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FORTBILDNING
En nödvändighet under hela karriären? 
Läs analysartikeln på sidorna 13–15.

Dödligheten minskade drastiskt tack vare 
nya sätt att behandla med blodprodukter.

VETENSKAP
Varför ska läkare engagera sig i  
debatten om mat, hälsa och miljö?

ETIK

Innehåller Programguiden för Riksstämman 5–6 dec.

Spara! 

 Mohammad Alimohammadi är forskande läkare inom dermatologi. 
 Upplevelsen av livets bräcklighet tidigt i livet fick honom att välja läkarlinjen. 
 ”Jag drivs av att hitta oväntade samband som leder utvecklingen framåt.” 

+
”DET ÄR INTE  
OMÖJLIGT ATT 
VI SNART HAR EN 
SJUKHUSSKANDAL  
I SVERIGE.”

FRÅGOR TILL  
SIR HARRY BURNS,  
INVIGNINGS TALARE  
PÅ ÅRETS MEDICINSKA  
RIKSSTÄMMA
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Anders W Jonsson, barnläkare och  
ordförande i riksdagens socialutskott.

 
FLERA RÖSTER OM LÄKARNAS  
FORTBILDNING PÅ SID 11–13

Missa inte gästföreläsarna som 
kommer till årets Medicinska  
riksstämma: Margot Wallström,  

Sir Harry Burns, Helen Bevan och många  
fler som bidrar till att göra Riksstämman till  
Sveriges största tvärdisciplinära mötesplats  
för läkare som vill fortbilda sig.

MOHAMMAD  
ALIMO HAMMADI är  
forskande läkare som 

brinner för nya upptäckter och för att 
lindra lidandet hos sina hudpatienter.

”Märkligt om det 
ställs högre krav 
på dem som sköter 
bokföring än på  
dem som hanterar 
liv och död.”
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Det finns många  
dimensioner i våra matkassar.
04Debatt

för patientsäkerhet. Är det 
möjligt? Engelsk sjukhusskandal och  
patientsäkerhet diskuterades på SLS. 
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tbildning på alla nivåer 
är viktigt, från den tidiga 
skolan till universitetet, i 
låginkomstländer som i 
höginkomstländer. Min 

egen upplevelse av utbildningskraften 
blev tydlig under åren som doktorand 
vid fysiologiska institutionen, Göteborgs 
universitet. Björn Folkow var handledare 
som med stor kunskap och karismatisk 
energi undervisade och inspirerade oss 
doktorander att söka ny kunskap. 

Den goda och kreativa miljön genomsy-
rades av alla internationella kontakter. 
Att dela med sig var ett av Björns många 
motton. Som en av våra viktigaste glo-
bala hörnpelare har universiteten en 
central roll i detta. Vi måste sträva vidare 
efter att utveckla våra universitetsnätverk 

för att stimulera utbildning 
och forskning, både inom 
Sverige och globalt. I detta 
ligger även att utveckla 
ett förtroendefullt ledar-
skap, vilket är nödvändigt 

för att klara både nutida 
och framtida utmaningar. 

Dagens unga är väldigt 
sociala, demokratiska 

och globala. Deras 
engagemang och 
vilja att ta ansvar 
framkom inte 
minst vid debat-
terna om globala 
hälsofrågor som 
SLS arrangerade 

i våras. När jag skriver detta har Richard 
Horton, chefredaktör för The Lancet 
med starkt engagemang för just de 
frågorna, precis blivit hedersdoktor vid 
Göteborgs universitet. Glädjande att se, 
eftersom universiteten spelar en viktig 
roll i kampen för att skapa en global 
hållbarhet.

Hälso- och sjukvården är vår största 
kunskapsorganisation. Vi ställs hela tiden 
inför kravet att kunna implementera och 
utveckla befintlig kunskap. Vid Svenska 
Läkaresällskapets fullmäktige rådde stor 
enighet om hur viktigt det är att läkaren 
utbildar sig hela livet. I dag finns i Sverige 
inga krav på fortbildning, det vill säga 
efter avslutad specialistutbildning. 

Både vid fullmäktige och vid tidigare 
samtal med våra sektioner, har det med 
stor tydlighet framförts att SLS ska ta 
på sig en aktiv roll i arbetet med att ta 
fram en struktur för hur fortbildning 
kan tänkas se ut. Vi har hörsammat 
dessa viktiga signaler. Tillsammans med 
våra sektioner har SLS en viktig roll i att 
bygga modeller för fortbildningen och 
som oberoende professionell organisation  
bli en garant för säkerställande av en 
”högsta–lägsta” nivå avseende den 
enskilda läkarens kunskap. 

”Knowledge is the way forward”

Bästa medlemmar!

U

Nödvändigheten av 
utbildningsnätverk

dge is the way forward”
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PETER FRIBERG, ordförande
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tt ha Anna Skipper i sitt 
kök som med bister min 
synar innehållet i kyl-

skåpet är väl knappast 
en önskvärd situation, 

såvida man inte har ett enormt stort 
behov av att synas i TV4. Nej, vad 
vi äter är privat. Punkt. Känsligt till 
och med. För vi vet ju så väl vad vi 
borde äta, i alla fall vad vi INTE 
borde äta. Och visst kan vi hjälpa 
samvetet genom att hänga på den 
senaste diettrenden – eller välja att 
häckla 5/2:orna, Atkins-ivrarna och 
de LCHF-frälsta, medan vi högakt-
ningsfullt själva trycker i oss en ham-
burgare, igen, på lunchrasten.
 
Men förutom risk för kroniska sjuk-
domar och en för tidig död, läggs 
ytterligare en tung dimension i vår 
matkasse: planetens överlevnad! Hur 
går det i så fall med vår alldeles pri-
vata matfilosofi?

– Vårt sätt att konsumera jordens 
resurser är ohållbart. Många kurvor 
ser bekymmersamma ut, säger Anders 
Wijkman, författare, tidigare Europa-
parlamentariker och ordförande för 
Club of Rome. 

Enligt Jordbruksverket slänger vi 

A
100 kilo matrester årligen per person 
eller nästan 60 kilo ätbar mat, helt i 
onödan. Dagens köttproduktion står 
för cirka en femtedel av de totala ut-
släppen av växthusgaser samtidigt 
som livsstilssjukdomar (NCD) enligt 
FN står för två tredjedelar av världens 
sjukdomsbörda. Någon klocka borde 
börja ringa – hos både politiker, vård- 
och livsmedelsbranschen. 

– Hälsa och miljöfrågor blandas 
ihop på vår tallrik. Den här gordiska 
matknuten är världens största ut-
maningar just nu, säger Gunhild A. 
Stordalen, utbildad läkare, forskare 
och grundare av Greenudge och Stor-
dalen Foundation, som utifrån bete-
endevetenskap tar sig an kampen mot 
ojämlik hälsa och klimatförändringar.
 
Hittills har klimat och hälsa ofta 
diskuterats och debatterats med vat-
tentäta skott mellan klimatexperter, 
miljöaktivister och hälsoorganisatio-
ner på konferenser och globala möten. 
Det är något Gunhild A. Stordalen, 
Anders Wijkman (Club of Rome), 
Johan Rockström (Stockholm Reci-
lience Centre) och Peter Friberg (SLS) 
vill ändra på genom ett symposium 
under Medicinska riksstämman i år. 

De kommer att dikskutera vilken mat 
som kan vara bra för både hälsa och 
miljö. Och hur vi får fler att välja rätt.

– Både forskning och departement 
är väldigt disciplinorienterade, vilket 
gör att det är väldigt få som sysslar med 
samband, säger Anders Wijkman.

– Mat och klimat är i högsta grad 
också en fråga för läkare, säger Gunhild 
A. Stordalen. Läkare har stora möjlig-
heter att påverka, även om det traditio-
nellt inte har varit lika fint för läkare att 
engagera sig i förebyggande arbete. Att 
åtgärda, skära med kniven och medici-
nera har rönt mycket större beundran. 
Jag hoppas fler framöver kommer att se 
det stora värdet i att hindra folk från att 
hamna i sjuksängen.

– Som läkare tycker jag att vi måste 
våga börja tänka större. Tänka: vilken 
framtid räddar vi liv till? Jag tycker att 

Mat, hälsa & miljö 
Hur hänger allt ihop?

& DEBATT LÄKARNAS ROLL I KLIMATFRÅGAN

Etik 

ANDERS 
WIJKMAN
Författare  
och ordförande 
för Club of Rome.

”Det finns ett 
starkt sam-
band mellan 
människors och 
jordens hälsa.”

Anders Wijkman

Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus, Colourbox, iStockphoto & privat

EN TUGGA 
FÖR MILJÖN 
Håller det  
med en privat 
matfilosofi?

Tallriksmodellen
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Svenska Läkaresällskapet varit starka 
föregångare med Global Health-
mötet förra våren. Sakta börjar andra 
läkarorganisationer få upp ögonen för 
sambanden. Läkare kan och behöver 
engagera sig i samhällsdebatten, säger 
Gunhild A. Stordalen.
 
Maten och jordbruksproduktionen 
får i dag kostsamma effekter både för 
människors och jordens hälsa. 

– Kanske vi kan lära oss en del 
av tidigare insatser, till exempel mot 
rökning. Man skapar opinion, upp-
lysning som så småningom leder till 
strängare lagstiftning. Mat är samti-
digt mer komplext. Människor upp-
lever ett virrvarr av tips och råd kring 
maten. Jag tror på att göra det enkelt 
för människor att välja det som är bra 

Symposium med Johan Rockström, Gunhild A. Stordalen,  
Anders Wijkman och Peter Friberg
Hälsa är en förutsättning för ekonomisk tillväxt och för att 
uppnå integrerade samhällen. Vad vi äter och hur vår mat produce-

ras är viktigt för vår hälsa. Utmaningen för matproduktionen och det 
här århundradets matpolitik handlar om hur vi kan bevara jordens 
och människors fysiska hälsa. Jordbruk, mat och god näring handlar 
om jordens framtida välfärd, friska människor och samhällen. Det 
betyder att vi behöver en integrerad holistisk syn på hur vi kan 
uppnå målen och minska de ojämlikheter vi har när det gäller hälsa, 
att förebygga kroniska sjukdomar, producera tillräckligt mycket föda 
för att försörja världens befolkning och skapa ett ”grönare” jordbruk.

för hälsan och miljön. Mitt enkla 
recept är: undvik mättat fett, salt 
och socker i för stora mängder och 
minska på köttkonsumtionen. Inte 
svårare än så.

I dag ligger den årliga köttkonsum-
tionen på 85 kilo per person i vår del 
av världen. Och den ökar drastiskt i 
de så kallade BRIC-länderna. Sedan 
1990 har köttkonsumtionen ökat 
med 41 procent i Sverige. 1950 åt 
en genomsnittlig svensk 51 kilo kött 
per år. Ett lite skrämmande tillägg 
till detta är att 80 procent av all såld 
antibiotika i världen används i kyck-
ling- och köttproduktion.

– Trots detta tror jag inte vi kom-
mer någon vart genom att kräva att 
människor ska bli vegetarianer.

Men fler skulle säkert kunna tänka 
sig att vara ”flexitranianer”, äta mått-
liga mängder kött och variera kosten 
med mycket grönsaker och frukt, en 
ganska typisk medelhavskost.

– Jag tror inte på pekfingrar. Där-
för tycker jag det är bättre att styra 
beteende istället; att göra det lättare 
för människor att välja rätt. Det är 
därför vi behöver näringsliv, läkare 
och politiker i diskussionen. Gröna, 
hälsosamma val måste bli de lättaste, 
billigaste och mest attraktiva valen. 
I dag är de oftast dyrare, och då är 
det bara de som redan har kunskap 
och råd att äta rätt och miljövänligt 
som prioriterar dem. Det ökar ytter-
ligare sannolikheten för att ojämlik 
hälsa i världen kommer att öka – inte 
minska.  

”Food, Health & Sustainability”
Fredagen den 6 december, kl. 12.30

GUNHILD A. 
STORDALEN
Läkare, forskare 
och grundare av 
Greenudge.

ANMÄL DIG NU!

– Med mindre tallrikar och  
genom att placera mer  

grönsaker och vegetariska rätter i 
början av buffébordet minskar vi både 

mängden mat som slängs och köttkonsumtionen  
blir mindre, säger Gunhild A Stordalen.



