritisk:

– När jag talar med medarbetare 
är jag tydlig med att varje gång vi 
skriver ett beslut och ställer krav på 
åtgärder som inbegriper dokumenta-
tion, måste vi tänka ett varv till. Är 
vi säkra på att mer dokumentation 
gagnar patienten? Checklistor i all 
ära, men det behövs även kompetens 
och erfarenhet hos läkaren att fatta 
svåra beslut. 

– Något som gläder mig i allt det 
här är att e-hälsokommittén i sin 
utredning som presenterades i mars 
aviserade att man vill ha en lagstift-
ning om den gemensamma läke-
medelslistan. Åtkomsten till den är 
helt avgörande för en god och säker 
läkemedelsbehandling, säger Gunilla 
Hult Backlund.

Låt oss backa lite. Vad menas med 
att systemen måste standardiseras? 
Det handlar om att överbrygga de 
problem som fi nns med att föra över 
information över organisations- och 
verksamhetsgränser.

– Vi behöver besluta oss för att sa-
ker och ting ska uttryckas på samma 
sätt i de olika journalsystemen och 
knytas till en gemensam vårdpro-
cess. Då kan vi till exempel plocka 
information från olika journalsystem 
och se vad som hänt med patienten. 
Datorn kan skapa en vy över allt som 
hänt, som följer själva vårdprocessen. 
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inkluderande SnomedCT, ett globalt 
standardiserat system för kliniskt 
språkbruk. Men det är när man 
kommer till att välja standard för hur 
informationen ska sändas mellan de 
medicinska applikationerna, som det 
bromsas upp, förklarar Nils Schön-
ström. 

Och för att komplicera det hela 
fi nns det i dag två standarder: det 
europeiska (EN13606) och det ame-
rikanska (HL7). Merparten av it-
tekniker förespråkar det amerikans-
ka som redan ligger i botten på de 
fl esta system, medan läkare föredrar 
det europeiska (inklusive openEHR) 
som ger större möjligheter att möta 
de kliniska behoven.

– Lyckas vi komma fram till en 
standard här, spelar det ingen roll 
om datasystemet är köpt av fi rma A 
eller fi rma B. Om man jämför med 
våra smarta telefoner, kan de kom-
municera även från olika tillverkare 
då man har en gemensam standard.

– På samma sätt behöver vi en 
standard inom vården när det gäller 
dokumentation, säger Nils Schön-
ström. Han menar att detta är något 
professionen måste engagera sig i. 

– Läkaresällskapet har en oerhört 
viktig del i detta arbete. De olika sek-
tionerna och specialistföreningarna 
kan komma överens om hur man ska 
dokumentera olika kliniska problem.  

En viktig del i detta är de struktu-
rerade journalerna.

– Antag att man fyller i något om 
patientens blodtryck i ett strukture-
rat fält. Då kan sedan olika system 
hitta den informationen. Om profes-
sionen är med och bestämmer vad 
som ska vara med i dessa diagnos-
mallar, blir det inte så omständligt 
att fylla i dem. Och mallarna bör 
kopplas till de nationella riktlinjerna, 
säger Göran Petersson. Han poängte-
rar att det kommer att ta tid: 

– Detta sker inte över en natt, det 
måste vara synkroniserat. Men får vi 
det här att fungera, kan du sedan ta 
fram data snabbare och återkoppla 
aggregerad information i avidentifi e-
rad form tillbaka till läkarkåren. 

Vad händer med den personliga 
integriteten när vården blir allt mer 
digitaliserad? 

– Vi måste värna om integriteten. 
Behörighetsfrågan är viktig, och ett 
sätt att skärpa detta är att ha system 
som kopplas till din behörighet och 
roll. Har du mottagning har du ock-
så behörighet att se tillhörande jour-
naler, men du ska inte kunna titta 
på till exempel din grannes journal. 
Samtidigt måste vi hitta en balans för 
att läkaren ska ha tillgång till rele-
vant information för att ge patienten 
en säker vård, säger Göran Petersson.

Ingrid Eckerman, specialist i allmän-
medicin och medlem av SFAM:s it-råd, 
skulle gärna se en patientcentrerad 
journal.

– I framtiden kan man ha dub-

belriktad kommunikation med pa-
tientens hälsokonto som fokus. Som 
patient kan jag hämta information 
från journalen till mitt eget hälso-
konto och information därifrån kan 
kopieras in i journalen. Patienten 
sitter ju på information som vården 
behöver. Som ägare avgör jag om till 
exempel anhöriga, vårdpersonal eller 
omsorgspersonal får ta del av uppgif-
ter i mitt hälsokonto.  

Med begreppet e-hälsa menar 
man de digitala tjänster som stödjer 
utvecklingen inom vård och omsorg. 
När informationen är enhetlig och 
strukturerad på ett bra sätt går det 
lättare att dela den och följa upp 
vårdinsatser. För patienten innebär 
det att fl er tjänster kan utvecklas, 
som till exempel att kunna ta del av 
sina journaler eller att kunna kom-
municera med vården via datorn.

– En spännande fråga är vilka e-
hälsolösningar vi kan använda hos 
äldre som bor kvar hemma. Man kan 
ta fram lösningar som underlättar för 
de gamla, såväl i kontakten med an-
höriga och omsorgen som olika typer 
av larm när något oväntat händer. I 
dag fi nns många tredjepartsapplika-
tioner som allt fl er använder i sina 
mobiltelefoner. Teknikutvecklingen 
går varken att hejda eller styra, men 
vi kan välja vilka som är lämpliga att 
använda i vård och omsorg, och vi 
kan hjälpa till att beskriva behoven, 
säger Nils Schönström. ¢

KVALITET I FOKUS

➤

”Frågan är om inte mindre 
dokumentationskrav skulle 
leda till färre avvikelser.” 
Gunilla Hult Backlund, generaldirektör IVO

GUNILLA HULT
BACKLUND
”Mycket har 
gjorts vad gäller 
it-strategier, 
men det är 
inte koordinerat. 
Fortfarande 
saknas ett 
enhetligt sätt 
att dokumentera 
på. Läkare ska 
inte behöva leta 
i 17 olika doku-
ment efter den 
information som 
behövs för att 
hjälpa patienten.”

Under Medicinska riksstämman anordnas i år fl er inslag om 
e-hälsa. Ur programmet: 
• Utvecklat it-stöd i primärvård och hemsjukvård
• e-läkekonst kräver struktur, samverkan och styrning – men hur?
• Hur kan distriktsläkare påverka it-systemen i vården? 

•  App, lapp sa att du slapp (Kan appar ersätta alla papperslappar 
som man vill slippa?)

•  En användbar, standardiserad, strukturerad dokumentation i 
e-hälsa, hur når vi dit?

•  Nationellt system för primärvårdskvalitet – till nytta för patienten 
och hela sjukvården

• It-stöd för läkare
• Utvecklat it-stöd i primärvård och hemsjukvård

Följ debatten: 
E-hälsa i fokus på Medicinska riksstämman
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de avlägsna gränsregionerna tog sig 
epidemin snart in till huvudstaden 
Freetown, och när det var som värst 
räknade man 500 fall i veckan. Sam-
manlagt har över 12 000 insjuknat 
bara i Sierra Leone, varav var tredje 
patient har avlidit. 

Sjukvårdspersonal är särskilt hårt 
drabbade, och efter sommaruppehål-
let i augusti beslutades att läkarut-
bildningen i Freetown skulle stängas 
tills vidare. Studenterna fi ck besked 
att de helt enkelt fi ck studera hemma 
och vänta tills utbrottet var över. 
Under hösten gick fl era av Asads fö-
reläsare bort i sjukdomen. Men även 
om Asad, med en enda tenta kvar till 
examen, ännu inte kunde bidra som 
läkare, vägrade han – liksom de fl esta 
av hans kursare – att vänta passivt på 
att epidemin skulle ta slut.
Några studenter beordrades av sina 
familjer att stanna hemma, men för 

Här inleder Kandidatföreningen en serie artiklar om hur det är 
att vara läkarstudent i olika delar av världen. Första nedslaget 
är hos Asad Naveed i Sierra Leone.

åren 2014 gick Asad 
Naveed sista terminen på 

läkarutbildningen. Liksom 
de fl esta läkarstudenter inför 

examen, såg han fram emot att 
äntligen få lämna skolbänken och få 
arbeta som läkare på riktigt. Men för 
Asad skulle vägen dit bli längre än 
förväntat. Asad är läkar student vid 
College of Medicine and Health Sci-
ence vid University of Sierra Leone i 
Västafrika.

Redan i mars kom rapporter om ett 
utbrott i grannländerna Guinea och 
Liberia av det dödliga ebolaviruset, 
som Asad och hans klasskamrater 
egentligen bara hade hört talas om 
i förbigående på någon föreläsning 
i infektionsmedicin. Det första ut-
brottet ebbade ut, men ett par må-
nader senare verkade utbredningen 
öka igen. Viruset spred sig denna 
gång också till Sierra Leone. Från 
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Läkarstudent i 
skuggan av ebola 

V
ASAD 
NAVEED
Tvekade inte att 
hjälpa ebola-
drabbade när 
epidemin bröt ut 
i Sierra Leone.

de allra fl esta har det långa studieup-
pehållet inneburit intensivt arbete. 
Från att screena passagerare på fl yg-
platsen till att hjälpa till med sensiti-
seringskampanjer för Världshälsoor-
ganisationen och Hälsoministeriet så 
har läkarstudenterna bidragit till det 
massiva arbetet i landet. De har inte 
låtit sig avskräckas av den panikar-
tade stämningen under hösten, utan 
insåg att enkla åtgärder, som att inte 
skaka hand eller på annat sätt röra 
vid någon, i princip garanterar att 
man inte blir smittad.

