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RIKSSTÄMMAN
Folkhälsan blir mer och mer 
viktig för social hållbarhet och 
som en förutsättning för fred, 
utveckling och säkerhet.  Sidan 5

VETENSKAP
Den ojämlika fördelningen av 
ohälsosamma levnadsvanor – vår 
tids utmaning. Elizabeth Dean 
presenterar sin forskning på 
Riksstämman. Sidan 14

KVALITET
Flyget har sedan 1944 en 
internationell standard som 
detaljreglerar allt från hur man 
kommunicerar till certifiering av 
flygplatser. Detta är utmaningar 
för en säkrare vårdd Sidan 46
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ETIK
Den traditionella läkarrollen 
utmanas idag från flera håll. Vilka 
etiska utmaningar innebär detta? 
Välkommen till SLS-Slfs gemen-
samma etikdag på SLS den 
5 oktober. Sidan 19

Frågan är vem som ska ta över ansva-
ret för barnen när de är utredda.

LARS JoELSSoN SoM MoDERERAR ETT SyMPoSIuM  På 
RIKSSTÄMMAN SoM bELySER PRobLEMET MED ADHD   Sidan 28

’’’’

Under sin praktiktid på en barnklinik upplevde Lotten Sjönneby att barnen som var inlagda hade tappat både livslust 
och leklust. "Då tänkte jag att det borde finnas en figur runt barnen som muntrade upp dem." Lotten Sjönneby har 
arbetat som sjukhusclown sedan 1998.     Sidan 20

SLS Aktuellt 
nr 3 2012 

skickas till alla verksamma läkareLäs mer om årets Medicinska 
riksstämma

Vi kan fortsätta vårt arbete inom ett 
viktigt sjukdomsområde som berör många 
svenskar.

ISAbEL GoNçALVES, åRETS yNGREPRISTAGARE                   Sidan 41

’’ ’’



Möten i världen för världen
SenSommaren har gjort sitt intåg – lite mer värme har letat sig 
till Sverige. För att sprida kunskap om Svenska Läkaresällskapet och 
Medicinska riksstämman skickar vi detta nummer till alla landets lä-
kare. Svenska Läkaresällskapet deltog för första gången i år i Almedalen 
i flera olika evenemang där forskningsfrågor, innovationsklimat och 
industrisamarbeten diskuterades. SLS deltog 
också i samtal och debatt om levnadsvanor och 
folkhälsofrågor, ämnen som är viktiga i vårt 
långsiktiga arbete och som närmast kommer att 
tas upp på Medicinska riksstämman i november. 
Se till att boka 28-30 november i almanackan! 
(Läs mer på vår hemsida www.riksstamman.se). 

Det blir alltmer tydligt att vi är en del av ett 
större sammanhang. Det som sker på global 
nivå, påverkar oss lokalt och vice versa. I maj 
träffades World Health Assembly för att dryfta olika hälso-och sjuk-
vårdsutmaningar. Norges utrikesminister underströk hur viktigt det 
är att hälsa får en tydlig plats i ett integrerat regeringssamarbete och 
menade att ”all ministers are ministers of health”.

En månad senare höll FN en internationell konferens om hållbar 
utveckling i Rio. Ledare för olika samhällsinstitutioner samlades för 
att tillsammans besluta om hur vi ska hantera olika utvecklingsfrågor 
och nya utmaningar. Flera departement och organisationer från Sverige 
deltog – här är Läkaresällskapet en viktig samarbetspart. 

Mycket spännande är på gång. I oktober arrangerar Läkaresällskapet 
i samarbete med socialdepartementet, Folkhälsoinstitutet och IOGT-
NTO en Berzeliuskonferens kring europeisk alkoholpolicy: ”AMPHORA         
– alkohol public health research alliance - aims to bring new evidence 
on policies to reduce the harm done by alcohol to European citizens 
and societies. (Läs mer om mötet på www.sls.se)

I april 2013 planeras ett internationellt möte i Stockholm med 
Läkare sällskapet som huvudarrangör i samarbete med Forskningsrå-
den, Marianne och Marcus Wallenberg̀ s Stiftelse,  KVA, IVA och

The Lancet: ”Global Health – beyond 2015”. Mötet är en fortsättning 
på konferensen ”Global health in a new world” som ägde rum i Scandi-
navium i Göteborg 2008. 

Vad händer efter 2015 då milleniemålen ska vara uppnådda? Världens 
ledare har ställt sig bakom åtta milleniemål, och även om mycket har 
uppnåtts går utvecklingen alltför långsamt.

Nu pågår heta diskussioner om hur de globala målen för hållbar 
utveckling ska utformas efter 2015 (SDG). Det är angeläget att vi är en 
del av det engagemanget.

Läkaresällskapets målsättning är att tillhandahålla aktuell kunskap 
och ge framåtblickar– allt med bäring på god hälsa och sjukvård både i 
Sverige och globalt. 

En spännande tid står för dörren: Välkomna in och delta i kunskaps-
utvecklingen!

Peter Friberg
Ordförande

SLS aktuellt. 
NUMMER 3 2012
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Alternativ  till Salures® K som har utgått*

  25 st     74,00  kr.
100 st   186,00  kr.