Många länder har redan tagit hjälp av modern 
standardisering för att öka patientsäkerheten. Ett 
av de sjukhus i Sverige som planerar att arbeta med 
standardiserade processer för hög patientsäkerhet 
är Nya Karolinska Solna (NKS), som står klart 2017. 

Risken för felbehandling minskar om det finns standarder för 

att identifiera läkemedel, prover, sjukvårdsutrustning, instru-

ment och patienter. Streckkoder, och andra informationsbärare, 

kan snabbt och enkelt läsas av och automatiskt registreras i en 

patients journal, vilket gör det möjligt att säkerställa att patienten 

får rätt läkemedel, i rätt dos vid rätt tid och felaktiga produkter 

eller läkemedel kan spåras och tas ur hanteringen.

 Patientnära scanning är det uttryck som nu börjar användas i 

Sverige. Internationellt kallas det för bedside scanning, något 

som bland annat införts i länder som Nederländerna, Frankrike, 

USA, Schweiz och Storbritannien. Med hjälp av det arbetssät-

tet scannas information, från till exempel en streckkod, i det 

patientnära arbetet och informationen kan sedan användas för 

kvalitetssäkring och journalföring. Förutom att möjligheterna till 

identifiering och spårbarhet ökar, elimineras en mängd mänsk-

liga felkällor.

Färre skadas med patientnära scanning 
– Vid en genomgång av Lex Maria-fall på Karolinska Universi-

tetssjukhuset under 2011 uppskattades att elva av fallen, vilket 

motsvarar 15 procent, hade kunnat undvikas med patientnära 

scanning. Ett flertal av fallen handlade om förväxling av patienter, 

läkemedel eller annat vårdmaterial, berättar Elisabeth Ström som 

arbetar med servicetjänster och logistik vid Karolinska Universi-

tetssjukhuset. 

I Norrbottens läns landsting arbetar Mats Johansson, som är 

enhetschef för landstingets service- och stödverksamheter till 

vården. Han ser stora fördelar med att införa en gemensam glo-

bal standard för all verksamhet inom vården. 

– Det finns en mängd olika standarder inom vår verksamhet i 

dag: en för förbrukningsmaterial, en för medicinsk-teknisk utrust-

ning, en för datorer, en för hjälpmedel – och så vidare. Vi får inte 

några synergier och det når inte in i den patientnära vården.

Mats Johansson ser dock att kunskapen och intresset för att ta 

ett större grepp om standardiseringen växer även hos dem som 

arbetar i vården. 

Öka patientsäkerheten
med en gemensam standard

GS1-systemet effektiviserar och förenklar
GS1 är en global branschneutral standardiseringsorganisa-

tion som drivs utan vinstintresse. GS1-systemet möjliggör 

att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identi-

fieras och spåras. Data kan samlas in och överföras auto-

matiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters 

informationssystem. 

– Patientsäkerheten flyttar upp frågan och intresset ökar varje 

dag. När önskemålen kommer från vården ska vi vara beredda att 

kunna erbjuda en etablerad och väl utprovad standard. 

Mats Johansson hoppas också att öppnandet av Nya Karolin-

ska Solna ska innebära ett genombrott i Sverige för standardi-

sering inom vården. Mottot för det nya sjukhuset är ”patienten 

alltid först” och patientsäkerheten är central. Karolinska och ett 

antal landsting i Sverige har ställt sig bakom ett visionsdokument 

om hur arbetet kring standardisering inom vården ska drivas 

vidare med utgångspunkt från GS1-systemet. 

Genom att använda en global standard inom sjukvården kan 

tiotusentals liv räddas och kostnaderna minskas drastiskt. Det 

visar en rapport från McKinsey & Co som presenterades hösten 

2012. Om en global standard används genom hela leveransked-

jan inom sjukvården kan 22 000–43 000 liv räddas årligen. 

– Rapporten visar tydligt de fördelar som vi pekat på när vi 

arbetar för att införa GS1-systemets standarder inom sjukvården 

i Sverige. Det leder till bättre patientsäkerhet och effektiviserar 

verksamheten, och av rapporten framgår att alla i värdekedjan 

vinner på det, säger Tomas Wennebo, ansvarig på GS1 Sweden 

för hälso- och sjukvårdssektorn.

Bilden är en idébild från Nya Karolinska Solna där patientsäkerheten 
ska bli central och genomsyrar alla led. 
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På jakt efter nya  
 behandlingar

PATIENTNÄRA FORSKNING

Dermatolog  
Mohammad Alimohammadi

Medlems-
PORTRÄTT

Mohammad Alimohammadi jagar nya samband som kan 
ge hans hudpatienter bättre diagnoser och behandlingar. 

Text Sofia Hillborg Foto Johan Alp



ohammad Alimo-
hammadi är i slut-
fasen av sin specia-
listutbildning inom 

dermatologi, forskare på deltid och 
har extrauppdrag som medicinsk 
rådgivare. Med sig i bagaget har han 
bland annat en publikation i New 
England Journal of Medicine. Ändå 
är han bara 35 år. 

Varför väljer man att bli  
forskande läkare?

– För att se oväntade samband som 
leder utvecklingen framåt. Det vore 
roligt att ta fram någon ny behandling, 
eller medicin, något som kommer till 
nytta. Det finns så många sjukdomar 
som man ännu inte förstår. 

Mohammads familj kom till Sverige 
från Iran när han var tolv år. Pappan 
var, liksom ganska många andra ira-
nier som kom till Sverige under den 
här perioden, utbildad läkare, men 
satte aldrig någon press på sonen när 
det gällde karriärval. 

– I alla fall inget som jag märkte. 
Ett starkare skäl var kanske att min 
mamma fick diagnosen lymfom. Jag 
fick klart för mig att livet kan vara 
bräckligt. Att se läkarnas engagemang  
för att hjälpa min mamma var nog en 
inspiration till att jag själv sökte mig 
till det medicinska fältet med för-
hoppningen att kunna hjälpa andra.

Mamman överlevde och efter 
gymnasiet sökte Mohammad till 
läkar utbildningen. Efter forskar-
utbildning och jobb inom olika 
specialistområden, hamnade han så 
småningom på en ST-tjänst på Aka-
demiska sjukhusets hudklinik. För 
den som gillar patientnära forskning 
är hud idealiskt. Det är lätt att se 
symtomen, förhållandevis okompli-
cerat att ta prover och ändå är många 

M

sjukdomar fortfarande förvånansvärt 
outforskade. 

– Under min forskarutbildning ar-
betade jag med en ovanlig sjukdom 
vid namnet Autoimmunt Polyendo-
krint Syndrom typ 1, APS-1. Perso-
ner med APS-1 drabbas av immun-
angrepp på flera olika organ och vi 
använde sjukdomen som modell för 
att förstå autoimmuna sjukdomar.  
På det sättet lyckades vi exempelvis 
reda ut mekanismen bakom immun-
angrepp på bisköldkörtlar och i lungor. 

Nyligen publicerades en artikel i 
Science Translational Medicine, där 
Mohammad har medverkat, som 
beskriver den autoimmuna mekanis-

men bakom interstitiell lungfibros. 
– När man förstår orsakerna till 

symtomen blir det lättare att sätta in 
rätt sorts behandling. Mitt mål är att 
använda samma molekylärbiologiska 
metoder för att förstå betydligt van-
ligare sjukdomar. Vi bygger just nu 
upp en unik biobank på Akademiska 
sjukhuset med material från patienter 
med olika idiopatiska hudsjukdomar. 
Det är inte helt lätt att kombinera  
läkaryrket och forskningen, men jag 
tror det finns stora samhällsvinster 
med att läkare också forskar.

En vanlig, men plågsam, hud åkomma 
som hudläkare ofta stöter på är 
hidradeniter, som yttrar sig i form 
av bölder i armhålor och ljumskar. 
2 procent av befolkningen drabbas, 
men man pratar inte så mycket om 
det. Här kan Mohammad och hans 
forskargrupp vara något på spåren.

– Vi har hittat preliminärdata som 
pekar på att sjukdomen kan vara 
auto immun. Det skulle kunna öppna 
möjligheter för alternativa behand-
lingar av denna sjukdom. 

–– Jag disputerade för fyra år sedan, men det har hänt mycket bara på den tiden. Halveringstiden på
nya rön inom medicin är kort och i dag har man exempelvis kanske 20 gånger mer genetik data än för 
fyra år sedan. Fortbildningen behövs och det är anledningen till att jag är med i SLS sedan studietiden. fyra år sedan. Fortbildningen behövs och det är anledningen till att jag är med i SLS sedan studietiden.
SLS ger en möjlighet till fortbildning och möten som inte direkt rör den vardagliga produktionen. 

KORTA FAKTA
Namn: 
Mohammed 
Alimohammadi
Ålder: 35 år.
Familj: Gift,  
ett barn.
Talar: Svenska, 
engelska, tyska, 
persiska.
Karriär: Läkar-
utbildning och 
forskarutbild-
ning vid Uppsala 
universitet. AT 
och ST på Akade-
miska sjukhuset. 
Uppdrag som 
medicinsk rådgi-
vare på Galderma.
På nattygsbor-
det: En hög medi-
cinska tidskrifter 
och boken The 
emperor of all 
maladies: A bio-
graphy of cancer.
Fritid: Nej, inte 
så mycket, men 
jag tar gärna en 
joggingtur, umgås 
med familjen eller 
ser en bra film.
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Därför är jag med i SLS  
Mohammad Almohammadi om medlemskapet
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Hur trivs du vid Harvard Medical School?
– Som fisken i vattnet. Harvard är epicentrum 

av medicinsk forskning i världen. Man träffar 
dagligen otroligt inspirerande forskare och stu-
denter, och knyter väldigt spännande kontakter. 
Att få arbeta på Harvard öppnar många dörrar, 
och det är ofta ett plus att ha en lite annorlunda 
bakgrund, som att jag pluggar i Sverige.

– Forskningen kretsar kring hur man bäst kan 
förbättra kirurgisk vård i låg- och medelinkomstlän-
der, så jag planerar också ett par fältresor under 
året. Vid sidan av forskningen vill jag hinna med 
att träna kirurgisk teknik så ofta som möjligt.

Hur fastnade du för global kirurgi?
– Global kirurgi är en naturlig följd av mitt 

stora intresse av kirurgi och global hälsa. Båda 
mina föräldrar är läkare. Jag ville helst inte bli 
doktor först, men eftersom jag var intresserad 
av att arbeta med internationella frågor tänkte 
jag att det vore passande att ha en medicinsk 
bakgrund. Att jag valde kirurgin var väl en mild 
form av föräldrauppror ... 

Vad ska du göra när du är färdig i Boston?
– Färdig blir man väl aldrig med forskning, 

men till sommaren åker jag till Genève för att 
arbeta på WHO:s Emergency and Essential 
Surgical Care-kontor i ett par månader innan 
terminsstart.

Något råd till andra läkarstudenter  
som funderar på att åka utomlands?

– Gör det! Det här har gett mig ovärderliga 
erfarenheter. När jag kontaktade Harvard fick jag 
svar inom en halvtimme, sedan sökte 
jag stipendium för att kunna finansiera 
resan. Svenska Läkaresällskapet 
gav mig ett generöst bidrag för den 
ofinansierade tjänsten. Utan det hade 
det nog inte gått att genomföra.

STIPENDIEANSÖKNINGAR  
för 2014 ska vara inne senast  
den 1 februari. Mer info  
www.sls.se eller Monica Windén, 
monica.winden@sls.se,  
tel. 08-440 88 66.

STIPENDIATEN
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I vardagen är det oftast inte svårt 

sjuka patienter som Mohammed mö-
ter på hudkliniken. Men huden är så 
pass viktig för människors självupp-
fattning att många patienter kan lida 
mycket ändå.  

– Även om tillståndet kan ses som 
banalt kan behandlingen betyda 
mycket för den personens självför-
troende, sociala umgänge, möjlig-
het till utbildningar och jobb. Det 
är tillfredsställande att engagera sig i 
patienterna, men tyvärr är det också 
så att sjukvårdens ekonomiska situa-
tion framtvingar prioriteringar som 
begränsar möjligheten att tänka fritt. 
Man kan känna en viss frustration 
när man vet att tio minuter extra på 
en patient skulle ge så mycket bättre 
kvalitet på diagnos och behandling. 