Asad, som var nybliven ordförande 
för den nationella läkarstudentföre-
ningen när ebola först kom till lan-
det, var redan i juli med och startade 
kampanjen Kick Ebola Out, med syf-
te att sprida information om sjukdo-
men till befolkningen. Genom frivil-
ligt arbete från kursare och med stöd 
från lokala affärer och internationella 
studentföreningar, har kampanjen 
nått tiotusen personer i centrala 
Freetown med sitt enkla budskap att 
tvätta händerna och rapportera sjuka 
till myndigheterna.

Snart öppnar utbildningen igen, och 
Asad kan skriva sin sista tentamen. 
Sierra Leone står inför enorma ut-
maningar efter det förödande utbrot-
tet, men många talar hoppfullt om 
de unga män och kvinnor som inte 
tvekade att hjälpa till på alla sätt de 
kunde, utan lön och långt ifrån kur-
ser i samtalsmetodik. Den generation 
som kommer att bygga upp landets 
sjukvård.  ¢

KANDIDATFÖRENINGEN
PÅ VÄG UT I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

Engagemang. Trots påbud om att de skulle stanna hemma under ebolautbrottet, valde många läkarstudenter att hjälpa eboladrabbade.

Text Hampus Holmer Foto iStockphoto & Privat



ill dikterande läkare:
Glöm inte att ha ett ”hälsosamtal” (tobak, fysisk 

träning, kost etc) med patienten och dokumentera 
detta i journalen. Diagnoskod DV030. Kliniken 

får del av 200:- per patient för denna diagnos!”

I ett litet rum på en stor klinik satt jag och min handle-
dare och fördrev tiden efter en utebliven patient. Pallen 
jag satt på var ostadig, det ena benet var kortare än det 
andra. Handledaren spred ut remisser över hela bordet, 
suckade. Sekunderna segade. På anslagstavlan satt en två 
år gammal almanacka. Aprilregnet piskade mot fönstret. 
Det var en sådan där stund som man förstår att ingen 
visar på Grey’s Anatomy eller Cityakuten. 

Och brevid den gamla almanackan satt en liten lapp.

”Till dikterande läkare …” Jag var förstummad. Det 
fanns så många fel i den lappens existens att jag knappt 
kunde ta in det jag läste.

Även utan den referensram våra äldre kollegor har, 
undgår det ingen – inte heller oss yngre kollegor – att 
något hänt med vården, att ekonomin och etiken kom-
mit på kollision. För mig, då ny på kliniken, var Zarem-
bas hårresande artikelserie i Dagens Nyheter under 2013 
mer undervisande än igenkännande – men den agiterade 
likväl. Detta var inte den vård jag kämpade för att bli 
en del av. Nog hade jag för länge sedan förstått att livet 
inte skulle bli som i Grey’s Anatomy – eller, för den 
delen, Cityakuten (gudskelov!), men inte ville jag för 
den sakens skull bli en del av den värld som Zaremba 
så pricksäkert, men nattsvart beskrev.

Snart sitter en ny kull läkare framför den där enkla, lilla 
lappen och mumlar in i diktafonen. Vi har ett helt yrkesliv 
framför oss. I dag kämpar fl era goda förebilder i SLS för att 
förbättra vården och dess styrning. Men det är inte nog – 
det är vi som ska ärva systemet, och patienterna. Vi måste 
vara en del av förändringen. Vi behöver komma underfund 
med vilket system vi inte vill ha, och vilket vi vill ha. 

Och vi måste bestämma oss för om vi tycker att den 
där lappen har ett rimligt perspektiv eller inte. 

Är du intresserad av att lära dig mer om eko-
nomisk styrning i vården? Eller vill du lära 
dig om något helt annat? Kontakta din 
lokalortsrepresentant! I Kandidatföreningen 

är det enkelt att fördjupa sin kunskap.

T

Nu har vi en uppdaterad 
facebooksida. Gilla oss och 
håll koll på våra aktiviteter!

www.facebook.com/sls.kandidatforening

Mia Engström,
SLS Kandidatförening
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Hjälp
Nepal

Genom att sms:a godkänner du att  
Röda Korset får kontakta dig.  
Självklart följer vi personuppgiftslagen.

Sms:a AKUT NEPAL till  
72 900 och skänk 100 kr.

Vi hjälper dig att rekrytera 
läkare, sjuksköterskor, 
specialister och chefer 
inom hälso- och sjukvård.

Proffi ce Care är ett av de största bemannings- och 
rekryteringsföretagen för läkare, sjuksköterskor, 
specialister och chefer inom hälso- och sjukvård i 
Sverige och Norge. 

Vi ser till att våra kunder erhåller rätt 
kompetenser för de behov som uppstår.

Kontakta oss:
Tugba Öztoprak, 073-343 44 17, tuoz@proffi cecare.se
Affärsområdeschef rekrytering

www.proffi cecare.se
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Janet Grant, professor och chef för CenMEDIC i UK, har 
uppmärksammats bland annat för sitt arbete med fort bildning 
för World Federation for Medical Education. I år föreläser hon på 
Medicinska riksstämman. Missa inte möjligheten att ta del av 
hennes syn på kontinuerlig kompetensutveckling.

Brittisk expert till RIX
Foto: White

TVÅ DAGARS FORTBILDNING
Tema: Morgondagens vård och hälsa 
– utmaningar och möjligheter

Boka in 

Medicinska 

riksstämman 

3–4 december 

på Stockholm 

Waterfront 

Congress 

Centre
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Spännande 
inslag på Rix

Vilka utmaningar står hälso- och sjukvården inför? 
Var med och påverka utvecklingen för vård och hälsa 
med människans behov i fokus. Under Medicinska 
riksstämman lyfts sju nyckelområden:

Mer infor-
mation om 

specifi ka pro-
grampunkter 

fi nns på 
www.riks-

stamman.se.

•  Kunskapsutbyte, vidareutbildning och fortbildning. 
Läkaryrket innebär livslångt lärande. Uppdatering och fördjupning av våra gemen-
samma och specialitetsövergripande kunskaper och förhållningssätt måste ske 
fortlöpande i en alltmer specialiserad sjukvård. Hur säkrar vi en läkarkår som är 
uppdaterad för att möta framtidens utmaningar?

•  En värdefull vård. Hur ska framtidens hälso- och sjukvård utformas, organiseras 
och ledas för att människan ska få bästa möjliga hälsa och sjukvård?

•  Etik, kvalitet och prioriteringar. En komplex hälso- och sjukvård ställer höga 
krav på kunskap, kvalitet och prioriteringar. Med olika organisationsformer ökar 
behovet av att mäta kvalitet. Klyftan mellan vad vi kan och har råd att göra i sjuk-
vården ökar. Hur ska vi arbeta för att inte viktiga värden går förlorade? 

•  Prevention och folkhälsa – nationellt och globalt. Hur får vi ett friskare 
samhälle? Hur uppnår vi en mer jämlik vård och hälsa? Hur möter vi utmaningar 
nationellt och globalt?

•  Forskning, innovationer, nya behandlingsmetoder och läkemedel. 
Forskning och innovation är avgörande för att möta framtidens utmaningar. Nya 
evidensbaserade behandlingsmetoder och läkemedel behöver implementeras i 
den kliniska vardagen. Hur säkerställer vi en hög kvalitet på klinisk forskning i 
Sverige, och hur kan den integreras i verksamheten?

•  Patientsäkerhet och förbättringskunskap. Hur ska vi arbeta med förbätt-
ringskunskap, ledarskap och uppföljning för en patientsäker vård?  

•  It, e-hälsa och kommunikation. Hur ska vårdens it-system och kommunikations-
verktyg vara utformade och användas för att fungera som stöd i kommunikations-
processen? Hur säkrar vi patientsäkerheten och den enskildas rätt till integritet och 
sekretess, samtidigt som vi ökar patienternas delaktighet och självständighet?

Följ och diskutera:

#rix2015

/medicinskariksstamman
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Några av årets programpunkter 
under Riksstämman: 
•  Uppdaterade riktlinjer och guide-

lines: arterioskleros, gikt, astma 
och anafylaxi.

 •  Hur tillvaratar vården utlands-
utbildade läkares kompetens?

•  Psykiska störningar ökar hos 
skolbarn och ungdomar. Och fl er 
söker vård. Första linjen ... ska 
den fi nnas? Och hur bör hjälpen 
se ut?

•  Bridging socioeconomic health 
inequities with quality indicator 
data – examples from the largest 
health maintenance organization 
in Israel.

•  Gold Mining – existing and future 
data base research in Israel and 
Sweden.

•  Samvetets plats i hälso- och sjuk-
vården.

•  Biologiska markörer vid psykisk 
sjukdom – i dag och i framtiden.

•  Litiumbehandling – effekter och 
njurpåverkan på kort och lång sikt.

•  Utmattningssyndrom – en botbar 
farsot.

Aktuellt program fi nns på 
www.riksstamman.se
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I år invigs Medicinska riksstämman med inledningstal av 
Mary L. Durham, PhD och chef för forskning och 
utveckling vid Kaiser Permanente Research, USA.

I dagens hälso- och sjukvård utnyttjas inte professionernas kompetens på ett 
rationellt sätt. Det medför att varken patienter eller samhällets krav på hälso- och 
sjukvården möts. Under två hearings under Riksstämman kommer Svenska Läkare-
sällskapets arbetsgrupp En Värdefull Vård, EVV, att lämna förslag till hur hälso- och 
sjukvården ska kunna ledas och organiseras för att möta dagens och morgon-
dagens behov. 

EVV arbetar under året med en rapport och bjuder under Riksstämman in till 
bred diskussion utifrån de förslag rapporten presenterar. 

Debatt: En värdefull vård

-

u är det tredje året vi planerar 
för Medicinska riksstämman i 
nya kläder. Ni har väl märkt att 
mötet har ändrat karaktär? 

