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UTBILDNING
Riksstämman: Morgondagens vård och 

hälsa – utmaningar och möjligheter.

Samordning krävs för att 

förbättra klinisk forskning.

VETENSKAP
En ny basspecialitet 

är född: akutsjukvård.

KVALITET
Vad händer när behov tvingas ge 

vika för krav på tillgänglighet?

ETIK

Innehåller programmet till
Riks-stämman 2015

 När Cecilia Björkelund, forskare och allmänläkare, insåg att det  
 fanns en överdödlighet i hjärtinfarkt bland kvinnorna i regionen, var  
 hon tvungen att agera. I år utsågs hon till Årets allmänläkarvän. 

+
AT-LÄKARENS 

OVISSA KAMP FÖR 

ENSAMKOMMANDE 

FLYKTINGBARN
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FRITT INTRÄDE TILL 

RIKSSTÄMMAN FÖR SLS 

MEDLEMMAR VID ANMÄLAN 

SENAST DEN 15 NOVEMBER

GÖRAN BOËTHIUS

”Vi kan inte bara stå nedströms 

och ta hand om redan skadade. 

Vi måste opinionsbilda.”

Ä
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Livsstilsdoktorn



n av Svenska Läkaresäll-
skapets verksamheter som 
kanske är litet osynlig för 
många av våra medlemmar, 
är att besvara remisser från 

framför allt departement och myndig-
heter, men också från andra instanser. 

Vi ser detta som en av våra viktigare 
möjligheter att påverka beslut i angelägna 
frågor, även om vi ofta skulle önska att 
vi kunde vara mer involverade redan un-
der remissförslagens framtagande, och ha 
möjlighet att påverka redan i detta skede 
hellre än att bara kunna reagera på redan 
lagda förslag. Ofta dessutom på kort, 
ibland mycket kort, tid! 

Det är lätt att tycka att vad spelar det då 
för roll, fi nns det någon reell möjlighet 
att påverka utfallet i viktiga beslut? Det 
är min absoluta övertygelse att 
det gör det, framför allt i 
lite längre perspektiv. Trots 
sina begränsningar är den 
traditionella remissformen 
den form vi har för att göra 
vår uppfattning känd och 
i fall där vi hyser av-
vikande åsikter mot 
lagda förslag, försöka 
bidra till debatt och 
förändringar. 

Det är självklart en 
grannlaga uppgift att 
uttala Svenska Läkare-
sällskapets uppfattning 
och givetvis kommer 
de ståndpunkter vi 
som organisation för 
fram inte att delas av 
alla. 

För att få en bred förankring skickar vi 
inkomna remisser vidare till våra sektio-
ner, delegationer och kommittéer för att 
få så många synpunkter som möjligt inför 
beredande av vårt samlade svar. 

Vi är mycket tacksamma över det arbete 
många lägger ner på att ge oss väl under-
byggda svar! De svar vi sedan lämnar i 
Svenska Läkaresällskapets namn skrivs av 

någon ledamot i nämnd, delegationer och 
kommittéer med särskild insikt i den ak-
tuella frågan. Vi välkomnar gärna också 
kommentarer från enskilda medlemmar. 

Vissa remisser rör stora övergripande 
frågor, andra mer riktade områden. 
Aktuellt är till exempel patientsäker-
het vid generikabyten, e-hälsa, änd-
ring i körkortslagen. Mer informa-

tion fi nns på vår hemsida. 

Under Medicinska riksstäm-
man lyfts också angelägna 
ämnen som vi som profes-
sion behöver samlas kring  
och diskutera. 

Vi ses på Waterfront! 

E
Bästa medlemmar!

”Remissarbetet är 
en viktig möjlighet 
att påverka ange-
lägna beslut.”
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Svenska Läkaresällskapet (SLS)
är läkarkårens vetenskapliga orga-
nisation, en ideell, politiskt och 
fackligt obunden förening. Vi arbe-
tar med frågor med fokus på veten-
skap, utbildning, kvalitet och etik.

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

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

UTBILDNING

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

VETENSKAP

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

KVALITET

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

Kerstin Nilsson, ordförande
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   Medicinska riksstämman  
10 höjdpunkter ur programmet

1. Invigningsföreläsning 

Tomorrow’s Health and                   

Healthcare  

Mary Durham, Kaiser Permanente

2. Vi & dom? Om behovet av ny  

moral för den moderna människan 

PC Jersild, Nina Rose

3. Läkare som dömts för brott - när 

bör legitimationen återkallas?

Ingemar Engström, Håkan  

Bengtsson, Hans Rutberg, Ulrika 

Sandén, Anna Sundberg

4. Ensamkommande flyktingbarn  

- belastning eller tillgång

Lars Joelsson, Roya Rashidi,  

Carl-Magnus Forslund,  

Anna Jakobsson

5. Kost för en hållbar hälsa och 

värld

Bertil Hagström, Monika Pearson,  

Line Gordon, Folke Tersman, 

Gunhild A. Stordalen

6. ST-kurser 

 Ledarskap och organisation  

  (delmål enligt gamla ST)  

 Kvalitets- och patientsäkerhets- 

   arbete (A4/20*) 

 Prevention och livsstil (B2/21*)

   *delmål enligt nya ST

7. Utvecklat IT-stöd i primärvård  

och hemsjukvård

Magnus Peterson, Åsa Niper, 

BoChrister Bertilson, Lovisa   

Jäderlund Hagstedt, Carl Johan 

Sundberg

8. Biomarkörer i psykiatrin: Vad 

kan vi använda hjärnavbildning 

till idag och i framtiden? 

Johan Lundberg, Carl Johan  

Ekman, Mikael Landén,  

Katarina Howner, Predrag Petrovic

9. Nya riktlinjer för förebyggande  

av aterosklerotisk hjärt-kärl- 

sjukdom

Jonas Spaak, Anders Gottsäter,  

Staffan Nilsson, Peter Nilsson, 

Annika Rosengren

10. Internationella experter

Mary Durham, USA, Bill Lucas, Storbritannien,

Janet Grant, Storbritannien, Shlomo Vinker, Israel,

Hannu Halila, Finland, Anders Hovland, Norge, 

Gunhild A. Stordalen, Norge, Ramona Åstrand, 

Danmark, Luke Clancy Irland,  

Anthony G. Gallagher, Irland.

För anmälan & program besök www.riksstamman.se 



i lka områden kan 
samhället påverka och 

reglera så att människor 
ges möjlighet att leva hälso-

samma liv?  
– Vi läkare har ett uppdrag att  

vårda patienten som är sjuk, men 
vi kan också bidra med kompetens 
i diskussionen om hur samhället 
ska utformas så att det blir så häl-
sofrämjande som möjligt, konstate-
rade Kerstin Nilsson, ordförande i 
Svenska Läkaresällskapet. 

– Levnadsvanor är något vi re-
dan arbetar aktivt med. Nästa steg 
blir att tänka i det större perspek-
tivet; hur planeras morgondagens 
stadsbild? Beaktas den medicinska 
kompetensen nu när det ska byggas 
700 000 nya bostäder? 

– Att vi lyfter de här frågorna under 
Almedalen är ett led i vår strävan att 
ta vår preventiva uppgift på allvar. 
Vi behöver fi nnas med och diskutera 
framtidens samhälle. För det sam-
hället kommer att ha betydelse för 
folkhälsan och människors välbefi n-
nande, konstaterade Kerstin Nilsson. 

Modernisternas tankar om arki-
tektur och stadsplanering hade höga 
förväntningar på sig. Men dessvärre 
kom den moderna staden de formade 
att påverka folkhälsan på ett oväntat 
sätt.

– Modernisterna dömde ut kvar-
tersstaden som ohälsosam. I stället 

skulle det byggas ”funktionella stä-
der”, där bilismen fi ck stort utrym-
me. Man separerade samhällsfunk-
tioner från varandra, vilket medförde 
långa resor mellan arbete och hem. 
Parker plockades bort och fram växte 
ett samhälle där vi inte rör oss mycket. 
Något som blir väldigt tydligt när 
man byggde miljonprogrammet, sä-
ger Gösta Alfvén. Han är specialist i 
barn- och ungdomsmedicin och ak-
tuell med boken Diagnos: ohälsosam 
arkitektur, som ges ut i december. 
Under Almedalsveckan medverkade 
han i Läkaresällskapets seminarium om 
det hälsosamma samhället. Alfvén 
har själv arbetat i miljonprogrammet 
och menar att ohälsotalen är högre i 
dessa områden.

– I den moderna staden som växte 
fram blev det svårt att mötas och par-
kerna var bortplockade. Vi rör oss för 
lite och stressar mer. Och stressen på-
verkar hjärna och kropp. 

– Nu befi nner vi oss i en liknande 
situation, där det behövs 700 000 
nya bostäder. Det är extra viktigt att 
fundera igenom hur vi ska bygga så 
att staden blir hälsofrämjande. Här 
behövs input från oss läkare om hur 
buller, luftföroreningar och liknande 
faktorer påverkar folks hälsa. Inom 
arkitektkåren tänker man mycket 
grönt, men allt för många lever dess-
värre kvar i tron att den funktionella 
staden är hälsosam. Här är det viktigt 
att vi inom hälsoprofessionen bedriver 

opinion för en hälsofrämjande stad, så 
att inte samma misstag  görs igen. 

Gösta Alfvén har en vision. 
– Jag vill att vi ska kunna låta Astrid 

Lindgrens barn – Mästerdetektiven 
Blomkvist, Tommy och Annika – 
springa runt i våra städer och ha det 
lika spännande och roligt, men inte 
lika fattigt. 

Alfvén uppmanade hälsoprofes-
sionen att engagera sig i diskussionen 
om framtidens städer.

Men vilka samhällsövergripande 
åtgärder är viktigast för individens 
möjlighet att välja en hälsosam livs-
stil? Göran Boëthius, ordförande 
för Tobaksfakta, en oberoende tan-
kesmedja, betonade samhällets roll 
att genom politiska beslut och struk-
turella åtgärder hjälpa individen 
att välja en hälsofrämjande livsstil. 
Tobaksfrågan är närmast övertydlig 
som exempel, menar Boëthius. 

– Trots ökande kunskap om rök-
ningens utbredda effekter på hälsa 
och vårdbehov har sjukvården, utö-
ver rökavvänjningsinsatser av skif-
tande storlek, inte agerat adekvat. Vi 
kan inte bara stå nedströms och ta 
hand om de redan skadade. Vi måste 
inse vår opinionsbildande roll och 
förhindra att skador uppkommer.

Riktlinjer och levnadsvaneprojekt 
har ökat medvetenheten om vikten 
av ett strukturerat stödjande arbete 

Text Tove Smeds Illustration David Marklund Foto Tommy Hvitfeldt

V

Varför behöver läkare engagera sig i stadsplanering? Och hur förbättras 
levnadsvanor bäst? Frågorna lyftes under ett välbesökt seminarium som 
SLS arrangerade i Almedalen.

GÖSTA 
ALFVÉN
”Allt för många 
lever kvar i 
tron att den 
funktionalistiska 
stadsplaneringen 
var hälsosam. 
Det stämmer 
inte.” 

Doktorns roll för det 
hälsosamma samhället

KVALITET I FOKUS

04

KERSTIN 
NILSSON
”Vi läkare 
behöver 
engagera oss i 
diskussionen om 
hur samhället 
ska utformas 
för att vara så 
hälsofrämjande 
som möjligt.”



➤

för att hjälpa patienter ur sitt bero-
ende. 

– Detta ska naturligtvis fortsätta, 
men det är inte tillräckligt. WHO 
har större förväntningar på persona-
len i hälso- och sjukvården. Vi bör gå 
i bräschen för att få till ett politiskt 
beslut om en tidsbestämd, strukture-
rad utfasning av rökningen. 

Efter internationellt mönster har 

Tobaksfakta och dess medlemsorga-
nisationer föreslagit för regeringen 
att besluta om en ”endgame”-strategi 
med målet att få ner rökningen till 
under 5 procent av befolkningen till 
år 2025.

– För ett sådant beslut krävs en 
betydande opinionsbildning. SLS var 
den första av ett 80-tal organisatio-
ner som stödjer ”endgame”-strategin. 

Fler är på väg. På rätt väg, säger Göran 
Boëthius. 

Gabriel Romanus, tidigare ordfö-
rande i föreningen Alkoholpolitiskt 
forum, höll med om att kunskap är 
en grundläggande förutsättning för 
att hjälpa enskilda individer.

– Det krävs kontinuerliga insat-
ser både i skolor och genom möten i 

för att hjälpa patienter ur sitt bero-
ende. 

– Detta ska naturligtvis fortsätta,

Tobaksfakta och dess medlemsorga-
nisationer föreslagit för regeringen 
att besluta om en ”endgame”-strategi 

Fler är på väg. På rätt väg, säger Göran 
Boëthius.

Att bygga ett 
hälsosamt sam-
hälle. Hälso- och 
sjukvården har 
också ett ansvar 
att delta i sam-
hällsplaneringen.
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”Vi kan inte bara stå nedströms 
och ta hand om de redan skadade. 
Vi måste både opinionsbilda och 
förhindra skadorna.”
Göran Boëthius, ordförande Tobaksfakta
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vården. Dessvärre sprids även infor-
mation från alkoholindustrin, som 
spenderar långt mer än en miljard 
om året för att lyfta fram fördelarna 
med att dricka alkohol. Så enbart 
information räcker inte. Om man 
verkligen ska främja ett vettigt för-
hållande till alkoholdrycker krävs 
samhällsåtgärder. Forskning visar 
även här att det mest effektiva är 
att det kostar rejält med pengar att 
dricka alkohol och att man begränsar 
tillgängligheten på alkohol, menade 
Gabriel Romanus. 

Göran Boëthius höll med om att 
priset på alkhol och tobak är avgö-
rande.

– Vi har sett att om det kostar 
mycket att röka så minskar bruket. 

De som är kritiska till frihets-
inskränkningar vad gäller pris och till-
gång bör tänka om, menar Romanus.

– Alkoholberoendet är i sig en 
större frihetsinskränkning. Det är 
inte bara den enskildes sak, andra 
kan skadas av att man dricker på ett 
skadligt sätt. 

– Även samhällsekonomiskt kan 
det vara motiverat med högt pris och 
begränsad tillgänglighet på alkohol, 
då skadorna ska tas om hand med 
gemensamma resurser, menade Ro-
manus.  

Undersökningar visar att vårdper-
sonal ibland tycker att detta samtal 
är genant, medan patienterna ser det 
som självklart att svara på frågor om 
sina alkoholvanor. 

Anders W Jonsson, läkare och po-
litisk riksdagsledamot för Centerpar-
tiet, höll med om att läkarkåren be-
höver ta sin roll på allvar och samtala 
med patienterna om levnadsvanor.

– När man frågat patienter i olika 
länder om deras läkare talade med 
dem om alkohol, tobak, kost och mo-
tion, hamnade Sverige i botten till-
sammans med Nederländerna. Det 
är obegripligt att inte detta fungerar 
bättre här, konstaterade Anders W 
Jonsson.

Gabriel Romanus lyfte fram den 
positiva trenden att svenska föräldrar 
i  dag har en mer restriktiv inställ-

ning till att köpa ut eller bjuda sina 
barn på alkohol.

– Detta har inte kommit av sig 
självt. På 1980-talet tyckte man att 
det var viktigt att lära barnen att 
dricka vin på vettigt sätt. Nu tycker 
de fl esta föräldrar att det är viktigt 
att lära dem hur man har roligt utan 
alkohol. Och 70 procent av befolk-
ningen vill ha monopol på försälj-
ning av alko holhaltiga drycker. Då 
ska man veta att fl era av dessa i prin-
cip är emot monopoltanken i sig. 