Förutom patientarbetet och forsk-
ningen har Mohammad också gjort 
insatser som medicinsk expert för 
Galderma, ett av världens största 
hudläkemedelsföretag.  

– I samband med Galdermas eta-
blering i Uppsala fick jag chansen att 

få en inblick i läkemedelsindustrin. 
Som har framgått av denna be-

skrivning kan man undra om Mo-
hammad Alimohammadi har någon 
fritid över huvud taget. 

– Nej, det har väl inte blivit så 
mycket fritid de senaste åren. Men 
när jag har skickat in min specialist-
ansökan har jag uppnått ett mål och 
då kanske jag skulle kunna avsätta 
halva tiden till forskning. Som klini-
ker finns det inte mycket tid att läsa 
artiklar eller fördjupa sig på vardagar. 
Det är sådant man gör på kvällar. 

Han ställer sig tveksam till att 
svenska läkare helt lämnas åt sitt eget 
gottfinnande när det gäller fortbild-
ning.

– Ansvaret är överlämnat på enskil-
da läkare och vi har egentligen inga 
krav på fortbildning, vilket är mycket 
märkligt i ett internationellt perspek-
tiv – i andra länder har man helt an-
dra krav på fortbildning. Därför är det 
ovärderligt med specialistföreningar 
som gör det möjligt att möta kollegor 
och utväxla erfarenheter. 

Hallå där ...

Hampus Holmer, 23, har fått stipendium 
ur SLS forskningsfonder och har hunnit 
vara i Boston ett par månader. Efter att 
ha läst halva läkarprogrammet vid Lunds 
universitet tog han möjligheten att arbe-
ta som Research Associate under ett års 
tid på Harvard Medical School, där han 
forskar inom kirurgi i utvecklingsländer.

Mohammad Alimohammadi 
delar sin tid mellan patienterna 

och forskningen. Någon fritid 
blir det knappast. Möjligen en 

joggingrunda ibland. 
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Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 

#Levnadsvanedagen 2014 
4 februari kl 9–15.30 

Från vision till verkstad

Hur arbetar vi rent praktiskt med levnadsvanor i vården?  
Kom och diskutera med de främsta experterna och lär dig något nytt! 

UR PROGRAMMET

Martin Ingvar / Hjärnan och levnadsvanorna
Mai-Lis Hellénius / Kostråd och modedieter
Ingrid Larsson / Nya nordiska näringsrekommendationer
Astri Brandell Eklund med flera / Samtalet om levnadsvanor 
Cecilia Björkelund & Maria Waller / Hälsolyftet lyfter Göteborg
Yvonne Lowert / Så förbättrar vi psykiskt sjukas hälsa 
Björn Hallström / 600 FaR-recept varje år på vårdcentralen 
Carin Molin / Skåne: föredöme för rökfri operation
Elin Ekblom Bak / Stillasittande, den nya hälsofaran
Preben Bendtsen / Hälsodialog i datorn
Mattias Damberg / Livsstilsmottagningen Citypraktiken

ANMÄLAN  
Senast 29/1 2014
till malin.bokstam@sls.se
Kostnadsfritt för  
medlemmar i SLS. 
Övriga betalar 750 kr. 
Begränsat antal platser! 
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tt fortbildning är en nöd-
vändighet för specia-

listläkare under hela 
karriären, och inte en 

valmöjlighet som 
enbart hänger på ambitionsnivån 
hos den enskilde eller arbetsgivaren, 
det är en gemensam utgångspunkt 
för diskussionen. Det handlar om 
patientsäkerhet.

– Varje yrkesgrupp måste konti-
nuerligt tillägna sig ny kunskap. Det 
ligger i verksamhetschefens ansvar 
att veta att personalen har den kom-
petens som behövs. Sedan kan det 
inte bara vara en arbetsgivarfråga, 
utan en fråga för både arbetstagaren 
och chefen, säger Hans Karlsson, 
chef för avdelningen för Vård och 
Omsorg på SKL. 

Men låt oss ta allt från början:
– Först och främst ska vi slå fast att 

man ska ha den dokumenterade kom-
petens som krävs för att kunna bli 

specialist. En nybliven urologspecialist 
i Kiruna ska kunna samma sak som 
en nybliven urologspecialist i Malmö. 
Därefter börjar fortbildningsfasen, och 
det är då det är lite mer komplicerat, 
säger Stefan Lindgren, från årsskiftet 
vice ordförande i Svenska Läkaresäll-
skapet och president i World Federa-
tion for Medical Education.

– Fortbildning är inte bara ett pro-
blem i Sverige, utan över hela värl-
den, berättar Stefan Lindgren. Till 
skillnad från den grundläggande 
läkarutbildningen och specialise-
ringstjänstgöringen, som har struk-
tur med målbeskrivning, handledare 
och studierektorer, sköts fortbildning 
ofta lite ad hoc. 

– Fortbildning är betydligt mer 
komplicerat. De flesta som blir speci-
alister, oavsett område, kommer i da-
gens läge sällan att upprätthålla hela 
spännvidden av sitt specialistområde. 
Därför måste fortbildningen utgå 

från de behov som gäller den enskil-
da specialisten och den aktuella verk-
samheten, säger Stefan Lindgren. 

Anders W Jonsson är ordförande 
i riksdagens socialutskott och barn-
läkare i Gävle. Han lyfter fram reviso-
rerna som exempel på en yrkesgrupp 
som vart femte år behöver visa att de är 
verksamma för att få behålla sin licens.

– Som läkare har vi ett ansvar att 
driva de här frågorna. Det är märk-
ligt om det ställs högre krav på dem 
som sköter bokföringen än dem som 
hanterar liv och död. Vi borde fun-
dera på hur vi säkerställer att all le-
gitimerad personal är kompetent att 
utföra yrket även efter att legitima-
tionen delats ut.

Han varnar för att effektivisering-
en av sjukvården och de ökade kra-
ven på produktivitet kan leda till att 
utrymmet för fortbildning minskar.

– Jag hoppas på en frivillig lösning, 
där arbetsgivarna själva, möjligtvis 

Fortbildning  
en fråga om patientsäkerhet
Det är ett rimligt antagande att specialistläkare behöver fortbildas 
kontinuerligt för att vi ska få en evidensbaserad medicinsk vård 
som håller hög kvalitet. Men hur ska fortbildning genomföras, vad 
ska den innehålla och vem kan säkerställa kvaliteten på den? 

Text Tove Smeds Illustration David Marklund

A

Säkrare vård
med rätt kompetens

SPECIALISTLÄKAREN FORTBILDNING
Analys

Vad tycker du? 
Hur ska man 
säkra kvaliteten 
på fortbildning? 
Vad är dina 
erfarenheter av 
fortbildning efter 
specialistkompe-
tens? Hör av dig!

Mejla till oss 
på slsaktuellt@
inpress.com

MEJLA 
OSS! 
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tillsammans med landstingen, ställer 
krav på personalen att de fortbildas, 
säger Anders W Jonsson.

– Vi behöver höja den högsta lägs-
tanivån på kompetensen, så att den 
inte svajar. Det behövs en struktu-
rerad och kontrollerad fortbildning 
hela ens yrkesverksamma liv. Det ska 
gå att se var varje individuell läkare 
och specialistläkare befinner sig, och 
vad som behöver kompletteras, säger 
Peter Friberg, ordförande i Svenska 
Läkaresällskapet. 

– Fortbildning är något som profes-
sionen själv kan styra upp. De olika 
sektionerna hos Svenska Läkaresäll-
skapet kan skapa verktyg och riktlinjer 
för detta, och definiera vad man ska 
kunna. Svenska Läkaresällskapet kan 
fungera som en garant för att struktu-
ren fungerar. Peter Friberg föreslår att 
man involverar universiteten:

– De har gedigen erfarenhet av 
hur man bedömer kunskap och kan 
säkerställa en bra kunskapsnivå. 

Stefan Lindgren menar att fort-
bildning av den specialistkompeten-
te läkaren alltid måste utgå från ett 
upplevt behov i den verksamhet man 
är engagerad i. Han skulle gärna se 
att man försökte hitta ett system som 
inte i första hand handlade om recer-
tifiering och prövning, utan ett sys-
tem som säkrar att läkarna utvecklas 
i sin kompetens.

– Ansvaret för att man har den 
kompetens som samhället och pa-
tienterna förutsätter ligger hos den 
enskilda läkaren. Det är inte för-
handlingsbart. Däremot måste ar-
betsgivaren vara med och definiera 
de behov som finns, så att man inte 
bara söker fortbildning inom sitt fa-
voritområde. 

Men vad ingår då i begreppet 
fortbildning?

– Varenda sak man gör är egent-
ligen en utbildningsmöjlighet. Kol-
legial reflektion och diskussion, litte-
raturstudier, externa kurser och din 
egen forskning är typiska fortbild-
ningsmoment. Det är mer än bara 
extern undervisning, menar Stefan 
Lindgren.

Just reflektion med kollegor, och 
särskilt seniora läkare, ska inte un-
derskattas. Samtidigt behöver även 

de mest erfarna läkarna fortbildning 
för att inte tappa kompetens. 

– Det kan vara en utmaning för dem 
som arbetar på en ensammottagning. 
Men sådana mottagningar är något 
vi försöker arbeta oss ifrån. De byg-
ger på att man en gång för alla är fär-
digutbildad. Men forskningen visar 
att så fort du slutar utbilda dig sjun-
ker kvaliteten på arbetet du utför. 

Finns det något sätt man kan 
se till att fortbildning verkligen 
fungerar?

– Det är två saker man måste göra. 
Det första är att titta på hur arbets-
miljön är organiserad, hur attity-
derna till fortbildning är och om det 
sätts av resurser? Sedan behöver man 
skapa ett system av portföljer där lä-
karna dokumenterar alla aktiviteter 
de deltar i som man kan inrymma 
inom ramen för fortbildning, säger 
Stefan Lindgren.

Norge har ett system som liknar 
det. Läkarna samlar poäng på olika 
fortbildningsaktiviteter; en extern 
kurs ger ett visst antal poäng och 
gör man andra saker får man andra 
poäng. Varje år ska läkaren fylla 
portföljen med ett visst antal fort-
bildningspoäng, och man ska plocka 
från hela smörgåsbordet av fortbild-
ningsmöjligheter. 

– Jag tycker att den idén är till-
talande. Vart femte år ska läkarna i 

”SLS kan  
fungera som 
en garant för 
att strukturen 
på fortbildning 
fungerar.”

VEMS ÄR 
ANSVARET? 
Enligt 
Socialstyrelsen 
ska ledningssys-
temet för varje 
sjukvårdande 
verksamhet se 
till att det finns 
rutiner för att 
personalen har 
den kompetens 
som krävs 
för att de ska 
kunna utföra 
sina arbetsupp-
gifter. Det ska 
finnas planer 
för personalens 
kompetensut-
veckling. Men 
det ska utgå från 
verksamhetens 
behov (SOSFS 
2005:12).

Peter Friberg



Norge recertifieras, vilket innebär 
en skillnad även i ersättning. Även 
om SFAM har uttalat sig för en re-
certifiering i Sverige, så driver vi inte 
frågan aktivt. Däremot tittar vi just 
nu på möjligheten till en frivillig 
strukturerad fortbildning i form av 
en fortbildningsmodul, säger Karin 
Träff Nordström, ordförande i 
Svensk Förening för Allmänmedicin, 
SFAM, och divisionschef för bland 
annat primärvården inom Skånes 
Universitetssjukvård. Hon menar att 
fortbildning är ett område som måste 
stärkas, och kommer att se till att det  
2014 finns en särskild fortbildnings-
budget på alla de 36 vårdcentraler 
som ingår i hennes ansvarsområde.

En viktig fråga är hur man säker-
ställer kvaliteten på fortbildningen, 
så att den möter de behov som verk-
samheten har, menar Hans Karlsson.

– I dag finns egentligen inte nå-
gon funktion som säkerställer kvali-
teten, det är ingen som har tagit det 
ansvaret. Kanske att Socialstyrelsen 
i samråd med SKL och Svenska Lä-
karesällskapet skulle kunna hitta en 
modell för detta.  