Vi fokuserar på specialitets-
övergripande programpunkter och uppdateringar, 
med tydligt sikte på ”nyttan”. Många sektioner har 
ju sina egna utbildningsveckor numera, så Riks-
stämman är en unik möjlighet att samlas kring de 
frågor vi har gemensamma, oavsett specialitet. 

Årets tema är Morgondagens vård och hälsa 
– utmaningar och möjligheter. Ett antal nyckelom-
råden löper genom programmet där internationella 
gästföreläsare, workshops och föreläsningar fi nns 
inplanerade och sammanhållande kurser som 
anknyter till temat och de övergripande ST-målen 
förbereds. Den SLS-certifi ering som introducerades 
2013 kommer att fortsätta, och Riksstämman 
kommer även i år vara Lipus-granskad och godkänd. 

Vi inom riksstämmedelegationen är glada över 
att Läkaresällskapet även i år har beslutat att 
ställa resurser till förfogande för Riksstämman, 
så att föreläsare och medlemmar kan delta i 
programmet till förmånligt pris. 

Vi har ett stort fokus på att modernisera och 
förankra mötet, som i år går av stapeln den 3–4 
december på Stockholm Waterfront. Till delegatio-
nen efterlyser vi ytterligare två ledamöter, och 
erbjuder samtliga sektioner tidig input på 
årets program. Kom med och påverka 
utvecklingen för en vård och hälsa med 
människans behov i fokus. Väl mött 
på Rix!

Catarina Almqvist Malmros, 
General sekreterare Medicinska 
riksstämman, professor och 
barnläkare 
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Fortbilda dig!

”Var med och 
påverka morgon-
dagens hälso- och 
sjukvård.”

N

JERSILD ÅRETS KAROLINA 
WIDERSTRÖM-FÖRELÄSARE

Engagerad. PC Jersild hedersföreläser under Riksstämman.

Årets invigningstalare

Riksstämman 2015 Anmälan och information hittar du på www.riksstamman.se

Anmälningsavgift (för alla efter 4/11)
Rabatterat pris för SLS-medlem (t o m 4/11)
Rabatterat pris för SLS-medlem pensionär (t o m 4/11)
Dagavgift torsdag/fredag

5 000 kr
2 500 kr
1 250 kr

3 750 kr/3 125 kr

1 950 kr
1 625 kr

350 kr
0 kr

Rabatterat pris för SLS-medlem dagavgift torsdag (tom 4/11)
Rabatterat pris för SLS-medlem dagavgift fredag (tom 4/11)
Läkarstudent och AT-läkare
Medlem i kandidatföreningen

Alla priser är inkl. moms.
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Lura hjärnan att bli moralisk? PC Jersild, läkare, prisbelönt författare och leda-
mot i Kungliga Vetenskapsakademien, håller årets Karolina Widerström-föreläsning 
på Riksstämman. Titeln på föreläsningen är ”Vi och dom? Om behovet av ny moral för 
den moderna människan. Det globaliserade samhället ställer nya krav på oss medan 
vår moraliska intuition är av evolutionen anpassad till att värna den egna gruppen.” 
I anslutning till föreläsningen hålls ett panelsamtal, modererat av Nina Rose.
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Åsa Nilsonne, 
psykiater, senior 
professor i medicinsk 
psykologi vid Karo-
linska Institutet och 
aktuell med romanen 
”H”, kommer i år att 
medverka på Riks-
stämman. ”H” är 
hjärnforskare och 

har hippocampus som specialområde. Han har 
en prestigetjänst som professor och hängivna 
studenter. Tillsammans försöker de förstå 
minnets funktion och hur vi fattar beslut. 
Samtidigt håller han på att bli förälskad i D, 
en person som egentligen inte är hans typ. 

Vem ska man samarbeta med när föräld-
rarna inte är där? Sektionen Svensk förening 
för barn- och ungdomspsykiatri anordnar en 
högaktuell föreläsning om utmaningarna i 
kontakten med barn och ungdomar från andra 
kulturer som inte kan språket. Alla läkare kan 
komma att träffa dessa barn och ungdomar.

Medverkar göra bland andra Roya Rashidi, 
allmänläkare på Flyktinghälsan i Malmö, Carl 
Magnus Forslund, ST-läkare på BUP-kliniken 
i Malmö, och Anna Jakobsson, enhetschef 
på socialförvaltningen i Örebro.

Författarmöte 
på Riksstämman

Å
p
p
p
l
a
”
m

har hippocampus som spe

Vilka är fördelarna med registerbaserade forskningsstudier? 
Och hur gör man? Nu anordnar SIMSAM, The Swedish Initiative 
for research on Microdata in the Social and Medical Sciences en 
kurs i tre delar under Medicinska riksstämman, där man förutom 
att tillgodogöra sig den faktiska informationen även kommer att 

ges möjlighet att knyta viktiga kontakter. Representanter från 
registerhållare samt andra relevanta aktörer kommer att föreläsa 
och delta aktivt i den workshop som avslutar kursen. Målgruppen 
är forskare inom medicin- och hälsoområdet som arbetar med eller 
vill lära sig mer om registerbaserad forskning.

Lär dig forska på kvalitetsregister 
Introduktionskurs och workshop på Medicinska riksstämman

Målbeskrivningen för AT-läkare innehåller många mål relaterade till akutsjuk-
vård. Det har varit ett gemensamt ansvar för alla specialiteter att se till att dessa 
uppfylls. På många akutmottagningar har dock AT-läkare arbetat mer eller mindre 
självständigt. Svensk Förening för Akutsjukvård och SYLF anordnar en debatt på 
Medicinska riksstämman om hur läkare ska få den utbildning de behöver på 
akutmottagningen. 

DEBATT PÅ RIX: 
Akutsjukvård under AT och ST

Hur mild är skallskadan egentligen?
Skallskador är den viktigaste orsaken till för tidig död och handikapp hos patienter 
under 40 år. Även efter lätt skallskada får en betydande andel av patienterna lång-
dragna besvär. Dessutom fi nns ett behov att minska bestrålning mot huvudet i sam-
band med DT-undersökningar, för att minimera risken för tumörutveckling. Detta är 
än mer viktigt för barn. Vilka är de möjliga långtidskonsekvenserna av upprepade 
milda trauma som sker inom idrotten? SLS sektion för Neurokirurgi anordnar 

symposium under Riksstämman. 
Medverkande: Niklas Marklund, Neurokirurgiska Kliniken 

Akademiska Sjukhuset, Johan Undén, Anestesikliniken 
Malmö, Ramona Åstrand, Neurokirurgiska kliniken vid 

Rigshospitalet i Köpenhamn och Catharina de 
Boussard, rehabiliteringsmedicin, Danderyds sjukhus. 

Ensamkommande 
fl yktingbarn

BOKA IN MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 3–4 DECEMBER • WWW.RIKSSTAMMAN.SE
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Experter om levnadsvanor i vården: 
Hur skiljer det sig mellan USA och Sverige?
Jämförelser mellan hur läkare arbetar med levnadsvanor i USA och Sverige 
visar på intressanta skillnader. Under en angelägen föreläsning på Riksstämman 
delar experter med sig av erfarenheter och om hur hälso- och 
sjukvården kan bli bättre på att arbeta med levnadsvanor. 
För mer information om denna och andra programpunk-
ter som handlar om levnadsvanor, se www.riksstamman.se 
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elegationen består av 12 
ledamöter och leds av en 
ordförande som också är 
Riksstämmans general-
sekreterare och ledamot 

i SLS nämnd. 
Vi har möte 3–4 gånger per år. De se-

naste två åren har delegationen deltagit 
i en stor förändringsprocess för att mo-
dernisera Medicinska riksstämman i nära 
samarbete med SLS övriga delegationer, 
kommittéer och sektioner. 

Nu söker vi ytterligare ledamöter till 
delegationen. Ledamöter väljs för en 
period av tre år med möjlighet till omval 
för ytterligare en period. 

För mer information kontakta nuvarande 
generalsekreteraren Catarina Almqvist 
Malmros, catarina.almqvist@ki.se  

Catarina Almqvist Malm-
ros, professor i klinisk epi-
demiologi vid Karolinska 
Institutet och överläkare 
i barnmedicin på Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. 

Hennes forskningsintresse är bl.a. att iden-
tifi era faktorer i arv och tidig miljö som kan 
utgöra risk för astma och infl ammatorisk 
sjukdom hos barn och ungdomar. Har tidi-
gare varit vetenskaplig sekreterare i Barnlä-
karföreningen och är Generalsekreteraren 
för Medicinska riksstämman sedan 2013. 

Maria Larsson har ett 
f lerårigt stort engage-
mang i Svenska Psykia-
triska Föreningen, SPF, 
och arbetar till vardags 
som psykiater samt pro-

cessägare för ångest på Norra Stockholms 
Psykiatri. Hon är särskilt intresserad av 
att minska stigma kring psykiska sjuk-
domar som både är vanliga och där goda 
behandlingsmöjligheter fi nns.

Kjell Bergfeldt vid Re-
gionalt Cancercentrum 
Stockholm Gotland, med 
ansvar för implemen-
tering av den regionala 
cancerplanen. Tidigare 

bitr verksamhetschef för onkologiska kli-
niken, Karolinska Universitetssjukhuset. 
Specialistläkare i gynekologisk onkologi. 
2007–2010 sektionschef gynekologisk on-
kologi vid Universitetssjukhuset i Lund. 

Andreas Borsiin, ST-läka-
re, Landstinget Blekinge 
Karlskrona, brinner för 
kardiovaskulär prevention 
och unga läkares möjlig-
heter till fortbildning. 

Mia Engström, Ordfö-
rande i SLS Kandidatför-
ening. Läkarstuderande i 
Malmö, termin 10. Sär-
skilt intresserad av medi-
cinsk etik och psykiatri. 