– Tyvärr fi nns det fortfarande en 
del läkare som med illa dold förtjus-
ning talar om hur bra det är att dricka 
måttligt. Detta ifrågasätts nu av en in-
ternationell forskargrupp. Att dricka 
då och då behöver inte leda till skador, 
men att det skulle vara farligare att 
vara helnykter stämmer inte. Därför 
är det glädjande att SLS har engagerat 
sig genom att medverka till en rapport 
om detta ämne, sade Gabriel Romanus.

Anders W Jonsson poängterade 
under seminariet att man inte kan 
bortse från hur de sociala determi-
nanterna påverkar folkhälsan. 

– De system vi har i Sverige för att 
ta hand om gravida, barn och skol-

elever är något många andra länder 
avundas oss. Dessa system måste 
stärkas, framför allt inom elevhäl-
san. Jag skulle också gärna se att 
man kopplar in folktandvården i 
detta, för det bästa sättet att hitta 
barn med hälsoproblem är genom att 
titta i munnen. På samma sätt som 
vi vet exakt vad vi ska göra vid olika 
åldrar inom barnhälsovården, skulle 
man kunna göra med äldre. Men här 
krävs nationella initiativ.  ¢

KVALITET I FOKUS

GABRIEL 
ROMANUS
”Även om 
inte alla är för 
monopolet i sig, 
vill 70 procent 
av svenskarna 
behålla mono-
polet på försälj-
ning av alkhol.”

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

MEJLA 
OSS! 

Uppskattade diskussioner i Almedalen om varför läkare behöver engagera sig 
i opinionsarbete för att bygga ett mer hälsosamt samhälle. 

GÖRAN 
BOËTHIUS
”Vi bör gå i brä-
schen för att få 
till ett politiskt 
beslut om en 
tidsbestämd, 
strukturerad 
utfasning av 
rökningen.”

➜  Alkoholens skador på tredje person. 
Debatt och föreläsning med bland 
andra Jonas Sjögreen (PRIMA Film), 
Sven Andreasson (KI), Kerstin Nilsson 
(SLS), Frida Dangart (GU) och Johan-
nes Forssberg (Expressen).

➜  Snacka om evidens! Men hur hanterar 
läkare all kunskap på tobaksområdet? 
Göran Boëthius, Barbro Westerholm, 
Hanne Tönnesen, Per Haglind och 
Stefan Lindgren.

➜  Tobacco Engame Rökfritt Sverige 
2025. Göran Boëthius, Margareta 
Kristenson, Luke Clancy, Gabriel 
Wikström och Lena Micko.

PÅ RIX 2015
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29 september kl. 18–19.30  ∙  Ebola och MERS-CoV
– finns det risk för epidemisk spridning av dessa smittor även i Sverige?  
Medverkande: Åke Örtqvist, smittskyddsläkare, Stockholms läns landsting.

6 oktober kl. 18–19.30  ∙  Årets Nobelpristagare presenteras 
Medverkande: representanter från Nobelkommittén

20 oktober kl. 18–19.30  ∙ Skakvåld
– pediatriska, perinatalmedicinska, rättsmedicinska, barn- och vuxenpsykiatriska 
överväganden
Medverkande: Ulf Högberg, Uppsala Universitet (moderator), Jonas Ludvigsson, KI,  
och barnläkare, Ingemar Thiblin, Uppsala universitet, rättsmedicinare
Göran Högberg, vuxen- och  barnpsykiatriker

27 oktober kl. 18–19.30 ∙ Konst&Läkekonst Helan går...mest upp i vikt
Medverkande: Stephan Rössner

3 november kl. 18-19.30 ∙ Nya astmariktlinjer – en väg mot bättre astmakontroll?
Medverkande: Christer Janson, Uppsala m.fl.

10 november kl. 18-19.30 ∙ Konst&Läkekonst  
Sömn och sömnlöshet i samtidskonsten 
Föreläsare: Jennie Fahlström, konstvetare och verksamhetsledare för Sveriges Allmänna 
Konstförening.

17 november kl. 18–19.30 ∙ Årshögtid 
Prisutdelning och högtidsföreläsning av SLS ordförande Kerstin Nilsson.

24 november kl. 18-20 ∙ Hälsofarlig korruption 
– prevention genom etiskt/kritiskt tänkande i all högre utbildning?
Medverkande: Nina Rehnqvist (moderator) 
Lennart Levi: ”Patogenes med rötter i den samhälleliga och individuella värdegrunden”.
Robert Cloarec: ”Etik och kultur i statsförvaltningen – från ord till handling”.
Ing-Marie Wieselgren: ”Etik i kommuner och landsting”.
Tomas Brytting: ”Etik i näringslivet”.
Tobias Krantz (f statsrådet): ”Hur engagera företag och studenter?”
Helene Hellmark Knutsson (statsråd): ”Utvecklingsmoral för framtidens Sverige”.

1 december kl. 18-19.30 ∙ Prehospital akutsjukvård i södra Afrika. 
Finns det lärdomar att dra i Sverige? 
Medverkande: Willem Stassen, m.fl. sektionen för Akutsjukvård (SWESEM) och  
Riksförbundet för ambulanssjuksköterskor (RAS)

2 december kl. 18–19.30 ∙ Konst&Läkekonst 
Hur har läkarna format världshistorien?
Medverkande: Stephan Rössner m.fl.

15 december kl. 18 ∙ Julsupé 
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är besökarna från 
lands  tinget i Bohuslän 
undrade om Cecilia 
Björkelund kände till 
att Strömstad hade 

hög dödlighet i hjärt-kärlsjukdomar 
bland kvinnor, blev hon skeptisk. 
Kunde det verkligen stämma? Till-
sammans med en distriktssköterska 
beställde Cecilia fram mortalitets-
data och gick igenom journaler. 

– De hade rätt. Vi såg en över-
dödlighet i slaganfall bland kvinnor, 
berättar Cecilia Björkelund, profes-
sor i allmänmedicin vid Sahlgrenska 
akademien.

En rejäl satsning på förebyggande 
arbete inleddes. Alla kvinnor mellan 
45 och 64 år erbjöds en hälsounder-
sökning. Såg man höga blodfetter, 
förhöjt blodsocker eller andra risk-
faktorer för hjärt-kärlsjukdom, er-
bjöds kvinnorna matlagningskurser 
och motionsgrupper. Rökare erbjöds 
sluta röka-grupper.

– Kurserna anordnades i samar-

N bete med lokala studieförbund och 
Friluftsfrämjandet. Visst var det en 
del av mina kollegor som sa att detta 
var inget vi skulle syssla med i pri-
märvården, men jag tror att när det 
gäller livsstilsförändringar kommer 
man längre om man samarbetar i 
samhället. Förutom rena hälsoeffek-
ter, såg vi också att satsningen fi ck 
betyda mycket socialt för kvinnorna.

Att Cecilia Björkelund blev just 
allmänläkare, berodde till viss del på 
att hon hade svårt att välja inriktning, 
för ”allt var ju så spännande”. Sedan 
var hennes pappa allmänpraktiserande 
läkare i Lund.

– Jag började min läkarutbildning 
1967, och på den tiden var sjukhus-
miljöerna i landet väldigt hierar-
kiska. Det trivdes jag inte med. Då 
passade det bättre att specialisera sig 
inom allmänmedicin. Det fi nns cirka 
1 200 vårdcentraler i Sverige och vi 
arbetar med hela Sveriges befolkning. 

Men Cecilia Björkelund har också 
framgångsrikt ägnat sig mycket åt 

forskning. Tack vare Strömstads-
projektet rekryterades hon av Calle 
Bengtsson, som då drev den världs-
unika befolkningsstudien bland 
kvinnor i Göteborg. Fem åldersgrup-
per och totalt 1 400 kvinnor i Göte-
borg har deltagit i studien.

– De data vi får ut är fantastiska. Nu 
senast har vi studerat hypertoni och 
risk för stroke hos kvinnor och vad lätt, 
medelsvår och svår hypertoni innebär 
på lång sikt. Även hypertoni grad 1 ger 
avtryck och behöver behandlas. 

– Vi har sett att förhöjd kolesterol 
inte är lika farligt som att ha förhöjda 
triglycerinnivåer, och att bukfetma 
verkligen är en riskfaktor för hjärt- 
kärlsjukdom och diabetes.

Cecila Björkelund kan därav inte 
nog betona vikten av att primärvår-
den hjälper patienterna med livsstils-
behandling.
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MEDLEMSPORTRÄTT
CECILIA BJÖRKELUND, ALLMÄNLÄKARE

Hjärta för 
primärvården
Hon har prisats för sina insatser som handledare, 
kliniker, chef, forskare och opinionsbildare. Möt Cecilia 
Björkelund, forskare och specialist i allmänmedicin.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

– Jag har varit med i SLS sedan jag var AT-läkare och har gått på många intressanta föreläsningar 
som de anordnat. Sedan är Riksstämman ett viktigt forum, inte minst för att vi där får tillgång till 
våra makthavare och får föra ut information om primärvårdsbehov. Man ska inte glömma att stäm-
man har en bra pressbevakning och så är det ett viktigt fortbildningsforum. 

Därför är jag med i SLS
Cecilia Björkelund om medlemskapet

– Fortbildning inom primär-
vården måste prioriteras, 

menar Cecilia Björkelund.

Aktuell: Årets 
allmänläkarvän
Ålder: 67 år
Familj: Maken 
Christian Ylander, 
barnen John och 
Christina samt 
barnbarnen Elin, 
Jack, Julie och 
Florence.
Fritid: Spende-
ras helst med 
make, barn och 
barnbarn. Golfar. 
Läser: Förutom 
facklitteratur 
mest skönlittera-
tur. Helst Joyce 
Carol Oates, 
Alice Munro, 
Håkan Nesser.

CECILIA 
BJÖRKELUND

Hjärta för 
primärvården

FAKTA
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– Mot bukfetma och höga trigly-
cerider fi nns inga piller. Det är kost 
och motion som gäller. Det måste ges 
möjlighet inom hälso- och sjukvården 
att kunna stimulera till en bättre livs-
stil utifrån individens förutsättningar. 

I dag intresserar sig Cecilia Björ-
kelund för interventionsforskning i 
primärvården, framför allt om ut-
veckling av primärvårdens omhän-
dertagande när det gäller psykisk 
ohälsa. Detta görs i tätt samarbete 
med VG-regionen och många vård-
centraler. Tidigare i år tilldelades hon 
utmärkelsen Årets allmänläkarvän av 
Distriktläkarföreningen.

– När jag först hörde om utmär-
kelsen tänkte jag: ”Inte har väl jag 
gjort så mycket?”. Men när jag läste 
motiveringen blev jag oerhört glad, 
för det beskrev precis vad jag vill 
åstadkomma.

Motiveringen var att Cecilia ”med 
själ och hjärta förädlat allmänmedi-
cinen genom sitt arbete som kliniker, 
lärare, handledare, chef, forskare och 
opinionsbildare. Hon har tydliggjort 
allmänmedicinen inom läkarutbild-
ningen och fört fram allmänläkar-
perspektivet överallt där det saknats”. 

– Sverige har goda förutsättningar 
för en effektiv primärvård. Samtidigt 
ser vi i undersökningar att andra länder 
får högre resultat än Sverige. Det beror 
inte på att vi har låg kompetens, utan 
på att den nuvarande organisationen 
inte tillåter en effektiv primärvård.

Cecilia Björkelund menar att det 
behövs en större primärvårdsbas. 
Först då kan man erbjuda kontinui-
tet och effektiv handläggning, något 
som gagnar alla övriga specialiteter.

– Alla organisationsförändringar 
av primärvården har gjorts inom 
samma ekonomiska ramar. Det är 
inte tillräckligt. Tillgänglighet har 
premierats, inte kontinuitet. I dag 
söker befolkningen oftare vård di-
rekt. Jag anser att tillgänglighet måste 
kombineras med kontinuitet och 
uppföljning. Tappar man kontinuite-
ten sänks kvaliteten för patienten och 
kunskapen hos personalen.

Fortbildning måste prioriteras 
bättre, menar Cecilia Björkelund:

– Primärvården tar årligen emot 
40 miljoner besök och ska ha koll på 
mer än 700 diagnoser. De fl esta säger 
att det vanliga är vanligast, men det 
är väldigt vanligt med det ovanliga 
också.  ¢

➜  Missa inte att lyssna på Cecilia Björke-
lund som medverkar i seminariet Gold 
Mining – Existing and Future Data Base 
Research in Israel and Sweden. 

Hon medverkar också i workshopen 
Nationellt system för primärvårds-
kvalitet – till nytta för patienten och 
hela sjukvården 

Läs mer på www.riksstamman.se

PÅ RIX 2015

I dag saknas formell 
reglering av fortbild-
ningen för färdiga spe-
cialister. Då detta är 
den längsta perioden 
i en läkares yrkes-
verksamhet, är det 
nödvändigt att ta fram 
ett system som säker-
ställer att alla läkare 
har och kan utveckla 

erforderlig kompetens för den verksamhet som 
bedrivs och som kommer att bedrivas i framtiden. 

Svenska Läkaresällskapets utbildningsdelega-
tion samlar till workshop under Riksstämman, där 
målet är att lyfta fram och diskutera hur ett sådant 
system för läkarnas fortbildning bör utvecklas och 
kvalitetssäkras. Det måste ske, för att den samlade 
professionella kompetensen utvecklas utifrån både 
individen och verksamhetens behov.

– Ofta när man identifi erat svagheter inom hälso- 
och sjukvård, talas det om att man måste förstärka 
olika delar av den grundläggande läkarutbildningen. 
Så kan det vara. Samtidigt kan man inte trycka in hur 
mycket som helst under de år utbildningen pågår. 
Frågan blir då vad som är den grundläggande utbild-
ningens största ansvar, och vad som behöver bred-
das och fördjupas under hela det yrkesverksamma 
livet, sade Stefan Lindgren under ett seminarium 
som SLS anordnade i Almedalen.

– Sedan behöver vi diskutera vilka kompetenser 
som behöver stärkas i olika faser av läkarens yrkesliv. 
Ofta fokuserar vi på medicinska områden, men det 
fi nns även andra bitar som behöver stärkas. Ledar-
skap och kommunikation, för att nämna två exempel.
 
Samtalet om läkarens fortsatta kompetensutveck-
ling hörs i dag brett i samhället. Under Riksstämman 
tar man bland annat upp nya grepp för att ena profes-
sionen kring en nationell diskussion om vad en läkare 
är och vad bara en läkare kan göra. 

➜  Missa inte workshopen Är det inte dags för livs-
långa kompetenser, istället för märkliga mål?  
Medverkar gör bland andra: Hans Hjelmqvist, 
Karolinska universitetssjukhuset, Torbjörn Ledin 
och Stefan Lindgren, Hannu Halila, Finnish Medical 
Association, Anders W Jonsson, Socialutskottet.

ANGELÄGNA  
SAMTAL OM 
FORTBILDNING
Under våren har behovet av läkares fort-
satta kompetensutveckling intensifi erats 
och belysts i många forum.

Stefan Lindgren, vice ord-
förande SLS, modererade 
under Almedalsveckan.

”Mot bukfetma 
och höga 

triglycerider 
fi nns inga 

piller. Det är 
kost och motion 

som gäller.”
Cecilia Björkelund, forskare och 

specialist i allmänmedicin
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som oss, men vi får kalla handen när 
vi försöker få svensk vårderfarenhet, 
säger Shkumbin.

Men i Falköping är intrycket annor-
lunda, tycker de båda.

– Det märktes direkt. Här välkom-
nade man oss i stället. Man verkar se 
annorlunda på utländsk kompetens i 
Falköping, de har till exempel många 
introduktionsplatser för specialister. 
Man tar vara på kompetensen i stället 
för att vara rädd för den, säger Sour.

– Vi har nu fått den träning i 
svenskt avdelningsarbete som man 
behöver efter att ha utbildat sig nå-
gon annanstans. Efter några veckor 
kände man sig helt likvärdig en 
svensk student, även på den adminis-
trativa biten, säger Shkumbin.

