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UTBILDNING
Filminspelning av patientsamtal 
ger nya möjligheter till ny kunskap.

Medias larmrapporter kontra 
vetenskap. Hur ska läkaren tänka?

VETENSKAP
DN:s Maciej Zaremba fi ck 
igång debatten om vården.
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Global Health – beyond 2015

Rapport
från

 Nasim Farrokhnia leder sedan ett år akutverksamheten 
 på Södersjukhuset i Stockholm. Nyfi kenhet på människan 
 är hennes drivkraft i ledarskapet. 



Nummer 2 
Innehåll

VÄLKOMMEN MAJ 2013

Hej &

Ur innehållet

ot another high-level mee-
ting of global health, but 
a meeting for public en-
gagement”, skrev Richard 
Horton, chefredaktör för 

The Lancet, i sin krönika den 13 april. 

Svenska Läkaresällskapet arrangerade, 
tillsammans med sina partners, ett inter-
nationellt möte om global hälsa med fokus 
på den agenda ”beyond 2015” som håller på 
att ta form. Vår målsättning med mötet var 
att sprida kunskap och engagemang om glo-
bala hälsofrågor där olika kompetenser från 
vetenskap, hälso- och sjukvård, näringsliv 
och politik var representerade. Dagen efter 

organiserade vi tillsammans med 
studenter symposium med 
debatter och workshops. 
Båda dagarna karakterise-
rades av otroligt intresse, 
kunskap och entusiasm. 

Tack alla deltagare och 
medarbetare! 
Steget vidare är 
att arbeta fram 
”Stockholm De-

claration of global health”. Det är roligt, 
viktigt och ansvarsfullt för SLS att delta i 
debatten och arbetet kring globala hälso-
frågor. Globalt innebär ju givetvis också 
vårt arbete i Sverige.

SLS har inlett samtal med sektionerna för 
att arbeta fram viktiga frågor som vi ska ar-
beta med. Fortbildningsfrågan är en sådan 
fråga. Inte minst vad gäller fortbildning 
efter ST, där ibland ”vilda västern” råder. 
Här är den enskilde läkarens ansvar för 
kunskapsinhämtning viktig; det handlar 
ju om patientsäkerhet! Krav på kontinuer-
lig kontroll framförs, vilket jag anser vara 
oundvikligt. Hur detta sedan utformas får 
vi resonera om. Frågan kommer att disku-
teras framöver, inte minst vid Medicinska 
riksstämman, som planeras för fullt. Det 
blir stimulerande, jag lovar, med många 
frågor om hälso- och sjukvård, forskning, 
global hälsa, etik och kvalitet. 

Kunskap och energi är ledord! 

PETER FRIBERG, 
ORDFÖRANDE

Bästa medlemmar

Riksstämman

N
Larmrapporterna om hälsofaror kan 
föra oss långt bort från vad vetenskapen 
säger. LÄS MER PÅ SID 12

Årets Medicinska riksstämma innehåller 
många nyheter. Catarina Almqvist 
Malmros, ny ordförande för stämman, 
svarar på frågor. 

SOM CHEF FÖR Akutverk-
samheten på Södersjuk huset 
är Nasim Farrokhnia 
ständigt i hetluften.

Ansvarig utgivare: Filippa Nyberg, tel. 08-440 88 65 • Redaktör: Ulrica Segersten, InPress, tel. 018-68 30 50 
• Grafi sk form: Tove Engström, InPress • Korrektur: Solveig Enblom • Annonser: Tord Amré • Tryck: 
DanagårdLiTHO 

SLS aktuellt utkommer fyra gånger per år. Upplaga: 20 000 ex. Nästa nummer utkommer 30 augusti 2013.

”Vi liknades 
vid en försurad 
sjö som behövde 
kalkas.”
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KRÖNIKA av Merete 
Mazzarella.18

DN-journalisten Zaremba 
om den olönsamma patienten och NPM
04Debatt

kunde deltagare diskutera 
och lära sig mer om hur skillnader i 
levnadsvanor påverkar patienterna.

20En hel dag

Global Health – beyond 2015 samlade deltagare från hela världen i Stockholm.
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Stockholmsdeklarationen om global hälsa och vägen framåt
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Richard Horton, chefredaktör för The Lancet och moderator, 

grillade miljöminister Lena Ek och professor Johan Rockström.

Nisha Pillai, 
BBC-journalist och 
moderator, inter-
vjuade Arun Nanda, 
WHO.

Nästa steg är en Stockholmsdeklaration 
(Stockholm Declaration of global health) 
som pekar ut viktiga initiativ för ”så många 
friska år som möjligt för alla”. 

– SLS roll och ansvar är att ta tillvara 
alla brev och uppmaningar vi har fått som 
uppmanar oss att fortsätta på vår inslagna 
väg, säger SLS ordförande Peter Friberg.

Stockholmsdeklarationen publiceras i 
The Lancet i anslutning till World Health 
Assembly som samlas i maj i Genève. 

Under konferensen uppmanades deltagarna 
att bidra med infallsvinklar till Stockholms-
deklarationen. Arbetet för att uppnå FN:s 
millenniemål har lagt in en högre växel. Och 
mötet i Stockholm var en viktig milstolpe på 
vägen mot att utrota extrem fattigdom, att 

skapa förutsättningar för alla världens barn 
att gå i skola, öka jämlikheten och att kvin-
nor får mer makt över sina liv.

– Vi kan göra mer! Vi kan bättre! Det är 
dags att vakna upp och agera. Vi måste 
debattera och provocera, dundrade Richard 
Horton inför de 1 400 deltagarna.
Om du inte var där och är intresserad av 
Stockholmsdeklarationen, gå in på:
www.globalhealthbeyond2015.se

STOCKHOLMS-
DEKLARATIONEN
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Det stora engagemanget för global hälsa fortsätter.

”Please put ”freedom of speech” 
as health determinant in Stockholm 
declaration. Elahe Yazdani 3@lyaz

”A vibrant 
and very 
Scandinavian 
event ... This is 
how science 
must be com-
municated. 
Not dumbed, not 
sensationalised – 
but made sexy.”
Alessandro R Demaio, austra-
liensisk läkare, PhD Fellow, Global 
Health, Köpenhamns universitet

”We’re dangerously underestimating 
infectious disease. Drug 
resistance will be the future.”
mike callaghan@
mikecallaghan8

”Surprised structural violence 
described as a big unknown in GH. 
It wasn’t coined by Paul Farmer but 
by Norwegian Johan Galtung.”
So I was all like @Juveeza

”To put on the agenda: Where are 
the so important facts we are 
talking about coming from? Science 
is not objective. Stay critical!”
Geneviève Bois @GenBois

”Involving multiple disciplines (engi-
neering, economics) might segment 
the work. Lots of people in isolated 
bubbles drinking coffee.”
Ole Kristian Losvik @LosvikMD

1 700 tweets 
#gh2015

På www.sls-live.se kan du läsa alla 
tweets med #gh2015. Här är ett 
axplock från tweet-fl ödet: 
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The Lancets chefredaktör Richard 
Horton skriver i sin kolumn ”The 
Stockholm Syndrome” att han 

gladde sig över att se 
svenska ministrar 
tillsammans med 
beslutsfattare, dip-

lomater, läkare, veten-
skapsmän, studenter, 

aktivister och affärsfolk möta 
en publik på 1 400 personer, 

de fl esta under 40 år, för att skapa bredd 
i diskussionen om global hälsa. Enligt 
Horton är Sverige en global ledare för 
hälsa, inte minst tack vare Hans Rosling, 
Anders Nordström (Sveriges ambassadör 
för global hälsa), Johan Rockström och 
Mariam Claeson, som var för sig har 
utvidgat Sveriges infl ytande i frågan långt 
utanför Sveriges egna gränser. 
Läs hela hans kolumn på 
www.sls.se/GlobalHealth/Om-konferensen

Du kan se konferensen i sin 
helhet på YouTube. 
www.globalhealthbeyond2015.se

”THE STOCKHOLM SYNDROME”
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Många unga 
deltagare ville 
prata med 
Hans Rosling. 

Du kan se konferensen
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är Maciej Zaremba 
skrev sin uppmärk-
sammade artikel serie 
”Den olönsamma 
pa       ti enten”, om den 

styr   fi losofi  som präglar den svenska 
sjukvården, insåg han snart att de 
sjukvårdsanställda själva skulle 
kunna känna sig påhoppade av hans 
skildringar.

Samtidigt skulle det bli omöjligt att 
skriva om fenomenet utan att ta fram 
exempel på hur systemet i praktiken 
leder till att läkare och sjuksköterskor 
tvingas kalkylera med ”pinnar”, ger  
lättare patienter företräde och blir 
mindre benägna att rapportera fel 
och brister eftersom man i längden 
riskerar sin egen anställning.

– Till min glädje har faktiskt ingen 
reagerat på det sättet. I stället bekräf-
tar den stora responsen den bild jag 
beskrivit. Dessutom verkar situatio-
nen faktiskt vara värre än jag trodde.

Att sjukvården måste prioritera är 
välkänt och nödvändigt. Men den 
strikta tillämpningen av NPM har 
lett till att patienter med ”kostsam-
ma” behov helst skickas vidare i stäl-
let för att belasta den egna vårdenhe-

N

Språkbruket som följer managementfi losofi n New Public 
Management, NPM, är självklart inom företagsvärlden. 
Men hur förändrades synen på patienten och 
läkarrollen när man började tillämpa det inom vården?

ten. De som kommer i kläm är som 
vanligt de svagaste: de äldre och de 
multisjuka, helt enkelt patienter som 
enligt systemet är ”olönsamma”. 

Med så förskräckande resultat kan 
man ju undra hur en sådan styrfi lo-
sofi  över huvud taget kunnat intro-
duceras. I både Danmark och Norge 
har det i vart fall stormat kring NPM 
– men i Sverige har det varit tyst. Vad 
kan det bero på?

Maciej Zaremba tror att en del av 
förklaringen ligger i det han kallar 
”den svenska välfärdsnationalismen”.

– Vi tänker att ”om det är illa i 
Sverige, så måste det förstås vara 
betydligt sämre i andra länder”. För 
många kommer det som en chock 
att svenska cancerköer är bland de 
längsta i Europa.

Astrid Seeberger, njurläkare, förfat-
tare och nyligen utnämnd Hippo-
krates pristagare, har följt framväxten 
av NPM inom sjukvården och har 
försökt sätta sig in i fi losofi n bakom 
systemet. Hon säger, med beklagan-
de i rösten, att Zarembas skildring 
av effekterna inte alls är överdriven 
– tvärtom.

– Det är häpnadsväckande att 
man anammat en fi losofi  som grun-
dar sin övertygelse på att man kan 
bedriva offentlig verksamhet, som 
exempelvis sjukvård, på samma sätt 
som en tillverkningsindustri. Men 

det saknas vetenskaplig grund för 
den idén. Man kan snarare kalla det 
för en trosföreställning, en väckelse-
rörelse som har spritt sig.

– Samtidigt är det lika häpnadsväck-
ande att många av mina kollegor 
faktiskt inte har en aning om att det 
är dessa idéer som styr deras vardag. 
Kanske beror det på arbetsbelast-

Vård & pengar 
New Public Management

& DEBATT DEBATTEN FORTSÄTTER

Zaremba-effekten

Etik 

Text Maria Andersson Foto Peter Lavén

MACIEJ 
ZAREMBA 
DN-journalist

ASTRID 
SEEBERGER
2012-års Hippo-
kratespristagare

”För många 
kommer det 
som en chock 
att svenska 
cancerköer 
är bland de 
längsta i 
Europa.”
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Möt Maciej 
Zaremba 

i SLS hus den 

28 maj.
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ningen, att man inte hinner fundera 
så mycket på strukturer och bakom-
liggande fi losofi er. 

Till sommaren blir Anne Can-
térus färdig geriatriker. Hon håller 
med om att samtalet om strukturer 
och styrsystem lätt drunknar i det 
dagliga arbetet. Som underläkare är 
hon heller inte lika insatt i den eko-
nomiska verkligheten. Men även hon 
har reagerat på kortare vårdtider och 
kraven på viktade diagnoser.