Boel Andersson Gäre är 
barnläkare, chef för Futu-
rum – akademin för hälsa 
och vård, Landstinget i 
Jönköpings län samt pro-
fessor, forskare och lärare på 

The Jönköping Academy for Improvement 
of Health and Welfare. Hon arbetar med 
Masterprogrammet i kvalitetsförbättring 
och ledarskap, men också som ämnesan-
svarig för forskning och forskarutbildning 
inom ”Kvalitetsförbättring och ledarskap 
inom hälsa och välfärd” samt som projekt-
ledare för EU-projektet QUASER. 

Lotti Helström är gyneko-
log verksam på Akutmot-
tagningen för våldtagna 
kvinnor på Södersjukhuset 
i Stockholm. Hon är do-
cent i kvinnosjukvård och 

förlossning vid Karolinska Institutet, Inst 
för klinisk forskning och undervisning, 
Södersjukhuset. Är ledamot av Läkarför-
bundets Etik och Ansvarsgrupp (EAR). 
Hon är f n ordförande i Svensk Förening 
för Obstetrik och Gynekologi. 

Gunnar Ljunggren är in-
värtesmedicinare och ge-
riatriker. De senaste åren 
har han som förvaltnings-
läkare ägnat sig åt hälso- 
och sjukvårdsforskning 

och -analys, framför allt baserat på Stock-
holms läns landstings databaser av vård-
konsumtion. Här har även andra patient-
grupper än äldre kommit under luppen.

Anna Nager, lektor i all-
mänmedicin på Karolin-
ska Institutet med klinisk 
bas på Sophiahemmets 
Husläkarmottagning i 
Stockholm. Handleder 

doktorander och är projektledare för 
forskningsprojekt som rör e-hälsa, psy-
kisk ohälsa och KOL inom primärvård. 
Även vetenskaplig sekreterare i Svensk 
Förening för Allmänmedicin (SFAM). 

Marcus Schmitt-Egenolf 
är professor i dermato-
logi och venereologi vid 
Umeå universitet samt 
överläkare vid Norrlands 
Universitetssjukhus. Han 

forskar om psoriasis och melanom, är 
initiativtagare till Registercentrum Norr 
och registerhållare för det nationella pso-
riasisregisteret PsoReg. Även engagerad i 
grund- och forskarutbildningen.

Filippa Nyberg, Läkaresällskapets vd är 
adjungerad ledamot, och Eva Kenne, SLS 
kansli, delegationens sekreterare.

Välkommen att höra av dig!

LEDAMÖTER SÖKES TILL 
RIKSSTÄMMEDELEGATIONEN

D
Vill du vara med i skapandet av det vetenskapliga programmet till Medicinska 
riksstämman? Svenska Läkaresällskapet har en delegation för förberedelse 
och genomförande av Medicinska riksstämman.
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När läkare 
begår grova brott

et var i oktober 
2014 som Daniel 
Velascos dokumentär 
Patienten och tystna-

den uppmärksammade 
hur sjukvårdspersonal som dömts 
för grova brott ändå arbetar kvar och 
träffar patienter.  

– Det som beskrivs i programmen 
gör mig både upprörd och bestört. Så 
här bör det inte kunna gå till, sade 
Hans Rutberg, ordförande i SLS 
kommitté för säker vård och mode-
rator under den tisdagsdebatt som 
SLS anordnade om ämnet.

Ett oroande problem som belystes 
i dokumentären, är att IVO inte får 
information om när legitimerad per-
sonal döms för brott.  

– IVO är själva startskottet och 
om de fi nner anledning så vänder de 
sig till HSAN, som i sin tur kan fatta 
beslut om återkallande av legitima-
tion. Offentliga vårdgivare har en 
skyldighet att underrätta IVO om 
man beslutat avskeda en legitimerad 
yrkesutövare på grund av brott. Även 
domstolarna är skyldiga att under-

Ska brottsdömda läkare kunna behålla legitimationen? Den frågeställningen lyftes 
under en tisdagssammankomst på Svenska Läkaresällskapet i mars. Bakgrunden 
var radioprogrammen Patienten och Tystnaden som sändes i Sveriges Radio. 

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

D
rätta IVO vid en rad olika brott om 
dom faller mot legitimerad personal. 
Men det synes som att domstolarna 
rapporterar i underkant, förklarade 
Ulrika Sandén, universitetslektor i 
rättsvetenskap vid Örebro universi-
tet.

– Vi tycker det är oerhört viktigt 
att få den informationen för att kun-
na agera för patientsäkerheten och 
för att upprätthålla förtroendet för 
vad legitimationen står för. Därför 
har vi haft upprepade kontakter med 
domstolsverket och påtalat att vi inte 
får alla domar, sade Anna Sundberg, 
chefsjurist på IVO. 

Hon lyfte även fram vikten av att 
återkallandet sker på ett rättssäkert 
sätt.

– Man ska inte glömma bort att 
det är en oerhört ingripande åtgärd 
att återkalla legitimation och därige-
nom beröva någon rätten att utöva 
sitt yrke.

IVO har fått kritik för sina långa 
handläggningstider.

– Detta måste vi ta till oss. Vi har 
en relativt ny lagstiftning, inte så 

många vägledande domar på områ-
det. Detta gör att det kommer att ta 
ett tag innan praxis satt sig.

Hanne Kjöller, ledarskribent på 
Dagens Nyheter, höll med om att det 
i en del fall kan fi nnas anledning att 
återkalla legitimationen. Samtidigt 
lyfte hon fram att bland de 53 perso-
ner som det talades om i radiodoku-
mentären, fanns det också med fall 
som gällde ett dataintrång.

– Jag försvarar inte läkare som 
smygläser sitt ex nya partners jour-
nal, men betyder det att en 35-årig 
legitimerad läkare diskvalifi cerat sig 
för yrket för all framtid? Man tycks 
i debatten utgå ifrån att det fi nns två 
typer av människor: kriminella el-
ler lagliga. Och dessa är allt för ofta 
huggna i sten, i alla fall för de som 
varit på fel sida om lagen. Däremot 
är det oförsvarligt att domstolarna 
inte slår larm till IVO.

Ingemar Engström, ordförande 
i Läkaresällskapets Etikdelegation, 
konstaterade att läkare är bärare av 
samhällets och statens förtroende. 
Läkarlegitimationen ska garantera 

Patienten och tystnaden. Dokumentären av Daniel Velascos som visade på fl era brister i hanteringen av läkare som dömts för grova 
brott, diskuterades på SLS tisdagssammankomst under ledning av Hans Rutberg och med bland andra Ingemar Engström i panelen.

VÅRT HUS
TISDAGSDEBATT

HANNE 
KJÖLLER,
ledarskribent på 
Dagens Nyheter.

Diskussionen 
fortsätter på 
Riksstäm-
man: Läkare 
som dömts för 
brott– när bör 
legitimationen 
återkallas?
Mer info: www.
riksstamman.se

PÅ RIX



Beslut om återkallelse av legitimation fattas av HSAN och regleras 
av patientsäkerhetslagen. Det görs om den legitimerade i eller ut-
anför yrkesutövningen har gjort sig skyldig till allvarligt brott som 
är ägnat att påverka förtroendet för honom eller hennne. Skälet är 
inte i första hand patientsäkerhetshänsyn, utan att värna legitima-

tionen som ”garantibevis” för att innehavaren är lämplig att utöva 
yrket. Sådana brott kan exempelvis vara brott mot annans liv eller 
hälsa, narkotikabrott, sexualbrott, barnpornografi brott, förfalsk-
ningsbrott, osant intygande och mened. Helhetsbedömning 
ska göras av samtliga relevanta omständigheter såsom 
brottets art, straffvärde, påföljd, förmildrande 
eller försvårande omständigheter och motiv.

Fakta: 
Återkallande av läkarlegitimation vid brott

1719

en viss kunskapsnivå, samtidigt som 
den visar  att den legitimerade är för-
tjänt av allmänhetens och myndighe-
ternas förtroende.

– Vi vill vara en kår man kän-
ner tillit till. Vårt yrke bygger på ett 
förtroende från samhällets sida som 
kommer till uttryck i legitimationen. 
Den är inte en rättighet, utan något 
som måste förtjänas och upprätthål-
las över tid. Det fi nns situationer där 

läkare belastade med allvarlig brotts-
lighet, och hit räknar vi inte datain-
trång, kan utgöra en direkt risk ur 
patientsäkerhetssynpunkt. 

– Jag tycker man kan tänka sig en 
retorisk testfråga: Om jag som pa-
tient kände till läkarens brottsbelast-
ning, skulle jag då vilja gå till denne?

Ingemar Engström menade att 
även moraliska brott, såsom hatbrott, 
borde granskas mer noga: 

Förtroendefråga. Läkarlegitimationen bygger på samhällets förtroende. Det måste förtjänas och upprätthållas över tid.

– Vi vill till exempel inte ha nazis-
ter i kåren, konstaterade Engström. 

Elin Ericsson, Sveriges läkarför-
bund, tog upp hur viktigt det är att 
tidigt sätta in åtgärder vid missbruk 
hos legitimerad personal:

– När en arbetsgivare hittar ett 
missbruk hos en av sina läkare, kan 
man välja den enklaste lösningen och 
göra sig av med individen, men det 
gagnar kanske inte någon. När det 
gäller missbruksrelaterad brottslighet 
är det vanligt att man blundar länge. 
Kanske ännu längre om det handlar 
om en läkare, för vi sysslar ju inte 
med sånt.  ¢

ANNA SUND-
BERG, chefs-
jurist vid IVO, 
menade att 
rättssäkerheten 
måste värnas 
– att återkalla 
legitimationen är 
en oerhört ingri-
pande åtgärd.

”Läkare belastade med allvarlig 
brottslighet kan utgöra en direkt 
risk för patienten.” 
Ingemar Engström, ordförande för Etikdelegationen

etsbedömning 
eeter såsom 
e 

Fo
to

: M
ik

ae
l L

un
ds

tr
öm

Foto: Colourbox



södra Sverige fi nns något av 
sjukvårdens robotkluster, med 
sammanlagt fyra robotar i Malmö 
och Lund. Här var man tidigt ute 
med robotkirurgi, framför allt 

inom urologi och gynekologi. Nu används 
tekniken även inom barnkirurgi, allmän-
kirurgi, thoraxkirurgi och vid tumörbe-
handling inom öron-näsa-hals.