– Ja, vi har haft tur. Det har varit 
ett fantastiskt första vikariat, sam-
manfattar Sour. ¢

Vi har ingen avgränsning till ”det 
där är specialistkunskap” – det lär vi 
oss också, säger Shkumbin.

Planerar någon i den engelska 
delen att stanna i Polen?

– Inte många, säger Shkumbin. 
Bara någon enstaka per år, och i så 
fall någon med anknytning, kanske 
en polsk partner.

– Samtidigt är många av svenskarna 
besvikna på Sverige. Å ena sidan pro-
klamerar man hur beroende man är 
av utländskt utbildade läkare, men 
å andra sidan gör man ingenting för 
oss. Vi tar enorma studielån och Polen 
står för utbildningsbördan. Som unga 
får vi kriga för jobben här hemma. 
Man är egentligen inte sugen på att 
återvända, men samtidigt vet vi att vi 
kommer göra det på grund av familjen, 
som man varit ifrån så länge nu.

– Men det är en så tråkig inställ-
ning. Man är beroende av studenter 

Shkumbin Behrami och Sour Hallal har båda valt att läsa 
sin läkarutbildning i Polen. I sommar har de vikarierat 
som underläkare i Sverige.

i fortsätter vår intervju-
serie med läkarstudenter runt 

om i världen. Denna gång äg-
nar vi uppmärksamheten åt en 

i Sverige vanlig syn, som många 
kanske ägnar för lite tanke åt: två 
svenskar som utbildar sig i Polen.

I lilla Falköping i Västergötland 
ligger Skaraborgs psykiatri. Här job-
bar Shkumbin och Sour, som har 
ett år kvar på läkarutbildningen i 
Gdansk. Deras första sommarvikariat 
som underläkare lider mot sitt slut.

Vad ser ni för för- och nackdelar 
med utbildningen i Polen?

– Fördelen med att plugga i Polen 
är nog studentlivet, säger Sour. Dels 
får man mer för pengarna, man har 
en bättre livskvalitet, dels är alla 
långt ifrån familj och vänner, vilket 
gör att man söker sig till varandra. 
Det är mycket socialt liv.

– Nackdelen är just det, att man 
är långt från familjen. Det, och det 
stora studielånet …

Vad är den stora skillnaden 
mellan svensk och polsk utbildning?

– Språkbarriären gör mycket. Vi 
har ju ständigt tolksamtal genom 
handledaren. Det sätter en viss prä-
gel på all patientkontakt. Dessutom 
omöjliggör det avdelningsarbetet, så 
det är en stor erfarenhetsskillnad när 
man börjar jobba här, säger Sour.

– Eftersom nästan alla i den interna-
tionella klassen planerar att återvända 
till sina ursprungsländer vid examen, 
satsar man inte riktigt på språket, säger 
Shkumbin. Det är bara några enstaka 
som stannar i Europa. Men de börjar 
oftast jobba i Storbritannien.

– Samtidigt har vi mer specialist-
kunskaper, vilket man märker när 
man pratar med svenska studenter. 
Vi lär oss det mesta om det mesta. 
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Text Mia Engström Foto Colourbox & Mia Engström

KANDIDATFÖRENINGEN
PÅ VÄG UT I HÄLSO- OCH SJUKVÅRDEN

V

SHKUMBIN 
BEHRAMI 
Ålder: 24 år 
Från: Karlstad. 
Gör: Vik UL på 
Rättspsyk i 
Falköping. 
Just nu 
lutar det åt: 
Internmedicin

SOUR HALLAL 
Ålder: 23 år 
Från: Stockholm. 
Gör: Vik UL på 
Psykosavdelning 
i Falköping. 
Just nu lutar 
det åt: Psykiatri

Språkbarriär. Tolksamtal sätter prägel på kontakten med de polska patienterna.

Kandidat, vilka frågor är viktigast för dig?
Mejla slsaktuellt@inpress.com

Rapport från Polen



På årets AT-stämma i mars sades det rakt ut: detta var 
AT-läkarnas egen stämma, i stället för Riksstämman. 
”Riksstämman, som överläkarna åker på i december, 
medan ni” – det var en i överläkarålder som sa detta 
– ”stannar hemma och håller avdelningen rullande.”

Jag vred mig i stolen. Var det på riktigt? Hade denna 
person tittat i de senaste årens program? Hur kan hen i 
så fall kalla det för Överläkarnas Stämma?

Jag har varit på Riksstämman två gånger som kandidat. 
Det har varit lika delar glädje som ångestfyllda upple-
velser. Det har varit så lite tid – så många oumbärliga 
seminarier – och fortfarande ingen chans till kloning. 
Det har pratats ebola, hälsopolitik, state-of-the-art, etik, 
nya forskningsrön, recertifi ering, AT:s vara eller icke 
vara. Kandidatföreningen har delat ut sina pris för bästa 
projektarbete och bästa vetenskapliga artikel.

Internationellt verkande organisationer som Läkare 
utan gränser och Svenska Läkare mot kärnvapen har 
varit på plats. Att jag ”bara var en liten kandidat” var 
defi nitivt inget problem för kunskapsinhämtningen.

I år satsar SLS mer än någonsin. Inte bara är programmet 
sprängfyllt med spännande talare – det är också gratis, inte 
bara för Kandidatföreningens medlemmar, utan för alla 
Läkaresällskapets medlemmar. 

För det är detta som är själva tanken med Riksstämman: 
att det är för alla. Från kandidat till pensionerad.

Inte sagt att AT-stämman eller Framtidens Specia-
listläkare inte är bra – det är de. Men Riksstämman är 
något annat; mer än en utbildningskonferens, och långt 
mer än ett överläkarjippo. 

Behovet av en mötesplats för alla Sveriges läkare, från 
alla landets hörn, specialiteter och kompetensnivåer, är 
bevisligen stort. I en sådan kontext fi nns det inget som 
heter Överläkarnas Stämma – det är lika mycket Kandi-
datens, Underläkarens eller Doktorandens stämma. Det 
händer något annat där än på avgränsade konferenser. 
Och det är därför det är två av årets mest spännande dagar. 

Inte bara 
för överläkare

Missa inte Kandidatföreningens 
arrangemang på Rix:
➜  Global Hälsa: Framtiden i våra händer 

– vad skall vi göra med den?
➜  Patientsäkerhet för läkarstudenten 

och AT-läkaren
➜  Studenter i klinisk praktik: etik, 

juridik och pedagogik

PÅ RIX 2015

Mia Engström, SLS Kandidatförening

Fo
to

: T
ov

e 
Sm

ed
s



rattis till utnäm-
ningen som ny ordfö-
rande för kommittén 
för nationell sam-
ordning av kliniska 

studier. Vad är bakgrunden till att 
regeringen tillsatt kommittén?

– Sverige har varit och sett sig 
själv som en ledare inom medicinsk 
och klinisk forskning. Samtidigt blir 
antalet svenska framgångsrika läke-
medelsföretag färre och färre. Det 
oroar. 

– Det är egentligen inte så att Sveri-
ge blivit sämre, men andra blir bättre. 
För två år sedan föreslogs därför att 
man skulle samordna de kliniska stu-
dierna, både de akademiska studierna 
och läkemedelsprövningarna. Tidigare 
har varje universitet och landsting job-
bat lite var för sig. Men då blir man 
bara bäst i Sverige, inte bäst i världen.

– Jag har länge varit aktiv och ut-
rett de här frågorna, och varit både 
orolig och sett möjligheter. Nu ska 
det bli intressant att gå till verkstad. 

Vad kommer kommitténs mål-
sättning vara? Vad krävs för att 

Sverige ska bli ledande i klassen igen?
– Jag är optimistisk. Just genom 

en samordning av verksamheter kan 
vi bli bättre. 

– Om man vill göra en studie på 
typ 2 diabetes, så kanske man inte 
bara göra det lokalt. Med samordning 
kan man fortare få tillgång till alla 
delar av landet.

– Det handlar om patienternas rätt 
till ny kunskap. På de ställen där man 
bedriver forskning är vården bättre. 

– Politiskt är detta viktigt, och 
man ser fördelar för landets ekonomi 
och för sysselsättningen. Och vi har 
fl era fördelar i Sverige. Man brukar 
kalla de nationella kvalitets-
registren för en guldgruva, 
men det är de inte om vi 
inte använder dem. 

– Sedan ser jag gärna 
öppna jämförelser inom 
forskning: att region X 
har deltagit i kliniska 
studier och därmed bi-
dragit till kunskapsut-
veckling.

– Vi vill ha en kun-

skapsdriven sjukvård, men det är inte 
något en patient i dag kan väga in 
i sitt vårdval. Det måste komma till 
det läget att sjukvårdsinrättningar 
och divisioner inte bara redovisar 
ekonomi och antal patienter, utan 
även hur mycket de deltar i kun-
skapsutvecklingen. 

– När det gäller registerforskning 
fi nns ett antal regler som är på gång 
inom EU som har oroat en del, då 
det kan komma att krävas medgi-
vande för att samla data i olika regis-
ter. Det gäller att de goda intentioner 
man har inte förhindrar möjligheter-
na att förbättra hälso- och sjukvår-
den. Men det fi nns lösningar. Inom 
kort kommer alla få tillgång till sin 
egen journal. Där skulle man kunna 
ges möjlighet att meddela sitt intresse 
att delta i kliniska prövningar. 

Hur ser du på SLS fortsatta 
forskningspolitiska arbete, som du 
varit aktiv i och drivit? 

– Sällskapet har en viktig roll och 
potential som varande obunden, både  
fackligt och politiskt. Det ger stor tro-
värdighet. Det fi nns en stor potential 

i att vara neutral och se till sakför-
hållanden. Om sällskapet 
vill, tror jag man kan ha en 
större betydelse för forsk-
ningsfrågor, och även i 
andra frågor som berör 
vetenskap och kunskap 
och etik i sjukvården. 
Samtidigt är man 
beroende av frivillig-
kapaciteten, vilket 
gör att man måste 
välja frågor. ¢

Ny kommitté
Förra året beslutade regeringen att tillsätta en 
kommitté för nationell samordning av kliniska 
studier. Ordförande blir Håkan Billig.

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus
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HÅKAN 
BILLIG
Aktuell: Som 
ny ordförande 
i kommittén 
för kliniska stu-
dier. Avgående 
ordförande 
i forsknings-
delegationen 
vid Svenska 
Läkare-
sällskapet. 
Titel: Läkare 
och professor 
i fysiologi vid 
Göteborgs 
universitet.

”Om landsting och universitet 
jobbar var och en för sig blir 

vi inte bäst i världen.”

Svenska Läkaresällskapet vill passa på att tacka Håkan Billig för 
hans stora engagemang och värdefulla arbete i SLS, och önska 
honom lycka till med det nya uppdraget. 

Ny tf ordförande i forskningsdelegationen är Mats Ulfendahl, 

professor i experimentell audiologi och otologi vid Karolinska Insti-
tutet. Sedan 2010 är Ulfendahl huvudsekreterare för ämnesområdet 
Medicin och Hälsa vid Vetenskapsrådet, och han ingår i Vetenskaps-
rådets ledningsgrupp. Ulfendahl är ledamot i SBU:s nämnd, Rikssjuk-
vårdsnämnden och Beslutsgruppen för Nationella Kvalitetsregister. 
Han ingår i statens förhandlingsgrupp för omförhandlingen om ALF-
avtalet som reglerar frågor om samarbete och ersättning för läkarut-
bildning, medicinsk forskning och utveckling av hälso- och sjukvården.

SLS tackar Håkan Billig
Mats Ulfendahl, tf ordf forskningsdelegationen 

Håkan Billig, ny ordförande för kommittén 
för nationell samordning av kliniska studier.



Möten, fest & konferens mitt i Stockholm City  

 
 
SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET  |  KLARA ÖSTRA KYRKOGATA 10  |  STOCKHOLM 

08- 440 88 85  070-717 51 03 |  WWW.SLS.SE

Svenska Läkaresällskapets fantastiska hus, mitt i Stockholm City, erbjuder unika lokaler med den senaste  
tekniken för stora eller små möten. Huset rymmer mötesrum i olika storlekar, från 8 till 200 personer, 
samt en högklassig restaurang med festvåning för smakrika upplevelser för affärslunch,  
konferenspaket eller fest. Förmånliga priser för dig som är medlem i SLS.



Kaiser Permanente anses 
vara en av de mest intressanta 
hälso- och sjukvårdsorgani-
sationerna i världen just nu. 
Uppdraget för den amerikanska 
organisationen motsvarar i 
storlek hela Sveriges hälso- och 
sjukvård med sina 37 sjukhus 
och drygt 9 miljoner patienter.
 
Till invigningen av Medicinska 
riksstämman har Svenska 
Läkaresällskapet glädjen att ha 
Mary Durham, chef för Center 
for Health Research på Kaiser 
Permanente, som invignings-
talare under titeln ”Tomorrow’s 
Health and Healthcare – Chal-
langes and Opportunities.” 

Mary Durham kommer bland 
annat att diskutera de stora om-
vandlingar hälso- och sjukvården 
nu genomgår. Digitala strategier 
i vårdkedjan är enligt Durham 
avgörande för att lyckas.
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REGISTERFORSKA MER!
Under Riksstämman ges ett unikt tillfälle att lära sig mer 
om hur man kan använda register i forskningssyfte.

Mary Durham 
invignings-
talare på 
Riksstämman

1. Kvalitets- och patientsäkerhetsarbete 
(A4/20*):
➜  Patientsäkerheten i Sverige. Vad har hänt de 

senaste 10 åren, och vad återstår? 
➜  Gold Mining – Existing and Future Data Base 

Research in Israel and Sweden.
➜  Kvalitetsregister – kostar det mer än vad det 

smakar? 

2. Prevention och livsstil (B2/21*):
➜  Genusmedveten medicin. 
➜  Riktade hälsosamtal – den svenska modellen.
➜  Bridging socioeconomic health inequities 

with quality indicator data.
➜  Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025 

– dagens utmaning, morgondagens möjlighet.

3. Ledarskap och organisation
➜  Tomorrow’s Health and Healthcare – Challen-

ges and Opportunities. Mary Durham.
➜  Nationellt system för primärvårdskvalitet 

– till nytta för patienten och hela sjukvården.
➜  Learning tio Improve. Föreläsare Bill Lucas
➜  En Värdefull Vård del 1 och 2.
➜  Global hälsa: Framtiden i våra händer 

– vad ska vi göra med den? 

KURSER FÖR ST

Mary Durham är invigningstalare 
på Medicinska riksstämman. 

VÄRDEFULLA 
DATA: Komplexa 
samband mellan 
hälsa, socio-
ekonomi och 
livsföring kan 
studeras med 
hjälp av register-
forskning. Missa 
inte workshopen 
under Riksstäm-
man. 

Sverige har något av en guldgruva i 
alla de register där data samlas in och 
kopplas till invånarnas personnummer. 
Men hur går det till att forska på regis-
tren? Under Riksstämman ordnar SIM-
SAM – Swedish Initiative for research 
on Microdata in the Social And Medical 
sciences – en workshop i tre delar som 
belyser såväl lagstiftning och etiska as-
pekter, som hur man får tillgång till och 
kan länka data från olika register. Deltar 
gör erfarna forskare inom området.

– Vi vänder oss till läkare och andra 
inom hälso- och sjukvården som använ-
der, eller vill använda, register i forsk-
ningssyfte, berättar Anna Holmström, 
koordinator för SIMSAM-nätverket.

Workshopen inleds med en introduk-
tion till registerforskning, varefter fyra 
korta interaktiva seminarier hålls. Där-
efter kan man delta i parallella runda-
bordssamtal med givna teman.

– Tanken är att ge en smakbit av vad 
man kan åstadkomma med register-
forskning. Fokus ligger på interaktiva 
diskussioner. Vi vill främja dialog och 
skapa möjlighet för deltagarna att 
knyta viktiga kontakter, säger Anna 
Holmström.