Ett sätt att höja statusen för fortbild-
ning och forskning är att se dem som 
produktionsmått inom sjukvård, me-
nar Stefan Lindgren. Det skulle gagna 
arbetsplatser med chefer som är intres-
serade av produktionsmåtten.  

Ordförande  
i utbildnings-
delegationen  
och från och  
med 2014  
vice ord förande  
i Svenska  
Läkaresällskapet.

STEFAN  
LINDGREN

På väg mot  
recertifiering?
Diskussion om framtiden pågår.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

samband med att man talar om fortbildning kommer 
ofta frågan upp om recertifiering, det vill säga den for-
mella hanteringen av huruvida man ska få fortsätta att 
kalla sig specialistläkare eller ej.

– Om man i de länder som har recertifieringskrav 
inte klarar prövningen, får man inte fortsätta arbeta som specia-
list. Och en formell prövning kan göras av myndighet eller av 
professionell organisation, det finns det olika modeller för, för-
klarar Stefan Lindgren, från och med årsskiftet vice ordförande 
i Svenska Läkaresällskapet och president i World Federation for 
Medical Education. 

Hans Karlsson, chef för avdelningen för Vård och Omsorg på 
SKL, kan tänka sig en diskussion om recertifiering, men betonar 
att arbetstagaren och arbetsgivarna måste vara ense om vad en 
sådan skulle innebära och vem som ska ansvara för det:

– Jag kan se att det skulle kunna var ett stöd för både med-
arbetaren och chefen. Att ha en tidpunkt för när man behöver 
recertifieras kan vara en fördel. Men det krävs en normerande 
myndighet som lägger ribban.

Peter Friberg, ordförande för Svenska Läkaresällskapet, tycker 
inte att frågan om recertifiering är känslig:

– Det är lite märkligt att det bränner till när man talar om re-
certifiering. Om man till exempel kallar sig ögonspecialist är det 
ju viktigt att känna till både främre och bakre delen av ögat, inte 
enbart sin speciella nisch. Beroende av vilka specialiteter man 
talar om, kan de olika sektionerna inom SLS vara med och ge 
verktyg för vad man ska kunna, och hur det kan dokumenteras 
och fungera som en garant.

Karin Träff Nordström, ordförande i Svensk Förening för All-
mänmedicin, SFAM, och divisionschef för bland annat primär-
vården inom Skånes Universitetssjukvård: 

– Sverige är relativt ensamt om att vara skeptisk till recertifiering. 
Men jag tror att vi måste börja med att utveckla systemet, så att när 
vi har en frivillig modell som känns rimlig för både medarbetare 
och arbetsgivare, kan vi fundera på att göra det obligatoriskt.

Men det finns en del frågor att lösa. I Norge ställs exempelvis 
krav på klinisk tjänstgöring för att man ska få recertifieras:

– Skulle vi ha samma system här skulle jag bli av med min  
specialistkompetens. Så hur man hanterar dessa frågor kan få stora 
konsekvenser. Vad händer med dem som forskar heltid några år, de 
som föder ett par barn på raken? Kanske kan man ha en specialist-
kompetens vilande och återta den efter att först ha fått fräscha upp sin 
kunskap under några månaders tid, säger Karin Träff Nordström. 

I

Säkrare vård
med rätt kompetens

SPECIALISTLÄKAREN FORTBILDNING
Analys
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Äldre kollegor kan vara både till 
hjälp och stöd, men också – ibland helt 
omedvetet – lägga en del krokben i 
tillvaron.

– De flesta försöker lämna plats så 
att vi leder tillsammans, de kommer 
med tips och råd. En del låter en leda 
ganska fritt i dennes frånvaro, men tar 
över när de är på plats. Ibland ändrar 
de då dina beslut, även om det inte 
alltid är medvetet, och då tappar du lite 
av ditt förtroende hos patienten eller 
övrig personal.

Men att försöka låtsas att man är mer 
erfaren än man verkligen är, är sällan 
en bra idé, enligt Malin Wemminger. Det 
är i stället andra egenskaper man bör 
jobba på för att bli en bra ledare.

Vad var svårast med att vara ung  
och grön på kliniken, och ändå  
förväntas inta en ledarroll?

– Min första erfarenhet som läkar-
vikarie var som narkosunderläkare 
på ett litet sjukhus. Jag insåg att jag 
i realiteten kunde mycket mindre än 
narkossköterskorna, men att jag var 
ansvarig för och kunde ordinera sa-
ker de inte hade formell kompetens 
för. För patientens bästa måste man 
undvika att detta blir en maktkamp 
och i stället hjälpas åt.

 
Så här flera år senare – vad är 
dina råd till de unga läkare som 
nu är i samma sits?

– Var öppen: tala om för de andra 
aktörerna (sjuksköterskor, underskö-
terskor, sjukgymnaster, logopeder, 
arbetsterapeuter, BMA etc) vad du 
kan och vad du vet att de är experter 
på! Lyssna! Se arbetet som ett team-
arbete där olika kompetenser bidrar. 
Låt dig aldrig lockas in i genmälen 
om någon antyder att det är märkligt 
att du ska bestämma och har högre 
lön, trots att du är oerfaren. Det 
är ledarskap, precis som i scout-
patruller eller i studentföreningar!

 
Hur kan arbetsplatsen stötta 
yngre läkare? 

– Vid en rond kan man be en kol-
lega eller erfaren sjuksköterska vara 
observatör och hjälpa en att efteråt 
se vad som fungerade bra och vad 
som kan utvecklas. Inte bara upp-
muntra, utan vara en ”kritisk vän”.  
Man lär sig mycket på att förstå 
bättre hur man själv reagerar och  
vad man signalerar till omgivningen. 
Vi kan alla utvecklas, hela tiden.

Att vara ung och nyutbildad läkare, och samtidigt axla en  
ledarroll i det dagliga arbetet på en avdelning, är inte det lättaste. 

– För att leda krävs respekt och den 
måste man förtjäna från grunden på 
varje nytt ställe eftersom man är ung 
och ny, säger Malin Wemminger, under-
läkare, 1,5 år efter examen. 

Det svåraste är att man som ung 
läkare ofta saknar den erfarenhet som 
ger automatisk tyngd åt ledarrollen och 
den kunskap om rutiner som behövs, 
säger hon. 

– Att sätta gränser kan till exempel 
vara väldigt svårt när man är ny. Det 
absolut svåraste är att försöka leda nå-
gon som inte ser dig som ledare och att 
leda när man inte är överens med över-
läkaren om handläggningen. Dessutom 
byts ofta både teammedlemmar och 
överläkare ut, och det kan vara svårt att 
veta vilka ramar man kan arbeta inom.

14

Yrkesrollen 
på kliniken

UNG OCH LEDARE I SJUKVÅRDENFÖRENINGEN

Hallå där ...

Kandidat-

BMJ:s Talk medicine är en samling podcasts från BMJ och 
dess specialisttidskrifter som berör ett brett fält av ämnen, 
från barnsjukdomar till neurokirurgi. Dessutom intervjuer 
med ledande forskare och kliniker.

SMART EM av David H. Newman och Ashley Shreves, båda 

NÅGOT ATT LYSSNA PÅ I HÖST:

”MAN MÅSTE  
FÖRTJÄNA RESPEKT”

”Att försöka låtsas att man är mer erfaren än man är, är sällan en bra idé.”

Text Ida Sundberg Foto Folio/Maskot

MARGARETA  
TROEIN TÖLLBORN

Lyssna  
dig till mer 

insikt och  
kunskap.  
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MALIN  
WEMMINGER 
TIPSAR:
Försök inte utge 
dig för att kunna 
mer än du kan. 
Och kom ihåg  
att det även har 
sina fördelar att 
vara yngst på 
kliniken. ”Det 
finns ofta stor 
acceptans för  
att man är ny 
och det är ok  
att fråga”,  
säger hon.
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Margareta 
Troein Töllborn: 

1. Var öppen. 
Tala om för de 
andra i teamet 
att du vet vad de 
är experter på.
2. Lyssna.
Be erfarna kol-
legor observera 
vid en rond så 
att du får reda 
på vad som  
fungerar bra  
och inte.  
3. Håll tyst. 
Låt dig inte 
lockas in i 
meningslösa 
diskussioner. 

3 RÅD 
TILL UNGA 
LÄKARE

 Om man inte  
känner stöd från sin 
överläkare kan det 

bli väldigt svårt.

”
Malin Wemminger ”

akutläkare, driver smartem.org vars podcast dedikerats till akut-
medicinsk EBM. Podcasten blandar genomgång av den vetenskap-
liga evidensen inom en frågeställning, anekdoter och mycket humor. 

Detta är blott två i en djungel av intressanta medicinska podcasts 
att ta till när läslusten sinar i höstmörkret.  
Joel Johansson, Lokalordförande Linköping
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Professionen 
måste agera

om läkare har vi i kraft av gedigen naturveten-
skaplig utbildning och ett humanistiskt förhåll-
ningssätt förmåga att se patientens behov och 
föreslå hur de kan tillgodoses. Det är vår skyldig-

het att utifrån detta definiera vår uppgift och ur det följer vårt 
behov av utbildning. Det är problematiskt att låta arbetsgivaren 
få för stort inflytande över utbildning och fortbildning efter-
som arbetsgivarens agenda inte nödvändigtvis sammanfaller 
med professionens. Arbetsgivarens kravställning riskerar att 
specificeras utifrån ekonomiska ramar när det i själva verket är 
vetenskaplig utveckling och patientens behov som ska ligga till 
grund för fortbildningsbehovet. Professionen ska själv ställa 
kraven på omfattning och innehåll i utbildning, och arbets-
givaren verka för att dessa kan uppnås. Läkarens egen driv-
kraft att ge bättre vård är starkare än yttre incitament, men 
ska den utnyttjas måste den få utrymme. Alternativet är att  
vi reduceras till tjänstemän satta att utföra det andra beslutar. 

 Jag tror det är viktigt att professionen (och här menar jag 
Svenska Läkaresällskapet) är proaktiv och tydligt tar initia-
tivet i den här frågan, så att vi inte ställs inför ett fullbordat 
faktum där vi får spela andrafiol. Det finns inte någon bättre 
hemvist för dessa frågor än SLS som läkarkårens vetenskapliga 
och politiskt obundna organisation.

 
När det kommer till specialistutbildningen är denna visser-
ligen relativt strukturerad, men någon övergripande kun-
skapskontroll som är obligatorisk för alla ST-läkare inom 
en specialitet har vi inte. Nuvarande system med Social-
styrelsens granskning av intyg från kurser, handledare och 
arbetsgivare lämnar mycket utrymme för godtycke. Det är 
inte tillfredsställande. Jag vill mena att vi inte har någon 
specialistexamen värd namnet. Må vara att en del enskilda 
specialiteter har gått före och ordnar egna, dock icke obli-
gatoriska kunskapskontroller (som inte ligger till grund för 
specialist examen!), men vi behöver en nationell struktur 
där professionen, genom SLS sektioner, specificerar vad en 
specialistexamen inom respektive specialitet ska omfatta 
och hur det ska examineras. SLS kan sedan skänka legiti-
mitet åt sektionernas krav och kontroll av måluppfyllnad 
samt bistå med eventuell kravspecificering och kontroll av 
generella kompetensområden, som etik och ledarskap. Inte 
minst skulle det förenkla för utländskt utbildade läkare 
som kommer till Sverige ifall ett sådant system inrättades.  

Karl Sallin, ST-läkare på  

Astrid Lindgrens Barnsjukhus  

och ledamot i Etik delegationen  

på SLS samt i nämnden.

ST-läkare
tycker till!

PROFESSIONEN FORTBILDNING
Debatt

Student på  KI, Lund eller 
Uppsala? 

Sök medel ur Hennerlöfska fonden senast 15/1. Mer  info: eva.kenne@sls.se,  08-440 88 87,  
www.sls.se
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– Ödmjukhet, att vara tydlig och att 
försöka förklara hur man tänker och 
varför man gör som man gör. Då uppen-
barar sig ofta missförstånd som annars 
kan leda till att teamet inte strävar åt 
samma håll och man kan bemöta de  
funderingar som finns hos övrig personal. 
Och lyssna på och ha respekt för alla 
personalgrupper – då blir du en i teamet. 