Centyl® K mite (bendroflumetiazid 1,25 mg och kaliumklorid 573 mg) och Centyl® K (bendroflumetiazid 2,5 mg och kaliumklorid 573 mg). Filmdragerade tabletter. Diuretikum och  
blodtryckssänkande medel. ATC-kod: C03AB01. Indikation: Hypertoni.  Ödem i samband med hjärtinsufficiens. Ödem av annan genes. Profylaktisk behandling av patienter med 
recidiverande idiopatisk njurstenssjukdom. Kontraindikationer: Svår lever- och njurinsufficiens. Manifest gikt. Överkänslighet mot tiazider och närstående sulfonamider. Över-
känslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. Dosering: Tabletterna ska sväljas hela med minst 1/2 glas vatten. Hypertoni: Vid långtidsbehandling som regel 
1,25-5 mg bendroflumetiazid dagligen som engångsdos på morgonen. Med ledning av effekten på blodtrycket inställs patienten på lägsta möjliga underhållsdos. Bendroflume-
tiazid kan med fördel kombineras med betablockerare och andra blodtryckssänkande medel. Den vanligen rekommenderade dosen av dessa medel bör därvid reduceras. Ödem: 
2,5-10 mg bendroflumetiazid. Lämplig initialdos 5 mg bendroflumetiazid dagligen. Underhållsdos: 2,5-5 mg bendroflumetiazid dagligen kontinuerligt eller intermittent med 2-4 
behandlingsfria dagar per vecka. Hela dagsdosen ges i allmänhet på morgonen. Premenstruella ödem: 2,5 mg bendroflumetiazid dagligen 7-10 dagar premenstruellt. Varningar 
och försiktighet: Diabetes mellitus är ingen kontraindikation men patienten bör observeras med tanke på att Centyl® K mite/Centyl® K kan ge förändringar i kolhydratmetabolis-
men. I samband med utsvämning av ödem vid samtidig digitalismedicinering eller vid levercirrhos rekommenderas extra kaliumtillförsel. Centyl® K: Vid längre tids medicinering 
rekommenderas kontroll av S-kalium och beroende på svaret kan kaliumrik kost, eventuellt extra kaliumtillskott behöva ges. Förpackningar: 25 och 100 st. För fullständig pro-
duktinformation och priser se www.fass.se. Datum för översyn av produktresuméerna: 2009-05-04 och 2010-09-17.

LEO® 200964 © LEO Pharma AB Juni 2012 Grafikom Org.nr. 556075-4318. ALLA LEO VARUMÄRKEN SOM NÄMNS ÄGS AV LEO GROUP.

Det finns ett alternativ till det Salures® K som har utgått* 
(bendroflumetiazid 2,5 mg + kaliumklorid 570 mg) 
och även i en lägre styrka

Priset för båda lågdospreparaterna ligger inom vår pristolerans

Centyl® K mite (bendroflumetiazid 1,25 mg + kaliumklorid 573 mg)  
och Centyl® K (bendroflumetiazid 2,5 mg + kaliumklorid 573 mg)  
har full subvention 

Lägre styrka

  25 st     70,50  kr.
100 st   109,00  kr.

www.tlv.se
www.fass.se
*avregistrerades 2007-09-30

Ett tiaziddiuretikum i lågdos

Förpackningar och priser

SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPET www.sls.se
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medicinSka rikSStämman arrangeras i år för 69e gången. 
Tillsammans med våra sektioner och medarrangörer arbetar 
vi för att skapa ett spännade och brett program som ska lyfta 
hälso- och sjukvårdens viktigaste frågor, presentera den senaste 
forskningen och utmana beslutfattarna. 
   Vi erbjuder en unik mötesplats där alla inom vårdens 
professioner kan mötas för att fortbilda sig, debattera, 
diskutera, träffa kollegor, politiker och företrädare från 
näringslivet. I utställningen har vi fler scener än någonsin 
där vi diskuterar spännande och högaktuella ämnen. Med 
årets tema ”Framtidens hälsa” vill vi stimulera till samtal 
och lärande och belysa såväl lokala som globala perspektiv.
  
VÄLj MELLAN 700 pROGRAMpuNKTER 

Sveriges största tvärvetenskapliga mötesplats för 
hälso- och sjukvårdens utveckling, för hela vård- 
teamet. I år med siktet inställt på Framtidens hälsa.

VÄLKOMMEN TILL ÅRETS 
MEDIcINSKA RIKSSTÄMMA                                  

För att kunna fortsätta utvecklingen av Riksstämman som en 
stimulerande mötesplats för hela vårdteamet för fortbildning 
och vårdpolitiska diskussioner tar vi i år ut en kraftigt 
reducerad kongressavgift även av våra medlemmar. 

Hoppas vi ses på Medicinska riks-
stämman i november. Jag ska vara där för 
jag tycker det är en viktig mötesplats för 
vårdens professioner. Där får man senaste 
nytt av vårdpolitisk debatt och vårdforsk-
ning  och kan knyta kontakter, dessutom är 
det kul!

’’

’’

Ania Willman,  ordförande i Svensk 
sjuksköterskeförening.