– Vi fi ck mycket stöd från kirurgerna 
på urologen och gyn som redan hade an-
vänt tekniken ett tag, säger Lennart Greiff, 
överläkare vid Öron-, näs- och halskliniken 
i Lund. 

Lennart Greiff berättar att man använder 
robotkirurgi bland annat för att modifi era 
eller till och med slippa strålbehandlingen. 

– Sedan kommer vi ibland också ifrån 
den stora, öppna kirurgin.

Många patienter som återhämtar sig från 
öppen kirurgi lider inte av själva tumörre-
sektionen, utan från vad som behövs göras 

för att nå fram till vävnaden. Vid en tradi-
tionell, öppen cancerkirurgi görs ingreppen 
via hudsnitt på halsens utsida. Ibland blir 
man även tvungen att dela käkbenet för att 
komma åt tumören. Till skillnad från vid 
urologiska och gynekologiska ingrepp med 
robotkirurgi, kan Lennart Greiff och hans 
kollegor använda svalgets naturliga ingång: 
munnen.

– Vi slipper lägga något snitt. På många sätt 
påminner detta mycket om andra ingrepp 
vi brukar utföra via munnen. Om man som 
kirurg är mer van med öppen kirurgi kanske 
tekniken är lite svårare i början, men det 
här liknar faktiskt det vi ofta redan gör som 
ÖNH-läkare. 

Robotkirurgin ger kirurgen större kon-
troll, tillgänglighet och träffsäkerhet under 
det kirurgiska ingreppet. Fast egentligen 
borde man kalla det för robot-assisterad ki-
rurgi. För även om roboten är ett avancerat 
instrument, är det fortfarande kirurgens 
skicklighet och kompetens som styr.

– Patienten sövs och intuberas. Roboten 
är som en huvudkropp med tre armar som 
förs ned i halsen. Det fi nns optik på en av 
dessa armar som gör att jag kan se allt i 3D. 
Roboten kan även varna om något inträf-
far, som om instrumenten kolliderar. Man 
har en bra översikt och kommer åt med 
instrumenten, som har en smidighet som 
underlättar och gör att man kan operera på 

AKTUELLT FRÅN SLS-SEKTIONEN
I DETTA NUMMER: OTORHINOLARYNGOLOGI, HUVUD- OCH HALSKIRURGI

262620

ÖNH-dagarna hålls på Aula Medica, KI. Stephen O’Leary, University 
of Melbourne Australien, talar om cochlear implants, CI. Karl Hörmann, 
Mannheim Universität, mottar Carl-Axel Hambergers pris av SLS 
och han talar på temat ”The management of head and neck cancer 
and surgeon’s contribution in the time of chemoradiation”.

Hålls i SLS lokaler på Klara Östra Kyrkogata. Michael Stewart, redaktör 
för den välrenommerade tidskriften ”Laryngoscope” och Chairman of the 
Department of Otolaryngology – Head & Neck Surgery at Weill Cornell 
Medical College, New York, kommer att tala om kvalitet inom sjukvården. 
I år hålls även en hedersföreläsning om robotkirurgi inom ÖNH.

ÖNH-dagar Stockholm
20–22 maj 2015

Föreningens Höstmöte
26–27 november 2015

Operationer 
utan snitt 

Kirurgens förlängda arm:
Otorhinolaryngologi, huvud- & halskirurgi 
(ÖNH) är en anrik specialitet med lång tradi-
tion att hantera medicinska och kirurgiska 
sjukdomar i huvud- och halsområdet.

Specialiteten har väl utvecklade kon-
taktytor mot andra specialiteter, varför 
så många av ÖNH-patienterna sköts 
multi disciplinärt. 

Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, 
huvud- & halskirurgi (SFOHH) samverkar 
med specialistföreningarna för de opere-
rande specialiteterna samt anestesi och 
intensivvård i det nationella nätverket 
”Kirurgrådet”. 

För närvarande pågår en diskussion i 
Kirurgrådet, tillsammans med SLS, hur ett 
framtida system för att registrera fortbild-
ning för specialister, CPD (Continuous pro-
fessional development) skulle kunna se ut. 
Den modell som studeras är den som tagits 
fram av SLS, som bygger på att olika aktivi-
teter kan räknas in som CPD i allt ifrån tradi-
tionella kurser och möten till auskultationer, 
handledning och undervisning. Liknande 
system fi nns redan för allmänläkare i Norge 
och inom the Royal AustralAsian 
College of Surgeons. 

Det är Kirurgrådets, SLS 
och LF:s gemensamma 
förhoppning att efter 
lång tid kunna få 
ett fungerande 
CPD-verktyg på 
plats. Det tjänar 
specialisterna, 
sjukvården och 
inte minst 
patienterna på. 

Johan Hellgren, 
Ordf. för SFOHH

BÄSTA LÄSARE,

Mindre, eller ingen, strål-
ning. Bättre återhämtning 
efter canceroperation och 
inga snitt. Robotkirurgi 
inom ÖNH är lovande.

I
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ett bra sätt, förklarar Lennart Greiff.
Forskare har noterat en kraftig ökning 

av de cancerfall i huvud och hals, så kallad 
oropharyngeal cancer, som orsakas av HPV-
virus. Forskare vid John Hopkins University 
rapporterar att även om den totala andelen 
huvud- och halscancer har minskat, har fal-
len av HPV-associerad cancer i dessa om-
råden ökat med så mycket som 50 procent 
(Mydlarz et al. Oral Oncology 2014). 

Dessa patienter är ofta yngre jämfört med 
vad man tidigare sett. Från att ha använt öp-
pen kirurgi, används nu med fördel endo-
skopisk teknik, som robotassocierad teknik. 
Forskarna i artikeln anför att tekniken med 
robotkirurgi gör att patienten får minimala 
kosmetiska defekter, och kan svälja och tala 
bättre. Dessa patienters livskvalitet förbätt-
ras alltså avsevärt jämfört med om de hade 
genomgått öppen kirurgi.

 
Varje år insjuknar drygt 12 personer av 
100 000 i cancer i öron-näsa-halsregionen. 
Det innebär ungefär 200 fall i Skåne. 

– Men alla dessa 200 ska inte ha robotki-
rurgi, betonar Lennart Greiff. 

– Det är viktigt att den här kirurgin vär-
deras i förhållande till nuvarande behand-
ling. De patienter vi opererar ingår i kon-
trollerade studier.

Även om tekniken har stora fördelar, 
skulle inte Lennart Greiff kalla den revo-
lutionerande. 

– Men den kan vara väldigt betydelsefull 
för den patient som vi använder detta på. 
Däremot ska man komma ihåg att det är en 
låg volym patienter det handlar om.

Kan du ge exempel på när ni väljer att 
använda robotkirurgi? 

– Ett typexempel är en patient med 

struphuvudscancer, om tumören sitter i 
den supraglottiska regionen. Det kan också 
handla om en patient som har en knuta på 
halsen som visar sig vara en metastas av 
skivepitalcancer, men där primärtumören 
är okänd. Då är det viktigt att lokalisera 
tumören för att kunna stråla bättre. Vi har 
då möjlighet att ta ett större prov från tung-
basen för att se om den sitter där. När detta 
görs med robotkirurgi, kan man hitta en viss 
andel av de tumörer man tidigare inte hittat.

Det fi nns nackdelar. Kostnaden är en så-
dan, en robot är inte billig. 

– Man kan i princip använda roboten 
hur mycket som helst, men det är viktigt att 
betona att det här inte ska vara teknikdrivet. 
Den ska användas när den passar bäst. Man 
ska komma ihåg att det är ett begränsat antal 
operatörer som gör detta.

I Lund är det Lennart Greiff, Johan Nilsson 
och Peter Wahlberg som utför robotkirurgi 
vid ÖNH.

– Men vi skulle inte kunna göra det utan 
vårt operationsteam. Det här är ett tvärpro-
fessionellt engagemang. Eva-Lena Isaksson, 
operationssjuksköterska, har en viktig del i 
att det går så bra.

Det handen inte når. Den robotassisterade kirurgin har utvecklats från de industrirobotar som 
kom under tidigt 1960-tal.

LENNART GREIFF
Överläkare vid Lunds 
universitetssjukhus som 
använder robotkirurgi 
vid en del operationer av 
ÖNH-cancer.
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FAKTA SFOHH
• Sedan 1907
• 800 medlemmar
• Delförening till SLS och LF
•  2 årliga möten: ÖNH-dagarna, 

Föreningens Höstmöte
•  Kvalitetsregister, Utbildningsut-

skott, SPUR-grupp, Tjänsteenkät, 
Webbutbildning, ÖNH-tidskrift 

•  Medlem av Nordic Board, EUFOS, 
IFOS (Nordisk, Europeisk och 
Internationell Federation av 
Otolaryngological Societies)

• www.ORLForum.se
100 000 i cancer i öron-näsa-halsregionen.
Det innebär ungefär 200 fall i Skåne.

vid en del operationer av 
ÖNH-cancer.

Otolaryngological Societies)
• www.ORLForum.se

Startades och ägs av SFOHH sedan 1997. Förvaltas av Regis-
tercentrum Västra Götaland. Registret fokuserar på kirurgiska in-
grepp (6 register) och åtgärder vid hörselnedsättning (3 register). 
Fokus ligger på patientrapporterade resultatmått och tidig imple-
mentering av elektroniska patientenkäter. Tack vare registren har 
man inom ÖNH-sjukvården i dag färre inläggningar på grund av 
blödning och nya nationella smärtbehandlingsrekommendationer 
efter halsmandeloperation.