– Det understryks att vi ska kunna 
stå för våra diagnoser, men helst ska 
vi ändå sätta dem så att de ger kli-
niken mer pengar. Det kan inte vara 
min uppgift som läkare att sitta och 
pussla med sådant.

I längden, menar Anne Cantérus, 
ställs allmänhetens förtroende för 

New Public Management, NPM, är ett styrkon-
cept hämtat från företagsvärlden, som innebär mer 
marknads- och managementtänkande, resultatmått 
och utvärderingar.

NPM började tillämpas i Storbritannien och USA i början av 
1980-talet, och fi ck senare global spridning genom inte minst 
OECD, som lanserade idéerna som ett reformexempel för offentlig 
verksamhet.

Filosofi n bakom NPM tillämpas inte bara inom vården, utan även 
på högskolor och universitet samt inom de fl esta myndig-
heter i Sverige.

vården och läkaren på spel.
– Frågan uppstår förstås om män-

niskor verkligen kan vara säkra på att 
de får den vård de är berättigade till, 
efter som samma sjukdomstillstånd 
kan leda till helt olika handläggning, 
beroende på vilken vårdgivare de ham-
nar hos. Risken blir också att patienter 
i än högre utsträckning kräver en se-
cond opinion, eftersom de helt enkelt 
inte litar på läkarens bedömning.

Maciej Zaremba är ännu mer skep-
tisk och tror att systemet håller på att 
avprofessionalisera läkaryrket.

– De många läkare som kontaktat 
mig kanske inte har uttryckt sig pre-
cis så. Men de reagerar på att deras 
kompetens inte tas tillvara. De blir 
förvandlade till utförare av ett antal 

SLS I DN 
DEBATT
Den 7 april 
publicerade 
DN en debatt-
artikel skriven 
av ordförande 
Peter Friberg, 
Ingemar 
Engström, 
ordförande 
i SLS etik-
delegation, 
och vd Filippa 
Nyberg. Läs 
gärna artikeln 
på www.sls.se 
eller på 
mynewsdesk

moment och får allt svårare att ta 
ett samlat ansvar för patienten. Det 
säger sig självt att patientsäkerheten 
blir lidande, vilket också framgår av 
mängden anmälningar. Men samti-
digt utarmas professionen och mora-
len. Den stress som uppstår när man 
dag efter dag hindras från att göra 
sitt bästa – den torkar ut själen. 

Astrid Seeberger håller med:
– Vart jag än kommer så talar lä-

kare och sjuksköterskor om att de inte 
längre har tid för sina patienter. Det 
fi nns en enorm frustration, och läng-
tan, efter att återigen få ta hand om 
patienterna på ett bra sätt. Nu hoppas 
jag att Maciej Zarembas artiklar bara 
är början på en omfattande offentlig 
diskussion om de här frågorna.  ¢

New Public Management
Styrkoncept importerat från företagsvärlden

FAKTA

05

Faksimiler från 
DN 3/3 och 6/3

on-
r mer
tmått 

verksamhet.

Filosofi n ba
på h
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INBJUDAN
Patientsäkerhet – teori och praktik
En konferens om dagens och morgondagens utmaningar

Kungliga Tekniska Högskolan inbjuder i samarbete med Läkarförbundet, Vårdförbundet,
Svensk sjuksköterskeförening, Sjukhusläkarna och Svenska Läkaresällskapet till en konferens
om säker vård. Du får ta del av de senaste forskningsrönen inom området med fokus på ett
systemperspektiv och vad det innebär i praktiken för patientsäkerhetsarbetet.

Under konferensen beskrivs och diskuteras några av de utmaningar som hälso- och sjuk-
vården står inför och hur vi kan möta dessa. Du får en unik möjlighet att fördjupa din för-
ståelse för systemperspektivets betydelse för patientsäkerhetsfrågorna.

Du möter några av världens främsta experter inom säkerhetsforskningen och Social-
styrelsen redovisar regeringsuppdraget att ta fram ett förslag till en nationell strategi för
patientsäkerheten.

Medverkande

• Richard Cook, professor i systemsäkerhet i hälso- och sjukvårdsorganisationer vid KTH.
• Renée Amalberti, professor och rådgivare i patientsäkerhetsfrågor vid Haute Autorité de 

Santé (det franska ackrediteringsorganet) i Frankrike.
• Erik Hollnagel, professor i patientsäkerhet vid Syddansk Universitet i Danmark.

• Anette Richardson, enhetschef vid Socialstyrelsen. 
• Anna Christensson, utredare vid Socialstyrelsen.

LUND 4 SEPTEMBER 2013STOCKHOLM 3 SEPTEMBER 2013

Deltagaravgift: 2 500 kronor exkl. moms vid anmälan före 3 juni. Därefter 2 900 kronor. I avgiften ingår för- och efter-
middagskaffe, lunch samt den nyutkomna antologin Patientsäkerhet – Teori och praktik (värde ca 600 kronor). Kontakta 
Synnöve Ödegård via mail om du har några frågor om konferenserna, synnove.odegard@gmail.com 

Anmäl dig redan i dag!



Nasim Farrokhnia 
Verksamhetschef vid akuten Medlems-

PORTRÄTTSÖDERSJUKHUSET, STOCKHOLM
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 Optimist i 
akutens hetluft>>

”Att vara medlem i SLS ger 
mig tillgång till viktig 
kunskap.”– Nasim Farrokhnia

Nasim Farrokhnia, 
akutchef på Söder-

sjukhuset i Stockholm,
 i samtal med vårdutveck-

lare Lars Sturesson. 



edarskap är en mång-
bottnad vetenskap. Vad 
fi nns det för incitament 
och motivation bakom 
en handling? Att lyckas 

förvandla tanke och teori till praktik 
är en utmaning, säger Nasim Far-
rokhnia, sedan drygt ett år chef vid 
verksamhetsområde Akut, Söder-
sjukhuset. 

 Hon berättar att hon alltid varit 
nyfi ken på människan, hennes bio-
logi och interaktioner. När hon gick 
i mellanstadiet fi ck hon en bok som 
handlade om Marie Curie, den fran-
ska vetenskapskvinnan vars hårda 
kamp att skaffa sig utbildning, och 
hennes passion för vetenskap och att 
göra skillnad, gjorde djupt intryck.

Nasim Farrokhnia kom till Sverige 
med sin familj från Iran i mars 1990. 
Då var hon 18 år, och resan att lära sig 
svenska och få betyg för att komma 
in på universitetet var arbetsam. Men 
det var mödan värt. 

– Jag trivdes på läkarutbildningen 
och att få göra den svenska demo-
kratin till min. Jag engagerade mig 
snabbt i föreningslivet, Läkar för-
bundet och SweSEM som lade grun-
den till det som nu blivit mitt stora 
engagemang: ledarskapsfrågorna. 

Hon disputerade 2006 på en avhand-
ling om högt blodsocker och fokal 
hjärnischemi. Som internmedicinare 
gick hon ofta jourer på akuten. Redan 
då refl ekterade hon över patienternas 
väg genom vården, och hur akuten 
kunde bli säkrare, snabbare och mer 
trivsam. Nu forskar Nasim Farrokhnia 
om akutens fl öden, patientsäkerhet 

L

Nyfi kenhet på människan och en bok om Marie Curie 
fi ck henne att redan som ung bestämma sig för läkaryrket. 
Nu sysselsätter ledarskapsfrågorna och fl ödesprocesserna 
inom akutsjuk vården henne i stort sett dygnet runt.

Text Maija Axelsson Foto Rikkard Häggbom

Ålder: 40.
Arbete: 
Verksam hetschef 
vid Akuten, SÖS. 
Forskare vid KI.
Familj: Gift, 
tvillingar 6 år, 
och tre bonus-
barn; 7, 9, 11.
Bor: Bromma.
Fritid: Våra barn 
och min man.
Läser: Twitter, 
forskningsartiklar 
och poesi.
Lyssnar: På mina 
medarbetare 
och chefer, min 
familj och gärna 
skön tystnad. 
Drömmer om: 
Mer tolerans, 
förlåtande och 
öppenhet.
Dold talang: 
Broderier (och 
mikrokirurgi i 
min avhandling). 
Fantastiska 
tårtor/bakverk!

och arbetsmiljö i samarbete med Mats 
Brommels grupp på MMC (Medical 
management) vid KI.

– Jag vet att ”effektivisering” kan 
ha en negativ klang, men akutsjuk-
vårdens arbetsmiljö är mer pressad än 
övriga verksamhetsområden. Patient-

infl ödena är svårförutsägbara och 
svårkontrollerade; det kan vara lugnt 
i ena stunden och fullt upp i nästa. 
Därför behöver vi arbeta så smart som 
möjligt, dels för att ge patienterna god 
vård, dels för att personalen ska orka. 
Då krävs det ledarskap, på många 
plan. Och därför är det också viktigt 
med kunskapsstyrning och evidens-
basering.

Hon beskriver utmaningarna i sin 
stora organisation med fl era hundra 
medarbetare i olika professioner; att 
med patienten i centrum organisera 
rätt person på rätt plats och i rätt tid 
i vårdkedjan.

– Ledarskapets tjusning är att för-
ankra, få medarbetarnas delaktighet, 
och att följa upp och återkoppla, ge-
neröst med positiv förstärkning. Jag 
brukar få höra att jag är handlings-
kraftig och kan bli otålig. Men, jag 

har lärt mig att vila i att vänta in och 
att verkligen lyssna, särskilt på skep-
tikerna! Bredden och olikheterna 
uppskattar jag alltmer.

På frågan om vad det är som driver 
henne, svarar Nasim Farrokhnia att 
hon nog har en inneboende opti-
mism. Vad som än händer, tror hon 
ändå att det på något sätt går att 
hitta en lösning. En ledare ska vara 
tillgänglig, tydlig och inspirerande. 

Ett krävande arbete, familj, vidare-
utbildning i ledarskap och forskning. 
Varifrån kommer energin till allt? 
Nasim Farrokhnia svarar genom att ci-
tera eldsjälen, entreprenören och små-
barnsföräldern Carlos Rojas: ”Enga-
gemang är som kärlek, det fi nns inte 
i begränsad skala. Det ger så mycket 
tillbaka att göra det jag vill.”

– Också träning lyfter mig. På tors-
dagar går jag upp 04.45 för att leda 
ett styrketräningspass med många 
stammisar. Söndagskvällarna blir 
det kampsport och jag fi nner också 
meditativ ro i cykling. 

Hon berättar att hon fascineras 
av starka personligheter, och att hon 
kan gå fram till en person och säga 
att hon eller han inspirerar henne. 
Under åren har hon fått fl era men-
torer på det sättet. Kjell Asplund och 
Martin Ingvar är några av dem. 

– Och min mor har alltid varit ett 
tryggt stöd. Hon har gått igenom 
mycket, men alltid stått rakryggad 
och peppat mig och mina syskon. 
Hon skriver också poesi, och vi bru-
kar läsa och refl ektera över dikter till-
sammans.  ¢

”Jag har lärt 
mig att vila i 
att vänta in 
och att verk-
ligen lyssna, 
särskilt på 
skeptikerna.”

NASIM 
FARROKHNIA
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Medlem i SLS
– Varför ska du vara med?

SLS uppdrag är framför allt att verka för en
bättre sjukvård, och att både främja och ut-
mana utvecklingen inom vården. SLS delar ut 
225 miljoner kronor per år till forskning. Som 
medlem kan du söka forskningsanslag, stipen-
dier samt resebidrag.

Som medlem stödjer och bidrar du till 
SLS verksamhet för en förbättrad hälso- och 
sjukvård. Tack vare våra medlemmar är vi en
betydelsefull opartisk remissinstans och sam-
ttalspartner inom medicinskt vetenskapliga och 
vvårdpolitiska frågor.