Mediapartner

Samarbetsorganisationer 

Medarrangörer  

pARTNERS

I det här numret av SLS Aktuellt presenterar vi valda delar 
ur programmet och du har chansen att läsa exklusiva 
intervjuer med några av årets föreläsare. Vi erbjuder ett 
brett program med symposier, ST-kurser, posters, semina-
rier, work-shops och debatter med inbjudna svenska och 
internationella föreläsare. Som besökare har du runt 700 
programpunkter att välja mellan. Programmet uppdateras 
löpande på www.riksstamman.se. 
   Gör som tusentals läkare, forskare, sjuksköterskor, 
sjukgymnaster, studenter och andra i vårdteamet – kom 
och fortbilda dig och ta del av en spännande utställning 
med bland annat boktorg, hälsotorg, produktnyheter och 
debattscener.
   Framtidens hälsa är allas ansvar. Tillsammans kan vi 
utveckla en bättre hälso- och sjukvård och höja livskvalite-
ten för dagens och morgondagens patienter. Genom kunskap 
och dialog utvecklar vi vården tillsammans.  
 Vi ses på Medicinska riksstämman på Stockholmsmässan 
den 28-30 november!                                         
                                                                                 

MATS bAuER

VD SVENSKA 

LÄKARESÄLLSKAPET      

NILS CoNRADI 

GENERALSEKRETERARE FÖR                                                             

MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN                                                 
                                                                                 

globalt, men även nationellt, ökar ojämlikheten och 
hälsoklyftorna. Det speglar en utveckling som leder till 
ohållbara samhällssystem. Folkhälsan blir mer och mer viktig 
som en ingrediens för social hållbarhet och därmed också en 
förutsättning för fred, utveckling och säkerhet.
Det menar Hans Abrahamsson, freds- och utvecklingsforskare 
vid Göteborgs universitet. I juni utbröt skottlossning vid 
Sahlgrenska universitetssjukhuset i Göteborg. Även Malmö, 
liksom många andra europeiska medelstora städer har drabbats 
av ökat våld och sociala spänningar.

– Malmö befinner sig i vindögat mellan det globala och det 
lokala och utsätts för mycket starka sociala påfrestningar, något 
som kommer att bli tydligt även för andra platser i Sverige 
framöver, säger Hans Abrahamsson.

I november kommer han till Medicinska riksstämmans 
öppningsmöte för att prata om globaliseringen och de sociala 
utmaningar som följer med den.

Sociala positionen påverkar hälsan
Hans Abrahamsson menar att den rådande samhällsut-
vecklingen angår alla, inte minst hälso- och sjukvårdspersonal. 
Varje år tar Sverige till exempel emot flyktingar, många av dem 
med trauman från krig och våldtäkter. 

– Folkhälsa bygger mycket på sociala determinanter, vi 
behöver bli medvetna om och förstå att det är levnadsvillkoren 
i ett bredare sammanhang som påverkar hur vi mår och vår 
hälsa. Hälso- och sjukvårdspersonal behöver förhålla sig till 
möten med människor som känner frustration, aggression och 
vanmakt på grund av segregering och utanförskap.

Sverige följer en internationell trend. Under de senaste fyra 
decennierna har vi haft en ökad ojämlikhet och ökade hälso-
skillnader.
De socioekonomiska skillnaderna i hälsa är stor, i vissa fall 
större än flera länder i Europa. Det är framförallt i de lägre 
socioekonomiska grupperna, de som har det allra sämst, som 
ohälsan är störst. 

Forskning visar att faktorer som handlar om upplevelser av 
att vara delaktig och kunna påverka våra liv och vår arbets-
situation, många gånger är lika viktiga eller viktigare än ett 
sunt liv. Det handlar samtidigt också om att hur vi lever, om vi 
röker, är fysiskt inaktiva och äter osunt, hänger nära samman 
med vår socioekonomiska situation.

– En pall måste ha tre ben för att kunna stå, ett ben för social 
hållbarhet, ett för ekonomisk hållbarhet och ett för ekologisk 
hållbarhet. 

I en stenhård global konkurrens kommer vi inte att ha råd med 
social oro, brinnande bilar och en befolkning med dåliga kogni-

tiva förmågor på grund av bristfällig utbildning, menar han. 
Det går att uppnå global hälsa och minska sociala spänningar. 
Men det krävs politisk kraftsamling och handling, menar Hans 
Abrahamsson.

– Ska vi klara de utmaningar vi står inför, så krävs en ökad 
social hållbarhet för att nå en ökad folkhälsa. Jag upplever att 
intresset för social hållbarhet är stort, men framtiden får utvisa 
om beslutsfattare är förmögna att mobilisera tillräckligt med 
folkligt stöd och handlingskraft så att ord blir till handling. n

En längre intervju med Hans Abrahamsson finns på: www.riksstamman.se
Hans Abrahamsson har för Malmökommissionen skrivit en rapport 
(Städer som nav för globalt hållbar samhällsutveckling) som handlar om 
att städer i samverkan kan spela en mycket viktig roll för att hantera vår 
tids stora globala utmaningar när det gäller förutsättningarna för en 
hållbar utveckling.

LEVNADSVILLKOREN PÅVERKAR HUR 
VI MåR Och VåR hÄLSA
Vid Riksstämman öppningstalar i år socialminister 
Göran hägglund och professor hans Abrahamsson, 
Malmö högskola. 

Hans Abrahamsson är freds- och konfliktforskare vid Göteborgs 
universitet. Han har jobbat med frågor som rör politisk ekonomi och 
bistånd för utrikesdepartementet och SIDA och anlitas som expert 
av en rad länder. Han är författare till flera böcker, bland annat ”Det 
gyllene tillfället: teori och strategi för global rättvisa”.