– Registerforskning gör det möjligt 
att undersöka komplexa samband 
mellan bland annat hälsa, livsföring, 
demografi  och socioekonomi genom att 
länka samman stora mängder av data 
med hög tillförlitlighet som är insam-
lade under en lång tid. Det är dock vik-
tigt att man utgår från en väldefi nierad 
forskningsfråga, säger Anita Berglund, 
koordinator för forskarskolan SINGS, 
Swedish INterdisciplinary Graduate 
School in register-based research.

Mer information 
på www.riksstamman.se 
och på www.simsam.nu

ANNA 
HOLMSTRÖM
koordinator 
för SIMSAM, som 
under Medicinska 
riksstämman 
anordnar 
workshopen om 
registerforskning.

*delmål enligt nya ST.  **delmål enligt gamla ST.
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TRÄFFA VÅRA PARTNERS PÅ RIX:

nför varje riksstämma på-
går ett gediget arbete i SLS 
olika vetenskapliga sektioner 
som anordnar debatter, före-
läsningar och workshops. En 

sådan är Svensk Förening för All-
mänmedicin, SFAM, som i år står 
för tretton inslag under Riksstäm-
man. Ämnena varierar mellan allt 
från digital anamnesupptagning och 
när och hur det kan användas, nya 
rön vid astma och anafylaxi, till den 
svenska modellen för riktade hälso-
samtal och hur distriktsläkare kan 
påverka it-systemen i vården. 

– En hel del inslag är av ren fort-
bildningskaraktär, som Astma och 
anafylaxi – nyheter utmaningar och 
möjligheter – medan andra tjänar till 
att inspirera deltagarna, och för att 
de ska få veta vad som är på gång, 
berättar Anna Nager, som samord-
nar SFAM:s aktiviteter under Riks-
stämman. 

– Tillsammans med Svensk före-
ning för hypertoni arrangerar vi också 
ett seminarium om nya riktlinjer för 
förebyggande av aterosklerotisk hjärt- 
och kärlsjukdom med läkemedel.

Till workshopen Gold Mining – Exis-
ting and Future Data Base Research 
in Israel and Sweden medverkar den 
israeliska professorn Schlomo Vinker, 

Allmänmedicin på Rix

som arbetat med databasforskning i 
Israel. Andra medverkanden är Johnny 
Ludvigsson och Stefan Jansson, som 
båda två har gedigen erfarenhet inom 
registerforskning. Schlomo Vinker 
kommer även att hålla en föreläsning 
om Bridging socioeconomic health in-
equities with quality indicator data.

– Morgondagens vård kräver 
forskning med databaser. Det liknas 
ofta vid guldgruvor. Precis som när 
man gräver efter guld i gruvor, 
är det dyrt, innebär mycket 
arbete och tar lång tid. 
Det är inte heller sä-

Svensk förening för allmänmedicin, 
SFAM, står i år för tretton olika inslag 
under Riksstämman. Anna Nager, 
vetenskaplig sekreterare i SFAM, 
ger smakprov ur programmet. 

Hur tillvaratar vi bäst utlandsfödda läkares kompetens? Det är en av de 
frågor som diskuteras under de inslag som SFAM anordnar under Riksstämman.
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I

kert att man hittar det man vill. Vi 
vill samla till diskussion om hur den 
här forskningen kan förbättras, sä-
ger Hans Thulesius, som arrangerat 
workshopen och föreläsningen.  ¢

ANTIBIOTIKA-
RESISTENS
Workshopen 
STRAMA – fram-
gångsrikt läran-
de i sjukvården 
fokuserar på 
antibiotikaresis-
tens och dess 
överhängande 
hot mot modern 
sjukvård. Hur 
står det till med 
förskrivningen i 
den öppna vår-
den, och hur når 
man följsamhet 
till de riktlinjer 
som fi nns? 

Text Tove Smeds Foto Maskot/Folio

vid anmälan senast den 
15/11

Fritt inträde för SLS medlemmar
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RIKSSTÄMMAN 
KVALITETSSÄKRAD

att man kan få obalans i ett av våra 
mest komplicerade organ, säger Ma-
ria Larsson, som samordnar inslagen 
för Svenska Psykiatriska Föreningen 
under Riksstämman.

– De lindrigare psykiska sjukdo-
marna ska behandlas inom primär-
vården, så samarbetet med att över-
föra specialistpsykiatrins kunskaper 
är av stor vikt. Därför är det tur att 
det fi nns fortbildningstillfällen som 
Riksstämman, där vi kan erbjuda 
samarbeten över specialistgränserna 

Under förra årets Riksstämma var fl era inslag om 
psykiatri så välbesökta att inte alla fi ck plats. I år 
blir det större lokaler och lika angelägna ämnen.

abriel Wikström, 
folk  hälso- och sjuk-
vårdsminister, har 
tidigare berättat om 
hur han som student 

sjukskrevs för utmattningssyndrom. 
Han deltar i ett samtal som Svenska 
Psykiatriska Föreningen anordnar 
under Riksstämman. 

– Det är viktigt att normalisera 
den här typen av sjukdomar. Sve-
rige ligger tyvärr efter när det gäller 
stigmatisering av psykisk sjukdom. 
I andra länder är det mer accepterat 

Psykiatri i fokus
Hjärnan består av 100 miljarder nervceller, samma storleksordning som stjärnorna i Vintergatan. 

Text Tove Smeds Foto Colourbox

G

•  Årets invigningsföreläsare Mary Durham, 
Kaiser Permanente, USA.

•  Professor Bill Lucas, Director of the Centre for 
Real-Learning at the University of Winchester.

•  Janet Grant, professor vid University College 
London Medical School, Storbritannien.

•  Shlomo Vinker, Sackler School of Medicine, 
Tel Aviv, Israel.

•  Hannu Halila, Vice CEO, Finnish Medical 
Association, Helsingfors, Finland.

•  Anders Hovland, Klinisk psykologi, Bergen, Norge.

Gästföreläsare på Riksstämman

EN VÄRDEFULL 
VÅRD – DISKUSSIO-
NEN FORTSÄTTER
Två år i rad har paneldebatter om 
styrning av vården, eller En Vär-
defull Vård, fyllt föreläsningssalar 
under Medicinska riksstämman. 

Under årets Riksstämma 
arrangeras två workshops som 
debatterar hur professionernas 
kompetens kan utnyttjas på ett 
mer rationellt sätt för att patien-
ters och samhällets krav på 
dagens hälso- och sjukvård skulle 
bli bemötta på ett bättre sätt.

– Vi anser att kvalitetsutveck-
ling inom hälso- och sjukvården i 
huvudsak ska bedrivas genom 
professionen, säger Karl Sallin, 
ord förande för SLS arbetsgrupp 
En Värdefull Vård.

Svenska Läkaresällskapet har glädjen att 
presentera 13 spännande gästföreläsare:

GABRIEL 
WIKSTRÖM
medverkar under 
Riksstämman.

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

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

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

Fritt inträde för SLS medlem-
mar till till årets Riksstämma 
är i år möjligt tack vare att SLS 
ekonomi gått från underskott till 
överskott under 2014.

– Jag är glad att nämnden 
beslutat att överskottet från förra 
året på detta sätt i år går tillbaka 
till medlemmarna för ut- och fort-
bildning. Precis så ska en kun-
skapsorganisation fungera, säger 
Filippa Nyberg, SLS vd.

Observera att medlemsavgiften 
till SLS ska vara betald  i god tid 
före 15 november. 
www.sls.se/Medlemmar/
Bli-medlem/Medlemsansokan

KONGRESSAVGIFT  

UTBILDNING, VIDAREUTBILDNING OCH FORTBILDNING
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SENASTE NYTT 
OM LEVANDSVANOR

och öka kunskapen om psykisk sjuk-
dom och bästa behandling.

I år anordnas en uppföljning från 
en av fjolårets överfyllda föreläsning-
ar, även denna gång med namnkun-
niga representanter från den moder-
na psykiatrin: Psykiatri i tiden II.  

Biologiska markörer vid psykisk 
sjukdom – I dag och i framtiden foku-
serar på aktuell forskning om mar-
körer på sjukdomar som påverkar 
hjärnan. Sedan anordnas en före-
läsning med fi lmvisning, där psyko-
analytikern Göran Rydén visar fi lm-
klipp från Alien om moderskap och 
anknytning. 

Tillsammans med SFAM anordnar 
man också Psykiatri – När, var och 
hur? Föreläsningen ger bland annat 
ökad kunskap om behandling av de 
vanligaste tillstånden och utredning 
innan vidareremittering. Tillsam-
mans med SFAM anordnas även Ut-
mattningssyndrom – en behandlingsbar 

Psykiatrisk akutbil prövas i Stockholm. Förutom ambulanssjukvårdare följer 
specialutbildade psykiatrisjuksköterskor alltid med i bilen.

Under Riksstämman 
anordnas fl era inslag 
om levnadsvanor 
med några av Sveri-
ges ledande experter 
inom ämnet.

Under föreläsningen Fysisk aktivitet och mental 
hälsa presenterar man bland annat de senaste 
forskningsrönen om fysisk aktivitet som preven-
tion och behandling av psykisk ohälsa. Sitting 
is the new smoking, om hur sittandet förkortar 
livet och ökar risken för bland annat cancer och 
hjärt-kärlsjukdom. Hur uppmärksammar läkare 
levnadsvanor? Varför är det så stora skillnader 
mellan landstingen? Diskussion och förslag under 
föreläsningen Att fråga om levnadsvanor: 
Fallgropar och möjligheter.

DET HÄR BEHÖVER LÄKARE 
VETA OM PREVENTIVMEDEL
Hormonella preventivmetoder har fl era po-
sitiva hälsoeffekter för kvinnor och används för 
att behandla bland annat akne, anemi på grund 
av menstruationsblödning och PMS. Hormonella 
preventivmedel minskar även risken för ovarial-, 
endometrie- och coloncancer. Då biverkningar 
handläggs av andra läkare än gynekologer är det 
viktigt att alla läkare att förstår hur olika preven-
tivmedel påverkar risker.
Sektionen för Obstetrik och Gynekologi anordnar 
tillsammans med SFAM den specialistövergripan-
de kursen Preventivmedlens betydelse för hälsa 
– viktig kunskap inte bara för gynekologen, för 
ST-läkare och specialister inom både gynekologi 
och allmänmedicin.
 
Medverkar: Kristina Gemzell Danielsson, KI, 
Annika Strandell, Sahlgrenska samt Helena 
Kopp Kallner, KI.

”Ta chansen att fort-
bilda dig, och var 
med och påverka 

– för patientens, 
klinikens och 
din egen skull!”

•  Gunhild A. Stordalen, Stordalen 
Foundation & GreeNudge, EAT and 
EAT Stockholm Food Forum, Stor-
dalen Foundation & EAT Head Offi ce, 
Oslo, Norge.

•  Ramona Åstrand, Neurokirurgiska 
kliniken, Rigshospitalet, Köpenhamn.

•  Luke Clancy, Dublin University, 
Dublin, Irland.

•  Professor Anthony G. Gallagher, 

professor School of Medicine, 
University College Cork, Irland.  

•  Pia Dellson, överläkare och 
specialist i psykiatri och onkolog, 
Skånes Universitetssjukhus.

• PC Jersild, författare och läkare. 
•  Åsa Nilsonne, författare och 

professor i medicinsk psykologi, 
Karolinska Institutet.

möjlighet där man får ta del av aktuell 
kunskap och forskning, med hand-
fasta tips om behandling. 

Litiumbehandling – effekter och 
njurpåverkan på kort och lång sikt 
arrangeras tillsammans med Svensk 
Njurmedicinsk Förening. Målet med 
föreläsningen är att ge kunskap om 
risk- och nyttoförhållandet vid litium-
behandling vid bipolaritet, och belysa 
alternativ vid problem och biverk-
ningar. 

Varje år besöks BUP av uppemot 8 
procent skolbarn. Svenska föreningen 
för barn- och ungdomspsykiatri an-
ordnar med anledning av detta Psy-
kiska störningar Första linjen, ska den 
fi nnas? Och hur bör hjälpen se ut? Med 
infallsvinklar från skolhälsovården, 
närsjukvården och specialistvården 
ges inspiration och goda exempel.  ¢

Mer information på 
www.riksstamman.se
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Fritt inträde för SLS medlemmar

Catarina Almqvist Malmros, barnläkare 
och professor, Generalsekreterare 
Medicinska riksstämman
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Preliminärt program. (*= Moderator)
Senaste nytt på www.riksstamman.se, där 
det även går att söka i sammanfattningarna.

1. ETIK OCH PRIORITERINGAR

Torsdag 3 december

Behov av sjukvård – vad menar vi?
Medverkande: Helena Dreber*, Niklas Juth, 
Lovisa Jäderlund
Huvudarrangör: SLS delegation för 
medicinsk etik

Kvalitetsregister – kostar det mer än 
vad det smakar?
Medverkande: Ulf Haglund*, Li Felländer-
Tsai, Soffi a Gudbjörnsdottir, Olle Svensson
Huvudarrangör: SLS kommitté för 
medicinsk kvalitet

Vi & dom? Om behovet av ny moral för 
den moderna människan. 
Medverkande: Nina Rose*, PC Jersild.
Huvudarrangör: KLF

Medicinsk etik då, nu och i framtiden
Medverkande: Göran Hermerén
Huvudarrangör: SLS

Ensamkommande fl yktingbarn 
– belastning eller tillgång?
Medverkande: Lars Joelsson*, Roya Rashidi, 
Carl-Magnus Forslund, Anna Jakobsson
Huvudarrangör: SLS sektion för barn- och 
ungdomspsykiatri

Fredag 4 december

Vårdmötets betydelse för att skapa en 
mer jämlik vård
Medverkande:
Margareta Kristenson*, Pär Höglund, Björn 
Hansell, Åsa Andersson, Inger Ekman
Huvudarrangör: SLS sektion för socialmedicin

Läkare som dömts för brott 
– när bör legitimationen återkallas?
Medverkande: Ingemar Engström*, Håkan 
Bengtsson, Hans Rutberg, Ulrika Sandén, 
Anna Sundberg
Huvudarrangör: SLS delegation för 
medicinsk etik

2. FORSKNING OCH INNOVATION

Torsdag 3 december

Skall det göra ont att bli gammal? 
Utmaningar för smärtvården med en 
åldrande befolkning.
Medverkande: Jan Persson*
Huvudarrangör: SLS sektion för 
smärtlindring

Invigningsmöte: Mary Durham 
Tomorrow’s Health and Healthcare 
– Challenges and Opportunities 

Registerbaserad forskning 
– vad, varför och hur? En interaktiv 
workshop med konkreta tips och råd.
Medverkande: Anita Berglund*, 
Nele Brusselaers, Anders Brändström, 
Tove Fall, Jesper Lagergren, Karin Modig, 
Magnus Stenbeck*, Anna Rignell-Hydbom, 
Annika Rosengren, Anne Örtqvist
Huvudarrangör: SIMSAM, The Swedish 
Initiative for research on Microdata in the 
Social and And Medical Sciences

REGASSA. Resultat från randomiserad 
klinisk prövning gällande internet-
behandling och fysisk träning i 
primär vården
Medverkande: Viktor Kaldo, Yvonne Forsell, 
Catharina Strid, Ingemar Petersson, Nils 
Lindefors*
Huvudarrangör: Rehabiliteringsnätverket, 
Karolinska Institutet och Lunds universitet

Bridging socioeconomic health 
inequities with quality indicator data
Medverkande: Hans Thulesius*, Shlomo 
Vinker
Huvudarrangör: SLS sektion för 
allmänmedicin

Gold Mining – Existing and Future 
Data Base Research in Israel 
and Sweden
Medverkande: Hans Thulesius*, Shlomo 
Vinker, Johnny Ludvigsson, Stefan Jansson, 
Cecilia Björkelund, Malin Andre, Jerker 
Karlén, Dominique Andersson Hange
Huvudarrangör: SLS sektion för 
allmänmedicin