FAKTA

0909

”För mig är det viktigt att 
SLS är en ideell organisa-
tion, att man jobbar både 
med att utveckla klinik 
och forskning, och att 
forskningen blir en del av 
den kliniska vardagen.” 

Charlotta Böiers, 38, MD, PhD, ST-läkare 
på barnkliniken, SUS, men för närvarande 
tjänstledig för postdoktortjänst vid Lunds uni-
versitet. ”Jag jobbar i professor Tariq Envers 
grupp med ett projekt där vi försöker förstå 
mer om vissa mutationer vid barnleukemi. 
Tariq är gästprofessor vid Lunds universitet, an-
nars verksam vid University College London.”

”Jag gick med i SLS för 
möjligheten att få en in-
blick i vad som är aktuellt 
inom läkarkåren, vart den 
är på väg i dag och vilka 
frågor som är aktuella. 
Viktiga frågor för mig är 

just nu sådant som rör läkarutbildningen och 
AT. Jag tycker även att ’Levnadsvaneprojek-
tet’ verkar väldigt intressant och framför allt 
nödvändigt. Samtal om levnadsvanor borde få 
ta större plats i samtalen än de gör i dag. Jag 
tror det är viktigt att nå fram med att vanor 
går att ändra på och även att trycka på vilka 
fördelar de kan medföra för individens hälsa 
och mående.”
Emma Melander, 25 år, läkarstudent, 
termin 4 vid Örebro universitet.

”Jag gick med i SLS efter-
som jag fi ck tipset om att 
att det fi nns en bra hem-
sida, tidning och möjlighet 
att söka forskningsanslag 
för studier utomlands.”
Daniel Agardh, 42 år. 

Barnläkare, docent, överläkare. Verksam 
vid sektionen för gastroenterologi, hepatologi 
och nutrition, Barnmedicinska kliniken, Skånes 
universitetssjukhus. 
Forskar vid: Enheten för Diabetes och 
celiaki, Kliniska Vetenskaper i Malmö, Lunds 
universitet. 
Viktiga frågor: ”Hur forskningen kan kombi-
neras med kliniken? Hur får man yngre läkare 
att intressera sig för forskning? Belysa den 
kliniknära och translationella forskningens 
betydelse.”

VARFÖR ÄR 
DU MED I SLS?
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På torsdagar går 
Nasim upp klockan 
04.45 för att leda ett 
styrketräningspass.
– Träningen ger 
energi och lyfter 
mig, säger hon. 



... Novalie Lilja, Kandidat-
föreningen, du var med på 
konferensen Global Health – 
beyond 2015. Dina intryck?

– Inspirerande! Särskilt roligt var 
det att det var så pass ung publik. 
Jag tror att just frågor om global 
hälsa är något som engagerar unga 
läkare och att det är särskilt viktigt 
för läkarkandidater att gå på den 
här typen av konferenser, eftersom 
undervisningen om global hälsa är 
så bristfällig på många lärosäten i 
landet. Det här är ett sätt att få en 
introduktion i ämnet. Jag fi ck bättre 
klarhet i vad vi vet i nuläget, vad 
som kan göras och på vilket sätt  
åsikterna går isär. 

– För mig var några av höjdpunk-
terna Hans Rosling och Richard 
Horton. Jag tycker alltid att det är 
väldigt inspirerande att lyssna till 
Hans Rosling, han brinner verkligen 
för det här ämnet och är duktig på att 

belysa komplexa sammanhang på 
ett begripligt sätt. Och så är 

jag glad att Richard Horton 
tog upp frågan om sexuell 
hälsa och kvinnors rät-
tigheter. Även preventiv-
medel togs upp en del 
och det är viktigt. Global 
hälsa är så mycket, det 

handlar även om 
jämställdhet 
och rättvisa. 
Och just 
kvinno-
frågor är 
något som 
många 
unga läkare 
brinner för. 

Engagerad debatt. Läkarstuderande och experter diskuterar 

vilka frågor som är viktigast för den globala hälsosituationen. 

Yulia Blomstedt, från 
Centre for Global Health 
Research i Umeå, var an-
svarig för workshopen.

PÅ WORKSHOP

Med mindre än 1 000 dagar kvar att uppnå millenniemålen 
för global hälsa, måste alla goda krafter samarbeta. 

Dagen efter att 1 400 personer från 
hela världen samlats till konferensen 
Global Health – beyond 2015 den 4 
april, hölls en workshop för studenter, 
unga läkare och experter på SLS.

Diskussionen den 5 april berörde 
ämnen som kroniska sjukdomar, klimat-
förändringar och fattigdomsrelaterade 
sjukdomar, liksom forskning, utbildning 
och politikens roll. 

Professor Olle Stendahl, poängtera-
de att forskningen är viktig, men också 
ansvarsfrågan: 

– Om du inte kan bevisa, är du ute. 
Mariam Claeson, svensk barnläkare 

som jobbar för Melinda och Bill Clinton 
Foundation, höll med.

– Med mätbara mål kan vi hålla 
regeringar och länder ansvariga. Bara 
då kan vi komma längre än att enbart 
prata om utmaningarna, sade hon.

Roopa Dhatt, president för IFMSA, 
hävdade att studenter kan vara ”watch-
dogs” och använda sociala medier för 
att sätta press på beslutsfattare.

– Vi kan också sätta press på utbild-
ningen tills global hälsa är inkluderad 
som ämne. Global hälsa borde vara 
obligatoriskt ämne, sade hon, och fi ck 
stark uppbackning av de övriga delta-
garna.

Orsaken till att hälso situationen i 

Vietnam har förbättrats så mycket, är att 

kvinnorna har lärt sig läsa och skriva.

10

Spännande möten
Engagerar AT-läkarna

FÖR ÖKAD KUNSKAPLÄKAREN

Hallå 
där ...

Se fi lmen! 
Till Global Health – 
beyond 2015 
lät SLS producera 
en fi lm. Du kan se 
den på
www.global-
health-
beyond2015.se

STUDENTER & EXPERTER MÖTTES

”
Hans Rosling”

Kandidat-

Kandidatföreningen delar varje år ut 
Asklepiospriserna till läkarstudent eller 
läkare före legitimation:

Vetenskaplig artikel 15 000 kro-

nor, delas ut till bästa vetenskapliga 
artikel publicerad 16 juni 2012–15 juni 
2013. 

Projektarbete 10 000 kronor, 

delas ut till bästa projektarbete som 
godkänts 16 juni 2012–15 juni 2013. 

Ansökningsperioden är öppen mel-
lan den 15/5 och 15/6.

DAGS ATT SÖKA ASKLEPIOSPRISET

belysa komplexa sammanha
ett begripligt sätt. O

jag glad att Richard
tog upp frågan om
hälsa och kvinnor
tigheter. Även pre
medel togs upp e
och det är viktigt
hälsa är så mycke

handlar även
jämstä
och rä
Och ju
kvinn
frågo
någo
mångmång
unga
brinn

Kandidatf
Asklepios
läkare för

Vetens

DAGS
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En patients integritet har fl era aspek-
ter. Å ena sidan involverar den deras 
ägande av kunskapen om sig själv och, 
i vårdsammanhang, kunskap om sin 
kropp och sitt psyke. Men det involve-
rar också ett ansvar från vårdpersonal 
att behandla alla patienter lika utifrån 
bestämda principer och lagar, och till 
exempel inte avslöja mer information 
om ett intressant fall för rådgivande 
personal än i ett ointressant fall.

 
Det föreligger en värdekonfl ikt mellan 
vårdpersonalens behov av att vidareut-
bilda sig som står mot det lagstadgade 
värdet av patientens makt och rätt till 
informationen om sig själv. Vi som jobbar 
och ska jobba med vård, behöver informa-
tion om patienter såväl som erfarenhet av 
behandlingars resultat för att kunna handla 
i enlighet med vetenskap och beprövad 
erfarenhet. Utan patienter blir vår veten-
skap inte aktuell och vår erfarenhet aldrig 
beprövad. Å andra sidan måste gränserna 
för vad vi får ta del av rimligen sättas nå-
gonstans. Det får inte bli en integritetsrisk 

att uppsöka sjukvården, och patienter ska 
inte behöva  vara rädda för att alla som 
själva anser att de har med dem att göra 
kommer läsa deras journal.

 
De fall som tagits upp nyligen har väckt 
starka känslor och patientintegritets-
frågor. Det är uppenbarligen så, att det 
som mången vårdpersonal upplever som 
praxis kan ge upphov till anmälan när det 
kommer till patienters kännedom. Ett in-
tegritetsbrott är således en risk inte bara 
för den kränkta patienten, utan också för 
den personal som anmäls utan att med-
vetet ha gjort något extraordinärt. Genom 
kommunikation kan kunskapen om de 
olika parternas behov spridas mellan 
oss och bara tack vare denna kännedom 
kan måhända några orosmoln skingras. 
För en god diskussionsgrund krävs det 
ändå i slutänden bara två enkla frågor: Vill 
patienter ha erfaren vårdpersonal? Och 
vill vårdpersonal ha trygga patienter?

INTEGRITET I 
BRÄNNPUNKTEN

Var går gränsen för vilken information om patienten vårdpersonal behöver?

Text Michelle Foldschak, medicinsk-
etisk sekreterare, Kandidatföreningen.
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Text Michelle Foldschak, medicinsk-
etisk sekreterare, Kandidatföreningen.

Den 7 februari anordnade 
Kandidatföreningen i Örebro 
en temakväll om Akutsjukvård. 
Aindreas O’Neill, som snart är 
klar med sin AT på Universitets-
sjukhuset i Örebro, pratade om 
hur man ska agera i en akutsitua-
tion. Föreläsningen utgick från 
akut omhändertagande enligt 
ABCDE-konceptet. Trauma var ett 
centralt begrepp och vi fi ck fl era 
exempel på vad som kan hända. 
Det hela avslutades med några 
patientfall och då fi ck publiken 
hjälpa till att säga vad som skulle 
göras. Vi gick igenom alla steg 
och fi ck facit efter hand.

Det var jag (Sara), Anton Ahl-
bäck och Jonatan Nordmark som 
ordnade kvällen. Vi hade ungefär 
65 läkarstudenter i publiken. 
O’Neill lade föreläsningen på en 
nivå så att alla kunde förstå, 
oavsett förkunskaper. En av de 
deltagande, Rebecca Ruborg, 
som går termin fyra, sa så här: 
”Jag fi ck verkligen mer kunskap 
om vad akutsjukvård handlar om. 
Det var en oerhört lärorik och 
inspirerande kväll !”

Även om det var lärorikt, kan 
jag inte påstå att vi är experter 
på akutsjukvård än, för som alla 
vet ger övning färdighet. Men jag 
hoppas att alla som deltog hade 
en trevlig kväll och nu har en bra 
grund att bygga vidare på.

Sara Rundquist, 
Lokalortsordförande 
Kandidatföreningen, Örebro
kandidatforeningen.orebro@hotmail.com

LÄKARSTUDENTER 
FICK LÄRA SIG MER 
OM AKUTVÅRD

Kandidatföre-
ningens tisdags-
sammankomst 
på SLS hus i 
Stockholm den 
21/5 kommer 
beröra detta 
ämne och 
fortsätta 
diskussionen.

TISDAG 
PÅ SLS

Text Michelle Foldschak, Medicinsk-
etisk sekreterare, Kandidatföreningen.

Kandidatföreningens nya styrelse

Lis Abazi, Long Long Chen, Mikael Kakeeto, Jonatan 
Nordmark, Diana Ly, Ida Sundberg, Novalie Lilja, Michelle 
Foldschak, Fahim Sharan, Andreas Borsiin, Rebecca 

Borsiin, Joel Johansson, Andreas Fernberg, 
Paoyan Lin, Rasmus Stenmark Persson, Anna 
Wiberg, Sara Rundquist och Patrick Vigren.