Ibland kan ledarrollen vara tung att 
bära. Då är Malins tips att inte försöka 
vara duktig, utan istället söka råd från 
kollegor. 

– Oftast händer det i svåra situa-
tioner där man måste avvika mycket 
från den normala handläggningen. Då 
brukar jag fråga mina kollegor om råd 
eller be min överläkare att ta över och 
det brukar gå bra. Om man inte kän-
ner stöd från sin överläkare kan det bli 
väldigt svårt.

Men att vara yngst på kliniken kan 
också ha sina fördelar. 

– Det finns ofta en stor acceptans 
för att man är ny och det är ok att 
fråga! Inlärningskurvan är mycket brant 
även vad gäller ledarskap och man får 
kanske mer uppskattning när man gör 
något bra än om man hade arbetat 
längre.

S

Forts. från sid. 13
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Vårdskador 
Patientsäkerhetsdagen

DAGS FÖR NOLLVISIONHUS
Vårt

Öppenhet efterlyses

rots att flera personer 
vid sjukhuset i Stafford 
påta lade problemen 
age rade inte sjukhusled-

ningen för att rätta till missförhål-
landena. I februari i år publicerades 
Francisrapporten på över 1 800 sidor 
och med 290 rekommendationer på 
förbättringar, inte bara för sjukhuset 
i Stafford, utan för hela det statliga 
engelska sjukvårdssystemet. Efter 
skandalen har det höjts röster om att 
det ska bli möjligt att åtala vårdper-
sonal som inte är öppna och ärliga 
om misstag som begås.

– Francisrapporten belyste det fel-
aktiga fokus som präglade beslut som 
fattades på sjukhuset. Ledningen in-
riktade sig på affärsmässiga aspekter 
snarare än på patientens bästa. De 
nationella tillgänglighetsmålen och 
att komma i ekonomisk balans var 
viktigare, säger Hans Rutberg, ord-
förande i SLS kommitté för säker 
vård och professor i utvärdering vid 
Linköpings universitet. 

Berättelserna om vanvården är 
skrämmande. Trycksår, smutsiga 
sängkläder och bedrövliga toaletter, 
patienter som tömde blomstervaser 

för att få dricksvatten, matbrickor 
som ställts fram till förlamade eller 
gravt dementa patienter utan att kon-
trollera att patienten fick i sig mat. 

Utredningen ger också de ständi-
ga omorganisationerna inom vården 
en del av skulden. De leder till vad 
man kallar ”an organisation without 
a memory”. Ledningen bejakade 
och fäste större avseende vid positiv 
information än negativ, och det var 
brist på öppenhet och kritisk analys 
från ledningens sida.

Ett annat problem var att många frå-
gor hamnade mellan olika tillsyns-
myndigheter.

”Det som skedde  
i England kan  
mycket väl ske 
här. Ett stort  
problem i Stafford 
var alla omorgani-
seringar. När det  
sitter en ny grupp 
i ledningen som 
inte vet vad som 
hände för två år 
sedan, förlorar 
man energi,  
pengar, kunskap 
och minne.”

HANS RUTBERG
Ordförande i  
SLS kommitté 
för säker vård

Hans Rutberg menar att det är  
viktigt att man har en kultur där 
man kan påtala fel utan risk för re-
pressalier. 

– Och om en patient skadas i vår-
den ska man be om ursäkt, förklara 
vad som har hänt och informera om 
vad vi gör för att det inte ska ske igen.

– Vi ska inte agera som om skan-
dalen är unik för England, säger Pelle 
Gustafson, chefläkare på Patientför-
säkringen LÖF.

– Vi har lyxen att kunna agera på 
förhand om vi förstår att det kan hän-
da här. Vi har ju redan sett mobiltele-
fonbilder från äldreboenden, och finns 
det bara en sådan bild har vi problem. 

Han skulle vilja se en verklig noll-
vision för patientsäkerheten.

– Det finns inget övergripande 
mål i dag i Sverige när det gäller pa-
tientsäkerhet.

– Trafiksäkerhetsvisionen där-
emot är imponerande. Grunden 
är påståendet: ”Det är inte ok att 
människor dör eller skadas i svensk 
trafik”. Och på det påståendet satsar 
vi pengar, stiftar lagar, besiktigar 
bilar etcetera. Det skapar en tyd-
lig ansvarsfördelning och inne-
bär att de olika regionerna inte 
själva kan bestämma hur man 
ska köra i just deras region. 
På samma sätt bör patient-
säkerheten vara en verklig 
noll vision. 

Den 27 september i år samlades 80 personer på SLS för den patientsäkerhetsdag som Kommittén för säker vård arrangerade.

Skrämmande vittnesmål.  
Över dödligheten på Staffordsjukhuset 
låg på mellan 400 och 1 200 patienter. 
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Sjukhusskandalen i England (2005–2008), som 
ledde till stort lidande och onödiga dödsfall, var 
utgångspunkten på Patientsäkerhetsdagen. 
Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus
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S T O C K H O L M  –  U P P S A L A  –  VÄ S T E R Å S  –  M A L M Ö  Kvalitets- och miljöcertifi erad verksamhet (ISO 9001 och ISO14001)

Dialog med radiolog
I den dagliga kontakten mellan våra radiologer och 

remittenter har vi fått önskemål om e-remiss. Därför 

erbjuder vi, i samarbete med InfoSolutions, möjlig-

heten att skicka e-remisser via LabPortalen. Det är 

en webbaserad tjänst för elektroniska remisser och 

svar som sparar tid jämfört med traditionell remiss-

hantering på papper.  

Vi för även en dialog med våra remittenter 

genom regelbundna enkäter. I den senaste, 

våren 2013, fi ck vi åter det glädjande slut-

omdömet: ”fortsatt bäst i klassen”. Tack för förtroendet 

att remittera till oss! Se www.medicinskrontgen.se

Läkemedelsboken 2014
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PLATS
Mötes- Medicinska

riksstämman

PROGRAM 2013

Foto: White

skäl att gå på 
Riksstämman
Sveriges största tvärdisciplinära 
mötesplats för läkares fortbildning 
ger det viktiga helhetsperspektiv 
som alla läkare behöver ha – för 
patientens bästa.
Unikt vetenskapligt program
Välj mellan 150 programpunkter 
under två dagar.
Vi erbjuder deltagarcertifikat 
= en investering i din egen framtid 
(nytt för i år).
Du som deltagare påverkar
framtidens hälso- och sjukvård
genom att bidra med insikter och
kunskap till diskussionerna.
Du kan lära av internationella
och svenska gästföreläsare, och ta
del av färska forskningsrapporter.
Du har möjlighet att träffa
kollegor från hela landet och utbyta 
kunskaper.
Ta del av branschnyheter
på utställningen.
Kostnadseffektiv fortbildning
och en investering för din arbets-
givare, som har möjlighet att  
betala kongressavgiften.
Lätt att ta sig dit
I år träffas vi på Stockholm  
Waterfront, mitt i city.
Riksstämman firar 70 år
Vi ses på jubileumsfesten
torsdagen den 5 december!

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

LEVNADSVANEPROJEKTET arrangerar flera 
symposier under Riksstämman, exempelvis: 
Dans för hälsan, Ska vi ge råd om mat och i så 
fall vilka?, Levnadsvanor: Hur når vi dem som 
har störst behov? med flera.

PROGRAM 2013
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Jag hoppas att alla 

verksamhetschefer prioriterar 

fortbildning och certifierat  

deltagande i Medicinska  

riksstämman för sina läkare.

Catarina Almqvist Malmros,  
Generalsekreterare för Medicinska riksstämman
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ÖVERGRIPANDE ÄMNEN I URVAL:
•  Vårdens ekonomistyrning och  

läkarrollen
•  Levnadsvanor
•  Förbättringskunskaper och  

organisationslära
• Jämlik hälsa
• Äldre och hälsa

• Mindfulness
• Klinisk forskning och utveckling
• Patientsäkerhet
• Global hälsa
• Patientbemötande
• Ledarskap
• Barn och hälsa
• Etik

Boka in 

Medicinska 

riksstämman 

5–6 december 

på Stockholm 

Waterfront 

Congress  

Centre

Vem vill gå till en läkare som inte hänger med? Föreställ dig en hudläkare, 
cancerspecialist eller distriktsläkare som inte hänger med i utvecklingen av 
nya tekniker och behandlingar. En omöjlig tanke? I Sverige, till skillnad från 
många andra länder, finns dock inga särskilda krav på att specialistläkare 
fortbildar sig under yrkestiden. Det saknas även en struktur för hur läkares 
fortbildning ska organiseras. För Svenska Läkaresällskapet är fortbildnings-
frågan högprioriterad. Medverkande: Peter Friberg, Stefan Lindgren, 
Olle Larkö, Anders W Jonsson, Anna Kiessling.

På torsdagskvällen den 5 december öppnar vi upp  
portarna till Svenska Läkaresällskapets hus, ett stenkast 
från Waterfront, för att fira Riksstämmans 70-årsjubi-
leum. Det blir god mat, dryck och musik med DJ Baum 
och DJ Munken från Faschings Soulklubb. Festbiljetten 
kostar 595 kronor och köps i samband med anmälan. 
Här gäller först till kvarn!
När: 5 december
Var: Klara Östra Kyrkogata 10

Ur scenprogrammet

Vi firar 70-årsjubileum

Föreläsningar och kurser för läkare i alla stadier 

150 PROGRAMPUNKTER

Foto: Ulf Sirborn

stadier 

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 5–6 DECEMBER

”
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Riksstämman 
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Anmälan, kongressavgifter och  
annan info hittar du på  
www.riksstamman.se

Följ och diskutera:

#rix2013

/medicinskariksstamman

Programguiden

SPLATS FÖR LÄKARES FORTBILDNING

19

Missa inte programguiden som följer med det här  
numret av SLS Aktuellt. Den finns också att bläddra i på  
www.riksstamman.se, där du även kan se våra kampanjfilmer.
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Inte för sent

Sjukvården attackeras 
i väpnade konflikter
Sjukvårdare blir allt oftare mål-
tavla i beväpnade konflikter. Detta 
uppmärksammas i ett seminarium 
som Amnesty, Röda Korset, Läkare 
Utan Gränser och SLS anordnar den 4 
december. Inger Sjöberg, ordförande 
i Amnestys Hälso- och sjukvårdsgrupp 
i Sverige, betonar att om sjukvårdare 
dödas eller flyr och vården kollapsar får 
det oerhörda konsekvenser, inte bara 
för skadade. 

– Vi har sett hur det gått i Syrien. 
Samma sak händer på många håll runt 
om i världen utan att uppmärksammas  
nämnvärt. Förövare måste kunna ställas 
till svars inför internationella domstolen. 
FN, EU och WHO måste ta ett större an-
svar än de hittills gjort. Röda Korset och 
Läkare Utan Gränser har stor erfarenhet 
av arbete på fältet under strid och till-
sammans hoppas vi nå en samsyn hur 
vi bäst kan arbeta med att sjukvården 
fredas i konflikter i framtiden.

Pieter van Eggermont är humanitär 
rådgivare vid Läkare Utan Gränser:

– Riktade attacker mot sjukvård och 
personal, kidnappning och hot är väl-
digt närvarande i vissa kontexter. Vi har 
varit tvungna att kliva ur vårt vanliga 
sätt att jobba med säkerhetsrutiner och 

riskanalyser och för att hantera frågan 
om sjukvård i skottlinjen. Vi är därför 
mycket glada att kunna samarbeta med 
organisationer som SLS, Röda Korset 
och Amnesty som kan bidra med olika 
aspekter av en väldigt komplicerad  
fråga, och som kan stödja oss i reflek-
tion över nuvarande läge, få bättre 
grepp om utmaningarna och på vilka 
nivåer eventuella lösningar kan sökas.

Tid & plats: 4/12 kl. 13–17 i SLS hus  
 Anmälan senast den 25 november 
till www.sls.se/4december

Läkare Utan Gränsers vårdpersonal 
behandlar patienter efter flyganfall i 
Azaz i norra Syrien. 

Soki Choi 
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ASKLEPIOSPRISERNA till medicin-
studenter och läkare före legitimation  
för bästa vetenskapliga artikel respektive 
projektarbete delas ut på Riksstämman 
den 6 december.