Nationellt kvalitetsregister för ÖNH
Vikten av internationella samarbeten kan inte nog understrykas för 
specialitetens utveckling. Årets Gunnar Holmgren-pristagare, professor 
Stephen O’Leary, är en av dem som tagit emot svenska stipendiater vid 
sin klinik. ”Our experience with Swedish-Australian exchange has been 
most positive, and led to a high level of academic dialogue that was of 
mutual benefi t. This, I believe, refl ects the high standards of training in 
Sweden, and an openness to outside ideas, which is something that is 
characteristic of both countries.” 

Årets Gunnar Holmgren-pris
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ag är 26 år, doktorand, storasyster, glad, ambitiös, 
nyfi ken, göteborgare och kroniskt sjuk. Det sista 

innebär att sen jag fi ck Crohns sjukdom har jag haft 
regelbunden kontakt med sjukvården. Jag är patient på 
en mag- och tarmmottagning som ger mig stor trygghet. 
Där har jag världens bästa sjuksköterskor som känner 
mig, är lätta att få tag på och som svarar på alla frågor 
jag har. Dessutom har jag en läkare vars kompetens 
jag litar på till fullo och som har behandlat mig 
sen min diagnos 2010. De gör vardagen lättare 

och det är jag väldigt 
tacksam för. 

En sak som inte gör 
vardagen lättare, är att jag 
även är patient på fl era andra 
mottagningar med olika 
system för hur man 
kommer i kon-
takt med dem. 

Till hudmottagningen fi nns 
telefontider en timma, fyra dagar 
i veckan. Jag har fl era gånger ringt 
15 samtal på 40 minuter utan att 
komma fram. På allergimottagningen 
har de många patienter och det kan ta 
en vecka att få svar på en fråga jag hade 
behövt få svar på samma dag. Ska jag 
göra en undersökning i någon ände av 
mage och tarm, är det ytterligare ett 
nummer och telefontid. Innan och 
efter min tarm skulle opereras, var 
det ett annat nummer. På vårdcen-
tralen måste man ringa prick 8.00 
för att ha chans att få en tid och 
hos sjukgymnasten är det ytterli-
gare ett system. 

Allt krångel gör att jag ibland känner mig som en lista 
med diagnoser. Crohns, IBS, migrän, allergi, eksem, 
akne, spänningshuvudvärk, magkatarr, utmattning. 
Varje diagnos behandlas på varsitt ställe. Ett organ per 
doktor. Ett system med telefontider per mottagning. 
I höstas hade jag huvudvärk som inte gick över och jag 
visste inte vart jag skulle vända mig. Var det en biverkan 
av min Crohnsmedicin? Var det något nytt? Var det 

spänningshuvudvärk? Skulle jag ringa sjukgymnast, 
VC eller mag- och tarmmottagningen? 

Jag funderar mycket och vill förstå. För att 
inte glömma skriver jag listor med frågor inför 
läkarbesök. Ett läkarbesök är kort och det känns 
viktigt för mig att inte missa något. Att förstå det 
jag kan ger mig lite mer kontroll över min situation. 

Jag försöker se min kropp som en helhet, även om 
olika läkare behandlar olika sjukdomar. 

Jag hade under många år en läkare som 
behandlade hela mig och kände mig väl. 
Nu kommer jag inte få träffa henne 

mer för jag är född på fel dag när VC 
gjort om patienter till siffror. Det 
påverkar min livskvalitet negativt, 

liksom att sitta i telefonkö en halv 
förmiddag. Den energi jag har 
över efter jobb och måsten, vill 
jag lägga på annat än att försöka 
hitta rätt i vårdlabyrinten.

Vilse i vårdlabyrinten

”Jag vill slippa 
lägga tid och 
energi på att 

hitta rätt i vård-
labyrinten.”

J

KRÖNIKA
SOFIE MARTON

Sofi e Marton
Doktorand och kroniskt sjuk
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Enligt rapporten VIP i vården? av Vårdanalys, förekommer kronisk 
sjukdom hos nästan halva befolkningen. Var femte person under 
20 år har diagnosticerats med kronisk sjukdom under någon av 
de senaste tre åren. Dessa patienter drabbas ofta av multisjuklig-
het och man räknar med att drygt hälften av alla läkarbesök på 

akuten görs av människor med två eller fl er kroniska 
sjukdomar. Ju äldre vi är, desto större risk att drab-
bas. Hela 85 procent av personer över 65 har minst 
en kronisk sjukdom. En stor del av patienterna har 
kontakt med specialistvården, men hälften av alla 
läkarbesök görs i primärvården. Ett stort problem 
är att sjukvårdsinsatserna för dessa patienter inte 
samordnas tillräckligt.

Fakta: 
Kroniska sjukdomar
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Vill du nå ut  ... 
... till engagerade läkare och beslutsfattare 
inom hälso- och sjukvården? 

www.inpress.com

SLSAKTUELLT3/2014 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

UTBILDNINGDet är dags att någon tar ansvar för fortbildningen.

Många namnkunniga  experter till Riksstämman.

VETENSKAP

När de nya överlevarna kommer in i vuxenvården.

KVALITET
Vad händer när läkaren inte orkar tala om levnadsvanor?

ETIK

att anmäla dig till Medicinska  riksstämman

Missa inte

 ”Vi måste våga höja rösten som profession.” Märit Halmin, en av initiativtagarna  

 till Läkaruppropet uppmanar i ett öppet brev patienterna till att ställa krav. 

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

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

80%

Eldsjälen

Vad händer när läkaren 
Vad händer när läkaren 

er när läk intinteorkar tala om levnadsva
orkar tala om levnadsva

ar tala om levnadsvanornor

ETETTIKIK

att
till M
riks

garna 
nititiatattivvtaagarna 
ällaa krkraravv.

AKTUELLT4/2014 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

UTBILDNING
Sommarforskning – det 
perfekta sommarjobbet.

En hel dag om kronisk 
smärta på Riksstämman.

VETENSKAP

”Vi måste fortsätta att 
debattera vårdens styrning.”

KVALITET
Flera etiska dilemman vid betalning för organdonation.

ETIK

Innehåller  programmet tillRiks-stämman  2014

 ”Att arbeta kliniskt i Pakistan och Östafrika har gett helt ovärderliga erfarenheter”, 

 säger Andreas Mårtensson, infektionsläkare, allmänmedicinare och forskare. 

+
NÄR SJUKDOMAR HAMNAR UTANFÖR DEN MEDICINSKA FORSKNINGENS RADAR.
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SÖK FORSKNINGSANSLAG SENAST 1 FEBRUARI.

ULRIKA NILSSON:
”Jag blev chockad över att vården var så otillgänglig för oss med kommunikationssvårigheter.”

30

Globetrotter

MILJONER.

TT

Flera etiska dilem
Flera etiska dilemera etiska dilem
etalning för orga
etalning för orga
etalning för org
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SLSAKTUELLT
1/2015 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

Psykiatrin på god väg att  

ta sig till medicin 2.0.

VETENSKAP
”Vården är excellent, men 

kommunikationen urusel.”

KVALITETUTBILDNING
En utlandstjänst förbättrar  

ofta yrkesskickligheten.

Externa incitament kan  

påverka den inre motivationen.

ETIK

Missa inte Spännande program 
på SLS  

i vår

 Det bästa vore om hon fick arbetsbrist, men verkligheten är 6 000 anmälda  

 våldtäkter per år i Sverige. Läs intervjun med Lotti Helström, överläkare vid  

 Akutmottagningen för våldtagna kvinnor vid Södersjukhuset. 

+ OFTA EN KAMP  

ATT FÅ DIAGNOS  

VID LÅNGVARIG 

SMÄRTA

FÖRBRYLLANDE FÅ ANVÄNDER 

KVALITETSREGISTREN  

I FÖRBÄTTRINGSARBETET

RAPPORT FRÅN RISKZONEN

”Hur berättar man för någon 

att de har ebola?”

24 %

Engagerad
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Kontakta Gunilla Kruse så berättar hon mer om möjligheterna 

att nå ut till SLS Aktuells läsare. Telefon: 018-68 30 32, 070-373 30 32, 

eller via e-post: gunilla.kruse@inpress.com

87% rekommenderar andra att läsa SLS Aktuellt. 

97% av läsarna tycker att tidningen tar upp angelägna ämnen. 

88%  av läsarna skulle rekommendera andra i professionen att bli 

medlemmar i Svenska Läkaresällskapet.

SLS Aktuellt blir läst av just dem.
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Har du idéer till debatter eller seminarier – hör av dig till SLS! Läkare-
sällskapet erbjuder medlemmarna, sektionerna, delegationerna och kommit-
téerna möjligheten att anordna vetenskapliga sammankomster eller debatter 
kring aktuella områden som anknyter till SLS kärnområden. 
Mejla förslagen till annie.melin@sls.se; 08-440 88 78.

Den 28 juni på årets Almedalsvecka i Visby, fi nns Svenska 
Läkaresällskapet på plats för att initiera och driva debatt om 
hälso- och sjukvårdens utveckling. 
Se www.sls.se för program.

GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

ÅRETS ALMEDALS-
VECKA I VISBY

Välkommen med förslag
Debatter och seminarier på SLS

If you think research is expensive, 
try disease. Mary Lasker (1901–1994)” ”

KONST & LÄKEKONST på SLS
För mig är Doktor Glas en tid-
lös skildring av tragiken hos en 
mycket ensam människa och de 
fruktansvärda konsekvenserna av 
denna ensamhet även för omgiv-
ningen. Kärnan fi nns i repliken: 

”Ingenting förringar och drar ned 
en människa så, som medvetandet 
att icke vara älskad. Man vill bli älskad, i brist därpå beund-
rad, i brist därpå fruktad, i brist därpå avskydd och föraktad. 
Man vill inge människorna någon slags känsla. Själen ryser 
för tomrummet och vill kontakt till vad pris som helst.” 