11

Under Kandidatföreningens årsmöte tillsattes en nya poster inför år 2013 – vissa med lång 
erfarenhet inom föreningen och vissa helt nya på området. Medlemmar i styrelsen: g
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, Jonatan 
Michelle 
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a helt nya på området. Medlemmar i styrelsen:
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Larmrapporter
i media

VETENSKAP KONTRA VETENSKAP

Fokus
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å TV4 Nyhetsmorgon 
i augusti 2012 rap-
porterades att våra 
västerländska kräm-
por – allt från aller-

gier och trötthet till stelhet och mi-
grän – kunde bero på en och samma 
sak: att vi är för sura. Och då pratar 
vi inte om humöret.

– Vi liknades vid en försurad sjö 
som behövde kalkas. De hade en 
professor emeritus med i rutan som 
också tyckte att detta verkade vettigt. 
Vad ska då folk som inte till vardags 
sysslar med forskning och vetenskap 
tro? säger Peter Friberg, ordförande i 
Svenska Läkaresällskapet.

Gunilla Jarlbro, professor i medie- 
och kommunikationsvetenskap vid 
Lunds universitet, menar att den här 

typen av larm ligger i den innebo-
ende medielogiken.

– Goda nyheter är inga nyheter, 
men larmrapporter säljer, konstaterar 
hon och menar att det fi nns en kopp-
ling mellan bristen på vetenskapsre-
portrar i Sverige i dag och felaktigt 
vinklade larmrapporter.

– Det är alltmer upp till allmän-
reportrar att skriva om vetenskap. 
Först ska man intervjua en expert om 
ett nytt forskningsrön, därefter jaga 
en kommentar från statsministern 
och sedan på eftermiddagen prata 
med en representant från näringsli-
vet om kommunens storsatsning. Då 
blir det en oerhörd generalisering, 
säger hon.

Hon undervisar bland annat jurister i 
hur media fungerar.

– Om experten som intervjuas är 
omständlig och inte förstår hur me-
dia fungerar, blir det lätt fel. I jour-
nalistiken börjar man med slutsatsen, 
sedan tar man bakgrunden om man 
får plats. Vetenskapen gör tvärtom.

I snitt ägnar vi sex timmar om da-
gen åt media. Även om vi gör annat 
medan vi lyssnar på radio, så matas vi 
med information som rör hälsan från 
andra kanaler än från vården. Inter-
net har blivit något av en uppslags-
bok dit patienter vänder sig med sina 
symtom för att få råd och Google kan 
hålla koll på hur epidemier sprider sig 
över världen – det märks i sökstatisti-
ken när folk börjar googla på ”feber, 
halsont, infl uensa” eller ”vinterkräk-
sjukan”.

Gunilla Jarlbro menar, att det till 

Alla dessa hälsolarm 
– och deras förödande konsekvenser
Media är en av de viktigaste spelarna i hälsorinken. Larmande 
artiklar kan få folk att sluta vaccinera sig, välja bort solskyddsmedel 
eller fundera på att använda skadliga dieter för att gå ned i vikt.
– Patienter som inte är vana vid källkritik blir lätt vilsna, säger 
Peter Friberg, ordförande för Svenska Läkaresällskapet.

Text Tove Smeds Illustration David Marklund

P
GUNILLA 
JARLBRO
Professor i 
medie- och 
kommunikations-
vetenskap
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viss del är bra att patienterna är på-
lästa, samtidigt som hon själv har 
erfarenhet av hur värken i käken 
snabbt utvecklas till spottkörtel-
cancer med hjälp av informationen 
Google levererar i söksvaren.

– Det är viktigt att marknadsföra 
Sjukvårdsupplysningen för patien-
terna. Den är en tillgång.

Även om många inom vården kan 
urskilja vad som är vederhäftig och 
beprövad information, är det inte sä-
kert att patienterna har lika lätt att 
bedöma faktaunderlaget. 

Vad säger man till en patient som 
har tagit åt sig av felaktig information 
som grund för sina levnadsvanor?

– Läkarens uppgift i ett sådant 
läge är att upplysa om befi ntlig kun-
skap, konstaterar Peter Friberg.

Vaccinationer är ett annat område 
där larmrapporter om infl uensavac-
cinet mot N1H1 och kopplingen till 

narkolepsi lett till att en del patienter 
är oroliga. Peter Friberg lyfter fram 
Smittskyddsinstitutets hemsida som 
en god källa för information just när 
det gäller vacciner. Samtidigt betonar 
han läkarens roll som bedömare:

– Vår roll är att väga nytta mot 
risker. Förutom vetenskapen, tar vi 
även med den specifi ka individens 
livssituation i ekvationen. Vetenskap 
handlar ofta om större grupper och 
är inte alltid individuellt. Ibland 
fi nns det saker som gör situationen 
speciell. Under en viss given omstän-
dighet kanske det är bäst att låta bli 
att vaccinera, medan nyttan i andra 
fall överväger och leder till ett annat 
beslut. Jag lutar mig på vetenskapen 
först och bedömer sedan individuellt. 

Peter Friberg menar att alla rappor-
ter om kost och hur vi ska äta är en 
ständig källa till tvivel, och ett ta-
lande exempel på hur media felaktigt 
kan påverka personer. 

– Vetenskapen har visat att det 
spelar inte någon roll hur man blan-
dar ihop de olika delarna av vad vi 
stoppar i mun, det är kaloriintaget 
som avgör. Målsättningen måste vara 

att hålla sig till fakta och vetenskap-
ligt underlag. Då blir det mindre fel. 

Hur ska man som läkare hålla sig à  
jour när larmen går?

RAGNAR 
LÖFSTEDT
Professor, 
föreståndare för 
King’s Centre 
for Risk Manage-
ment, London

”En stor fara 
med överdrivna 
larmrapporter 
är att de på 
sikt riskerar 
att påverka 
lagstiftning 
och rekommen-
dationer.”

Larmen om det 
cancerframkal-
lande ämnet 

acrylamid i 
chips har nu 

tonats ner.
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”All brun mat är 
farlig” fi ck vi läsa i 
kvällstidningarna 2008, 
inklusive hårt bröd (!).

Många är skeptiska till vaccinationer 
efter larmen om narkolepsi.

Några av de senaste årens stora larm
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– Läs morgontidningarna, men läs 
med kritiska ögon. Hur har de här 
rönen kommit fram, vad är grunden 
till att de kommit fram? säger Peter 
Friberg.

Enligt Ragnar Löfstedt, professor 
och föreståndare för King’s Centre 
for Risk Management i London, är 
människor mer rädda för okontrol-
lerbara risker än för dem som kan 
kontrolleras. 

– Risker tenderar att överdrivas i 
media om de är ofrivilliga, teknolo-
giska, okända eller okontrollerbara. 
Eller om de handlar om barn. Läke-
medelsbiverkningar är till exem-
pel tacksamt att larma om. Svensk 
kvällspress är fruktansvärt dåliga på 
att skriva om risker, de skrämmer 
livet ur folk med sin rapportering, 
säger Ragnar Löfstedt.

Vilka vinner på larmrapporterna?
– Tidningarna får sälja fl er lös-

nummer, en del forskare utnyttjar 
nyttan av att synas i tidningen och 

Risker
tenderar att 

överdrivas om de är: 

• Ofrivilliga 
• Teknologiska

• Okända 
• Okontrollerbara 

FAKTA
•  Har du gett läsaren/tittaren tillräckligt 

med information för att sätta risken i ett 
sammanhang?

•  Exakt vilken är risken, hur stor är den och 
vilka påverkar den? 

•  Om du rapporterar om en relativ risk, har 
du klargjort vad du jämför med?

•  Går det att fi nna en jämförelse som gör 
risken mer begriplig?

•  Är det mer korrekt att fråga sig ”Hur 
säkert är detta?” snarare än ”Är detta 100 
procent säkert?”. 

larma för att få mer forskningsanslag, 
och sen fi nns det företag som vill 
tjäna pengar på att sälja alternativ för 
det som det larmas om.

Det är inte ovanligt att media rap-
porterar om hur risken att drabbas 
av biverkningar tvådubblas, utan att 
uppge hur stor den verkliga risken 
egentligen är från början. Ragnar 
Löfstedt har varit med och tagit fram 
de riktlinjer som BBC nu använder 
sig av när de rapporterar om risker.

– Man måste säga exakt vad ris-
ken är, annars blir det fel. En stor 
fara med överdrivna larmrapporter 
är att de på sikt riskerar att påverka 
lagstiftning och rekommendationer, 
menar Ragnar Löfstedt. 

Dava Sobel, känd vetenskapsjourna-
list i USA som bland annat arbetat 
för New York Times, tror att många 
missförstånd uppstår när journalisti-
ken möter experternas värld.

Ur BBC:s riktlinjer
till journalister 

– Vetenskapsreportrar behöver 
göra sin hemläxa. Men det händer 
att man ska skriva om sånt man hör 
om för allra första gången. Journalis-
ter som skriver om sådana här ämnen 
behöver vara mer noga med att gå 
tillbaka till källan och låta dem läsa 
igenom berättelsen. 

Ofta kontaktar journalister läkare för 
att få en kommentar angående hälso-
rön. Dava Sobels råd till läkare som 
intervjuas, är att hjälpa journalisten 
och hänvisa till fl er trovärdiga källor, 
och samtidigt be om att få läsa citatet 
före tryck. Hon betonar också vikten 
av att hålla sig uppdaterad om vad tid-
ningarna vevar på om för hälsolarm.

– Min far och mina två bröder var 
läkare. Min bror brukade säga att 
han alltid läste det tidningarna skrev 
om sjukdomar, även om det i en del 
fall var rent nonsens. Men han vis-
ste att hans patienter läste artiklarna. 
Därför var det viktigt.  ¢
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PETER 
FRIBERG
Ordförande 
Svenska 
Läkaresällskapet
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En vetenskaplig ledare 

nders Hamsten är hjärt-
läkaren och klinikern 

som steg för steg klätt-
rat i sin personliga 

karriär. Nyligen tog 
han ett stort kliv uppåt, då han av 
regeringen blev utsedd till Karolins-
ka Institutets rektor efter avgående 
Harriet Wallberg-Henriksson.

Anders Hamsten berättar om rol-
len som rektor vid Karolinska Insti-
tutet som en möjlighet att påverka i 
ett vidare perspektiv än i sina tidi-
gare roller.

– KI har aldrig haft så goda och så 
rörliga resurser att arbeta med som 
nu. Det gäller att höja kvaliteten på 
alla områden. Målet med min roll 
som rektor är att förstärka Karolins-
ka Institutets kraft och synlighet 
internationellt, genom att skapa alli-
anser med jämlika och ansedda uni-
versitet och genom att skapa utbyten, 
säger Hamsten.

Vid KI använder man bibliometriska 
analyser för att tydliggöra samarbets-
mönster och för att granska hur de 
egna forskarna knyter forskningskon-
takter med andra uni versitet. Harvard 
är en stor samarbetspartner, liksom 
de största nordiska universiteten och 

Oxford, infl ikar Hamsten. Oxford är 
också det universitet med vilket Ham-
sten under många år själv samarbetat.

När jag frågar hur det känns att 
sitta på rektorsstolen, svarar han med 
ett leende:

– Jag ska ju fungera som ett stöd 
för alla olika funktioner som KI har, 
det känns väldigt spännande.

Och i rollen som chef?
– Det är 22 institutioner och pre-

fekter, så det gäller att hitta en balans 
där de kan arbeta efter egna förut-
sättningar och agendor. Jag vill att 
varje institution ska ha egna visioner, 
en egen strategi och egna frågor att 
driva. Det tror jag att prefekterna 
uppskattar hos sin chef, fortsätter 
Hamsten.

Anders Hamsten har erfarenheter 
från Karolinska Institutets alla verk-
samhetsområden och vet vad han talar 
om. Hamsten har defi nierat tre utma-
ningar och det märks att det inte är 
första gången han beskriver dem:

– Den första utmaningen är att 
stärka KI internationellt. Det är i 
dag svårt att attrahera de allra bästa 
forskarna på grund av fl era faktorer. 
Dels beror det på ekonomiska förut-

sättningar, till exempel vid rekryte-
ring av etablerade excellenta forskare, 
dels saknar vi i dagsläget en tydlig 
karriärstruktur för de yngre lovande 
forskarna.