På SLS senaste tisdagsseminarium (15 
oktober) utmanade forskaren Soki Choi 
(KI) svenska läkare att ta en mer aktiv 
förändrarroll eftersom NPM efter ca 30 
år kan konstateras vara ett misslyckande. 
”Upp på banan läkare, var med och ta fram 
något nytt och bättre!”, uppmanade hon. 
Men hur gör man?

Helen Bevan från brittiska ”National 
Health System Institute for Innovation and 
Improvement” har skapat förbättringar  
i vården för miljoner patienter i England  
och internationellt. Nu kommer hon till 
Medicinska riksstämman torsdagen den 
5 december och inleder symposierna om 
NPM, med start kl. 13.30.

 
Leading transformational change
Helen Bevan kommer att dela med sig av 
hur man når framgång i förändringsarbete 
inom hälso- och sjukvården.
•  Förena olika aspekter av förändring så 

att summan blir större än delarna.
•  Skapa strategier för förändring som  

bygger på engagemang snarare än  
följsamhet.

•  Kombinera rationella och värderings-
baserade tillvägagångssätt för att väcka 
inre motivation till förändringar.

•  Släpp loss energi att förändra och stärka 
vår förmåga att förbättra.

•  Skapa en gemensam syn på vad ända-
målet är och på så sätt lägga grunden 
för effektiv förändring.

Helen Bevan inleder  
NPM-blocket  
på Riksstämman. 
Tid: torsdag 5 december  
kl. 13.30

Hur leder man ett 
förändringsarbete?

ÄN GÅR DET ATT ANMÄLA SIG. Säkra din plats på årets Riksstämma  
– först till kvarn gäller. All information på www.riksstamman.se
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u har sagt att man 
som dödsorsak ibland 
borde skriva fat-
tigdom och att den 

hälsokris vi ser i delar av Europa 
inte i första hand beror på gener 
och molekyler. Kan du utveckla? 

– Förbättringar när det gäller för-
väntad livslängd i Skottland började 
avta för ungefär 30–40 år sedan. An-
ledningarna verkar vara ökad dödlig-
het bland yngre i arbetsför ålder. Vi 
kunde se att en stor del av den ökade 
dödligheten berodde på socialt be-
tingade faktorer, som alkohol och 
droger. 

– Det hade skett betydande sociala 
förändringar i de delar av Skottland 
som verkade påverkas mest av sämre 
hälsa redan några år innan själva 
trenden slog igenom. Arbetslöshet, 
rivning av bostäder och en upplös-
ning av det traditionella samhället 
kan ha varit anledningen till att den 
allmänna hälsan försämrades myck-
et. Sjukvårdssystemet är inte svaret 
på den här problematiken.

Vilka är de stora utmaningarna 
för Skottland och Europa i den 
närmaste framtiden vad gäller 
hälso- och sjukvård? Vilka är de 
kritiska frågorna vi måste lösa?

– I takt med att befolkningen åld-
ras, kommer utmaningarna vara att 
skapa ett hållbart samhälle. Vi måste 
försäkra oss om att unga får möjlig-
het att uppnå sin fulla potential och 
att äldre förblir oberoende under det 
att de åldras – det är den huvudsakli-
ga utmaningen. Om vi lyckas uppnå 

När diagnosen är fatt

D

detta, kommer hälsotillståndet att 
förbättras avsevärt. 

Enligt Statistiska Centralbyrån 
hade 14 procent av befolkningen 
en årlig inkomst som låg under 
vad som räknas som fattigdoms-
nivå. Det sägs att runt 300 000 
personer lider av alkoholberoen-
de, medan 1 000 000 har riskva-
nor. Hur ska sjukvårdspersonal 
bemöta dessa riskfaktorer?

– Kampanjer vars mål är att ändra 
ett riskabelt beteende är ofta ef-
fektiva, men de tenderar att bredda 
ojämlikheten vad gäller hälsostatus. 
På samma gång som vi talar om för  
människor hur de ska leva, behöver 
vi också ge dem stöd genom att förse 
dem med de verktyg de behöver för 
att leva väl.

Vad kan vi göra bättre för att 
skapa hälsa?

– Vi behöver inse att skapa hälsa 

Sir Harry Burns är kirurgen som  
fick i uppdrag att vända Skottlands 

negativa hälsoutveckling. Han menar 
att hälsokrisen till stor del beror  

på samhällets kollaps. 

Text Tove Smeds Foto iStockphoto 

Öppningsmöte
med perspektiv

SIR HARRY BURNS

Riks-
STÄMMAN

När andra länders förväntade medellivslängd ökade kunde man se en motsatt trend i Skottland.  
ändringar i socialt betingade faktorer, tros ha bidragit stort.

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 5–6 DECEMBER

inte enbart handlar om att förebyg-
ga eller bota sjukdomar. Sättet som 
samhället har organiserat sig på och 
hur folk interagerar med varandra 
bidrar i hög grad till välbefinnande.

Hur viktigt är hopp och mening 
för en god hälsa?

– Victor Frankl sa ofta om sin er-
farenhet i Auschwitz: ”De som har ett 
”varför” de vill leva, kan också stå ut 
med vilket ”hur” som helst (”Those 
who have a ”why” to live can bear 
with any ”how”). Jag tror att det inne-

SIR HARRY 
BURNS
Chief Medical 
Officer i Skott-
land, 2005,  
med ansvar 
bland annat för 
nationella  
rikt linjer för  
folkhälsa och 
hälsoskydd.  
Han är i grunden 
kirurg i Glasgow 
och har forskat 
på metaboliska 
konsekvenser  
av sjukdom  
och skada. ”Sjukvårds-

systemet är 
inte svaret 
på den här  
problematiken.”

Sir Harry Burns
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 Upplösning av det traditionella samhället, med för-
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– Jag har  
besökt Sverige 
tidigare och varit 
imponerad av 
hur vänliga och 
öppna folk är. 
Jag älskar ABBA, 
lingonsylt, IKEA 
och jag önskar 
att jag hade ägt 
en Saab. Alla 
känner till Alfred 
Nobel. Två av 
mina hjältar är 
svenskar. När jag 
först hörde talas 
om Raoul Wallen-
bergs berättelse, 
greps jag av 
hans uppoffring. 
Han förtjänar att 
vara mer känd 
som exempel på 
medmänsklighet 
och omsorg om 
dem i fara. Min 
andra svenska 
hjälte är den 
bästa fotbolls-
spelare som 
någonsin har 
spelat för mitt 
favoritlag: Henrik 
Larsson. Mina 
två söner rördes 
till tårar när han 
spelade sin sista 
match för oss. 
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De senaste fem, sex åren har det hänt mycket när det  
gäller kunskap om hur man ska behandla patienter med  
blodprodukter. Rigshospitalet i Köpenhamn har fått stå  
modell när läroböckerna i USA nu skrivs om.

– Vi har kunnat reducera dödligheten hos svårt blödande 
patienter med 35 procent, berättar Pär I Johansson, professor 
och anestesiolog i Blodbanken vid Rigshospitalet i Köpenhamn.

Det hela startade med att Pär I Johansson avsatte ett års 
tid vid Blodbanken i Köpenhamn.

– Trots att jag som anestesiolog använder mycket blod 
insåg jag att jag visste för lite om det. Jag undersökte vad 
som hände med de patienter som blödde mycket och såg 
att de hade mycket hög mortalitet. Dessutom kunde jag inte 
förstå logiken i de riktlinjer som fanns för att behandla dessa. 
Varför skulle man vänta med att ge plasma och trombocyter 
tills blödningen blev okontrollerbar?

Pär I Johansson studerade vad som hände om man införde 
transfusion tidigare och gav balanserad blodproduktsbe-
handling så fort patienterna fick en livshotande blödning. När 
de testade detta visade det sig att man lyckades reducera 
dödligheten hos patienter med brustna abdominala aorta 
aneurysm med 50 procent. Efter detta råder det numera en 
internationell konsensus om att tidig och aggressiv behand-
ling med plasma och trombocyter tillsammans med EK leder 
till ökad överlevnad hos traumapatienter. 

I dag är Pär I Johansson koordinator för ett stort EU-projekt 
(FP7 HEALTH 2013 TACTIC) där man arbetar för att förbättra 
behandling av traumapatienter med livshotande blödningar.

– Det här är något av hög vikt, inte enbart för blodbanks-
läkare och anestesiologer, utan alla typer av kirurger har 
nytta av detta. I dag kan man veta om patientens blödning 
har kirurgisk eller medicinsk orsak, något som är avgörande 
för vilken behandling man ska sätta in.

Under Medicinska riksstämman kommer Pär I Johansson 
att föreläsa om de senaste årens genombrott och vetenskap-
liga evidens för användning av blodprodukter, och prata  
om hur man ska behandla och monitorera patienter med 
okontrollerbara blödningar.  

MINSKAD DÖDLIGHET MED 
NYTT SÄTT ATT ANVÄNDA 
BLODPRODUKTER
På Rigshospitalet i Köpenhamn lyckades man reducera 
dödligheten för traumapatienter med 50 procent, tack 
vare tidig transfusion med plasma och trombocyter.

Professor Pär I Johansson föreläser om 
nya blodprodukter.
Tid: fredag 6 december kl. 11.00
För senaste information:  
www.riksstamman.se

PÅ RIKSSTÄMMAN

bär att hopp och mening är viktigt. 
Vad ska vi göra med det  

växande antalet av NCD:s?
– Sjukvården gör redan mycket 

för att bekämpa dessa riskfaktorer. 
En av de viktigaste saker vi kan göra 
är att vara aktiva. Fysisk kondition 
anses nu vara en väldigt viktig och 
avgörande faktor vad gäller risk för 
en rad sjukdomar. 

Vad har du att säga till dem 
som arbetar inom sjukvården och 
som försöker göra sitt bästa för 
att möta den till synes oändliga 
strömmen av patienter med komp-
licerade problem? Hur inspirerar 
du dem som möter patienterna?

– Jag tror det är viktigt att komma 
ihåg att de inte bara är tekniker. De 
är professionella och mycket av det 
goda de gör kommer från deras om-
sorg och medkännande när de möter 
människor i behov av hjälp.

HARRY 
OM 
SVERIGE
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Nina Rose, Kvinnliga Läkares Förening

Patienter med psykiatriska diagnoser 
får i dag inte den somatiska vård de 
behöver. Som exempel kan nämnas att 
patienter med schizofreni i genomsnitt 
dör 25 år tidigare än befolkningen i 
allmänhet. 

Lika vård för alla gäller inte den 
patientgrupp som drabbats av psykisk 
ohälsa. Den dominerande morbiditeten 
för psykiska patienter är ofta åtgärdbar 
dödlighet, det vill säga dödlighet i sjuk-
domar som i särskilt stor utsträckning 
går att påverka med behandling. 

– Gamla fördomar om dessa patient-
grupper lever fortfarande kvar. De 
stigmatiseras. Många utgår från att 
patienter med psykisk ohälsa redan  
har en doktor då de träffar psykiatriker. 
Men även om vi årligen tar blodprov och 
håller uppsikt över värdena, innebär det 
inte att vi behandlar somatiska sjuk-
domar, säger Lena Flyckt, ordförande  
i Svenska Psykiatriska Föreningen. 

Lena Flyckt menar att man skulle 
kunna hjälpa dessa patienter att få en 
mer jämlik vård med hjälp av så kall-
lad case management, det vill säga 
att en person med god utbildning får 
i uppdrag att planera patientens vård 
och följa med när denne träffar läkare. 

Hög tid att förbättra den somatiska vården för patienter med psykisk ohälsa.

Symposium  
om Somatisk 
sjukdom vid  
psykisk ohälsa. 
Medverkande: 
Lena Flyckt, 
Svenska  
Psykiatriska  
Föreningen, 
Claes-Göran  
Östensson, KI.

MISSA 
INTE ...

LENA FLYCKT
Ordförande  
i Svenska 
Psykiatriska  
Föreningen.

Långt efter att 

gevären tystnat 

fortsätter konsekvenserna 

av våldtäkter.

Margot Wallström föreläser om  
konfliktrelaterat sexuellt våld under 
Medicinska riksstämman 5 december, 
sal A4 kl 10.15–11.45.