Öppningstalare på Riksstämman 
2012

Namn: Hans Abrahamsson
Yrke: Freds- och utvecklingsforskare vid Göteborgs 
universitet, samt gästprofessor vid Globala politiska studier 
vid Malmö högskola.
Internationella erfarenheter: Algeriet, Mozambique, Cap 
Verde, Angola, USA, 
Brasilien, Bolivia, Indien och Kina
Familj: Gift med tre egna barn och en bonusson
Favoritplats: Altanen i Lerum utanför Göteborg.
Tycker om: Möten och samtal med människor 
Tycker inte om: Rädslan för det främmande och det okända
Läser gärna: Biografier
Dröm: Att dygnets timmar blev fler

EVA NoRDIN



Endokrina och metabola sjukdomar
9. Hypotyreos, fertilitet och graviditet
Bengt Hallengren

Individ och samhälle
10. Barn, kemikalier och framtidens 
folksjukdomar – om hormonstörande 
ämnen 
Bertil Hagström

Infektionssjukdomar
11. Hur ska vi lära oss leva med 
vinterkräksjukan?
Lars-Magnus Andersson

Åldrande
12. Specialistkompetens gör skillnad!

ONSDAGEN 28 NOVEMbER
16.30-18.00
Barns hälsa och vård
13. Varför tas PKU-prov på alla nyfödda? 
Om den nya utvidgade screeningen för 
medfödda sjukdomar
Maria Halldin

Endokrina och metabola sjukdomar
14. När och hur ska vi leta efter 
patienter med sekundär hypertoni
Karin Manhem

ONSDAGEN 28 NOVEMbER
12.30-14.00
Endokrina och metabola sjukdomar
1. Testosteronbehandling av män – en 
livsnödvändig eller livshotande åtgärd?

Etik och bemötande
2. Nya etiska riktlinjer för HLR
Kristina Söderlind Rutberg

Inflammatoriska sjukdomar
3. Gikt – nytt om gammal sjukdom
Lennart Jacobsson/Lotta Ljung

Medicinska procedurer och tekniker
4. Att ge järnet – nytt om järnbristens 
diagnostik och behandling
Jan Palmblad

Profession, organisation och lärande
5. The Mindful Doctor – The Mindful 
Nurse. Hur kan vi ta hand om oss själva 
på ett hållbart sätt
Walter Osika

Psykisk ohälsa
6. Har alla ADHD nu för tiden? 
Lars Joelsson - Se sidan 28 för mer info

ONSDAGEN 28 NOVEMbER
14.30-16.00
Profession, organisation och lärande
7. Hur kan vi använda patientens själv-
rapporterade resultat (PROM) i vårdens 
lärande och verksamhetsutveckling?
Margareta Kristenson

Barns hälsa och vård
8. Barnens rätt, vårt ansvar. Hur kan 
vården bäst möta barnens behov när – 
och helst innan – de far illa?
Anders W. Jonsson
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Hud- och könssjukdomar
15. Hyperhidros – det tysta handikappet, 
en okänd folksjukdom för hyperhidros
Hans Naver

Individ och samhälle
16. Patienten, vanan och vården: Var 
står vi 2015?
Peter Friberg

Infektionssjukdomar
17. Städning i vårdlokaler
Ulrika Ransjö

Profession, organisation och lärande
18. Introduktion av nya läkemedel – hur 
svårt kan det va?

Psykisk ohälsa
19. Make it happen – att införa 
evidensbaserade metoder i barn- och 
ungdomspsykiatri
Håkan Jarbin

Reproduktiv hälsa
20. Hur övervakas effekt och säkerhet 
av HPV vaccination i det nationella 
programmet?
Bengt Andrae

Åldrande
21. Hemvård istället för vårdhem – när 
doktorn tar av sig skorna

TORSDAGEN 29 NOVEMbER
08.30-10.00
Barns hälsa och vård
22. Vad gör doktorn då jag har ont? 
Om bemötande, förståelse och 
organisation av återkommande smärta 
hos barn och ungdom
Gösta Alfvén

på följande sidor presenteras en del av Riksstämmans program: 
symposier, gästföreläsare och scenprogram. 
programmet är preliminärt och uppdateras kontinuerligt på 
www.riksstamman.se.
Välkommen till årets Riksstämma!

VEM TAR ANSVAR FöR 
FRAMTIDENS hÄLSA?

när 28 – 30 november 2012 
 
var Stockholmsmässan, Älvsjö

årets tema Framtidens hälsa

vänder sig till Hela vård- 
teamet, studenter, beslutsfattare,  
politiker och näringsliv.

fakta Riksstämman är Sveriges 
största tvärvetenskapliga mötesplats för 
hela vårdteamet. Det vetenskapliga  
programmet består av symposier, 
ST-utbildningar, föredrag, posters samt 
svenska och utländska föreläsare.  

utställning Samlar utställare 
inom behandling, läkemedel, utbildning, 
bemanning, IT och medicinteknisk  
utrustning med flera. Erbjuder flera 
scener med intressanta debatter. 

kongressavgifter 
medlemmar i läkaresällskapet 
3 dagar   2.000 kr            
2 dagar   1.600 kr           
1 dag (ons. el tors)  1.000 kr            
1 dag (fred)  500 kr              
Pensionär  500 kr 
 
medlemmar i kandidatföreningen 
Fritt inträde

deltagare, ej medlem                                    
3 dagar   5.000 kr    
1 dag (ons. el tors)  2.750 kr/dag 
I dag (fred) 2. 250 kr   
Med stud 100 kr (ger samtidigt medlem-
skap i KF under 2013)  
 
medlemsförmåner
· söka bidrag ur vår forskningsfond
· reducerad avgift vid vetenskapliga   
  program, seminarier och kurser
· reducerad hyra av SLS lokaler
· reducerad avgift till Riksstämman
· tidningen SLS Aktuellt med 4 nr/år.

medlemsavgift                                   
· 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

För mer information och ansökan 
www.sls.se

medlemsansökan

  Jag vill bli medlem i Svenska Läkaresällskapet

namn................................................................................................................................................

adress............................................................................................................................................