I min dramatisering (till 99 procent ur Hjalmar Söderbergs 
bok) ges nycklar från Tyko Gabriels barn- och ungdom, bland 
annat faderns systematiska misshandel och drunkningsdö-
den hos hans stora (och enda besvarade!) kärlek (därmed 
ingen sanktion för att man får mörda misshagliga patienter!). 
Det ges också bilder ur vardagen för förra sekelskiftets hus-
läkare – ja, telefonen kunde väcka Tyko Gabriel redan mitt i 
natten ... Den drastiska, svarta humorn, mängderna av fyn-
diga ”one-liners” och den intensivt bitterljuva melankolin av 
klassiskt Söderbergskt märke ger, hoppas jag, en smakfull 
förpackning åt denna enmansföreställning. Och som kriminal-
drama betraktat: Wallander kan slänga sig i väggen! 

Odd Lindell, specialist i allmänmedicin och företagshälsovård, 
Med doktor. Medverkar gör även Nils O. Sjöstrand, ordförande 
i Söderbergsällskapet, och Hans Persson vid fl ygeln.

17/9 DOKTOR 
GLAS
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Håkan Billig får regeringsuppdrag

Inspirerande fullmäktigemöte
En sammanhållen verksamhetsplan 
och en ekonomi som vänt till plus efter 
genomgripande arbete presenterades. 

Årets prioriterade SLS-frågor är 
läkares kontinuerliga kompetensut-
veckling och projektet en värdefull 
vård. Arbetet fortsätter även med 
levnadsvanor och kroniska sjukdomar, 
jämlik hälsa, global hälsa och prioriteringar. Kandidatföreningen, för studenter 
och läkare före legitimation, arbetar framför allt med global hälsa och etik 
samt EKG-seminarier och suturworkshops.

Nya nämndledamöter är Patrik Danielson, oftalmolog, Umeå, Märit Halmin, 
anestesiolog, Stockholm, Bo Runeson, psykiater, Stockholm och Ingmarie 
Skoglund, allmänmedicinare, Göteborg. Mats Holmström är ny vetenskaplig 
sekreterare och t f ordförande för Forskningsdelegationen kommer utses. 
Hedersledamöter blev Gunilla Bolinder och Kerstin Hulter Åsberg, viktiga 
ambassadörer för SLS genom mångårigt engagemang. 

Mötet genomsyrades av diskussionen om SLS medlemsanslutning för framti-
den, yngre specialister och utlandsutbildade kollegor är underrepresenterade. 
Sektioner, föreningar och lokala sällskap uppmanas att diskutera frågan; den 
nuvarande anslutningsformen behöver ändras och den gemensamma dialogen 
fortsätter. Värdet med medlemskap i SLS är en starkare röst för hela läkar-
kåren i utvecklingen av dagens och morgondagens hälso- och sjukvård. Dagen 
avslutades med idédiskussion: vilka frågor vill sektionerna att SLS driver 
samt vilken kontakt önskar man med nämnd och kansli? Kompetensutveckling, 
administrativ hjälp liksom bättre kommunikation står på önskelistan – detta 
arbetar vi vidare med.

K did tfö i fö t d t

Håkan Billig, avgående ledamot av Läkaresällskapets styrelse, har 
sedan årsskiftet ett regeringsuppdrag som ordförande  i Kommitten för 
nationell samordning av kliniska studier. Kommittén har till uppgift att stödja 
och utveckla förutsättningarna för kliniska studier i Sverige. Uppdraget är på 
tre år och 140 miljoner kronor.
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Foto: Malin Ericsson/Region Gotland



Oskar Hemmingsson, specialistläkare 
vid Kirurgcentrum vid Norrlands universitets-
sjukhus, beviljades 2012 ett 10 månaders 
stipendium för en post doc-vistelse vid 
Institut Gustave Roussy, Paris, Frankrike, 
hos Dr Caroline Robert och professor 

Alexander Eggermont.
Hur var din vistelse i Paris?
– Spännande, inspirerande och lärorik. Jag studerade 

malignt melanom och behandling med nya läkemedel som 
hämmar BRAF- och MEK-receptorerna vid Institut Gustave 
Roussy utanför Paris. I ett av projekten beskrev vi en ny 
resistens mekanism mot läkemedlen, och vi identifi erade två 
substanser som blockerar denna mekanism och som bromsar 
tumörtillväxt i möss. Detta arbete publicerades i Nature och 
leder nu till fortsatt utveckling av läkemedel mot melanom.

Vilka erfarenheter tar du med till din egen verksamhet?
– Stipendiet gav mig möjlighet att bedriva spännande 

studier i en kreativ och stimulerande forskningsmiljö. Det har 
lett till ett utvidgat kontaktnät inom området och till fortsatt 
samarbete mellan Institut Gustave Roussy och Umeå. Jag fi ck 
fl era uppslag till nya forskningsprojekt som nu tar form i Umeå. 
Stort tack för detta!

Simona Sacuiu, specialist i psykiatri vid 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, beviljades 
en 9 månaders post doc-vistelse vid Center 
for Imaging of Neurodegenerative Diseases, 
San Francisco Veterans Affairs Medical 
Center, University of California, USA, hos 

professor Michael Weiner.
Vad var det viktigaste du fi ck med dig från din post 

doc i San Francisco?
– Jag forskar på Alzheimerdemens och det är viktigt för 

sjukdomsförloppet att kunna diagnostisera sjukdomen så 
tidigt som möjligt. Tack vare stipendiet kunde jag bland annat 
komma några steg vidare i utformningen av ett sårbarhetsin-
dex-baserat uppföljningsschema för äldre med kognitiva stör-
ningar, för att kunna identifi era och påbörja behandling så tidigt 
som möjligt. Materialet som jag fi ck tillgång till i och med min 
vistelse i USA, är unikt i världen eftersom man samlat in såväl 
olika prover som komplexa magnetkameraanalyser från alla 
deltagare varje år sedan 2005.

– Som ett resultat av stipendiet accepterades ett första 
arbete för publicering i tidskriften American Journal of Geria-
tric Psychiatry och ytterligare ett par artiklar är på gång.

Förra året delade Läkaresällskapet ut ca 3 miljoner 
kronor till post doc-stipendier. Hälften av de 64 ansökningar 
som kom in beviljades; beviljningsgraden var 52 procent för 
kvinnor och 48 procent för män. Av de 32 som beviljades 
stipendium planerade ungefär hälften att åka till USA, övriga 
reste till Australien, Nya Zeeland, Nepal, Tyskland, Belgien, 
Nederländerna, Italien, Spanien och Norge. 

För mer information om SLS stipendier till unga 
forskare, se www.sls.se

Hallå där, stipendiater ...

Sök post doc-stöd från SLS
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Frihet, fl exibilitet och kompetensutveckling. Det 
är några av orsakerna till varför läkare, sjuksköter-
skor, chefer och specialister inom vården väljer 
att jobba för Proffi ce Care, nordisk specialist på 
rekrytering och bemanning inom sjukvården. 

MER TID ATT 
MÖTA PATIENTER

årt breda nordiska nätverk gör att vi också kan till-
godose behovet av att bemanna och rekrytera till olika 
nyckelposter inom vården. Men majoriteten av de läkare 
och sjuksköterskor som tar konsultuppdrag åt oss är 

an ställda av ett landsting och arbetar åt Proffi ce Care vid 
sidan av, säger vd för Proffi ce Care, Anna 
Svanberg. 

Eftersom Proffi ce Care är ett nordiskt före-
tag har man tillgång till arbetsmarknaden 
i både Sverige och Norge.

– Våra läkare och sjuksköterskor gillar att 
jobba kliniskt och som våra konsulter slipper 
de mycket administration. Därför blir de 
också effektiva. Vi hjälper till med allt prak-
tiskt, exempelvis bostad och resor.

Varför väljer läkare och sjuksköterskor att ta 
uthyrningsuppdrag genom Proffi ce Care?

– Det handlar om fl exibiliteten och möjligheten att bestämma 
själv. Till stor del handlar det också om kompetensutveckling, att 
få se och lära sig något nytt. Givetvis får man fullgod ersättning.

Proffi ce Care arbetar också med rekrytering av läkare, sjuksköter-
skor, chefer och specialister inom vården, både i Sverige och Norge.

– Vi blir ofta kontaktade av arbetsgivare. Men det går också 
bra för läkare, specialister och chefer inom vården som är 
intresserade av att byta jobb att kontakta oss direkt, så gör vi 
vårt bästa för att uppfylla alla önskemål. Eftersom vi är specia-
lister vet vi precis hur marknaden ser ut.

V

Varje dag arbetar 200 läkare för Proffi ce Care i Sverige och Norge. 
Proffi ce Care arbetar också med rekrytering i båda länderna.

Anna Svanberg, 
vd för Proffi ce 
Care.

www.proffi cecare.se

Vill du veta mer? 
Kontakta Tugba Öztoprak, 

Affärsområdeschef Rekrytering, 

på 073-343 44 17, 

tuoz@proffi cecare.se.
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Åttonde nationella 
prioriteringskonferensen

Hur når vi en rättvis fördelning av begränsade resurser med 
jämlik vård som mål? Temat för konferensen är Värden i vården – 
Dilemman vid prioriteringar. Fokus på metoder och arbetssätt, med 
både förmedlande av praktiska erfarenheter och diskussioner kring 
teoretiska angreppssätt. Förmöte den 20 oktober kl 13.00–17.00 för 
dig som vill uppdatera dig i riksdagens riktlinjer för prioriteringar och 
den etiska plattform som ingår där. Early bird-erbjudande 
på konferensavgiften till och med 
25 maj! 
 