Margot Wallström har varit FN:s generalsekreterare Ban Ki-Moons särskilda  
representant för att leda och organisera arbetet mot sexuellt våld och kvinnors  
särskilt utsatta situation under krig och konflikter. Kvinnliga Läkares Förening har i 
år bjudit in Margot Wallström som Karolina Widerström-föreläsare på Riksstämman.

– Vi läkare behöver kunskap om hur det ser ut för många kvinnor i världen och 
hur många av dem som vi möter som patienter och kollegor har påverkats av våld-
täkter. Kvinnors utsatthet i världen är en viktig fråga för oss att lyfta fram, säger 
Nina Rose, vice ordförande för Kvinnliga Läkares Förening (KLF).

”Vi måste våga prata 
om kvinnors utsatthet”Lå

ge

fortsätter k

av våldtäkt

Margot Wallst
konfliktrelater
Medicinska ri
sal A4 kl 10

Kunskap & debatt
Vårdens hetaste frågor

LÄKARNAS MÖTESPLATS

Riks-
STÄMMAN

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN. BOKA IN 5–6 DECEMBER

PSYKISK OHÄLSA
Text Tove Smeds 

I dag klarar sig barn med svåra 
diagnoser i större utsträckning än 
tidigare. Det blir en utmaning för 
vuxenmedicinen.

– Det är ett egentligen ett po-
sitivt problem eftersom det beror 
på stora framsteg inom medicinen. 
Men det behövs nya rutiner för hur 
dessa patienter ska vårdas när 
de inte längre är barn, säger Olle 
Söder, professor och ordförande 
för barnläkarföreningen och en av 
dem som medverkar på Medicinska 
riksstämman i symposiet ”Hur sker 
transitionen till vuxenmedicin av 
barn med svår neurologisk sjuk-
dom, hjärtsjukdom och metabol 
sjukdom?”

– En följd av att vi kan rädda 
barn före vecka 25 kan bli organ-
skador. Och efter en hjärntumör 
kan patienter få hormonella  
problem. Det har vi inom barn-
medicinen sett och följt, men vuxen-
medicinen har inte exponerats för 
detta på samma sätt. 

Vuxenvård av de  
nya överlevarna

Hälso- och sjukvården har ett stort 
ansvar att nå denna grupp av personer 
med somatisk sjuklighet som samtidigt 
har psykisk ohälsa.

– Jag tror att om man satte natio-
nella riktlinjer för psykosociala insatser 
vid schizofreni i verket skulle man lösa 
många av de problem som finns. Det vi 
redan vet om rollfördelning inom vården 
behöver komma dessa patienter till del. 
En ”skuggperson” med erfarenhet av 
att hantera personer med olika psykia-
triska diagnoser skulle kunna följa med 
när patienten träffar läkaren. 

– I Sverige har vi bättre förutsätt-
ningar än exempelvis USA att möta 
dessa patienters behov. Alla omfattas 
av den allmänna försäkringen. 

I Sverige finns i dag mellan 30 000 
och 40  000 patienter med diagnosen 
schizofreni. Ungefär lika många har 
psykoser. Enligt rapporter från Social-
styrelsen löper diabetespatienter med 
psykisk sjukdom klart ökade risker att 
amputeras. De var dessutom genom-
gående yngre vid tidpunkten för död. 

– Ovana att hantera problematiken 
kring dessa patienter gör att läkare 
ibland inte vet hur de ska hantera och 
bemöta den som söker vård. 
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Ada Nilsson 

(1827–1964) var 
en av de första 

svenska femi-
nistiska läkarna. 

Porträttet av 
henne finns att 
beskåda i SLS 

lokaler. 

Ada Nilsson  
tog sin examen 

vid Karolinska 
Institutet 1890 
och kom sedan 

att arbeta vid  
Serafimer-

lasarettets 
kvinnoklinik och 

Ersta Sjukhus 
innan hon drev  

privat klinik.

FAKTA

Fokus
SLS SAMLING

Porträtt av 
kvinnliga läkare

KONST OCH KULTUR 

yligen gjordes ett upprop i SLS medlemstidning för att 
se om vi kunde få kännedom om fler kvinnliga läkar-
porträtt. Totalt inkom åtta bidrag. Sällskapets Nämnd 
har tydligt uttalat sitt missnöje med att allt för många 
manliga porträtt exponeras, så tydligt att man beordrat 
att ett antal av dessa omedelbart skall avlägsnas, vilket 
också gjorts. 

Därför känns det extra roligt att uppmärksamma ett 
nyförvärv av ett kvinnligt läkarporträtt, som påpassligt 
inköpts av Fredrik Feilitzen.

Den avbildade är Dr Ada Nilsson (1872–1964). Por-
trättet i blyerts är utfört 1922 av hennes patient, Albert 
Engström. Porträttet hänger för närvarande mellan dör-
rarna in till föreläsningssalen, plan 1.

Albert Engström var inte direkt känd för att föresprå-
ka feminism i allmänhet och i synnerhet inte när det 
gällde kvinnligt förvärvsarbete. Desto mer intressant att 
Engström valde att anförtro sig till en kvinnlig läkare, 
Ada Nilsson.

Ada Nilsson blev tidigt föräldralös, men kom via väl-
villiga släktingars stöd att ta studentexamen och bli an-
tagen vid Karolinska Institutet 1890. Hon tjänstgjorde 
vid Serafimerlasarettets kvinnoklinik och Ersta Sjukhus 
innan hon övergick till privatpraktik.

Från sin mottagning på Triewalds gränd i Gamla 
Stan kom hon tidigt att intressera sig för kvinnors, sär-
skilt prostituerades, utsatta situation. Hon förespråkade 
utökad sexualupplysning samt användning av preven-
tivmedel, som för övrigt var förbjudet fram till 1938. 
Hon kan sägas vara en av de första svenska feministiska 
läkarna. Nilsson har skildrat sin läkargärning i memoa-
ren; ”Glimtar ur mitt liv som läkare” (NoK 1963).

Ada Nilsson förblev ogift och enligt samstämmiga  
källor var hon lesbisk. Under tiden på Fogelstad inledde 
hon ett långvarigt förhållande med Honorine Hermelin. 

Ulrika Knutsson har återgett korrespondensen mellan 
dessa två. Breven andas hetta, svartsjuka och övergivenhet; 
”Nog blöder mitt hjärta och jag tycker det är omöjligt 
att ha lämnat dig ensam ... att inte riktigt veta hur du 

Tavla av historisk Ada

N

har det, och åtminstone få vara hos dig på nätterna” 
skriver Honorine 1923.

Ada närde också en nära vänskap med en annan 
bemärkt kvinna, en av dåtidens verkliga superkändisar. 
Åren 1930–1945 var hon Sovjetunionens sändebud i 
Sverige, mest känd som Madame Kollontay.

Kollontay kom från en högborgerlig familj, men  
tillhörde under revolutionen den närmaste kretsen kring 
Lenin. Hon överlevde Stalins omfattande utrensningar 
och var den enda i kretsen kring Lenin som dog en  
naturlig död. Under sin långa tid som diplomat i  
Stockholm kom hon att verka som radikalfeminist, 
föreläste ofta på Fogelstad och knöt kontakt med Ada 
Nilsson, som kom att bli hennes läkare. 

Från Adas memoarer framgår att deras relation ut-
vecklades till en varm vänskap, där Ada blev Kollontays 
mest förtrogna vän. När Kollontay var rädd att kallas 
till förhör i Sovjet, lät hon Ada förvara hennes viktigaste 
dokument och privata brev. 

Engströms porträtt av Ada Nilsson är egentligen mer  
att betrakta som en karikatyr, där hon avbildats med  
en envis uppnäsa och trotsig blick, men på teckningen 
har Engström också skrivit; ”Den goda människan”.  
Ett betyg så gott som något, särskilt som det kom från 
en gammal manschauvinist.  

Mårten Rosenqvist
Vårdare av Sällskapets Porträttsamling

I Svenska Läkaresällskapets porträttsamling 
finns för närvarande cirka 250 porträtt, 

varav 8 är kvinnor. Merparten är från den 
tiden då läkare i regel var män. Därför är det 

extra roligt att presentera ett nyinköpt 
porträtt av Ada Nilsson. 
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et är skymning och det annars så färglösa Chaman lyser 
rött. Tryckvågen får fönstren att dallra. Jag springer 
ut på innergården efter explosionen. Ett stort rökmoln 
växer inte långt bort. Middagen måste vänta. Jag skyn-
dar mig de 50 meterna till akuten. 

Förberedelserna har börjat. Vi tar ner de stora lådorna 
med förbandsmaterial som vi förberett. Röda lådan är 
för de svårast skadade, gula lådan för dem som kan  
vänta en stund, grön låda för dem som haft tur och 
svart låda för dem bortom hjälp. Triagesjuksköterskan 
tar enkla beslut som är svåra att leva med. Vem har 
störst chans att överleva? Skillnaden mellan en röd  
och en svart lapp är stor. Vem som lever och vem som 
dör handlar om resurser. Hur kan vi fördela de små  
resurserna vi har på bästa sätt? Varje akutmottagning 
över hela världen har samma dilemma, men här i  
Chaman och på många andra platser som Läkare Utan 
Gränser arbetar på är skillnaden skrämmande stor. 

Men där skillnaden är som störst kan våra handlingar 
också få större konsekvenser. Utan tillgång till kirurgi, 
röntgen och en fungerande vårdavdelning tar vi emot  
skadade och gör vårt bästa för att rädda liv. Och där  
inte det går försöker vi att lindra lidande. Utrustning  
du tar förgivet, drömmer vi om. Jag drömmer även 
om din kompetens – vi behöver läkare i Chaman. 
Säkerhets läget gör att det inte är många pakistanska  
läkare som vågar ta risken att arbeta i Chaman, vilket 
har lett till att vi driver en akutmottagning på gränsen 
till Afghanistan utan läkare. 

De första skadade anländer. Stenar och bitar av metall 
och trä som färdats mer än 1 000 meter per sekund har 
slitit upp hud, fett, fascia och muskler. Blödningar stop-
pas, frakturer reponeras och drän stoppas i näsa, thorax 
och urinrör. Skall- och bukskador gör oss nästintill 
maktlösa. Vi önskar alla att vi var traumakirurger,  
men det är vi tyvärr inte. Men vi räddar liv ändå.

När jag går hem från jobbet hemma i Stockholm  
lämnar jag de människor jag vårdar kvar i sina sängar. 
Här går jag aldrig riktigt hem. Frustrationen över hur 

orättvist livet och döden kan vara är en känsla som 
ständigt är närvarande. Men den styrka och enga-
gemang som de människor jag möter har gör frustra-
tionen hanterbar. Mitt uppe i våldet finns leenden och 
hopp. Människor som lever sin vardag. Människor som 
kämpar mot till synes omöjliga berg och aldrig ger upp. 
De behövs, du behövs. 

Läkare Utan Gränser försöker ta hand om konsekvenser 
av konflikter, naturkatastrofer och försöker höja rösten 
om de olikheter i tillgång till sjukvård som finns i vår 
gemensamma värld. Du kan hjälpa till att göra både 
livet och döden lite mindre orättvis. Vi tycker om att 
prata om våra mänskliga rättigheter, jag vill hellre prata 
om våra mänskliga skyldigheter. 

  

Jon Gunnarsson 
Ruthman,

sjuksköterska som just nu 

befinner sig i Pakistan på 

sitt andra uppdrag för  

Läkare Utan Gränser.

Där skillnaderna  
är som störst

D

Läkare  
Utan Gränser

DU & GLOBAL HÄLSAKRÖNIKA
Vinter

”Vi önskar alla att vi 
var traumakirurger, 
men det är vi tyvärr inte. 
Men vi räddar liv ändå.”

Läkare Utan 
Gränser är en 
medicinsk huma-
nitär organisation 
som räddar liv 
och lindrar nöd, 
oavsett vilken 
politisk åsikt, 
religion eller 
etnisk tillhörighet 
de drabbade har. 
1999 tilldelades 
man Nobels 
fredspris för det 
medicinska hjälp-
arbete de utför i 
över 80 länder. 

På www. 
lakareutan-
granser.se 
kan du läsa mer 
om hur du kan 
engagera dig och 
där kan du också 
följa Jons blogg.

HJÄLP 
JON ATT 
HJÄLPA!

Jon Gunnarsson  
Ruthman under ett  

tidigare uppdrag i Kongo.