Postadress..............................................................................................................................

e-Postadress.........................................................................................................................

Personnummer ...................................................................................................................

sPeCialitet...............................................................................................................................

Medlemsansökan skickas i ett frankerat kuvert till 
Svenska Läkaresällskapet, Medlemsregistret, Box 738, 101 35 Stockholm



Bli medlem i SLS senast

den 30/9 för reducerad 

kongressavgift till  

Medicinska riksstämman!

Värde 3 000 kr
          
                   Stockholm augusti 2012

Hej!

Det här numret av Svenska Läkaresällskapets medlemstidning skickas ut till dig 
som är yrkesverksam läkare i Sverige. Svenska Läkaresällskapet är läkarkårens 
vetenskapliga organisation och erbjuder en stimulerande mötesplats och utvecklar 
frågor som rör vetenskap, utbildning, kvalitet och etik. SLS drivs ideellt och är en 
politiskt och fackligt obunden organisation. 

Här träffas läkare inom och mellan olika specialitetsområden och utbyter kunskap 
och erfarenheter med varandra. SLS stödjer även god medicinsk forskning genom 
att årligen dela ut omkring 25 miljoner kronor, som medlem har du möjlighet att 
söka anslag ur våra forskningsfonder. 

Vi arrangerar flera årligen återkommande aktiviteter, som t. ex Medicinska 
riksstämman, Berzeliussymposier, Tisdagssammankomster, Läkardagarna i Örebro 
och programserien Konst & Läkekonst. Arrangemangen bjuder på intressanta 
möten, aktuell information och fortbildning. 

Vårt huvudsakliga uppdrag är att verka för en bättre hälso- och sjukvård och före-
byggande hälsoarbete för dagens och morgondagens patienter. Att vara engagerad i 
SLS innebär att du arbetar för patientens bästa och hälso- och sjukvårdens  
utveckling.

Välkommen som medlem till oss!

Med vänlig hälsning

Peter Friberg    Mats Bauer
Ordförande Svenska Läkaresällskapet VD Svenska Läkaresällskapet

ansökanmedlem_sls.indd   1 2012-08-20   16:25:43
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Etik och bemötande
23. Att avstå från eller avbryta 
livsuppehållande behandling.
(ST-kurs, del 1)
Anders Ågård

Individ och samhälle
24. Fysisk aktivitet som förebyggande 
åtgärd för samhällshälsa
Carl-Johan Behre

Individ och samhälle
25. Hur möter vi flyktingbarns behov? 
Flyktingbarnteamet i Göteborg 
– en mångprofessionell modell 
för utredning, behandling och 
kunskapsspridning
Henry Ascher

Infektionssjukdomar
26. Framtidens infektionsdiagnostik
Martin Sundqvist

Medicinska procedurer och tekniker
27. Utbildning i akutsjukvård
Lisa Kurland

Psykisk ohälsa
28. Mindfulness-baserad behandling 
och medkänsla (compassion) vid 
psykisk ohälsa och långvarig smärta
Leena Maria Johansson

Profession, organisation och lärande
29. Regionaliserad läkarutbildning vid 
Umeå Universitet (RLU); Hur går det?
Christina Ljungberg

Tumörsjukdomar
30. Palliation vid Esofagus och 
ventrikelcancer, 
Del I, State of the art
Lars Lundell

TORSDAGEN 29 NOVEMbER
10.30-12.00
Barns hälsa och vård
31. Sveriges 100 000 för tidigt födda 
barn och ungdomar – hur går det sen?
Mikael Norman/Lars Björklund

Etik och bemötande
32. Lindra lidande och/eller orsaka död 
(ST-kurs, del 2)
Anders Ågård

Hjärta-, kärl- och lungsjukdomar
33. Vaskulär kalcifiering-åderförkalkning 
på riktigt!
Peter Stenvinkel

Profession, organisation och lärande
42. Leder en nollvision för vårdskador 
till förbättrad patientsäkerhet?
Hans Rutberg

Reproduktiv hälsa
43. Sveket mot mödrarna – blir femte 
millenniemålet ett fiasko?
Staffan Bergström

Tumörsjukdomar
44. Framtidens tumörkirurgi – för 
patientens bästa. Centralisering av 
kirurgin 
Angelique Flöter-Rådestad/ Preben 
Kjölhede

TORSDAGEN 29 NOVEMbER
14.30-16.00
Etik och bemötande
45. Patientroll i förändring
Kristina Söderlind Rutberg

Hud- och könssjukdomar
46. Venereologi och 
resistensproblematik. Har vi snart ingen 
behandling att erbjuda?
Arne Wikström

Individ och samhälle
47. Stora befolkningsstudier – nytta, etik 
och risker
Carl Johan Östgren