Länk till program och anmälan: 
www.liu.se/prioriteringskonferens2015

21–22 oktober 2015 i Norrköping

Priserna delas ut till bästa vetenskapliga artikel och projektarbete som 
publicerats/godkänts mellan 16 juni 2014 och 15 juni 2015. Förutom hög 
vetenskaplig kvalitet; belönas artikelns betydelse för angränsande forsk-
ning och/eller resultatets praktiska tillämplighet. Utöver hög vetenskaplig 
kvalitet i projektarbetet belönas särskilt metodologiska överväganden och 
ett systematiskt resonemang kring resultatets innebörd och konsekvenser.
 
Asklepiospriset kan sökas av läkarstudenter före legitimation som är 
medlemmar i Kandidatföreningen. Kandidatföreningen är 
Svenska Läkaresällskapets yngre läkarförening och stöd-
jer vetenskap av hög kvalitet genom att bland annat dela 
ut Asklepiospriserna. Välkommen att ansöka på: 
www.researchweb.org/is/sls
 
För mer information kontakta Monica Windén, 
fond administratör, 08-440 88 66, monica.winden@sls.se, 
eller Jaana Logren, 08-440 88 68, jaana.logren@sls.se

Asklepiospriset för bästa vetenskapliga 
artikeln 15 000 kr och bästa projektarbete 
10 000 kr mellan 15/5 och 15/6. 

Årets pristagare är Magne Nylenna, professor i samfunnsmedisin, 
Kunskapssentret vid Universitetet i Oslo. Priset belönar medicinsk språk-
vård och Magne Nylenna får priset för sina stora språkliga insatser för 
norskt och nordiskt medicinskt fackspråk i egenskap av mångårig redaktör 
för facklig tidskrift och som författare av medicinska lexikon.

Bengt I Lindskogs språkpris 30 000 kr

DAGS ATT SÖKA

mation som är

,

4/11Sista dag för att få 
rabatterat pris på Rix. 
För anmälan se www.riksstamman.se

Behovsprincipen i fokus. Hälso- och sjukvårdslagen 
utgår ifrån att vård ska ges efter behov och i lagen anges 
att den som har det största behovet ska ges företräde. 
Men hur fungerar detta i praktiken? Vems behov talar vi 
egentligen om, mina eller dina? Vem defi nierar behoven?  
Anmälan/mer info: agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75.

Etikdag på SLS den 3/11

Berzelius symposium 90

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET 19–21 AUGUSTI 2015

Att ta hand om sin avkomma är en fundamental biologisk 
process. Amning och hud-mot-hud-kontakt optimerar inte bara 
avkommans framtida hälsa, utan också kognitionen. Spädbar-
nets hjärna är som en magnet när det gäller att dra till sig mo-
dersmålet. Inlärningen sker under kritiska perioder. Mycket för 
tidigt födda barn, som får ligga i kuvös utan att stimuleras, ex-
empelvis med känguruvård, kan drabbas av autistiska tillstånd. 

Ett fl ertal biologiska mekanismer är involverade: oxytocinet 
är det främsta hormonet som stimulerar omhändertagandet. 
Höga nivåer av stresshormonen adrenalin och noradrenalin 
”väcker” det nyfödda barnet från fostersömnen. Åsynen av ett 
spädbarn framkallar särskilda känslor hos nästan alla vuxna. 
Det dopaminerga belöningssystemet aktiveras. Störningar av 
dessa biologiska mekanismer kan få katastrofala följder.

Medverkar gör bland andra: Alison Fleming, Kanada, 
talar om mammans hjärna. Ruth Feldman, Israel, talar om 
pappans hjärna. Patrick McGowan diskuterar hur gener och 
omgivningsfaktorer interagerar via epigenetiska mekanismer. 
Marc Bornstein, amerikanska barnhälsoinstitutet i Washington, 
diskuterar kulturella skillnader. Larry Young, Emoryuniver-
sitetet i Atlanta, och Morten Kringelbach, Oxford, talar 
om den biologiska föräldrainstinkten. Den legendariske barn-
professorn John Lind myntade begreppet ”Familjens födelse”. 
Han var en pionjär när det gällde att släppa in föräldrarna 
på barnsjukhusen och se till att papporna fi ck vara med vid 
födelsen av det egna barnet, vilket inte förekom tidigare. Ett 
särskilt John Lind-symposium ordnas under mötets sista dag, 
sponsrat av John Lind-stiftelsen.

Organisationskommittén leds av Hugo Lagercrantz. 
Anmälan och mer information: www./sls.se/parenting

FÖRÄLDRA-
HJÄRNANS BIOLOGI
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id SLS patientsäkerhetsdag i slutet av april 
beskrevs hur en patient med symptom från 

ögonbotten passerat många ”stationer” inom 
vården utan att någon tog blodtrycket, vilket 

hade kunnat rädda patientens syn. Var det uttryck för 
kompetensbrist? Brist på sunt förnuft? När det krång-
liga blir så svårt att man missar det basala – hur kan 
det problemet avhjälpas? Det blir tydligt att vi måste 
fortsätta att framhålla ansvarstagandet för den platt-
form av etik, vetenskap, utbildning och kvalitet som 
alla läkare ska stå stadiga i. 

Detta nummer av SLS-aktuellt innehåller många ex-
empel på hur Läkaresällskapets arbete medför allmän-

nytta. Ett tydligt sådant  
är Medicinska riks-
stämman. Med ideella 
krafter och ekonomiskt 
stöd från partners och 
kunskapsstiftelser, er-
bjuder vi Sveriges läkare 
en ut- och fortbildning 
som alla arbetsgivare 

borde se till att läkarna deltar i. Vi är så stolta att 
Mary Durham, forskningsschef från Kaiser Perma-
nente, kommer och inleder mötet i år.  

Det är spännande att läsa om förväntningarna på att 
SLS framöver ska axla ett större ansvar när det gäller 
läkares kompetensutveckling. Med den nya fortbild-
ningspolicyn och genom det senaste årets partnerskap 
med ”Forska Sverige”, bör vi nu med sektionernas 
hjälp kunna gå från ord till handling i många frågor. 
En viktig fråga är önskemålet om att samordna möten 
med sektioner och specialitetsföreningar. 

För att på ett trovärdigt sätt kunna ta större ansvar 
för viktiga kvalitetsområden i svensk hälso- och sjuk-
vård, krävs ordning och reda i verksamheten samt 
egen städad bakgård. SLS presenterade vid 
fullmäktige i maj en ekonomi som vänt till 
plus och därmed ger ett ökat handlings-
utrymme för framtiden. Så tack alla nu-
varande och blivande medlemmar i SLS 
– ni är fantastiska som stödjer en ideell 
verksamhet som ger läkare möjlighet att 
påverka samhället genom utveckling 
av hälso- och sjukvård och forskning. 

V

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

HÄLSNING FRÅN VD
FILIPPA NYBERG

”Tack för 
att ni gör 
det möjligt 
för oss att 
påverka.”

 

15 maj–15 juni
Ansökningsperiod
Asklepiospriset.
31 maj
Sista ansökningsdag för 
SLS resebidrag för våren.
9 juni
Nämndsammanträde,
kl 10–17 på SLS
anna.borgstrom@sls.se
28 juni 
Årets Almedalsvecka i Visby. 
Svenska Läkaresällskapet 
fi nns på plats för att initiera 
och driva debatt om hälso- 
och sjukvårdens utveckling. 
15 augusti
Ansökningsperiod för SLS
resebidrag startar efter
sommaruppehållet.
19–21 augusti
Berzelius symposium 
”Neurobiology of Paren-
ting”, i Stockholm, Berzelius-
symposium 90 Mer info: 
annie.melin@sls.se
1 september
– 1 oktober
Ansökningsperiod till Stif-
telsen Söderström-Königska 
Sjukhemmet (projektanslag 
och/eller resebidrag).
8 september
Tisdagsmöte: ”Att skära, 
rispa eller bränna sig – nytt 
eller gammalt fenomen? Om 
självskadebeteende i dagens 
Sverige”. kl. 18–19.30
9 september
Frukostseminarium på SLS 
om Arbetsmiljö och Hjärt- 
kärlsjukdom kl. 8.30–10.
14–17 september 
Lärarkurs i medicinsk etik

Det övergripande 
syftet är att deltagarna 
efter avslutad kurs ska kunna 
bidra till en förbättrad utbild-
ning i medicinsk etik för läkar-
studenter, AT- och ST-läkare. 
Kursen ska bidra till bildandet 
av nätverk av kompetenta 
lärare inom området.
15 september
Konst & Läkekonst:
Doktor Lindell spelar 
Doktor Glas. Odd Lindell
Mer info: eva.kenne@sls.se
21–22 oktober
Åttonde nationella priorite-
ringskonferensen, ”Värden 
i vården – dilemman vid 
prioriteringar”, 
i Norrköping. 
27 oktober
Konst & Läkekonst:
”Ett stråk av galenskap i 
varje geni?” Simon Kyaga
Mer info: eva.kenne@sls.se
3 november
SLS och Slf:s gemensamma
Etikdag, ”Behovsprincipen 
– vems behov talar vi om, 
dina eller mina?” på SLS. 
Mer info: 
agneta.ohlson@sls.se
10 november
Konst & Läkekonst:
Sömnen i samtidskonsten.
Jennie Fahlström
Mer info: eva.kenne@sls.se
17 november
Läkaresällskapets Årshögtid.
3–4 december
Medicinska riksstämman. 
på Waterfront Congress 
Centre i Stockholm. 
Mer info: eva.kenne@sls.se

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 • Pensionär (från det år man fyller 65 år) 350 kr/år • 
Studerandemedlem 100 kr/år. Mer info: www.sls.se/medlemmar

Så blir du medlem i SLS

pande
t deltagarna

Får du mejl från 
oss? 

Om inte, skicka oss din adress på medlem@sls.se 
SLS KALENDARIUM



Tipsa dem gärna om att testa sina alkoholvanor på alkoholprofi len.se

Många av dina patienter självmedicinerar. 
Ofta med fel medicin i alldeles för stora doser.