”Vi ville sätta svensk neurologi 
på den internationella kartan”
Hösten 2012 var Svenska Neurologföreningen värd för 
den 16:e EFNS-kongressen. En av nyckelpersonerna bakom att 
EFNS valde att hålla sitt möte i Stockholm var Professor Sten Fredrikson, 
till vardags överläkare i neurologi på Huddinge sjukhus. ”Syftet med att 
få kongressen till Stockholm var att sätta svensk neurologi på den interna-
tionella kartan. Och det tycker jag definitivt vi lyckades med”, säger Sten 
Fredrikson som var ”local chairman” för kongressen. Intresset var rekord-
stort med inte mindre än 2200 inskickade abstracts och 5400 deltagare 
från 105 länder!”. Från Sverige deltog fler än 300 personer, vilket gjorde 
den svenska kontingenten till en av de fem största. Något som inte hade 
varit möjligt om kongressen hade hållits utomlands.

Vill du också ha fokus på din forskning? Vi hjälper dig 
igång! En ledande roll under en internationell kongress sätter din verk-
samhet i fokus. Som arrangör kan du påverka innehållet, genomförande 
och kvaliteten. Det vidgar ditt nätverk och ökar möjligheten till större 
internationellt samarbete. Stockholm Visitors Board erbjuder kostnadsfri 
hjälp med att övertyga beslutsfattare och med mycket annat av det prak-
tiska arbetet med din ansökan. Kontakta Clary Rapp på 08-508 285 51 
eller clary.rapp@svb.stockholm.se 

Finansieringsstöd 
Svenska Läkaresällskapets kongresstiftelse erbjuder förfinansieringsstöd 
till internationella kongresser/ konferenser inom det medicinska fältet 
som arrangeras i Stockholm. Mer info finns på www.sls.se

Stockholm Visitors Board
P.O. Box 162 82
SE -103 25 Stockholm, Sweden
Ph +46 8–508 28 500
conventionbureau@stockholm.se
www.visitstockholm.com

Professor Sten Fredrikson från KI såg till att 
European Federation of Neurological Societies 
kongress hamnade i Stockholm.
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Medlemsinfo
Tips och utnämningar

BLANDAT LÄS MER PÅ WWW.SLS.SE

Gott &

Vad händer med människans reproduktion i det moderna samhället? Och hur 
möter forskningen den medicinska verkligheten på reproduktionens område? 
Den 23–24 april anordnas ”Life Cycles: Human Reproduction, Growth and  
Development” i Jubileumsaulan vid Skånes universitetssjukhus i Malmö.  
Mer information finns på www.sls.se/lifecycles

Berzelius symposium

Akut ultraljud – för alla

GLÖM INTE att ansöka till de olika fonder och stipendier som SLS  
delar ut. Nytt är att regeln om medlemskap året innan ansökningsåret  
är slopad för både resebidrag och projektanslag. Mer om vilka  
stipendier som finns att söka på www.researchweb.org/is/sls

vetenskapliga sektioner har SLS. Nyast  
är Föreningen för hypertoni, stroke och 
vaskulär medicin, SVM.

Till alla kärlekens sinnesupplevelser finns biokemiska 
korrelat. Forskarna vet hur känslostormarna förmedlas av 
signalsubstanser som noradrenalin, dopamin, serotonin – och 
hur beröringseffekter medieras av oxytocin. Forskarna vet 
vad människor tänder på och blir attraherade av. 

Även i musiken finns naturligtvis kärleken i otaliga skepna-
der, från de mest lyriska rena och förfinade kärlekssångerna 
till mera handfast flottarkärlek, från erotisk extas i Wagner-
operor till Skogmans Kärlek på lasarett, från operans Kärlek 
till de tre apelsinerna till kärleken till fosterlandet, husdjuren, 
naturen och så egenkärleken. 

Den 18 februari har Konst och Läkekonst samlat ett  
subjektivt urval för att varva fysiologi och musik till en  
nöjsam syntes.
Sång: Gudrun Bruna, sopran
Vid pianot: Vivian Rössner Wejke
Moderator: Stephan Rössner

Sfärens harmoni eller överslag i signal-
systemet? Kärleken finns i så många former; 
fysiskt, som känsla och i musiken.

KÄRLEK I FOKUS

Dr Matt Dawson från University of Kentucky och  
Mike Mallin från ultransoundpodcast.com föreläser om  
”Making horrible doctors decent and good doctors great”.  
28 januari 2014 kl. 18–19.30 på SLS.

NYVAL: Simon Kyaga, Stockholm,  
specialist i psykiatri och verksam  
vid Lidingö Affektiva Mottagning samt  
Sophiahemmet i Stockholm.
NYVAL: Utbildningsdelegationens  
ord förande: Torbjörn Ledin, Linköping,  
professor/överläkare vid Öronkliniken,  
Linköpings universitetssjukhus.
Ledamot: Patrick Vigren, neurokirurg och 
verksamhetschef för Neurologiska kliniken på 
Universitetssjukhuset i Linköping. 
Övriga nämndledamöter är:
Ordförande i Delegationen för forskning

Håkan Billig, Institutionen för fysiologi
Sahlgrenska Akademien, Göteborgs universitet.
Ordförande i Delegationen för Medicinska 
riksstämman
Catarina Almqvist Malmros,  
Astrid Lindgrens barnsjukhus,  
Karolinska Universitetssjukhuset Solna.
Ordförande i Delegationen för medicinsk etik
Ingemar Engström, Psykiatriskt forsknings-
centrum, Örebro.
Övriga nämndledamöter:
Ylva Böttiger, Klinisk Farmakologi,  
Karolinska universitetssjukhuset/Huddinge.
Tove Gunnarsson, Psykiatri Karolinska,  
Karolinska universitetssjukhuset/Solna.
Margareta Hammarström, Kvinnokliniken, 

Södersjukhuset AB, Stockholm.
Mats Holmström, Öron-näsa-halskliniken, 
Karolinska Universitetssjukhuset.
Karl Sallin, ST-läkare pediatrik, Astrid  
Lindgrens barnsjukhus.
Eva Vingård, Arbets- och miljömedicin,  
Akademiska sjukhuset, Uppsala.
Carl Johan Östgren, Allmänmedicin,  
Linköpings universitet.
Adjungerade:
Claes Lagercrantz (ekonomiskt sakkunnig)
Lis Abazi (ordförande Kandidatföreningen)
I nämndens arbete ingår även: 
Vd Filippa Nyberg och nämndsekreterare 
Anna Borgström.

Nämndledamöter

Anslag och stipendium
KONST & LÄKEKONST PRESENTERAR:

Jag är övertygad om vikten av  

att ha en stark, obunden, professionell 

organisation som kan driva 

viktiga hälso- och sjukvårdsfrågor. 

”
Kerstin Nilsson, universitetslektor på Institutionen för läkarutbildningen  

vid Örebro universitet, ny ordförande för SLS vid årsskiftet. 
Vice ordförande blir Stefan Lindgren, professor i Medicin vid 

Lunds universitet och överläkare vid Skånes universitetssjukhus.

”
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Filippa Nyberg  
vd för SLS Vd:s

HÄLSNINGTILL SIST

n vecka efter fullmäktige har vi hämtat 
andan och inlett arbetet med verksam-
hetsplan och budget som antogs. Full-
mäktige är årets stora träffpunkt och ger 
möjlighet till dialog och medinflytande 

för er medlemmar. Det var verkligen roligt att höra enga-
gemanget i många frågor. 

Ett annat forum för inflytande är våra dialogmöten 
med sektioner. Fortbildningsfrågan är central och sek-
tionerna lägger ned ett imponerande arbete på kvalitets- 
och utbildningsfrågor. Många tar upp problemet med 
svårighet att få ledigt för fortbildning, inom slimmade 
budgetar har specialistkurser förtur. Mycket av detta är 
chefsfrågor – ett av många skäl till att läkare behöver ta 
plats inom ledning och styrning av hälso- och sjukvård. 

I sektionsarbetet kan man lätt känna sig lite ensam och 
SLS centralt känns nog inte alltid som en resurs. Det vill 
vi ändra på! Det är lätt att våndas över praktiska frågor: 
årsmötet, sekreterarjobbet, hemsidan, myndigheten som 
bör uppvaktas i viktiga frågor. Här på SLS finns stor er-
farenhet av att ordna stora möten. Flera sektioner riskerar 
nu att påverkas negativt av företaget Congrex konkurs. 
Konsekvenserna går ännu inte att överblicka, men  
riskerar att gå ut över ideellt arbetande läkare. Vi vill 
gärna ha era förslag om hur vi kan bidra framöver. Låt 
oss diskutera och tillsammans söka samordningsvinster!

Vi är också läkare i världen, och under onsdagen den 
4 december ordnar vi ett symposium tillsammans med 
Röda Korset, Amnesty och Läkare Utan Gränser. Cen-
tralt tema är de läkaretiska reglerna och hur dessa riskerar 
att utmanas vid arbete i konfliktdrabbade områden. 

De läkaretiska reglerna är för övrigt högaktuella här 
hemma. Det finns en diskussion huruvida bristerna i nu-
varande ersättningssystem gör läkarkåren korrumperad 
– en tanke som vi bör se högst allvarligt på, och som bör 
leda till självrannsakan och samlat ställnings- 
tagande för kårens trovärdighet.  

Jag hoppas nu att ni i detta nummer  
av SLS Aktuellt läser programmet för  
Medicinska riksstämman 2013. Vi som  
har sett det växa fram är stolta över inne-
hållet. Läkares fortbildning och kunskaps-
utbyte över specialitetsgränserna är en  
kvalitetsfaktor för kliniken. 

E
Boka in: 

SLS KALENDARIUM

Missa inte  
tisdagarna  

på SLS.
På www.sls.se finns höstens 

program.

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

26 november 
Tisdagssammankomst: 
Georg von Békésy – en Nobel-
pristagare med engagemang 
i gammal konst kl 18–19.30. 
Föreläsare: Erling Norrby
26 november 
Nationella Kvalitetsdagen 
för primärvården.  
Mer info: www.sfam.se
3 december
Vernissage »DNA 60 år«  
kl 18–19.30. Föreläsare:  
Ingemar Ernstam. Mer info: 
gertie.johansson@ki.se
4 december 
Inför Riksstämman  
kl 17–20. Öppet hus på SLS. 
Mer info: www.riksstamman.se
5–6 december
Medicinska riksstämman på 
Waterfront Congress Centre. 
Mer info www.riksstamman.se
6 december  
Kandidatdagen på 
Riksstämman Mer info:  
www.riksstamman.se
17 december 
Nämndsammanträde  
kl 10–16 
17 december 
Julsupé. Individanpassad 
fysisk aktivitet och genetisk 
variation, kl 18–19.30. Före-
läsare: Carl Johan Sundberg

2014 
15 januari 
Sista dag för ansökan om 
stöd till medstud vid KI och 
i Lund och Uppsala.  
Mer info: eva.kenne@sls.se

27–28 januari
Nämndinternat
1 februari 
Sista dag för ansökan ur 
SLS forskningsfonder. Mer 
info: monica.winden@sls.se
4 februari 
Levnadsvanedag på SLS. 
Mer info:  
malin.bokstam@sls.se
18 februari 
Konst & Läkekonst, 
Om kärlek, kl 18–19.30.  
Mer info: eva.kenne@sls.se
4 mars 
Konst & Läkekonst, Politisk 
psykiatri, kl 18–19.30.
11 mars
Kemikalier och hälsa.  
Arrangeras av Läkare för  
miljön, kl 18–19.30
21 mars  
Nationell konferens om 
jämlik vård.  
Mer info: hanna.wallin@skl.se
8 april
Konst & Läkekonst, Möten 
med minnen, kl 18–19.30.
6–7 maj
2nd Nordic Syncope 
Symposium, Malmö.
Mer info: nordsync.com

Boka Julbord på 
SLSs Restaurang  
Erbjudande: fler än tio  
personer kostar nu 495:-/ 
person i stället för 595:-.  
Ring 08-411 60 50 eller  
bokning@lakaresrest.se 

SLS är en ideell, politiskt och fackligt obunden organisation. Här  
träffas 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, 350 kr/år • Pensionärer (från det år man fyller 65 år) 
350 kr/år • Studerandemedlem 100 kr/år.

Medlem i SLS 2013
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