Infektionssjukdomar
48. Närmar vi oss slutet på antibiotika-
eran? Hotet från en global värld
Rune Andersson

Nervsystemets sjukdomar
49. Modern utredning och behandling 
av akut ischemisk stroke
Tommy Andersson

Individ och samhälle
50. Är tatueringar farliga för hälsan?
Mihály Matura

RIKSSTÄMMAN 9 

Individ och samhälle
34. Hinder och möjligheter för ett 
arbetsliv till 75-års ålder
Eva Vingård

Psykisk ohälsa
35. Från cyberrymd till cytokin – 
bestämningsfaktorer för hälsa sett ur 
perspektivet ”kropp och själ” och från 
samhällsnivå in till cellen
Mai-Lis Hellénius

Reproduktiv hälsa
36. Läkemedelsanvändning under 
graviditet och amning och möjliga 
effekter på barnet
Viveca Odlind

Tumörsjukdomar
37. Palliation vid Esofagus och 
ventrikelcancer, Del II, Multidisciplinärt 
omhändertagande
Lars Lundell

Åldrande
38. Hur hanterar vi äldre i 
akutsjukvården? Åka förbi eller stanna 
kvar på akuten?
Katrin Hruska/Greger Slättman

TORSDAGEN 29 NOVEMbER
12.30-14.00
39. UTGÅR
Inflammatoriska sjukdomar
40. Genetiken bakom systemisk lupus 
erytematosus – nya upptäckter och 
kliniska konsekvenser
Lars Rönnblom/Anna Rudin

Hud- och könssjukdomar
41. Acne och Rosacea
Mats Berg

Svenska Läkaresällskapet fanns 
på plats i Almedalen i juli och 
medverkade i flera seminarier 
med fokus på frågor som rör den 
svenska hälso- och sjukvården ur 
bland annat ett forsknings- och 
folkhälsoperspektiv.  

ÅretS almedalSvecka slog alla 
rekord. Cirka 930 arrangörer deltog med 
över 1800 programpunkter. I topp ligger 
ämneskategorin ”Vård och omsorg” med 
mer än 150 evenemang.

På plats fanns politiska beslutsfattare 
tillsammans med hundratals journalister 
och representanter för myndigheter, life 
science-industri, sjukvård, akademi och 
patientorganisationer.

– Deltagandet gav mersmak, Almeda-
len är definitivt en arena där Svenska 
Läkaresällskapet bör finnas med. 
Överraskningen för mig är bredden på 
programmet. Det gavs stora möjligheter 
att träffa våra samverkanspartner och att 
skapa nya kontakter. Jag lyssnade bland 
annat på programpunkter som tog upp 
globala frågor, där bland annat SIDA 
och UNDP deltog. Här tog jag med mig 
intressant kunskap, säger professor Peter 

Friberg, ordförande för Svenska Läkare-
sällskapet.

Själv deltog han i en debatt om icke 
smittsamma sjukdomar, så kallade non-
communicable diseases, (NCD) och vad 
som kan göras för att förebygga sjuk-
domar och ohälsa genom ett medvetet 
folkhälsoarbete. 

– Det känns roligt att omvärlden upp-
märksammat vårt arbete med levnads-
vanor och vår folkhälsoprofil, säger Peter 
Friberg.

hoten mot forskningen
Svenska Läkaresällskapet var medar-
rangör till Almedalens forskningsscen 
tillsammans med en rad olika organisa-
tioner. Professor Håkan Billig, ordfö-
rande för Svenska Läkaresällskapets 
Forskningsdelegation, deltog som talare 
på temat: ” Är svensk sjukvård en attrak-
tiv forskningsarena för innovatörer och 
global industri?"

– Arrangemanget var välbesökt och 
det blev en hel del diskussioner.

Jag lyssnade också på en rad olika 
seminarier som handlade om forskning 
och sjukvårdspolitik under de tre dagar 
jag var där.

Förutom att få ny information är det 
värdefullt att knyta kontakter och få 
möjlighet att beskriva Läkaresällskapet 
som organisation. Ska vi lyckas upp-
fylla vår målsättning behöver vi delta 
i diskussioner och möten även utanför 
sjukvården och universiteten, säger 
Håkan Billig.

Kreativa möten
Även professor Stefan Lindgren, ord-
förande för Svenska Läkaresällskapets 
Utbildningsdelegation, medverkade vid 
ett seminarium om hur sjukvården på 
bästa sätt ska kunna stödja patienter med 
kronisk sjukdom som IBD (inflammato-
risk tarmsjukdom).

– Det var ett värdefullt tillfälle att 
brett kunna diskutera dessa frågor med 
politiker från landsting och riksdag, 
patientorganisationer och olika vård-
professioner. Jag blev överraskad av det 
stora och rikt varierade utbudet. Och 
att så många var där. Det gavs många 
goda möjligheter till gränsöverskridande 
möten! På sikt tror jag att det kan ge nya 
förutsättningar att hitta bättre lösningar, 
säger Stefan Lindgren. n

SLS i Almedalen

Svenska Läkaresällskapet kommer till 
Malmö och Framtidens Specialistläkare 
5 – 7 september 2012
Kom förbi och träffa oss i vår monter och delta i vår tävling med 
chans att vinna aktuella och intressanta böcker!
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(ST-kurs; Bilddiagnostik gemensamt 
med 76)
Peter Leander