Läkare, överläkare, professor, pre-
fekt, enhetschef, forskargruppledare, 
föreståndare och numera rektor är 
några av de titlar som fi nns med på 
Anders Hamstens cv. 

Rektorn vid Karolinska Institutet axlar ett oerhört stort ansvar, inte 
bara för det egna lärosätet. Han är också den kanske starkaste 
maktfaktorn inom medicinsk forskning och utbildning i Sverige. 
SLS Aktuellt har mött Anders Hamsten för att prata om professorns, 
forskarens och hjärtläkarens nya roll i Vårdsverige.

A

Text Mona Firoozpour Foto Gunnar Ask & Johnér/Yuri Arcurs

SAGT OM 
ANDERS 
HAMSTEN
”Det bor en eng-
elsman i Anders 
Hamsten. En 
diplomat och 
gentleman med 
lite underfundig 
brittisk humor.”

KI:s nye rektor Anders Hamsten

MED
Möte

Om forskning 
Internationalisering

PÅ KAROLINSKA INSTITUTET

KI:s nye rektor Anders Hamsten ser 
gärna ett större samarbete med Oxford.
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”Vi måste utveckla en 
tydlig karriärstruktur; det 

är alltför vagt vid svenska 
universitet i dag.” 

Med tanke på din egen karriär, hur 
tycker du det är att göra forskarkarriär 
i Sverige? 

– Vi måste utveckla en tydligare 
karriärstruktur. Det är något som är 
allt för vagt vid de fl esta universitet 
och högskolor i Sverige i dag. Med 
karriärstruktur menar jag att de ju-
niora forskarna vet vad som krävs 
och förväntas av dem för att kunna 
ta nästa steg i karriären, om de har 
sådana ambitioner. Vi måste också 
skapa resurser för att kunna hjälpa 
forskarna i början av karriären. En 
tydlig karriärstruktur är en faktor 
som är viktig i Europa och Nord-
amerika, i det avseendet fi nns det 
stora skillnader gentemot Sverige.

Den andra utmaningen handlar om 
grundutbildning.

– Det är viktigt att ha samma höga 
ambitionsnivå gällande Karolinska 
Institutets olika utbildningsprogram 
som för forskningen. Vi måste satsa 
på grundutbildningen och se till att 
den lockar till sig de allra bästa stu-
denterna, som sedan vill vara kvar 
inom universitetssjukvården och som 
forskare. Det är också viktigt att för-
ändra kulturen kring undervisning. 
Det är viktigt att vilja undervisa för 
att vara en bra lärare, i stället för att 
det bara är en uppgift man genomför. 
Det är också viktigt att de främsta 
forskarna också prioriterar utbildning 
på grundnivå. Det är en förändring 
i tankesätt som vi måste jobba mer 
med, säger Hamsten.

Den tredje utmaningen berör hälso- 
och sjukvården, och den fragmente-
ring som riskerar att uppstå som en 
konsekvens av en närmast exponen-

tiell ökning av antalet vårdgivare.
– Det gäller att uppnå samsyn 

kring kravet på att i princip samtliga 
patienter, oavsett vårdgivare, ska vara 
tillgängliga för forskning och under-
visning. Vi måste också få till stånd 
en fungerande gemensam it-struktur 
för patienternas, vårdgivarnas och 
forskningens bästa. Samtliga vård-
givare måste rapportera till de na-
tionella kvalitetsregistren och delta 
i biobankuppbyggnad. En välfun-
gerande sjukvård är en förutsättning 
för framgångsrik forskning och ut-
bildning. I de här frågorna kan uni-
versitetet vara drivande och skapa 
förändring till det bättre!

– Jag vill också se mer entusiasm i 
det arbete vi alla utför, lägger Ham-
sten till.

Så vem är Anders Hamsten, förut-
om nytillträdd rektor för Karolinska 
Institutet?

– Jag har alltid tyckt att det är vik-
tigt med ett meningsfullt jobb och 
varit lyckligt lottad i det avseendet. 
Därför har jag alltid jobbat mycket 
och varit drivande där jag verkat, sä-
ger han.

Det är svårt att få Hamsten att 
prata om sig själv vid sidan av jobbet, 
men plötsligt skiner han upp:

– Jag trivs på landet där jag kan 
fi xa i trädgården och faktiskt ägna 
tid åt att inte göra särskilt mycket. 
Där umgås jag gärna med min fa-
milj, som börjar bli stor med barnens 
respektive och barnbarn inklude-
rade. Familjen är väldigt viktig för 
mig. Dessutom tycker jag mycket om 
god mat och vin, det är ju härligt att 
samtala runt ett middagsbord med 
trevligt sällskap.  ¢

Anders Hamsten, rektor KI 



et fi nns en boktitel jag älskar, nämligen Känslans 
skärpa, tankens inlevelse. Det är namnet på den 
svenska översättningen av en samling essäer av en 
amerikansk fi losof, Martha C Nussbaum. Smaka på 

den ett ögonblick och notera överraskningsmomentet, 
för är det inte tanken vi är vana vid att tänka oss som 
skarp och känslan som inlevelsefull?

Nussbaums poäng är att tanke och känsla inte går att 
skilja åt, att de är två sidor av samma mynt, att också 
känslan är ett kunskapsinstrument.

Detsamma menade också för redan hundra år sen en 
svensk fi losof, Hans Larsson, verksam som professor i 
Lund och författare till boken Intuition – några ord om 
diktning och vetenskap, som utkom för första gången 1892 
och sedan på nytt drygt hundra år senare eftersom dess 
budskap då, vid millennieskiftet, kändes mera aktuellt än 

någonsin. Intuitionen, 
menade Larsson, är ut-
tryckligen en förening 
av tanke och känsla, och 
han var bekymrad över 
att vetenskapen  – i första 
hand naturvetenskaperna 
– bland dem naturligtvis 
biomedicinen – men i 
deras efterföljd också de 

humanistiska vetenskaperna – alltmer skjutit det intuitiva 
tänkandet i bakgrunden, misstänkliggjort det som något 
slags oprecist kvinnligt fl um.

Den intuitiva förmågan är ingalunda oprecis, förklarar 
Larsson, däremot är den rik och bred, den ligger ”i den 

högre graden av agilitet, af lätthet att förfl ytta upp-
märksamheten, att göra sig lös från en föreställning och 
återkomma till den och vara på en punkt och vara alle-
städes, vara i ögonblicket och vara i det förgångna.”

Intuitionen kräver stillhet och refl ektion, dess fi ende är 
allt vad brådska och stress heter. Intuitionen är en medve-
tenhetsakt och densamma vare sig det är en diktare ”hvil-
ken i ett ingifvelsens ögonblick ser lifvet upplysas vid 
en hastigt slocknande blixt, eller det är en forskare, för 
hvilken i en dylik stund tillvarons djup blottar sig, för att 
åter måhända lika fort tillslutas. Hvad som händt i denna 
stund är att tanken ilat ut öfver sina viddar, som den icke 
är stark nog att ständigt omspänna. Det är därför som 
belysningen är så hastigt öfvergående och momentan.”

Intuitionen, skulle jag för min del vilja tillägga, bygger 
nästan alltid på lång erfarenhet – för läkares del i första 
hand klinisk erfarenhet som till stor del är livserfarenhet 
– och de insikter den levererar känns som språng, men är 
oftast sådant vi redan vetat, men inte visste att vi visste.

Finns det då inga risker i att lita på sin intuition?
Jo, för all del.
Den som förklarar ”Min intuition säger mig –” kan 

låsa sig i en diskussion, kan bli omöjlig att argumentera 
med. Det är också möjligt att vi tar en förhastad slutsats 
för ett resultat av intuition – som jägaren som i skym-
ningen skjuter en bärplockare. 

Intuitionen är inte ofelbar, den behöver både träning 
och disciplin, men framför allt är den omistlig.

 

 Merete Mazzarella, 

Litteraturprofessor, Uppsala universitetet
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”Intuitionen är 
inte ofelbar, den 

behöver träning 
och disciplin, men 

framför allt är den 
omistlig.”

”Smaka på tankens inlevelse”

D

Jag vill tacka Maria Johansson vars PhD-avhandling Skådespelarens praktiska yrkeskunskap, framlagd vid Universitetet i 
Nordland den 1 juni år, jag hade nöjet att vara opponent på. Det är tack vare Maria jag blev påmind om Hans Larsson.

Är det så att tanke 
och känsla inte går att skilja åt? Att de är två sidor av 

samma mynt, att också känslan är ett kunskapsinstrument? 

KRÖNIKA
Maj

Om intuition
som hotas av stress

AV LITTERATURPROFESSORN
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1976 lanserade Byrne 
& Long begreppet 
”Doctorscentred versus 
Patientcentred consul-
tations”. Deras slutsats 

var att samtalet oftast är dysfunktio-
nellt på grund av att läkare och pa-
tienter talar förbi varandra. Trots all 
tid och ambition läkarna lägger ner 
på patientsamtal, går de in i samtalen 
med sin läkaragenda och går ut ur 
dem utan att ha förstått patientens 
agenda – och utan att ha gjort sig 
förstådda.

 
Lång erfarenhet leder inte automa-
tiskt till ett gott samtal. Läkaren blir 
frustrerad av all sin välvilja att förstå 
och tolka, och trots det inte nå fram. 
Och patienten blir ibland kränkt av 
sin tolkande doktor som inte lyss-
nat rätt eller brytt sig om att lyssna 
och förstå. Patienten kan i värsta fall 
komma att bli en ”besvärlig” patient 
eller en patient som söker i onödan.

Men det går att tydliggöra de 
funktionella strategierna för en öm-
sesidig förståelse. Pedagogisk kun-
skap, etiska frågeställningar och re-

sultat om direkta hälsovariabler ger 
hela tiden fl er verktyg för en funge-
rande kommunikation. Det enkla 
utgångsläget är att patient och läkare 
systematiskt och ömsesidigt tydlig-
gör sina agendor för varandra.

 Patientens agenda är något mer 
än bara symtomen eller sjukdomen. 
(Vi får här undanta den rena akut-
medicinen. I alla andra sammanhang 
är det inte symtomet i sig som kliver 
in på mottagningen.) Patienten har 
redan gjort sig en föreställning om 
symtomens orsaker och innebörd, 
ofta oroat sig och har förväntningar 
om en åtgärd. 

Patienten har alltså förberett sitt be-
sök och har Föreställningar, Farhågor 
eller Förväntningar – de tre F:en. Pa-
tientens tre F är också knutna till de 
frågor som patienten allra helst vill 
ha svar på i slutet av konsultationen, 
liksom önskan att förstå läkarens un-
derlag och vara delaktig i beslut. Med 
den defi nitionen av patientcentre ring 
drar den senaste rapporten från Vård-
analys 2012 med Angela Coulter 
slutsatsen, att svensk sjukvård gene-

rellt behöver en mer patientcentrerad 
inriktning. 

 
Det litet vördnadsfulla, mystiska och 
kanske ibland även självhögtidliga 
runt läkekonst, och mötet mellan lä-
kare och patient, har alltså ett robust 
innehåll som tar utgångspunkt i de 
egna misstagen. Det är särskilt vik-
tigt att notera, att det som vi själva 
tagit för ett gott samtal inte automa-
tiskt har varit det för patienten.

 
Ibland citeras f ilosofen Martha 
Nussbaums ord om ”känslans skärpa 
och tankens inlevelse” i sammanhang 
där man vill lyfta fram annorlunda 
eller korsbefruktande kunskapsfor-
mer. När det gäller patientcentrering 
passar idén om ”tankens inlevelse” 
rätt så bra. En patient blir intres-
sant när hen ges utrymme att berätta 
om sina tankar och känslor. Så med 
en klargjord patientagenda i början 
av samtalet och en klargjord läkar-
agenda i mitten av konsultationen, 
kan en gemensam agenda och even-
tuellt samförstånd komma till stånd 
i slutet av samtalet.  ¢

Att kunna samtala med patienter 
har ofta beskrivits som en naturlig 
talang eller intuitiv känsla för 
patienten. Men om det nu skulle 
vara på det viset så inställer sig 
frågan: går det då att 
överhuvudtaget lära sig?