3. IT OCH EHÄLSA

Torsdag 3 december

App, lapp sa att du slapp (Kan appar 
ersätta alla papperslappar, som man 
vill slippa?)
Medverkande: Johanna Hellberg, 
Anne Björk, Eva Leach, Mattias Agestam*
Huvudarrangör: SLS IT-kommitté

Digitaliserad anamnesupptagning 
– när och hur kan det användas?
Medverkande: Anna Nager*, Carl Johan 
Sundberg, Jonas Spaak, Malin Jonsson-
Fagerlund
Huvudarrangör: SLS sektion för 
allmänmedicin

eHälsa behöver en användbar, 
standardiserad och strukturerad 
dokumentation – hur?
Medverkande: Urban Forsum, Daniel 
Karlsson*, Gösta Enberg, Ragnar Nordberg, 
Lars Lindsköld, Helena Lindgren
Huvudarrangör: SLS sektion för medicinsk 
informatik

Hur kan allmänläkare påverka 
IT-systemen i vården?
Medverkande: Anne Björk*, Johanna 
Hellberg, Ingrid Eckerman, Martin Wehlou, 
Martin Fredriksson, Robert Kovacs
Huvudarrangör: SFAM:s IT-råd

Nationellt system för primärvårds-
kvalitet – till nytta för patienten och 
hela sjukvården
Medverkande: Cecilia Björkelund*, Staffan  
Ekedal, Olof Norin, Eva Arvidsson, Anders  
Olausson, Kerstin Nilsson, Malin André
Huvudarrangör: SLS sektion för 
allmänmedicin

Fredag 4 december

eLäkekonst kräver struktur, samverkan 
och styrning – hur? Hearing
Medverkande: Göran Petersson*, 
Nina Rehnquist, Karin Båtelson, Catarina 
Andersson Forsman, Anne Carlsson, Hans 
Karlsson, Agneta Karlsson, Torsten Håkansta
Huvudarrangör: SLS IT-kommitté

Etisk språkutveckling i hälso- 
och sjukvården
Medverkande: Magnus Fogelberg, Monica von 
Heijne*, Ingemar Engström, Torsten Mossberg
Huvudarrangör: SLS kommitté för 
medicinsk språkvård

Användning av digital vårddata och risker 
ur ett integritetsperspektiv

PROGRAM 
RIX 2015

UTBILDNING, VIDAREUTBILDNING OCH FORTBILDNING
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Medverkande: Sara Belfrage, Therese Östh*
Huvudarrangör: Myndigheten för vård- och 
omsorgsanalys

Utvecklat IT-stöd i primärvård och 
hemsjukvård
Medverkande: Magnus Peterson*, 
Åsa Niper, Bo Christer Bertilson, Lovisa 
Jäderlund Hagstedt, Carl Johan Sundberg
Huvudarrangör: SLS Sektion för allmän-
medicin

Vi lagrar massor av digital information 
– men hur kan vi återanvända den för 
att skapa värde för patienterna och 
läkarna?
Medverkande: Susanne Bergenbrant Glas*
Huvudarrangör: SLS IT-kommitté

4.  KUNSKAPSUTBYTE 
OCH UPPDATERING

• Allmänt

Torsdag 3 december

Leder nationella riktlinjer till en mer 
kunskapsbaserad, jämlik och patient-
centrerad vård?
Medverkande: Therese Östh*, Nina Viberg
Huvudarrangör: Myndigheten för vård- 
och omsorgsanalys (Vårdanalys)

Astma och anafylaxi – nyheter, 
utmaningar och möjligheter
Medverkande: Björn Ställberg*, Christer 
Janson, Caroline Nilsson, Karin Lisspers
Huvudarrangör: SLS sektion för 
allmänmedicin

Preventivmedlens betydelse för 
hälsa – viktig kunskap inte bara för 
gynekologen
Medverkande: Helena Kopp Kallner*, 
Kristina Gemzell Danielsson, Annika Strandell
Huvudarrangör: SLS sektion för Obstetrik 
och Gynekologi

NSAID och ASA-intolerans på spåret
Medverkande: Barbro Dahlén, Ralph Dollner, 
Sven-Erik Dahlén, Lucia Mincheva-Nilsson*
Huvudarrangör: SLS sektion för allergologi

Behovet av validerade kunskapsprov 
i kirurgisk teknik 2015
Medverkande: Margareta Berg*, Anthony G. 
Gallagher, Magnus Kjellman, Verena Sengpiel
Huvudarrangör: Projektet Surgicon

Njurbiopsi vid systemsjukdomar – Vad 
har vi att vinna och vad kan vi förlora?
Medverkande: Iva Gunnarsson*, Mårten 

Segelmark, Björn Peters, Johan Mölne, 
Christopher Sjöwall
Huvudarrangör: SLS sektion för Reumatologi

Vad kan vi göra för att inte fortsätta 
underbehandla gikt?
Medverkande: Lennart Jacobsson*, Mats 
Dehlin, Meliha Kapetanovic, Ylva Aurell, 
Stefan Bergman, Christopher Sjöwall
Huvudarrangör: SLS sektion för Reumatologi

Huvud-halscancerpatienter – odontologi 
och medicin i samverkan för bättre 
livskvalitet?
Medverkande: Valentina Plazinic*, Christina 
Runow Stark, Jan-Michaél Hirsch, Claes 
Merck, Katja Markovic Lundberg, Marie 
Robertsson, Larisa Birger
Huvudarrangör: Folktandvården Medicinsk 
tandvård, Södersjukhuset, Stockholm

Fredag 4 december

Nya riktlinjer för förebyggande av 
aterosklerotisk hjärt-kärlsjukdom
Medverkande: Jonas Spaak, Anders
Gottsäter*, Staffan Nilsson*, Peter Nilsson, 
Annika Rosengren
Huvudarrangör: Svensk förening för 
hypertoni stroke och vaskulär medicin

Working and Learning in the Service. 
Managing Continuing Professional 
Development. Gästföreläsning: 
Janet Grant.
Huvudarrangör: SLS

Akutsjukvård – ett gemensamt ansvar
Medverkande: Katrin Hruska*
Huvudarrangör: SLS sektion för 
akutsjukvård, SYLF

Hur tar vi bäst hand om den ”benigna” 
lätta skallskadan?
Medverkande: Niklas Marklund*, Johan 
Unden, Ramona Åstrand, Catharina Nygren 
Deboussard
Huvudarrangör: SLS sektion för 
neurokirurgi

Socialstyrelsens nationella riktlinjer – så 
kan de göra primärvården mer 
jämlik
Medverkande: Irene Nilsson Carlsson*, 
Karin Träff Nordström, Stefan Ekedahl
Huvudarrangör: Socialstyrelsen

Primärvårdens betydelse i cancervården 
Medverkande: Christina Carlsson*, Jens 
Wilkens*, Hans Thulesius, Jan Adolfson, 
Kristina Bengtson, Ulrika Elmroth, patient-
representant
Huvudarrangör: Socialstyrelsen

Akutsjukvård på vårdcentral eller 
primärvård på akuten?
Medverkande Katrin Hruska*
Huvudarrangör: SLS sektion för akutsjuk-
vård och allmänmedicin

Ny behandlingsstrategi vid PMDS
Medverkande: Marie Bixo*, Inger 
Sundström Poromaa, Torbjörn Bäckström
Huvudarrangör: SLS sektion för obstetrik 
och gynekologi

”Strama – framgångsrikt lärande i sjuk-
vården, nu tar primärvården nästa steg”
Medverkande: Malin André*, Sigvard 
Mölstad, Katarina Hedin, Christina Åhrén
Huvudarrangör: SLS sektion för allmänmedicin

• Psyke och soma

Torsdag 3 december

Psykiatri i tiden II
Medverkande: Hans-Peter Mofors*, Mats 
Adler, Andreas Carlborg, Susanne Bejerot, 
Maria Larsson
Huvudarrangör: SLS sektion för psykiatri

Biomarkörer i psykiatrin: Vad kan vi 
använda hjärnavbildning till i dag och i 
framtiden? 
Medverkande: Johan Lundberg, Carl Johan 
Ekman, Mikael Landén*, Katarina Howner, 
Predrag Petrovic
Huvudarrangör: SLS sektion för psykiatri

Litiumbehandling – effekter, risker och 
alternativ
Medverkande: Carl Gustaf Elinder, Lena 
Backlund*, Mikael Landén.
Huvudarrangör: SLS sektioner för psykiatri 
och njurmedicin

Stigma och psykiatri
Medverkande: Gabriel Wikström och 
Ullakarin Nyberg*
Huvudarrangör: SLS sektion för psykiatri 

Fredag 4 december

Psykiatri, när, var och hur?
Medverkande: Ullakarin Nyberg*, Sandra af 
Winklerfelt, Per Agvald, Marie Bendix, Ola 
Broström, Cecilia Svanborg
Huvudarrangör: SLS sektioner för psykiatri 
och allmänmedicin

Utmattningssyndrom 
– en behandlingsbar möjlighet?
Medverkande Marie Åsberg*, Ingibjorg 
Jonsdottir, Kristina Glise, Alexander Wilczek
Huvudarrangör: SLS sektioner för psykiatri 
och allmänmedicin
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Alienquadrologin – en psykoanalytisk 
saga om moderskap och anknytning 
(Filmklippsvisning)
Medverkande: Göran Rydén
Huvudarrangör: SLS sektion för psykiatri

• Vidareutbildning och fortbildning

Torsdag 3 december

Läkaren som litterär gestalt i ett 
medicinhistoriskt perspektiv
Medverkande: Lars Sjöstrand*, Calle Lindgren, 
Nils O Sjöstrand, Kerstin Hulter Åsberg*
Huvudarrangör: SLS sektion för medicinens 
historia

Studenter i klinisk praktik: etik, juridik 
och pedagogik
Medverkande: Marit Karlsson*, Anders 
Ågård, Stefan Lindgren, Ulrika Sandén, 
Ingemar Engström
Huvudarrangör: SLS Delegation för 
medicinsk etik

Är det inte dags för livslånga 
kompetenser, i stället för märkliga mål?
Medverkande: Stefan Lindgren, Maria Ehlin 
Kolk, Peter Svensson, Martin Wohlin*
Huvudarrangör: SLS

Hur säkerställer vi blivande kollegors 
lärande i vården?
Medverkande: Truls Gårdmark*
Huvudarrangör: SLS Sektion för medicinsk 
undervisning

Fredag 4 december 

Genusmedveten medicin – om 
könsdiskriminering i läkarutbildningen 
och betydelsen av vidgade perspektiv
Medverkande: Sara Svensson, Martin 
Wohlin, Karl Stattin 
Huvudarrangör: Uppsala universitet

Att skära eller skriva – det är frågan?
Medverkande: Åke Larsson
Huvudarrangör: Framtidens specialistläkare

Vår stund på jorden, om tiden och livet 
som läkare
Medverkande: Ola Björgell
Huvudarrangör: Framtidens specialistläkare 
(FSL) 

Att tänka med pennan tillsammans 
med andra – tanke- och textutbyte är 
värdefullt på vägen mot professionell 
kompetens 
Medverkande: Elisabet Wilhelmsson, 
Cecilia Benoni
Huvudarrangör: Framtidens specialistläkare

Likarätt i teori och praktik – så kan du 
göra vården mer jämlik för dina patienter
Medverkande: Jonas Ålebring
Huvudarrangör: Framtidens specialistläkare

Räkna med seniorerna!
Medverkande: Marianne Ors*, Gunnar 
Wetterberg, Ann Numhauser-Henning, 
Barbro Westerholm
Huvudarrangör: Föreningen Sveriges 
Äldre Läkare

Livslångt lärande – livslångt examinerande?
Medverkande: Hans Hjelmqvist*, Torbjörn 
Ledin*, Stefan Lindgren, Hannu Halila, 
Anders W Jonsson
Huvudarrangör: SLS utbildnings delegation

Hur tillvaratar vården utlandsutbildade 
läkares kompetens?
Medverkande: Torbjörn Ledin*, Sören Berg, 
Peter Nilsson, Hans Hjelmqvist
Huvudarrangör: SLS Utbildningsdelegation

5.  PATIENTSÄKERHET 
OCH KVALITET

Torsdag 3 december

Vad har hänt de senaste 10 åren med 
patientsäkerheten – vad återstår?
Medverkande: Pelle Gustafson*, Ullakarin 
Nyberg, Hans Rutberg, Ann Josefsson, 
Urban Nylén
Huvudarrangör: SLS kommitté för säker vård

Learning to improve
Medverkande: Bill Lucas
Huvudarrangör: SLS kommitté för 
säker vård
 
En Värdefull Vård, del 1
Medverkande: Karl Sallin*
Huvudarrangör: SLS

En Värdefull Vård, del 2
Medverkande: Karl Sallin*
Huvudarrangör: SLS

Var, av vem och på vilket sätt skall de 
svårt skadade tas emot i framtiden?
Medverkande: Louis Riddez*
Huvudarrangör: Traumacentrum Karolinska 
Universitetssjukhuset
Fredag 4 december

Patientsäkerhet för läkarstudenten och 
AT-läkaren
Medverkande: Lis Abazi*
Huvudarrangör: Kandidatföreningen

Barnpsykiatri och Första linjen 
– när, var och hur?
Medverkande: Håkan Jarbin, Sara 
Lundqvist*, Agneta Hamilton, Åse Victorin, 
Charlotte Oja
Huvudarrangör: SLS sektion för barn- och 
ungdomspsykiatri

Tydliggöra och utveckla chefl äkarrollen i 
arbetet med att förbättra patientsäker-
heten i svensk sjukvård (utbildning för 
chefl äkare/anmälningsansvariga läkare).
Medverkande: Pelle Gustafson, 
Hans Rutberg*, Thomas Linden
Huvudarrangör: SLS Kommitté för säker vård

Hur skapar vi tillsammans en patient-
säker hälso- och sjukvård och när vet vi 
att vi nått vårt mål?
Medverkande: Charlotta George*
Huvudarrangör: Socialstyrelsen

Liv och död och alla våra möten – Vad är 
det inom oss som orkar? Om professio-
nell identitetsutveckling och ett hållbart 
yrkesengagemang.
Medverkande: David Svaninger, Elsa Lena  
Ryding*, Henry Jablonski
Huvudarrangör: SLS sektion för medicinsk 
psykologi

6. PREVENTION OCH FOLKHÄLSA

• Tobak

Torsdag 3 december

Snacka om evidens! Men hur hanterar 
läkare all kunskap på tobaksområdet?
Medverkande: Per Haglind*, Hanne 
Tönnesen, Barbro Westerholm, Stefan 
Lindgren, Torbjörn Ledin, Ingemar Engström, 
Soffi a Gudbjörnsdottir
Huvudarrangör: Läkare mot Tobak, SLS

PROGRAM 2015
UTBILDNING, VIDAREUTBILDNING OCH FORTBILDNING
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Ska ännu fl er generationer kvinnor bli 
sjuka och dö i rökrelaterade sjukdomar?
Medverkande: Hans Olof Gilljam*, Gunilla 
Bolinder*, Lovisa Högberg
Huvudarrangör: Läkare mot Tobak

Varför FCTC, NCD och post2015-SDG 
är lika viktiga att känna till som HbA1C
Medverkande: Göran Boëthius*, Peter 
Friberg, Tobias Alfvén, Lars Jerdén
Huvudarrangör: Läkare mot Tobak, 
Tobaks fakta – oberoende tankesmedja, 
SLS Kommitté för Global Hälsa, SLS 
kommitté för Prevention

Fredag 4 december

Aktuella vaccinations- och tobaksfrågor 
i folkhälsoarbetet
Medverkande: Åsa Wetterqvist*, 
Ann Lindstrand, Anna Jansson
Huvudarrangör: Folkhälsomyndigheten 

Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 
2025 – dagens utmaning, morgondagens 
möjlighet 
Medverkande: Margareta Kristenson*, 
Luke Clancy, Göran Boëthius, Agneta 
Karlsson, Eva Olofsson
Huvudarrangör: Läkare mot Tobak, Tobaks-
fakta – oberoende tankesmedja, SLS och SLF

• Levnadsvanor

Torsdag 3 december

Fallgropar och möjligheter med att fråga 
om levnadsvanor
Medverkande: Lars Jerdén*, Sven Wåhlin
Huvudarrangör: SLS Kommitté för prevention

Jämlika levnadsvanor: Dags att arbeta 
mer metodiskt?
Medverkande: Lars Jerdén*, Louise Bennet
Huvudarrangör: SLS kommitté för prevention

Arbetar vi olika med levnadsvanor i USA 
och Sverige?
Medverkande: Lars Jerdén, Lars Weinehall*, 
Helene Johansson
Huvudarrangör: SLS kommitté för 
prevention

Fredag 4 december

Hur beaktas jämlikhet i vårdens stöd till 
hälsofrämjande levnadsvanor?
Medverkande: Maria Rosaria Galanti*,  
Bo Buström, Finn Rasmussen, Henna Hasson
Huvudarrangör: Centrum för Epidemiologi 
och Samhällsmedicin (CES), SLSO

Riktade hälsosamtal 
– den svenska modellen
Medverkande: Hans Lingfors*
Huvudarrangör: SLS sektion för allmänmedicin

• Allmänt

Torsdag 3 december

Sitting is the new smoking?
Medverkande: Eva Zeisig*, Mai-Lis 
Hellenius, Elin Ekblom Bak, Matthias Lidin, 
Anja Nordenfelt
Huvudarrangör: SLS sektion för fysisk 
aktivitet och idrottsmedicin

Fysisk aktivitet och mental hälsa
Medverkande: Eva Zeisig*, Eva Andersson, 
Jill Taube, Anders Hovland, Ingibjörg Jonsdottir
Huvudarrangör: SLS sektion för fysisk 
aktivitet och idrottsmedicin

Hälsa hos migranter – strategier för att 
nå dem och följa upp preventionsinsatser 
Medverkande: Ann Lindstrand*, Robert 

Jonzon, Karina Godoy, Malin Grape
Huvudarrangör: Folkhälsomyndigheten

Smittskyddsdiagnostik – snabbt och rätt 
med dagens nya metoder. 
Medverkande: Karin Tegmark Wisell*
Huvudarrangör: Folkhälsomyndigheten
Kost för en hållbar hälsa och värld
Medverkande: Bertil Hagström*, Monika 
Pearson, Line Gordon, Folke Tersman, 
Gunhild A. Stordalen
Huvudarrangör: Läkare för Miljön 

Fredag 4 december

Alkoholens skador på tredje person
Medverkande: Jonas Sjögreen*, Sven 
Andreasson, Frida Dangardt, Johannes 
Forssberg, Kerstin Nilsson, Lollo Makdessi
Huvudarrangör: SLS Sektioner för allmän-
medicin och beroendemedicin och IOGT/NTO

Barnhälsovård – för barns hälsa och 
välbefi nnande 
Medverkande: Margareta Blennow*
Huvudarrangör: SLS Sektion för Pediatrik

Global Hälsa: Framtiden i våra händer 
– vad skall vi göra med den?
Medverkande: Hampus Holmer*, 
Tobias Alfvén
Huvudarrangör: Kandidatföreningen

n

n

, 

Är du medlem i Svenska Läkaresällskapet får du fritt inträde till årets möte vid 
anmälan senast den 15/11 2015. Observera att medlemsavgiften till SLS ska 
vara betald i god tid innan registreringen till årets Riksstämma.

Sista dag att registrera sig till mötet för fri kongressavgift är den 15/11. 
www.sls.se/Medlemmar/Bli-medlem/Medlemsansokan/ 

Observera att medlemsavgiften till Svenska Läkaresällskapet ska vara betald vid 
registreringen till årets Medicinska riksstämma. Sista dag att registrera sig till mötet för 
fri kongressavgift är den 15/11. Därefter gäller följande priser för såväl medlemmar som 
icke medlemmar:

KONGRESSAVGIFTER

Båda dagarna: 5 000 kr
Dagavgift torsdag: 3 750 kr 
Dagavgift fredag: 3 125 kr

Läkarstudent och AT-läkare: 350 kr

Alla priser inklusive moms.

Följ oss och diskutera:
/medicinskariksstamman #rix2015

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN 3–4 DECEMBER
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ETIK I FOKUS

Några av vårdens viktigaste frågor togs upp under de välbe-

sökta programpunkter som Svenska Läkaresällskapet arrangerade 

under Almedalsveckan. Diskussionerna om hälso- och sjukvårdens 

möjligheter och utmaningar engagerade såväl paneler som publik. 

Läkares fortsatta kompetensutveckling – ett ansvar för profes-

sionen. Värdefull vård och värdebaserad vård, är det samma sak? 

Det hälsofrämjande samhället – vilket är läkarnas ansvar? 

(se artikel sid 10–11.) Vad bör styra hälso- och sjukvården 

– behov eller efterfrågan? (Se artikeln ovan.) 

Mer information om vad som togs upp fi nns att läsa på 

www.sls.se 

Vårdfrågor i fokus
SLS i Almedalen

Text Tove Smeds Foto Colourbox

Ingen supermarket
nligt svensk lag ska 
hälso- och sjukvård för-
delas efter behov. Den 
med störst medicinskt 
behov ska hjälpas först, 

och särskild hänsyn ska tas till sär-
skilt utsatta grupper. 

Men vad händer med behovsprinci-
pen när det visar sig att vården styrs av 
efterfrågan och krav på tillgänglighet? 
Och hur gör man när patienterna an-
ser sig ha ett upplevt stort behov, men 
där vården inte kan hitta ett medi-
cinskt problem? Frågorna debatterades 
på ett seminarium som Svenska Läka-
resällskapet arrangerade i Almedalen.

– Det är inte alltid lätt att avgöra 
vem som har störst behov. Resurserna 
är ändliga och ska fördelas mellan 
olika grupper av patienter. Här måste 
politiker prioritera, men de väjer ofta 
för de riktigt svåra frågorna när det 
handlar om prioriteringar, sade Inge-

mar Engström, ordförande i delega-
tionen för medicinsk etik vid Svenska 
Läkaresällskapet.

Media uppmärksammade till exem-
pel i somras att SKL inte ville stå för 
en cancerbehandling som kostade 4 
miljoner per patient och år. 

– På systemnivå ska politikerna 
prioritera efter behov. De ställs inför 
den delikata uppgiften att fördela 
resurserna mellan olika kliniker och 
sjukdomsgrupper. Detta är inte lätt, 
vem vill dra gränsen för vad som är 
en rimlig eller orimlig kostnad?

– På individnivån, i konsultations-
rummet, handlar det också om hur 
man gör med en patient som har ett 
problem som läkaren inte uppfattar 
som ett medicinskt problem. Vilket 
är sjukvårdens uppdrag då?

Tankarna om behovsprincipen i 
hälso- och sjukvårdslagen ligger som 

grund när Socialstyrelsen skriver 
nationella riktlinjer för de stora folk-
sjukdomarna.

Men principen om behovsstyrd vård 
utmanas. Kjell Asplund, ordförande 
för Statens medicinsk-etiska råd och 
en av de sakkunniga när lagstiftning-
en kom till för 20 år sedan, konstate-
rade att vården i dag alltmer styrs av 
medborgarnas efterfrågan, snarare än 
efter de som har störst behov. 

– De med störst livskvalitetsned-
sättningar ska få mest av de gemen-
samma resurserna. De som inte har 
samma livsfunktionsnedsättning ska 
få mindre. Och de som har lätt ohälsa 
ska få väldigt lite, menade Kjell Asp-
lund. 

En utmaning är att det är svårt att 
väga förebyggande insatser mot akuta 
insatser.

ANNA 
STARBRINK
”Människor för-
väntar sig att 
deras behov 
tillfredsställs 
omedelbart. Får 
man inte hjälp 
hos första läka-
ren går man till 
nästa.” 
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Vården kan inte fungera som en 
supermarket dit alla går hela tiden. 
”Onödig vårdkonsumtion kan till och 
med vara skadlig”, var en av slutsat-

serna som kom fram under SLS 
seminarium i Almedalen.

EXTRA 
PRIS
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PÅ RIX 2015
➜  Missa inte debatten Behov av sjuk-

vård – vad menar vi? under Riksstäm-
man. Vilka behov ska sjukvården ta 
hand om? Vem har formuleringsprivile-
giet – patienten eller sjukvården?

Läs mer på www.riksstamman.se
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– Vid en större trafi kolycka är det 
ingen som börjar räkna effektivitet. 
Då fi nns något basalt i oss som ryck-
er in och vi gör vad vi kan. Men an-
dra saker är svårbedömda. Hur vär-
derar man till exempel förebyggande 
insatser mot en sjukdom som kanske 
inträffar 30 år framåt i tiden, och 
allvaret i denna eventuella sjukdom? 

Anna Starbrink (FP), landstingsråd i 
Stockholms läns landsting, menade 
att om politiker och vården inte leve-
rerar det folk förväntar sig av vården, 
så fi nns en risk att viljan att delta i 
det gemensamma projektet minskar.

– Vården är en del av samhälls-
kontraktet. Det fi nns en förväntan att 
behoven ska tillfredsställas omedel-
bart. Därför behöver vi involvera pa-
tienterna och vara tydliga. Vi behö-
ver föra ett nationellt samtal om vilka 
förväntningar på vård man kan ha. 

Panelen var eniga om att det i dag 
fi nns onödig vårdkonsumtion.

– Det kan vara direkt skadligt. Ett 
av de problem vi ser är en överanvänd-
ning av vissa läkemedel och för många 
läkemedel, sade Anna Starbrink. 

Anders Åkesson, miljöpartistiskt re-
gionråd i Skåne, höll med.

– Jag är övertygad om att det fi nns 
onödig vårdkonsumtion utifrån ett 

strukturellt perspektiv. Men i det en-
skilda fallet kanske det inte upplevs 
som onödigt. Vården kan inte fun-
gera som en supermarket dit alla går 
hela tiden. Men om vi bygger ersätt-
ningsmodeller som premierar enbart 
besök, så hamnar vi där. I dag styr 
ersättning och pengar, inte kvalitet 
och det som skapar värde för den en-
skilde medborgaren. 

När Dagens Nyheter jämförde pri-
märvården i Stockholms och Örebro 
län, visade det sig att stockholmarna 
konsumerade tre gånger så mycket 
primärvård. Samma resultat sågs 
även i specialistvården. 

– I många avseenden är stock-
holmarna minst nöjda med vården. 
Men mäter man den medicinska 
kvaliteten, är skillnaderna inte stora. 
Det handlar om förväntan. Om man 
drabbas av en stroke i Stockholm för-
väntar man sig att bli helt återställd. 
Det gör man inte i Jämtland. Men det 
fi nns något bra i att folk förväntar 
sig mycket av vården. Det skapar 
en drivkraft att utvecklas, sade Kjell 
Asplund. 

– Stockholm har ett ersättnings-
system som styr mot och premierar 
besök. Innan det kom till var det 
svårt för folk att komma fram till 
vården. I dag har vi en bättre utbyggd 

KJELL 
ASPLUND
”Vi kanske inte 
har råd med allt 
människor efter-
frågar på sjuk-
vårdsmarknaden. 
Det kan vara 
dyrare hörappa-
rater, eller vissa 
operationer vid 
synfel. Men lös-
ningen är inte att 
det skapas en 
sjukvård där vi 
har ett differen-
tierat sjukvårds-
system med 
a- och b-lag. Det 
är en oförsvarlig 
utveckling.”

primärvård och ser över ersättnings-
modellerna för att justera den rörliga 
ersättningen till förmån för en fast. 
Tanken är att ge utrymme för längre 
och större insatser för de som har 
större behov, sade Anna Starbrink.

Skåne valde en annan väg, med fast 
ersättning inom primärvården som 
viktas efter sjukdomstillstånd och 
socioekonomiska tillstånd.

– Vi har sett en ökad tillgänglighet, 
men vi har inte fått ökad jämlik hälsa. 
För att lyckas där krävs ett större 
samhällsengagemang, sade Anders 
Åkesson.

– Kan det vara så att hälsomedve-
tandet i dag slår över i en hälsoångest, 
som gör att man söker vård för rätt 
banala saker? I dag har miljontals 
människor tillgång till 43 000 hälso-
appar. Man kan fundera över vad 
detta får för effekter på efterfrågan 
av vård, sade Ingemar Engström.  ¢
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eslutet från Socialstyrelsen i 
maj i år var efterlängtat och 
innebär bland annat att sjuk-
hus nu kan utbilda specialis-
ter i akutsjukvård i egen regi, 

efter de riktlinjer och måldokument som 
fi nns. Något man gör i Varberg. Beslutet 
innebär också att akutläkare inte behöver 
utbilda sig inom en annan specialitet först. 

– Under 2015 pågår utbildning för 22 
ST-läkare i akutsjukvård. Men vi kommer 
från och med i höst också att utbilda 10 
AT-läkare, så de får möjlighet att få ut sina 
legitimationer. Under 21 månader gör de 
sin AT med akutsjukvårdsinriktning, där 
de tjänstgör parallellt med ST och specia-
lister. Vi tror att en sådan handlednings-
modell är bra, berättar Per Gyllén, överlä-
kare och specialist i akutsjukvård. 

Och det har gått bra för Varbergs akutkli-
nik. En bidragande orsak menar Gyllén, är 
att man lyckats bygga upp en egen utbild-

ningsorganisation, efter målbeskrivning 
från Swedish Society for Emergency Medi-
cine, SWESEM. Alla akutläkare utbildas 
till handledare, och det fi nns en studie-
rektor i akutsjukvård. 

– Tidigare har en del kanske dragit sig 
för att utbilda sig till akutläkare. Några 
har befarat att bli jourslavar som arbetar på 
akuten dygnet runt för resten av sina liv. Så 
tror jag inte att utvecklingen kommer att se 
ut nu när vi blir en egen specialitet. I takt 
med att specialiteten mognar, kommer en 
del akutläkare att forska, andra kanske väl-
jer att arbeta parallellt på en annan klinik 
och ytterligare några att arbeta med utbild-
ning av nya akutläkare. 

Till skillnad från jourläkare som behand-
lar patienter utifrån sin specialitet, arbetar 
akutläkaren prioriterings- och symtom-
baserat. I takt med att akutsjukvård blir 
en egen specialitet, förändras också verk-
samheten. Uppdraget är att ta hand om 
alla patienter som söker, och den ansvarige 
akutläkaren har numera ansvar från det att 
patienten kommer in i väntrummet. 

 – Vi rondar inte, vi har ingen mottagning 
och inga ”egna” patienter, och därför heller 
inga stora återbesöksmottagningar. Akut-
mottagningarna verkar i gränssnittet mellan 
många andra verksamheter på ett sjukhus och 
är beroende av att ha ett gott samarbete med 
andra kliniker.

AKTUELLT FRÅN SLS-SEKTIONEN
I DETTA NUMMER: AKUTSJUKVÅRD, SWESEM
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Under Medicinska riksstämman står SWESEM värd för två inslag.
Akutsjukvård på vårdcentralen eller primärvård på akuten tar upp
frågor om var gränsen går mellan primärvård och akutsjukvård. Hur 
ska sjukvården möta patienters behov av akuta utredningar? Och vad 
är primärvård på akuten?

Sjukvården behöver organiseras utifrån ett systemperspektiv, där
rätt patienter hamnar på rätt ställe och där resurserna utnyttjas så
effektivt som möjligt. Swesem anordnar även tillsammans med SYLF 
debatten Akutsjukvård – gemensamt ansvar, om hur alla läkare under rr
utbildning ska få den kompetens de behöver på akutmottagningen.