Medicinska procedurer och tekniker
63. Medicinska krav för körkortsinnehav 
- nyheter i regelverket och erfarenheter 
av läkarnas anmälningar
Kurt Johansson/ Jörgen Lundälv

Nervsystemets sjukdomar
64. Yrsel på akuten
Mikael Karlberg

Nervsystemets sjukdomar
65. Framtidens smärtvård
Jan Persson/Märta Segerdahl

Profession, organisation och lärande
66. Ett kvalitetsregister för 
primärvården - är det möjligt?
Malin André

Profession, organisation och lärande
67. Ul i U-land 2012 – nuvarande 
situation
Sigmar Strömgren Norvad

Profession, organisation och lärande
68. Att forska som ung läkare 
– möjligheter, utmaningar och 
begränsningar
Andreas Borsiin

Profession, organisation och lärande
69. Medicinska innovationer – förr, 
nu och i 
framtiden
Anna Rudin

FREDAGEN 30 NOVEMbER
10.30-12.00
Barns hälsa och vård
70. Att identifiera skolproblem innan 
skolstart – vad är möjligt, vad är 
genomförbart och vad är etiskt?
Josef Milerad

Hud- och könssjukdomar
71. Immunsuppression, hudcancer och 
målriktad terapi – tre sidor av samma 
mynt
Johan Heilborn

RIKSSTÄMMAN 11 

DET ÄR VI SOM ARbETAR 
MED RIKSSTÄMMAN på 
KANSLIET

Nils conradi, generalsekreterare 
Medicinska riksstämman och ordfö-
rande i Riksstämmedelegationen
Mats bauer, SLS VD
Magnus Anclair, övergripande 
projektledare samt ansvarig för 
medarrangörer, utställning och 
scenprogram.
Eva Kenne, projektledare för det 
vetenskapliga programmet
jaana Logren bergqvist, 
ansvarig för kommunikation och 
marknadsföring.
Agneta Davidsson Ohlson. 
ansvarig för programboken. 
Eva Nordin, ansvarig för press-
kontakter, texter och idéer till 
scenprogrammet   
åsa Ambrus, säljare av 
utställningen
Emelie Nord, projektledare vid 
Stockholmsmässan

Även övriga medarbetare på 
SLS kansli deltar i Riksstämmans 
fortlöpande arbete  

Medicinska riksstäMMan på turné!

               Under september månad planerar Svenska Läkaresällskapet en turné  
               för att informera om årets Medicinska riksstämma, Sveriges största  
        tvärvetenskapliga möte för hälso- och sjukvårdens utveckling. 
   Kom förbi och träffa oss för mer information om årets program och 
höjdpunkter. Delta i vår tävling med chans att vinna fina priser.  
Observera att datum och plats kan ändras. Håll utkik på www.riksstamman.se  
för eventuella ändringar. 

Turnéplan
5–7/9 FraMtidens specialistläkare MalMö

11/9 karolinska universitetssjukhusets  
 personalMatsal solna 
 

12/9 södersjukhusets personalMatsal 
stockholM

13/9 karolinska universitetssjukhusets 
 personalMatsal  huddinge 

19/9 akadeMiska sjukhusets 
personalMatsal uppsala

25/9 debattkväll oM genetikens  
växande betydelse  
svenska läkaresälslkapet, kl 18,  
klara östra kyrkogata 10,  
stockholM

26/9 universitetssjukhusets 
personalMatsal örebro 

 

(Datum och plats kan ändras. Håll er uppdaterade på www.riksstamman.se)

turné.indd   1 2012-08-14   13:31:07

Reproduktiv hälsa
51. Sexualmedicin för blivande 
specialister, (ST-kurs del 1)
Lotti Helström

TORSDAGEN 29 NOVEMbER
16.30-18.00
Profession, organisation och lärande
52. Framtidens palliativa medicin
Carl-Magnus Edenbrandt

Infektionssjukdomar
53. Tecken på allvarlig infektion hos 
barn
Christer Norman

Psykisk ohälsa
54. Från hembränt till lådvin
Tobias Eriksson

Nervsystemets sjukdomar
55. Vardagsneurologi – svårt, eller?
Anders Svenningsson

Reproduktiv hälsa
56. Sexualmedicin för blivande 
specialister, (ST-kurs del 2)
Lotti Helström

Åldrande
57. Är kommunernas matlådor till äldre 
personer bättre eller sämre än sitt 
rykte?
Gunnar Akner

FREDAGEN 30 NOVEMbER
08.30-10.00
Barns hälsa och vård
58. Fetmaprevention och behandling i 
barndomen, funkar det?
Claude Marcus

Etik och bemötande
59. Sjukdom som medicinskt fall och 
litterär berättelse – möten mellan 
läkekonst och diktkonst
Anders Palm

Hud- och könssjukdomar
60. Eksem, barriärskada med 
långtgående konsekvenser
Mihály Matura

Individ och samhälle
61. Om barnfattigdomens vådor
Anneli Mark Orbinski

Medicinska procedurer och tekniker
62. Säkerhet vid MR-undersökning 

Individ och samhälle
72. Levnadsvanor: Hur ska vi följa upp 
vårdens arbete?
Lars Jerdén

Medicinska procedurer och tekniker
73. UTGÅR

Profession, organisation och lärande
74. Att utbilda framtidens läkare – 
docka eller superhjälte
Long Long Chen

Reproduktiv hälsa
75. Framtidens reproduktion
Claudia Bruss

Tumörsjukdomar
76. PET/CET vid kolorektal cancer. 
Kommer framtidens utredningsvägar 
förändras? (ST-kurs; Bilddiagnostik 
gemensamt med 62)
Katrine Åhlström Riklund
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Malmökommissionen – när blir den 
nationell?
Medverkande: Sven-Olof Isacsson, 
ordförande Malmökommissionen, 
Denny Vågerö, professor i medicinsk 
sociologi, Lena Hallengren (S), v 
ordförande i socialutskottet och 
Marianne Grantah, projektchef SKL.