Text Charlotte Hedberg Foto  Peter Eriksson/Johnér

CHARLOTTE 
HEDBERG
Husläkare Klinisk 
Adjunkt CeFam
KI; lärare i 
Patientcentrerat 
arbetssätt i 
Grund- och
Vidareutbildning.

S

Olika agendor. Patient och läkare kan ha helt olika förväntningar på vad ett samtal 
och möte ska leda till. (Barnet på bilden har ingen anknytning till texten.)

Samtalskonst 
– De icke fungerande samtalen lär oss mest!

UTBILDNING
VidareMetodiskt lärande

genom nya hjälpmedel

FUNGERANDE SAMTAL



Levnadsvanedagen 
på Svenska Läkaresällskapet

HUS 6 FEBRUARI 2013

Vårt

vensken lever i snitt 7 
år längre nu än för 40 
år sedan. Men i takt 
med längre livslängd 
ökar också sjukdomar 

kopplade till vår livsstil. Högt blod-
tryck är den riskfaktor som i dag 
skördar fl est antal dödsfall, tätt följt 
av rökning. 

Margareta Troein Töllborn, pro-
fessor i allmänmedicin vid Lunds 
universitet, har svårt att förstå varför 
det är så tabubelagt att prata med pa-
tienterna om levandsvanor:

– Det är okej att prata om natur-
liga funktioner, avföring, hud, un-
derliv, hjärta och lungor – men svårt 
att komma in på levnadsvanor. 

Lars Jerdén, distriktsläkare vid 
Jakobsgårdarnas vårdcentral i Bor-
länge, menar att en utmaning ligger 
i att nå fram till rätt riskgrupper:

– De vi har lättast att nå när 
det gäller levnadsvanor, är ty-
värr inte alltid de patienter som 
behöver höra det här mest. Vi 
har lättast att nå kvinnor. Och 
även om det fi nns kvinnor som 
behöver få ändrade levnadsva-
nor, hör de inte till den viktigaste 
målgruppen. 

Lars Jerdén efterfrågar tydliga 
styrdokument där det framgår vilka 
som utgör målgrupperna för de olika 
riskfaktorerna.

– Bryter man ner riskfaktorer och 
ser till befolkningsgrupper, behöver vi 
arbeta på att nå män från andra länder 
med budskap om rök-stopp. Däremot 
är det svenskfödda som är en riskgrupp 
för hög alkoholkonsumtion. Invand-
rarkvinnor är de vi vill nå när det gäller 
fysisk aktivitet, säger Jerdén. 

I samband med operation eller trauma 
blir levnadsvanorna extra viktiga efter-
som de har stor betydelse för återhämt-
ningen och för att undvika onödiga 
komplikationer.

– Tänk vilken drömvärld om ki-
rurgerna kunde operera utan kom-
plikationer. Så ser det tyvärr inte ut 
i dag, men med enkla insatser kan 
vi minska riskerna för en stor del av 

patienterna, konstaterar Hanne 
Tönnesen, professor vid Kliniskt 
centrum för hälsofrämjande 

vård samt överläkare vid Beroende-
centrum i Malmö.

Det handlar oftast om sunt förnuft: 
få patienter att sluta röka med hjälp av 
intervention och minska rejält på al-
koholintaget. Lätt som en plätt, eller? 
Kanske inte så svårt som vi ibland 

vill få det till. Det fi nns så kallade 
GSP-program, Gold Standard Pro-
gram, som är effektiva att hjälpa rö-
karen att fi mpa. 

– Det är mer än enbart strukturerad 
rådgivning. Patienterna gick på en ma-
nualbaserad utbildningskurs med fem 
möten under en sexveckorsperiod med 
en utbildad instruktör. De som be-
höver får även medicin för att mildra 
sug och ett telefonnummer dit de kan 
ringa vid behov.

Resultaten från studier av GSP-

Kraftsamling för 
bättre levnadsvanor
Den 6 februari anordnade Svenska Läkaresällskapet sitt årliga 
seminarium om levnadsvanor. Vårdpersonal från hela Sverige 
samlades för att inspireras av nya forskningsrön och goda exempel.  

Text Tove Smeds Foto Jaana Logren & Colourbox

S20
RÖKNING
Tobacco end-
game används 
som uttryck i det 
tobaksförebyg-
gande arbetet 
– när samhället 
fi nner det an-
geläget att de-
fi niera ett årtal 
då tobaksbruket 
ska vara (näst 
intill) utfasat. 

Margareta Troein Töllborn
Professor i allmänmedicin vid 
Lunds universitet och tidigare 

ordförande för SLS.

Levnadsvaneprojektet är en möjlighet för läkare att utvecklas i kunskap om levnadsvanor. 

”Vi är snart 
till baka på 
ruta ett där vi 
befann oss på 
80-talet. Lars Jerdén, 
oroad över den dramatiska ökningen 
av konsumtionen av mättat fett.
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programmen imponerar: 60 procent 
hade slutat röka efter att de genomfört 
kursen och 40 procent var fortfarande 
rökfria efter ett halvår. Och av de pa-
tienter som genomgått programmet i 
samband med operation, var 20–30 
procent fortfarande rökfria efter ett år. 

– Har vi en medicin som är tio 
gånger mer effektiv än en annan, så 
skulle man ju behandla med den, sä-
ger Hanne Tönnesen.

Hon lyfter också fram att det fi nns 
ett problem som är större än rökning 
när det gäller operationer. 

– Alkohol är ännu värre. Två stan-
dardglas vin om dagen ökar risken för 
komplikationer, och dricker man så 
mycket som fem om dagen fyrdubb-
las risken för komplikationer vid ope-
ration. Rökning fördubblar risken.

GSP-programmet fi nns även om-
skrivet för alkoholinterventioner. 
Och det ger lika bra resultat som vid 
rökningsstudierna. När man stude-
rade de patienter som inte genomgått 
intervention före operation, hade de 
en hög utveckling av arytmi, svag 
pumpfunktion av hjärtat och ett 
mycket dåligt immunförsvar.

– Vi har den bästa anestesin och 
kirurgin, men ser man på stressrepon-

sen hos alkoholpatienten, så påverkar 
en operation kroppen nästan lika 
mycket som ett maratonlopp. Adre-
nalinresponsen ligger på värden som 
liknar dopningsnivåer, säger Tönnesen.

Idrottsmän optimerar sina kroppar 
när det gäller både näring och trä-
ning inför tävlingar. På samma sätt 
behöver vården bli bättre på att hjälpa 
patienterna att optimera sig före en 
operation. 

– Det går inte att behandla patien-
terna som paket. Det är stora indivi-
duella skillnader när det gäller vikt, 
ålder, levnadsvanor och näringsintag, 

säger Staffan Bark, kirurg från Visby 
med stort intresse för nutrition.

Brister i näringsintaget är kopplat 
till både dålig sårläkning och organ-
svikt.

– Malnutrition är något som även 
kraftigt överviktiga patienter kan 
drabbas av. Dessutom är viktminsk-
ning under kort tid en stor fara för 
patienterna. Så det gäller att se hela 
bilden – vad har till exempel hänt i 
patientens liv under de senaste tre 
månaderna? säger Staffan Bark. 

– Sunt förnuft borde få styra lite 
mer. Det fi nns stora vinster att ta hem 
vad gäller perioperativ nutrition.  ¢
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HANNE 
TÖNNESEN
Professor och 
överläkare vid 
Beroendecen-
trum i Malmö.

Imponerande återhämtning 
effekt efter alkoholstopp

FAKTA

Vid alkoholbruk    Vid alkoholstopp
Reducerad immunkapacitet:    återställd efter 1/2–2 månader
Subklinisk hjärtsuffi ciens:   återställd efter 1–3 månader
Hemostatisk obalans:   återställd efter en vecka
Försenad sårläkning:    återställd efter två månader
Fördröjd tillväxt av ben:   återställd efter 6 månader
Ökad stressrespons:    återställd efter 1–7 veckor
(Källa: Hanne Tönnesen Br J Anaesth 2009)

”Man kan inte behandla patienter som paket. Det är så stora individuella skillnader när det gäller vikt, ålder, levnadsvanor och näringsintag.”
Fo

to
: L

un
ds

 u
ni

ve
rs

ite
t



22

Till årets Medicinska riks-
stämma har SLS fått in nästan 
100 programförslag från SLS 
sektioner, delegationer, kommit-
téer och externa organisationer. 
Delegationen för Riksstämman 
har träffats och tagit fram ett 
program som fokuserar särskilt 
på övergripande interaktiva pro-
grampunkter som kombinerar 
fl era sektioner. Särskilt viktig är 
programpunkternas betydelse för 
läkares ST- och fortbildning, med 
tydliga kursbeskrivningar och 
lärandemål. 

SLS fi rar att Riksstämman 
fyller 70 år och följer upp vårens 
konferens om Global Health – 
beyond 2015. Läkarens roll och 
läkarrollen står i fokus för fl era 
programpunkter, liksom centrala 
etiska frågor, barnperspektivet 
samt hälso- och sjukvårdens 
kvalitet. Här följer ett utdrag av 
programpunkter, följ även uppda-
teringar på www.riksstamman.se, 
Facebook, Svenska Läkaresällska-
pet och Twitter. 

Medicinska riksstämman 
FAKTA

Årets kongressavgifter:
SLS medlemmar                  2 000 kr (2 500 kr)
Icke medlemmar                  4 000 kr (5 000 kr)
SLS pensionär                  500 kr (625 kr)
Medlem i Kandidatföreningen     Fritt inträde
Medicinstuderande                  100 kr (125 kr)
Föreläsare betalar ingen avgift    Inga dagsbiljetter

Boka in 5–6 

december 2013. 

Då är det dags 

för Medicinska 

riksstämman 

med många 

nyheter.

PLATS
Mötes-

Medicinska
riksstämman

PROGRAM 2013

Varmt välkomna!

KUNSKAP I CENTRUM
Spännande program tar form – här är ett axplock:Fortbildning 

i fokus

Föreläsningar
• Allt du alltid velat veta om yrsel.
•  Nya internationella riktlinjer för KOL-vården.
•  Hjärtsviktsbehandling bortom ACE-hämmare 

och Betablockad.
• Munnen – en del av kroppen.
• Somatisk sjukdom vid psykisk hälsa.

Kurser

•  LÄKAREN, PATIENTEN OCH SAMHÄLLET
Från aktad yrkeskår till misstänkliggjord tjänste-
man – läkarrollen i ljuset av omvärldens krafter.

•  VÅRDENS EKONOMISTYRNING
Har ekonomin allt för ensidigt kommit i centrum 
i stället för själva vårdverksamheten? Följer 

vi i dag de läkaretiska reglerna och 
hälso- och sjukvårdslagen? 

•  BARNPERSPEKTIVET 
Om barnfetma. 
Transplantation hos barn: 
tvärdisciplinärt samarbete.

•  LEVNADSVANOR
Rökstopp kring operation – hur går det? 

  Alkohol – en fråga för hela sjukvården.

•  SEXUELLT VÅLD I KONFLIKTER
”Långt efter att gevären tystnat, fortsätter 
konsekvenserna av våldtäkter”. 
Margot Wallström medverkar.

•     GLOBAL HÄLSA
 Klimatförändringarnas effekter på arbetshälsa 
och produktivitet i varma och kalla länder.                                       
Läkare för hållbart samhälle

Debatter
Det blir två intensiva dagar med ett vasst och 
stimulerande tvärsektionellt program med 
symposier, debatter, workshops och dialoger.