SWESEM under Riksstämman
Akutsjukvård på vårdcentralen eller primärvård på akuten? Akutsjukvården – ett gemensamt ansvar!

På akutmottagningen samlas en 
blandning av patienter med alltifrån akut 
livshotande sjukdomar till stukade fi ngrar. 
Söktrycket är ojämnt och en lugn förmid-
dag kan plötsligt förbytas i kaos. För att 
skapa ordning i den verksamheten krävs 
läkare som inte bara har de medicinska 
kunskaperna att hantera akuta tillstånd, 
utan som har akuten som sin fasta arbets-
plats och tillsammans med sjuksköterskor 
och undersköterskor tar ett helhetsansvar 
för verksamheten.

För jag vill att vi ska ställa samma 
höga krav på patientsäkerhet och god 
vårdkvalitet på akutmottagningen som 
inom resten av sjukvården; att vi slutar 
att acceptera att svårt sjuka patienter får 
vänta för länge, att smärtlindringen dröjer 
eller att patienter med lindrigare åkommor 
får vänta ett halvt dygn på en åtgärd som 
bara tar en kvart. 

På en välfungerande akutmottagning 
får alla patienter ett gott akut omhänder-

tagande, oavsett vilken tid de söker och 
hur många andra patienter som be-

fi nner sig på akutmottagningen. 
Där fi nns inte bortförklaringar 
eller ursäkter för att det blir fel 
ibland, utan det krävs en orga-
nisation som både kan hantera 
det vardagliga fl ödet och vara 

förberedd när det oväntade 
händer. Vi akutläkare vill 
ta det ansvaret.

Katrin Hruska
ordförande Svensk 
Förening för Akut-
sjukvård, ST-läkare 
i akutsjukvård 
Södertälje sjukhus.

BÄSTA LÄSARE,

I maj 2015 blev akutsjuk-
vård en egen basspecia-
litet, vilket innebär att allt 
fl er sjukhus satsar på fasta 
akutläkare. Som i Varberg.

B
Text Tove Smeds

Dags för fler 
akutläkare

En ny specialitet är född:

På en välfungerande akut
får alla patienter ett gott ak

tagande, oavsett vilken tid
hur många andra pa

fi nner sig på akutm
Där fi nns inte bor
eller ursäkter för
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ordföra
Förenin
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i akuts
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Vad kännetecknar en bra akutläkare?
– Mjuka värden är viktiga. Själva hant-

verket och stressen kan man lära sig att 
hantera, men det handlar om att kunna ta 
människor och ge dem ett professionellt be-
mötande.

Per Gyllén talar om de patienter som ofta 
kommer till akuten från en social misär, el-
ler med psykiska diagnoser. Där samhällets 
instanser inte fungerar och där polis, am-
bulans eller familjemedlemmar kontaktar 
akuten för att få hjälp. 

– Här i Varberg har varje specialist an-
svar för ett antal av dessa mångbesökare, 
och kontakt med sociala myndigheter, nyk-
terhetscentrum och andra instanser som 
kan hjälpa. Akutmottagningen är inte alltid 
rätt instans för dessa personer, men det är 
här de hamnar när det inte fungerar. Någon 
måste hålla samman så att skyddsnätet fal-
ler på plats till slut. 

Det fi nns en trend som oroar Per Gyllén. 
– Tillströmningen till landets akutmot-

tagningar ökar. Trots att vi renoverar och 
snabbar upp fl ödet för att få det att fl yta 
snabbare, är trycket stort av osorterade 
patienter. Det är något vi ser i hela landet. 
Vi är lite grand som gamla kyrkans vapen-

hus, det var där folk samlades förr. Och 
när trycket ökar är det svårt att klara av 
att hålla väntetiderna under fyra timmar. 
Per Gyllén har en önskelista för akutmot-
tagningarna i landet. Den har tre punkter. 
I första hand vill han se fl er vårdplatser på 
sjukhusen över lag. 

– Bristen på vårdplatser är det som ställer 
till mest bekymmer på en akutmottagning. 
Jag drar gränsen vid att ha fem patienter 
som väntar i korridoren, sedan har man en 
egen vårdavdelning inne på akuten. Det 
stoppar upp fl ödet i verksamheten.

Sedan skulle Per Gyllén gärna se att det 
fanns en röntgenapparat och ett eget labb 
på akuterna, för snabbare svar. Och num-
mer tre på önskelistan är ett starkare samar-
bete mellan landets primärvårdsläkare och 
akutmottagningarna.

– Den allmänmedicinska kompetensen 
är unik. Vi randutbildar distriktsläkare här 
i Varberg, och allmänläkare kommer hit 
och har handledd tjänstgöring med akut-

läkare. Jag ser att det är en oerhört bra syn-
tes att bygga ihop allmänsjukvården och 
akutsjukvården, även om det inte behöver 
göras fysiskt.  ¢

Fler vårdplatser på sjukhusen, egna labb och röntgenapparater skulle effektivisera akutvården. 

PER GYLLÉN
Överläkare, specialist i 
akutsjukvård med ansvar 
för utbildning av AT- och 
ST-läkare i Varberg.

25FAKTA
SWESEM, eller Svensk 
Förening för Akutsjuk-
vård, är akutläkarnas 
specialitetsförening och fullvärdig 
medlem och sektion i SLS. 

SWESEM verkar för ökad kvalitet i 
akutsjukvården och för att främja 
forskning och utbildning inom 
akutsjukvård.
 
Föreningen startades 1999 och 
har cirka 250 medlemmar. Årligen 

hålls ett nationellt 
möte i akutsjukvård, 
www.sweets.nu.och har handledd tjänstgöring med akut-ST-läkare i Varberg. www.sweets.nu.

”HÖRNSTENARNA I FORSKNINGEN inom Akutsjukvård är studier 
kring tidskritiska tillstånd, symtompresentationer och system i den 
akuta vårdkedjan. Som tidskritiska räknas de tillstånd där tiden för be-
handling påverkar mortalitet och morbiditet. Hit hör bl.a. trauma, stroke, 
hjärtinfarkt och sepsis. Ni läsare associerar sannolikt forskning om 
dessa tillstånd till andra specialiteter än Akutsjukvård, och gränserna 
är naturligtvis fl ytande. De största kunskapsluckorna fi nns i dag inom 
symtompresentation och akutvårdssystem.” – Lisa Kurland, docent, 
lektor, Inst Klinisk Forskning och Utbildning, KI, vetenskaplig sekreterare.

SVENSKA AKUTVÅRDSREGISTRET, SVAR, blir ett viktigt verktyg för 
forskningen. Datainhämtningen är automatiserad, vilket är nödvändigt 
med de enorma informationsmängderna. Ett 60-tal struktur-, process- 
och resultatvariabler inhämtas för närvarande från akutmottagningarna 
i Skåne. Under året börjar Östergötland, SLL och Örebro region leverera 
information. Nästa steg är att addera prehospitaldata, då kommer SVAR 
att återspegla hela den akuta vårdkedjan. Målet är självklart att SVAR 
får nationell täckning. 



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

Upp till 24 timmars smärtlindring
Vid långvarig smärta

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

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

snabb frisättning 
av paracetamol
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smärtlindring *

upp till
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med TVÅ SKIKT

* Om man följer doseringen och tar två tabletter per tillfälle
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Indikationer: Används vid huvudvärk, tandvärk, feber vid förkylningssjukdomar, menstruationssmärtor, muskel- och ledvärk, som analgetikum vid reumatiska smärtor
och hyperpyrexi. Speciellt avsett för långvariga smärtor eller andra tillstånd som kräver kontinuerlig dosering. Varningar och försiktighetsmått: Försiktighet
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omvärderas. Status/förmån: Rx, F: 96 st, 100 st. För kompletterande information och aktuellt pris, se www.fass.se. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S, 
Nykær 68, 2605 Brøndby, Danmark. Alvedon® är ett varumärke som tillhör GlaxoSmithKline-koncernen. Informationen är baserad på produktresumé 2014-11-12. 
Om du vill rapportera en biverkan eller oönskad händelse. Kontakta biverkningsenheten på GlaxoSmithKline: Telefon: 08-638 93 00, Postadress: Biverkningsenheten, 
GlaxoSmithKline, Box 516, 169 29 Solna. CHSE/CHALV/0025/15   05/2015
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ast 2 500 tecken är ju alldeles för lite, 
tänker jag. Men jag gör ett försök, listar 

ner alla svårigheter och utmaningar jag 
stött på i arbetet med ensamkommande fl yk-
tingbarn. En röd tråd är ovisshet. Ovisshet 

huruvida patienten jag ska möta har någon boen-
depersonal med sig, som kan komplettera anamne-

sen och som jag med viss trygghet kan lämna över till 
efter samtalet. Förstår tolken dialekten? Tar hen mig till 
sidan och förklarar att patientens utsaga om ”djinner” 
inte ska tolkas som psykotisk, utan som en kulturell 
företeelse? 

Ovisshet kring vad de piller patienten säger sig ha 
tagit under sin tid i Grekland egentligen innehåller. 

Jag googlar; Benzo 
kanske. Ovisshet över 
om patienten kom-
mer fullfölja 
sina suicidplaner i 
händelse av ännu 
ett avslag i asyl-
processen. Vilket 
tidsperspektiv har 

vi att arbeta med, kommer beskedet i mor-
gon eller om 3 månader? 

Ovisshet kring uppföljningen, om 
jag nu kan skicka hem patienten. 
Finns det resurser för traumabe-
handling? Eller går patienten 
under jorden? Vad händer då 
med den SSRI-behandling som 
inleddes för någon månad se-
dan? Kanske någon myndighet 
plötsligt fl yttar patienten till an-
nan kommun. Eller åldersuppgra-
derar migrationsverket patienten? Vad 
händer då? Dublin-ärende och utvis-

ning? Remiss till Afghanistan? Fungerar ens ICD-10/
DSM 5 med denna patientkategori? Kan man likställa 
denna ångest och explosivitet med en allvarlig psykisk 
störning, kommer vårdintyget att hålla? Har jag något 
val nu kl 03.00, då polisen åkt, boendepersonalen strax 
efter, ”han kommer absolut inte tillbaka i natt!”? Är 
slutenvård ens till gagn för patienten, eller fi nns det risk 
för hospitalisering? Är det fallet hos patienten inne på 
avdelningen som vägrar utskrivning, eller ens permis-
sion på grund av rädslan över att bli utvisad?

Visshet. Antalet ensamkommande barn som söker sig 
till Sverige ökar. Många av barnen mår dåligt. Basala 
rättigheter som ett tryggt, stabilt boende och skolgång 
är eftersatta. Majoriteten av barnen stannar och kom-
mer utgöra en del av vårt samhälle. 

Jag vet att min ovisshet är avsevärt mindre än den 
som min patient känner och lever med varje dag. 

Jag vet att vi som möter dessa barn ibland känner 
en uppgivenhet. En uppgivenhet jag tror vi aldrig 
accepterat om det gällt Lisa 15 år, som är min 
nästa patient.

Ett bättre omhändertagande i alla instanser 
borde vara en självklarhet. Tänk om 

jag visste att det var så och kunde 
förmedla det till min patient på 
nästa jourpass.

Carl-Magnus Forslund, 
ST-läkare BUP Malmö som medverkar 
i symposiet Ensam kommande 
fl yktingbarn under Riksstämman 

Ovisshetens kamp

”Kan man likställa 
ångesten med en 
allvarlig psykisk 
störning? Håller 

vårdintyget?”

KRÖNIKA
VÅRD AV ENSAMKOMMANDE

F

Utan föräldrar, utan språkkunskap, ofta med traumatiska erfaren-
heter och under hot om att bli avvisade. Alla läkare kan komma att 
träffa de ensamkommande barnen.

– Allt detta gör att det kan kännas svårt att möta dessa barn 
och ungdomar, och att man inte vet något om deras medicinska 

bakgrund gör inte saken lättare, säger Lars Joelsson, överläkare 
vid BUP-kliniken, NU-sjukvården och moderator under symposiet om 
ensamkommande fl yktingbarn.

– Vi vill därför delge våra erfarenheter om hur vi kan bemöta och 
hjälpa barnen och ungdomarna i primärvården, och i den specialise-
rade psykiatrin. Något man kan ha nytta av oavsett specialitet. Vi vill 
visa på en positiv bild. Dessa ungdomar är ofta duktiga och intres-
serade av att utbilda sig och arbeta.

Ensamkommande fl yktingbarn 
Angeläget seminarium på Riksstämman

Foto: Tove Sm
eds
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Konstnärers skildringar av 
sömnen fi nns i oändliga varia-
tioner. Om dåtidens tekniker 
dominerats av måleriska och 
skulpturala sovande kroppar, 
har vi genom samtidskonstens 
uttrycksformer de senaste 
fem decennierna kunnat ta 
del av verk som visar förvän-
tad sömn, sömnlöshet och 
djupsömn eller tonårsdvala 
inför publik. Med fi lm, foto, 
performance och installationer involveras även betraktaren i fl era av dessa verk i 
ett önskvärt eller påtvingat sömnbehov. 

Gemensamt för både äldre och nyare verk är den sovandes sårbara 
utsatthet och trygga vila när sömnens krafter tar över. Sömnen och dess 
vanligaste plats sängen blir en möjlig annan värld eller fungerar som ett 
komplement till den vakna världen, där prestationer, aktiviteter och sociala 
samspel utmärker motsatsen till den sovandes ensamma uppdrag, att ta igen 
sig inför kommande utmaningar. 

Föreläsningen presenterar ett urval samtida svenska och internationella 
konstnärskap varvat med äldre kollegor ur konsthistorien, som genom visuellt 
experimenterande försiktigt eller med större dramatik närmar sig sömnen hos 
den sovande eller den sömnlöse.
 
Föreläsare: Jennie Fahlström, konstvetare och verksamhetsledare för Sveriges 
Allmänna Konstförening. 

Med ett hälsofrämjande arbetssätt och 
välfungerande teamarbete kan vi förebygga och 
behandla sjukdom innan akuta tillstånd uppstår.
”

Anna Kiessling, projektledare för Levnadsvaneprojektet ”
GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

SLS stödjer god medicinsk forskning genom att årligen dela 
ut medel till forskning. Under förra verksamhetsåret delades drygt 
26 miljoner kronor ut i projektanslag och post doc-stipendier, samt 
resebidrag för kongressresor och resor för längre tids forsknings-
vistelse utomlands. Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 

stiftelser som ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk 
forskning inom många olika specialiteter. SLS har på senare år även 
övertagit ett antal stiftelser som tidigare legat under Socialstyrelsen. 
Därutöver delades det ut projektanslag och resebidrag från våra 
specialfonder. 

Som medlem är du välkommen att ansöka om forskningsanslag. 
För mer information om medlemskap och anslag, se www.sls.se

KONST OCH LÄKEKONST 10 NOVEMBER 

SEMINARIUM PÅ SLS:

Sömn och sömnlöshet 
i samtidskonsten

Sårbar utsatthet eller trygg vila? Föreläsning 
om konstnärer som experimenterar med sömn.

Behovsprincipen – vems behov talar vi om, mina eller dina? 
Hälso- och sjukvårdslagen utgår ifrån att vård ska ges efter 
behov och i lagen anges att den som har det största behovet 
ska ges företräde. Men hur fungerar detta i praktiken? Vems 
behov talar vi egentligen om? Vem defi nie-
rar behovet? Patienten? Vården? Politiken? 
Vilka behov är godtagbara?

Anmälan/mer info: 
agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75. 

ETIKDAG PÅ SLS
3 november – Behovsprincipen i fokus

Syftet är att verka för att arbetet 
med levnadsvanor, primär och sekundär 
prevention av kroniska sjukdomar och 
folkhälsa utvecklas inom hälso- och 
sjukvården och i samhället. Kommitténs 
ordförande är Lars Jerdén, allmän-
läkare i Borlänge: 

– SLS och tio av sektionerna har sedan 2012 arbetat hårt 
med ett Levnadsvaneprojekt. Det är roligt att nämnden nu 
tagit nästa steg och bildat en kommitté för prevention. 
Intresset för att nominera medlemmar har varit stort bland 
sektionerna. Vi har haft våra första möten, och kommer att 
prioritera innehållet i grundutbildningen, utbildning av ST-
läkare och hur prevention ska dokumenteras. Kommittén 
ansvarar också för seminariedagen 2 februari 2016.