• Paul Leeson PhD, Oxford
•  Lars Klareskog, 2013 års Crafoord-

pris tillsammans med Peter K 
Gregersen och Robert J Winchester

• Hanne Tönnesen, WHO-CC  
Köpenhamn
•  Kristina Gemzell Danielsson, 

prof. i obstetrik och gynekologi, 
chef för WHO-center, 
Human Reproduktion

NÅGRA AV GÄSTFÖRELÄSARNA:

Meet the experts

• Sexologi för ST • Medicinsk-etiskt besluts-
fattande • Utveckla chefl äkarrollen i arbetet med 

patientsäkerhet • Framtidens 
specialistläkare

Nytt samarbete
Framtidens Specialistläkare (FSL) bjuder in till en 
fullmatad ST-dag på Riksstämman. Fyra undervis-
ningsblock fokuserar kring ledarskap, vetenskap/
kvalitetsarbete, utvärdering och kommunikation.

Lars Klareskog

OBS! Alla priser är ex.moms (pris inom 
parentes inkl. moms)

Foto: White
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Riks-
STÄMMAN

ilka är de största ny-
heterna för 2013 års 

Medicins ka riksstämma?
– Vi kommer att ha tydli-

gare fokus på fortbildning 
för läkare i alla stadier av yrkeslivet. 
Nytt för i år är också samarbetet 
med Framtidens specialistläkare. Vi 
vill skapa ett program som är över-
gripande och involverar fl era sektio-
ner. Programpunkter med kliniskt 
relevanta uppdateringar kommer 
att kombineras med aktuella de-
batter och kontroversiella ämnen. 
Vi vill öka interaktionen med in-
bjudna gästföreläsare och experter, 
till exempel genom frukostmöten 
och workshops. Många program-
punkter planeras som kurser på olika 
nivå er i läkares ut- och fortbildning: 
ST-kurser, fortbildningskurser för 
specialister, chefl äkare och verksam-
hetschefer.

Varför fl yttar Riksstämman in till 
centrala Stockholm?

– Vi vill skapa förutsättningar för 
ett möte i mer ändamålsenliga lokaler. 
Flytten till Stockholms centrum ger 
mer fl exibilitet. Vi har genomfört en 
genomgripande omvärldsanalys och 
lyssnat på sektioner och medarrangö-
rer. Genomgående har det funnits öns-
kemål om fl ytt till centrum.

Har årets Riksstämma ett tema?

– Läkaren i förhållande till patien-
ten och samhället kommer att vara i 
fokus. Medicinska riksstämman fyl-
ler dessutom 70 år. Det ska vi fi ra.

Vilken funktion fyller stämman?
– Det är viktigt med ett möte som 

samlar läkarkåren, oavsett specialitet. 
Tillsammans ska vi ju sedan möta 
patienterna oavsett specialitet. Riks-
stämman är ett utmärkt tillfälle till 
fortbildning för alla läkare. SLS och 
dess vetenskapliga sektioner skapar en 
oerhört viktig plattform att brett belysa 
aktuella frågor inom hälso- och sjuk-
vården utifrån kärnvärdena utbildning 
och vetenskap, etik och kvalitet. 

Vilken är den primära målgruppen?
– Den primära målgruppen är lä-

kare, men frågor som berör läkare är 
intressanta för alla delar av teamet 
och de är givetvis varmt välkomna att 
delta i programmet. Vi jobbar särskilt 
med att få fl er av de yngre läkarna 
att komma till mötet. Kandidatföre-
ningen ordnar program en av dagarna 
och fl era programpunkter ges som ST-
kurser med tydliga kursbeskrivningar 
och lärandemål. 

Vilka förväntningar har du själv?
– Jag hoppas att årets Medicinska 

riksstämma ska skapa formen för ett 
möte som kollegor runt om i landet 
tycker är attraktivt. Jag hoppas att alla 
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Kunskap & debatt
Vårdens hetaste frågor

LÄKARNAS MÖTESPLATS

5–6 december är det dags för Medicinska 
riksstämman. I år träffas vi mitt i Stockholm på 
Waterfront Congress Centre. SLS aktuellt ställde 
frågor till Catarina Almqvist Malmros, ny 
ordförande för delegationen.

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

V

Riksstämman – läkarnas 
mötesplats för fortbildning

UPPDATE-
RINGAR:
Följ uppdate-
ringar på www.
riksstamman.se, 
Facebook och 
Twitter.

verksamheter i landet kommer fi nnas 
representerade vid läkarnas största 
mötesplats för fortbildning.

Varför tackade du ja till att bli 
ordförande i delegationen för 
Medicinska riksstämman?

– Under åren 2009–2012 var jag 
vetenskaplig sekreterare i Barnlä-
karföreningen (pediatriksektionen), 
och har på nära håll sett vikten av att 
kombinera klinisk kunskap med ve-
tenskap, utbildning och etiska frågor. 
Som ordförande i delegationen för 
Riksstämman såg jag möjligheten att 
sprida mitt engagemang i de här frå-
gorna till kollegor runt om i landet 
genom ett samlande möte med fokus 
på läkares ut- och vidareutbildning.

Hur går det med programmet?
– Vi har fått in mer än 100 pro-

gramförslag från sektionerna och ex-
terna organisationer, och är nu fullt 
sysselsatta med att kombinera dessa. 

Vilken aha-upplevelse skulle du 
vilja ge SLS-medlemmarna?

– Att mötet utgör en fantastisk möj-
lighet till uppdatering av övergripande 
vetenskapliga fynd som underlättar i 
klinikerns vardag för patientens bästa.¢ 

UTBILDNING:
”Det vetenskap-
liga programmet 
syftar till att 
möta professio-
nens behov av 
utbildning tvärs 
över speciali-
tets- och organi-
sationsgränser; 
något som både 
är lärorikt och 
spännande!”



KUNSKAP
Mentor

år fyller du 70 – och råkar därmed vara årsbarn 
med Svenska Läkaresällskapets Medicinska riks-
stämma. Hur tänker du fi ra?

– Just nu jobbar jag 25 procent, men den 1 juli går jag 
i pension. Däremot har jag fortsatt många beställningar 
på mina föredrag om hur kända kompositörers sjukdo-
mar har inverkat på deras skapande. Musiken är mitt spe-
cialintresse och jag hoppas kunna fortsätta med den som 
hobby efter min yrkesgärning.

Fick du själv någon förebild under dina tidiga läkarår?
– Ja, när jag började på narkos- och intensivvårdsav-

delningen på Karolinska Universitetssjukhuset i Solna, 
hade jag fl era läkare som mycket generöst delade med 
sig av sin teoretiska och praktiska kunskap. Jag vill gärna 
nämna två av dem: docent Lars Wester  mark, samt 
chefen på CIVA, docent Jan Eklund. Innan jag sedan 
fi ck tjänsten som chef på GIC, gick jag parallellt med 
min företrädare docent Birgitta Werner, som verkligen 
kunde handleda och bygga upp ett självförtroende.

På vilket sätt är Giftinformations centralen speciell?
– Dels är vi en kunskapsbas för sjukvården när gäller 

inträffade fall av förgiftning, dels är centralen också den 
enda instansen i Sverige för kvalifi cerad medicinsk kun-
skap om kemikalier, giftiga växter och svampar, ormar och 
andra giftiga djur. Den här situationen kräver medarbe-
tare som ständigt följer utvecklingen, och kan föra kun-
skap och information vidare till kollegor och allmänhet.

Vad kan en äldre mentor betyda för en ung läkare?
– Det är ett stort steg att själv bli ansvarig för patienter, 

och då räcker inte alltid de teoretiska kunskaperna till för 
att hantera saker korrekt. Där uppstår det verkliga behovet 
av att rådgöra med och lära av äldre kollegor. Den prag-
matiska delen är viktig, att kunna omsätta sina kunskaper 
i praktiken.

Vad tror du om äldre mentorer inom SLS för alla 
nyutexaminerade medlemmar?

– Det är en komplex fråga. Alla yngre nyanställda 
läkare får redan nu stöd av en överordnad kollega som 
har lång erfarenhet, så mentorskapet fi nns ju redan i 
dag. Sedan varierar det nog hur pass undervisnings-
intresserade och aktiva de äldre kol-
legorna är, så kanske skulle systemet 
må bra av en formalisering.

Trivs du själv i mentorsrollen?
– Giftinformationscentralen, där 

jag arbetar, är ju lite speciell. Det 
fi nns bara en enhet av detta slag i 
Sverige och här blir det ett sär-
skilt slags mentorskap för de 
nya kollegor vi rekryterar. 
Det resulterar i en väl 
strukturerad infas-
ning i verksam-
heten. ¢
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Hans Persson 
gratuleras

70 ÅR 

Grattis Hans Persson!

Årsbarn med Riksstämman
– och överläkare vid Giftinformationscentralen

En mentor ansvarar för en adepts personliga utveckling på ett 
eller annat sätt, oftast i samband med att någon särskild lärdom 
delges. Genom att svara på mentorns frågor, eller beakta mentorn 
som föredöme, kan adepten ofta själv komma fram till vad som är 
rätt och fel, och utvecklas till en mer framgångsrik individ, både i 

det personliga levernet och i yrkeslivet.
Eftersom mentorns livserfarenhet oftast spelar in på 

ett avgörande sätt i mentorskapets värde för adepten, 
brukar mentorn vara en person med lång erfarenhet.
Vanligtvis drar även mentorn personlig lärdom av 
förhållandet. 

Kan detta vara intressant att utveckla 
inom Svenska Läkaresällskapet? 

Mentorskap 
Finns det behov av mentorskap inom SLS?

FRÅGA

I

Foto: Rikkard Häggbom



FRAMTIDENS 
SPECIALISTLÄKARE 
PÅ RIKSSTÄMMAN

I år kommer gänget från Fram-
tidens Specialistläkare (FSL) att 
bjuda in till en fullmatad ST-dag 
på Rix 2013. I fyra undervisnings-
block fokuseras kring ledarskap, 
vetenskap/kvalitetsarbete, 
utvärdering och kommunikation. 
Möt studierektorer och ST-läkare 
samt inbjudna gäster från hela 
landet. Alla är välkomna att delta, 
i både undervisning och debatter.

FSL på Riksstämman 2013 
är en del i ett utökat samarbete 
med SLS. Nästa år kommer SLS 
medverka med ett eget spännande 
program under kongressen 
Framtidens Specialistläkare 
i Malmö.

Framtidens 
Specialistläkare Riks-

STÄMMANENGAGERADE I RIKSSTÄMMAN

Föreläsningarna kommer att belysa organisatoriskt lärande samt 
svårigheten att implementera åtgärder som vi vet minskar antalet 
skador. Den övergripande nivåns och mikrosystemets betydelse 
kommer att belysas.

Föreläsare: Professor Per Erik Ellström, Linköpings universitet. 
Chefl äkare Pelle Gustafson, Landstingens Ömsesidiga Försäk-
ringsbolag (LÖF). Professor Lars Wallin, Högskolan Dalarna. 
Doktorand Ann-Charlott Norman, Linnéuniversitetet Växjö. 
Professor Hans Rutberg, Hälsouniversitetet Linköping.

Tid: Fredagen den 27 september kl. 10–16
Plats: SLS, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm
Anmälan till agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

Svenska Läkaresällskapet och Svensk sjuksköterske-
förening har gett ut rapporten Teamarbete & Förbättrings-
kunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell 
samverkan om utvecklingsarbete i vården.

Dokumentet är en del av Läkaresällskapets och Sjukskö-
terskeföreningens kvalitets- och patientsäkerhetsarbete samt 
bidrag till samverkan mellan lärosäten – vård och omsorg. 
Detta unika samarbetsprojekt beskriver kärnkompetenserna 
teamsamverkan och förbättringskunskap med utgångspunkt i 
svensk vård och vårdutbildning.

Läs rapporten på 
www.sls/Aktuellt/Publicerat/

Mer info annie.melin@sls.se
08-440 88 78

Boka in den 27 september 2013 

PATIENTENS SÄKERHET, 
VÅRT ANSVAR

Svenska Läkaresällskapets Patientsäkerhetsdag!

Ola Björgell, kongresspresident, Framtidens Specialistläkare, 
i år kommer ni att samarbeta med SLS under Medicinska 
riksstämman. Vad betyder samarbetet för er?