Kommitté för prevention

Boka in ”Prevention – State 
of the art 2016”. 2/2

Sök forskningsanslag! 
mellan 1/12 2015 och 1/2 2016 

Projektanslag: utdelning 19 551 464 kronor. 280 ansökningar 
kom in, varav 129 beviljades.
Post doc stipendium: utdelning 3 060 000 kronor. 
34 ansökningar kom in, varav 22 beviljades.
Mer info: sls.se/Forskning--utbildning/utdelning

Svenska Läkaresällskapets fonder 
till medicinsk forskning 2015
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– Projektets första del genomfördes 2011–2014 
för att implementera Socialstyrelsens nya Nationella 
riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder i läkar-
kåren. ”Läkares samtal om levnadsvanor” blev en 
tydlig slogan för att skapa dialog kring levnadsvanor. 
Läkaresällskapet har nu fått nya medel för fortsatta 
aktiviteter inom området, säger Anna Kiessling, 

projektledare för andra delen av Levnadsvaneprojektet. 

Vem är du?
– Jag är internmedicinare och kardiolog från början. Förändrings- 

och förbättringsarbete ligger mig varmt om hjärtat. Jag är lektor i 
medicinsk pedagogik, har pedagogiska ledningsuppdrag och bedriver 
forskning inom läkarutbildningen samt andra hälso- och sjukvårdsut-
bildningar på Karolinska Institutet. Jag arbetar också med att utveckla 
förebyggande och hälsofrämjande arbetssätt inom vården. 

– Om vi i vårdkontakter systematiskt analyserar betydelsen av 
personens bakgrundsfaktorer för det som är aktuellt nu, och även 
värderar valda åtgärders långsiktiga effekter, skulle vi kunna minska 
den totala sjukdomsbördan rejält. 

Det är totalt fem olika delprojekt. Stark för livet – stark inför opera-
tion leds av Roger Olsson och Katja Stenström Bohlin, och syftar till att 
minska NCDs i samhället, då särskilt till att minska rökningen inför och 
efter operation. Hälsosamma levnadsvanor vid psykisk ohälsa leds av 
Yvonne Lowert och fokuserar på psykatriska patienters ofta dåliga 
somatiska hälsa. Hälsosamma levnadsvanor hos barn och ungdomar 
med fokus på fysisk aktivitet leds av idrottsläkare och ortoped Eva 
Zeisig och barnläkare Anna Gunnerbeck. Riktlinjer för Fysisk aktivitet 
i sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling (FYSS) för barn och 
ungdomar ska ta fram en plan för implementering av riktlinjerna. 

Det fjärde delprojektet ska utforma en professionsövergipande 
webbstruktur för arbete med Levnadsvanor och prevention. Det femte 
ska stödja workshops och information om Levnadsvanor. Dessutom 
driver vi ett projekt inom reumatologi som ska ta fram en modell för 
interprofessionellt och patientinkluderande levnadsvanesamarbete 
som kan fungera vid andra kroniska sjukdomar. Det praktiska arbetet 
kommer att utföras av SLS kansli, Lilian Lindberg, nyanställd projekt-
koordinator, och Agneta Davidsson Ohlson.

LEVNADSVANEPROJEKTET 
LEVER VIDARE

Socialstyrelsen ger nya medel till levnadsvaneprojektet. 
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PROGRAM
10.00 Välkommen 
Ingemar Engström, ordförande Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik

Elin Karlsson, ordförande Läkarförbundets Etik- och ansvarsråd

10.15 Är behovsprincipen etiskt godtagbar?  
Christian Munthe, professor i praktisk filosofi, Göteborgs universitet 

11.00 Hur värderar man kostnad mot nytta? 
Per Carlsson, professor, Prioriteringscentrum, Linköping; ledamot av TLVs 

nämnd för läkemedelsförmåner

11.30 Interaktivt pass med diskussion utifrån fallbeskrivningar  

12.15 Lunch

Vem definierar behovet? Vilka behov ska/kan tillgodoses?
13.00 Samhällsperspektiv
Emma Henriksson (KD), Socialutskottets ordförande

13.30 Läkarperspektiv
Lena Ekelius, läkare, Capio Citykliniken, Landskrona 

14.00 Patientperspektiv
Angelica Frithiof, föreläsare, ”Bättre bemötande i vården” 

14.30 Kaffe

15.00 – 16.00 Paneldiskussion utifrån patientfallen

Tid:  Tisdagen den 3 november 2015

Plats:  Svenska Läkaresällskapet, 

  Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm 

Moderatorer: Ingemar Engström, SLS och Elin Karlsson, SLF

Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet och Sveriges Läkarförbund

Arbetsgrupp: SLS:  Ann Edner, Tiit Mathiesen och Agneta D Ohlson  

  EAR: Elin Karlsson, Thomas Lindén och Tomas Hedmark 

Anmälan:  till Agneta Davidsson Ohlson, agneta.ohlson@sls.se, 

  08-440 88 75, senast den 23 oktober

Seminariet är kostnadsfritt, lunchsmörgås serveras. Välkommen!

Välkommen till årets Gemensamma Etikdag den 3 november 

– vems behov talar vi om, mina eller dina?

Hälso- och sjukvårdslagen utgår ifrån att vård ska ges efter 

behov och i lagen anges att den som har det största behovet 

ska ges företräde. Men hur fungerar detta i praktiken? 

Vems behov talar vi egentligen om? Vem definierar behovet? 

Patienten? Vården? Politiken? Vilka behov är godtagbara?
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Foto: Johnér/ Corbis

Under våren 2014 tillsatte Svenska Läkaresällskapets 
nämnd arbetsgruppen En värdefull vård (EVV) med uppdrag 
att författa en rapport som analyserar hälso- och sjuk-
vårdens styrning och organisation. I början av juli skickades 
rapporten ut på remiss i syfte att stimulera till fortsatt 
debatt.  Slutsatserna i rapporten är arbetsgruppens egna 
och utgör inte något offi ciellt ställningstagande från Svenska 
Läkaresällskapet. Remissvaren kommer att ligga till grund för 
Svenska Läkaresällskapets fortsatta arbete med att utforma 
en policy för utvecklingen av hälso- och sjukvården. Remiss-
tiden förlängs nu fram till och med 31 oktober 2015. 

Mer information och rapport för nedladdning på 
sls.se/Aktuellt/Debatt/Rapport---En-Vardefull-Vard/

En gång i stumfi lmens barndom var feta 
skådespelare eftersökta artister. ”Any fat man 
is funny – especially if he eats spagetti” sa en 
cynisk fi lmproducent. Oliver Hardy (Helan) fi ck 
extra betalt för varje kilo han kunde gå upp i 
vikt! Men med ökat hälsomedvetande försvann 
intresset för fetknoppar på scen och varieté.

Lyteskomikens kulturhistoria är en fascinerande exposé över hur kropps-
ideal varierat över tiderna: från den groteske Elephant man från 1800-talets 
slut till den spinkige Charlie Chaplin, från den mulliga Oprah Winfrey från till 
den anorektiska Twiggy. Film, ljud och bild med Stephan Rössner.

 
Stephan Rössner, Professor emeritus Karolinska Institutet

GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

E
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27 oktober kl. 18–19.30 på SLS: Stephan Rössner talar om 
överviktens roll bland artister.

Konst & läkekonst: 
Helan går ... mest upp i vikt

En Värdefull Vård med 
människan i centrum

Hur når vi en rättvis fördelning av begränsade resurser med jämlik vård 
som mål? Temat för konferensen är Värden i vården – Dilemman vid prio-
riteringar. Fokus på metoder och arbetssätt, med både förmedlande av 
praktiska erfarenheter och diskussioner kring teoretiska angreppssätt. 

Förmöte den 20 oktober kl 13.00–17.00 för dig som vill uppdatera dig 
i riksdagens riktlinjer för prioriteringar och den etiska plattformen som 
ingår där.  

Länk till program och anmälan: 
www.liu.se/prioriteringskonferens2015

21–22 oktober 2015 i Norrköping

... tilldelas professor Ulf Eriksson, Institutionen för medicinsk biokemi och bio-
fysik (MBB), Karolinska Institutet, Stockholm. Ulf Eriksson har identifi erat fl era 
proteiner med betydelse för fosterutveckling och sjukdom. Prisutdelning på 
Läkaresällskapet den 17/11 kl 18. Välkommen!

Åttonde nationella 
prioriteringskonferensen

SLS Jubileumspris 2015

”

62 000 Astraaktier år 1962, 
i dag 130 miljoner kronor, innebär 

att åtminstone 5 miljoner kronor 
kan delas ut till gastroenterologisk 
forskning varje år ur Bengt Ihres 

föreläsningsfond.

Catarina Ihre Lundgren, endokrin kirurg 
och styrelseledamot i fonden

”

Arbetsgruppens rapport nu ute på remiss.

Personer som upplever att de har vissa typer av psykosocial 
belastning i sitt arbete, utvecklar mer hjärt-kärlsjukdom över tid. 
Det visar en ny rapport från SBU, som slår fast att arbetsmiljön 
har betydelse för hjärtsjukdom, stroke och högt blodtryck.

Tydligt samband mellan arbets-
miljön och hjärt-kärlsjukdom

Foto: Colourbox
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Följ oss och diskutera:
/medicinskariksstamman #rix2015
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FILIPPA NYBERG, 
vd Svenska Läkaresällskapet 
filippa.nyberg@sls.se, 
tel. 08-440 88 65.

HÄLSNING FRÅN VD
FILIPPA NYBERG

1 september
– 1 oktober
ansökningsperiod till Stiftelsen
Söderström-Königska Sjukhem-
met (projektanslag/resebidrag).
29 september  
Ebola och MERS-CoV – fi nns 
det risk för epidemisk sprid-
ning av dessa smittor även 
i Sverige? Åke Örtqvist, smitt-
skyddsläkare.
6 oktober 
kl 18–19.30 Årets Nobelpris-
tagare presenteras på SLS. 
Nobelkommittén.  
20 oktober 
Skakvåld – pediatriska, pe-
rinatalmedicinska, rättsme-
dicinska, barn- och vuxen-
psykiatriska överväganden 
Jonas Ludvigsson, professor, 
KI, och barnläkare, Ingemar 
Thiblin, professor, Uppsala 
universitet, rättsmedicinare 
Göran Högberg, med dr och 
vuxen- och barn psykiatriker 
och Ulf Högberg, Uppsala 
universitet, (moderator). 
21–22 oktober 
Åttonde nationella priorite-
ringskonferensen, ”Värden 
i vården – dilemman vid 
prioriteringar”, i Norrköping. 
27 oktober 
kl 18–19.30 Konst & Läkekonst:  
Helan går ... mest upp i vikt. 
Stephan Rössner. 
3 november 
SLS och Slfs gemensamma 
ETIKDAG – ”Behovsprincipen” 
på SLS Mer info: 
agneta.ohlson@sls.se
3 november 
Nya astmariktlinjer – en väg 
mot bättre astmakontroll? 

Christer Janson, 
Uppsala m.fl .
10 november 
kl 18–19.30 Konst & 
Läkekonst: Sömn och sömn-
löshet i samtidskonsten.
15 november
Sista anmälningsdag för fritt 
inträde till Riksstämman.
17 november 
kl 18–19.30 Årshögtid. 
Prisutdelning och Ordförandes 
högtidsföreläsning.
24 november 
kl 18.30–20 Hälsofarlig kor-
ruption – prevention genom 
kritiskt/etiskt tänkande i 
all högre utbildning? 
1 december 
Prehospital akutsjukvård
i södra Afrika. Finns det 
lärdomar att dra i Sverige? 
Willem Stassen m.fl .
1 december 2015 
– 1 februari 2016 
ansökan av SLS projektanslag 
och post doc-stipendium samt 
av projektanslag och rese-
bidrag från specialfonderna.
2 december
Konst & Läkekonst:
”Hur har läkarna format 
världshistorien?”
3–4 december
Medicinska riksstämman i
Stockholm. 

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

Så blir du medlem i SLS
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Missa inga uppdateringar!På www.sls.se fi nns allt om höstens 
program.

SLS KALENDARIUM

Sök bidrag!
INFORMATION OM SLS stipen-
dier och anslag fi nns på www.
sls.se eller via Monica Windén, 
monica.winden@sls.se, 
08-440 88 66. Ansökan görs 
på: www.researchweb.org/is/sls

ommaren var skön, och medan kansliet 
var borta var det stor aktivitet av hant-
verkare, konservatorer, arkitekter och 
dekormålare i SLS hus. Under några korta 

sommar veckor har de lyckats ta fram den vackra mat-
salen som den var menad att se ut. Först ut att inviga den 
var årets lyckade Berzeliussymposium om föräldraskap.
 
En nyhet är att SLS efter ansökan fi ck ett stort anslag 
från Socialstyrelsen för att fortsätta Levnadsvane-
projektet. Med ett fortsatt arbete utifrån Levnads-
vaneprojektet om ett ändrat förhållningssätt hos läkare 
till preventiva frågor, känner jag mig hoppfull om 
att samtal om levnadsvanor ska bli ett vanligt inslag 
i dialogen vid läkarbesök. Levnadsvaneprojektet har 
sina delprojektledare i SLS sektioner. Ett annat arbete 
där SLS sektioner har viktig kunskap gäller medicinsk 
kvalitet och hur den kan mätas. De bör därför ha en 
självklar roll i medicinska kvalitetsregister. SLS utre-
der för närvarande nuläget och önskat läge i frågan.
 
Såväl levnadsvanor som kvalitetsregister har stort 
utrymme vid Medicinska riksstämman och har satts 
samman till nyckelområden (strimmor) för ännu 
större nytta för ST-läkare, som nu genom att delta kan 
uppnå övergripande kursmål för ST. Det är verkligen 
roligt att vi lyckades vända SLS ekonomi i balans och 
till och med överskott för 2014. Det ger möjlighet att 
bjuda SLS medlemmar på inträde till årets möte. 
Programmet är innehållsrikt och invigningstalaren 
Mary Durham bör ensam vara en stor attraktion för 
alla som intresserar sig för modern, personcentrerad 
och innovativ hälso- och sjukvård.
 
Kontinuitet är ett av de viktigaste förbättringsområdena 
i dagens hälso- och sjukvård. Även här borde SLS sek-
tioner i samverkan med SLS centralt kunna ha mer att 
säga till om, inte minst när det gäller att ständigt utgå 
från klassiska professionella värden; etik, utbildning, 
vetenskap och kvalitet. I stället för att ha en övertro på 
lagstiftning, kanske man på nationell nivå 
skulle fundera över hur uppdragen till 
professionsföreningarna skulle kunna för-
tydligas, liknande hur regeringen formu-
lerat ändamålen i stadgarna för Apote-
karsocieteten och Advokatsamfundet. Man 
kan vara stolt över att tillhöra en organisa-
tion som i ideell form gör liknande uppdrag 
som andra har enligt regeringsuppdrag.
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Vi anser att oavsett var provtagning sker och var under-
sökningen utförs ska provsvaren vara överensstämmande 
och tillförlitliga. Därför arrangerar vi program för extern 
kvalitetssäkring inom laboratoriemedicin och bilddiagnostik. 
Genom att delta i programmen kan laboratorier och 
mottagningar påvisa sin analyskvalitet med information om 
hur väl deras analysresultat överensstämmer med övriga 
deltagares resultat och med fastställda kvalitetsmål.

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

Vårt mål är enkelt:
tillförlitliga provsvar

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

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

Extern 
kvalitetssäkring 
för hälso- och 

sjukvården