”Ett utökat samarbete 
mellan FSL och SLS sätter 
ST i ett ännu större fokus. 
Tillsammans möts fl era kollegor från 
hela landet. Det blir oslagbart bra!”

.

Glimtar från Riksstämman 2012.

Den mänskliga faktorn och ledarskapets betydelse för säker 
vård – lär vi oss av våra misstag?

Välkommen!
Mer info www.sls.se

Nya kompetenser 
för morgondagens 
vårdpersonal
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Medlemsinfo
Tips och utnämningar

BLANDAT LÄS MER PÅ WWW.SLS.SE

Gott &
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I år kommer 
SLS att vara 

på plats under 
politikerveckan 

i Almedalen.
Vi ses där!

sektioner inom SLS har till uppgift att 
bevaka och främja forskning, utbildning 
och utveckling inom sina ämnesområden.

Boken ”Alkohol – en fråga för oss i vården” (Studentlittera-
tur) är skriven av distriktsläkare Sven Wåhlin som har stor 
erfarenhet av arbete med riskbruk och missbruk av alkohol. 
Boken vill förmedla hur vi väcker frågan på ett patientcen-
trerat sätt när en person söker oss för något hälsoproblem.

Alkohol och vården

Läkares möjlighet att påverka vården 

är beroende av en stark plattform. 

Berätta om SLS för alla kollegor – blir vi 

fl er kan vi göra ännu mer!

”
Filippa Nyberg, SLS vd

Kerstin Hulter Åsberg, läkare och docent i intern-
medicin vid Uppsala universitet, är ny ordförande för 
Läkemedelsverkets styrelse. Kerstin Hulter Åsberg är 
inspektor för SLS välgörenhetsfonder och har 
tidigare varit ledamot av SLS nämnd. 
Se www.sls.se för mer info om SLS fonder och anslag. 
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SLS är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation. Här träf-
fas läkare och utbyter erfarenheter. SLS huvudsakliga uppdrag 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 350kr/år • Pensionärer (från det år man fyller 65 år) 350 kr/år 
• Studerandemedlem 100 kr/år.

Vem kan bli medlem i SLS? Du som har avlagt läkarexamen i 
Norden eller har svensk läkarlegitimation samt du som är läkarstu-
derande vid en svensk medicinsk fakultet eller är AT-läkare. Asso-
cierat medlemskap – du som utan att vara läkare är verksam inom 
medicinen eller inom medicinen närstående område.

Medlem i SLS 2013

Svenska Läkaresällskapet har, i samarbete med Svensk 
sjuksköterskeförening och Svenska rådet för hjärt-lungrädd-
ning, arbetat fram Etiska riktlinjer för hjärt-lungräddning 
(HLR). Bakgrunden till initiativet är att många läkare, sjuk-
sköterskor och övrig sjukvårdspersonal känner sig osäkra på 
vilka etiska riktlinjer för HLR som gäller i landet. Studier och 
erfarenheter talar också för att det fi nns ett glapp mellan hur 
man i sjukvården går tillväga vid ställningstagande i frågan 
om HLR ska utföras eller inte, och hur man bör gå tillväga 
utifrån formuleringar i etiska riktlinjer och lagtext.

Riktlinjerna vill särskilt förtydliga etiskt försvarbara skäl 
som kan motivera ett ställningstagande om att avstå från 
HLR, samt betona betydelsen av att involvera patient, när-
stående, och berörd vårdpersonal i ställningstagandet, och 
att dokumentera ett ställningstagande på ett adekvat sätt. 
I riktlinjerna anges tre skäl som kan motivera ett ställnings-
tagande om att avstå från HLR:
1.  Patienten vill inte ha behandling med HLR vid ett eventuellt 

hjärtstopp.
2.  Ansvarig läkare bedömer det som utsiktslöst att HLR 

skulle kunna återställa spontan cirkulation och andnings-
funktion.

3.  Ansvarig läkare bedömer att HLR inte är till gagn för 
patienten, även om det fi nns en viss chans att patienten skulle 
kunna återfå spontan cirkulation och andningsfunktion.

Förhoppningen är att riktlinjerna ska anses väl förankrade 
bland läkare och sjuksköterskor och heltäckande för hela 
hälso- och sjukvården. Riktlinjerna kommer att presenteras 
i maj och sprids bland annat via www.sls.se.

ANDERS ÅGÅRD, SLS DELEGATION FÖR MEDICINSK ETIK

Många läkare, sjuksköterskor och övrig 
sjukvårdspersonal har känt sig osäkra på 
vilka riktlinjer som gäller för HLR.

ETISKA RIKTLINJER
för hjärt-lungräddning

De nya etiska riktlinjerna sprids bland annat via www.sls.se

Konst&Läkekonst i september reder ut 
varför syskonen Felix och Fanny Mendelssohn 
dog i 40-års åldern. Underbarnet Felix, av 
Goethe och sin samtid i sin begåvning jäm-
förd med Mozart, växte upp med sin mycket 
begåvade syster i en burgen och kulturmät-
tad miljö. 

Fannys musikaliska produktion kom i 
skymundan av brodern, för vilken hon dock 
kom att ha en stor betydelse. När hon ovän-
tat gick ur tiden vid 42 års ålder, skulle hon 
följas ett halvår senare av sin broder, nästan 
lika plötsligt. Dödsorsaken har varit föremål 
för många teorier. 

Fanny och Felix

� Tid 17.9 kl. 18.00
Medverkande: Violinisten 
Lisbeth Vecchi och Lars Olsson, 
Centrum för MusikerMedicin vid 
Musikhögskolan i Göteborg.

”



Filippa Nyberg 
vd för SLS Vd:s

HÄLSNINGTILL SIST

27

LS Aktuellt har en ny form. Vår förhopp-
ning är att du som medlem ska uppleva 
att tidningen belyser ämnen som är intres-
santa inom våra kärnområden utbildning, 
vetenskap, etik och kvalitet.

Mötet för global hälsa är historia, men arbetet fortgår. 
I två dagar samt vid AT-minglet veckan efter, var huset 
fullt av liv och intensivt arbete. Unga läkare och forska-
re från världens alla hörn fyllde varje rum. Det kändes 
som att till och med Berzelius, Trafvenfelt, Widerström 
och de andra på våra porträtt mjukade upp sina ganska 
bistra anletsdrag, log och nickade gillande. 

I Läkaresällskapets fi na hus står det med guldbokstäver 
i föresläsningssalen: ”... till vetenskapens fullkomnande 
genom inbördes meddelande av kunskaper och samlad 
erfarenhet ...”. För oss som läkarnas vetenskapliga organi-
sation är detta ett högst aktuellt motto. För närvarande 
pågår ett intensivt arbete för att färdigställa programmet 
för årets Medicinska riksstämma i Stockholm. I det 
inledande arbetet sade någon, att ”det måste vara mera 
NYTTIGT”. Riksstämmodelegationen med sin nya ord-
förande Catarina Almqvist Malmros, har tagit fasta på 
detta i årets program, som känns både nyttigt och roligt.

Ett litet moln fi nns på SLS himmel – och det är med-
lemsantalet. Sedan förra året har vi tappat medlemmar. 
Alla ni tusentals medlemmar som är kvar, hjälp oss att 
sprida budskapet om vikten av en obunden vetenskaplig 
organisation för läkare, så mycket mer än ett möte om 
året! Läkares möjlighet att påverka vården är beroende av 
en stark plattform. Berätta om SLS för alla kollegor – blir 
vi fl er kan vi göra ännu mer! För att verkligen göra nytta 
för medlemmarna behöver vi veta vad som pågår och är 
viktigt för er. Hör av er, ring, skriv!  

FILIPPA NYBERG, VD SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET

S
”Vi behövs som obunden vetenskaplig organasation för läkare”

28 maj 
Timeout för Hippokrates? 
Ett möte om dagens svenska 
sjukvård – tisdagsdebatt 
på SLS.
Medverkande: Astrid 
Seeberger, 2012 års 
Hippokrates pristagare, och 
journalist Maciej Zaremba, DN

27 sep.  
Patientsäkerhetsdag på 
Svenska Läkaresällskapet 
”PATIENTENS SÄKERHET – 
VÅRT ANSVAR. Den mänskliga 
faktorn och ledarskapets 
betydelse för säker vård – 
lär vi oss av våra misstag?”
•  Anmälan: agneta.ohlson

@sls.se, 08-440 88 75

9–10 okt. 
Kvalitetsregister-
konferensen 2013. Forum 
för medicinsk kvalitet och 
ständigt förbättringsarbete.
•  Plats: Quality Hotel, Friends 

Arena, Stockholm
•  Arr: SKL, Socialstyrelsen, 

SLS, Svensk sjuksköterske-
förening

15 okt.
Fullmäktigemöte på SLS – 
motioner till Anna Borgström 
senast 30/8.

21–22 okt. 
Den sjunde nationella 
prioriteringskonferensen 
kommer att arrangeras i Gävle.

8 nov.
Etikdag på SLS ”Integritet 
– ett förlegat begrepp?” 
•  Mer info & anmälan: 

agneta.ohlson@sls.se, 
08-440 88 75

5–6 dec. 
Medicinska riksstämman 
på Waterfront Congress 
Centre i centrala Stockholm.
•  Mer info: www.riksstamman.se

20–22 aug. 2014 
Berzelius symposium 88: 
Personalized Geriatric Medi-
cine. Improving prevention, 
assessment and management 
of multimorbid elderly people.
Gunnar Akner, Yngve Gustaf-
son, Per Tornvall
•  Mer info: annie.melin@sls.se, 

08-440 88 78

Övriga 
aktiviteter:  
Nämndens möten (kl. 10–17)
• 11 juni
• 3 september
• 29 oktober (Årshögtid) 
• 17 december (Julsupé)

Boka in: 

SLS KALENDARIUM

HITTA OSS PÅ:

Missa inte 
tisdagssam-mankomsterna. Höstens pro-gram fi nns på www.sls.se

• Söka bidrag ur våra forskningsfonder* 
•  Reducerad avgift på seminarier, kurser och vetenskapliga program 
• Reducerad avgift när du bokar sammanträdeslokaler på SLS 
• Kraftig rabatt på besöksavgiften till Medicinska riksstämman 
• Tidningen SLS Aktuellt fyra gånger per år.
Kontakta monica.winden@sls.se, 08-440 88 66 om forsknings-
anslag eller gunilla.eng@sls.se, 08-440 88 85 om lokalbokningar.

* Behörig att söka är medlemmar som även var medlem föregående år.

Som SLS-medlem får du:
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Oestring® (estradiol) är en lokalt verkande vaginal ring som utsöndrar 7,5 μg östradiol per dygn. Oestring, 
som byts var tredje månad, ger en jämn och kontinuerlig dos.

Ref: 1. Oestring SPC. 2. Smith P et al. Maturitas 1993; 16: 145–54. 3. Lose G. et al. Br J Obstet Gynecol 2000; 107: 1029–34. 
4. Hormon behandling i Klimakteriet, ARG-Rapport 2010, nr 67, sid 46. 5. Eriksen Bjarne, Am J Obstet Gynecol, Vol 180, Number 
5, May 1999, 1072–1079.

Oestring® (estradiol) RX. Ingår i läkemedelsförmånen, se www.fass.se. Indikation: Substitutionsterapi vid lokal östrogenbristsym-
tom. Förpackningar och styrkor: Vaginalinlägg 7,5 mikrog/24 timmar. 1 styck foliepåse. Datum för översyn av produktresumén: 
2013-03-12. För ytterligare information: www.fass.se och www.pfi zer.se

Pfi zer AB. 191 90 Sollentuna. 08-550 520 00. www.pfi zermedica.se/gynekologi. www.oestring.se

•  Dokumenterad effekt på urogenitala 
symtom såsom torrhet, klåda, sveda, 
dyspareuni, täta urinträngningar och 
recidiverande urinvägsinfektioner2–5

•  Byts var tredje månad1

För en bra känsla

Oestring – lokal östrogenbehandling 
med låg och jämn frisättning1 
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