När är det etiskt försvarbart att 
avbryta eller avstå från behandling?

Hur samtalar man med patienter på ett 
bra sätt?
Medverkande: Anders Ågård, överläkare 
vid Angereds närsjukhus, specialist i 
internmedicin-hjärtsjukdomar.

Vilka möjligheter finns att få barn i 
framtiden?
Ny teknik har möjliggjort nya sätt att 
tänka kring familj och familjebildning. 
Medverkande: Claudia Bruss, specialist i 
obstetrik och gynekologi samt ledamot i 
Svenska Läkaresällskapets etikdelegation 
om framtidens reproduktion.

Fortbildning- en framtidsfråga!
Ta hjälp av Christian Löwbeer, överlä-
kare avdelningen för klinisk kemi, Aleris 
Medilab – din guide till hur du ska få 
chans till mer fortbildning!

Ett kvalitetsregister för 
primärvården – är det möjligt?
Allmänläkare har länge ifrågasatt nyttan 
med kvalitetsregister, men nu pågår med 
ekonomiskt stöd från SKL ett nationellt 
arbete för att utveckla kvalitetsregister 
anpassade för primärvården.
Medverkande: Representanter från 
Nationell primärvårdsdatabas, 
Primärvårdens kvalitetsregister Västra 
Götaland samt pvkvalitet.se deltar i 
diskussionen.

Har alla ADHD nuförtiden?
Barn med problem eller problembarn 
med diagnos?

i År är rikSStämmanS medarrangörer fler än någonsin. Nio olika organisatio-
ner och myndigheter är med och bidar med viktiga och spännande programpunkter. 
De är dessutom med och diskuterar Riksstämmans utformning, både vad gäller årets 
möte och framåt. Utmaningarna för svensk hälso- och sjukvård behöver belysas från 
många olika håll, och därför är det viktigt att flera parter är med och diskuterar. 
Särskilt roligt - och viktigt - är att representanter för andra delar av vårdteamet är 
med. Det är tillsammans vi bäst möter utmaningarna!

I utställningshallen kommer mycket att hända. Många organisationer, myndigheter 
och företag kommer att finnas på plats för att berätta om sin verksamhet och sina idéer 
samt diskutera med besökarna. Bland nyheterna är att ett flertal riksdagspartier finns 
på plats - de kommer att berika de vårdpolitiska diskussionerna. Dessa kommer att äga 
rum på scener utspridda i utställningen – se det omfattande programmet växa fram 
på Riksstämmans webbplats, www.riksstamman.se! Nytt för i år är en ökad möjlig-
het att delta i workshops kring angelägna frågor, mitt i utställningen. En lättare lunch 
kommer att serveras i samband med detta. Väl mött på Stockholmsmässan den 28-30 
november! n                  MAGNuS ANCLAIR

             EVA KENNE

                         PRoJEKTLEDARE FÖR MEDICINSKA RIKSSTÄMMAN

 

Barns hälsa och vård
Professor Johan Eriksson, Director, 
Program of Public Health Research, 
Folkhälsan Research Center, Helsingfors

Endokrina och metabola sjukdomar
“NASH, Non AlcoholSteatohepatitis, 
epidemiology, diagnosis and treatment”
Professor Ali  Canbay, MD, 
Dept of  Gastroenterology and 
Hepatology Univ of Essen Medical 
School, Tyskland

Dr Yves Boirie Professor i Nutrition vid 
Universitetet i Auvergne, Clermont-
Ferrand, Frankrike

Hjärta-, kärl- och lungsjukdomar
"Utveckling av antihypertensiv 
behandling under 35 år"
Sverre E Kjeldsen, årets Harry 
Boström-föreläsare
PD Dr Jens Titze, Medizinische klinik IV, 
Universitaet Erlangen-Nürnberg,
Erlangen, Tyskland

Hud- och könssjukdomar
Professor Gregor Jemec, Danmark
Jens-Michael Jensen, Kiel, Tyskland
Dr. Michel Janier, Hôpital St. Louis, Paris

Medarrangörer och utställare bidrar 
till en spännande Riksstämma

Dr. Claas Ulrich, Dr. med., Transplant
Dermatology Unit, Dermatology
Consulting Unit Charité Campus
Virchow, Berlin

Individ och samhälle
Philippe Grandjean, Syddansk
universitet och Harvard, USA – mer info 
på sidan 22.
Elizabeth Dean, University of British 
Columbia, Kanada - mer info på sidan 
14.

Kvinnliga Läkares Förenings 
hedersföreläsning
”Världens Hälsa sen Karolina 
Widerström föddes år 1856”
Hans Rosling, Internationell hälsa, KI

Infektionssjukdomar
Samuel Coenen, professor i
allmänmedicin, Antwerpen, Belgien

Inflammatoriska sjukdomar
Professor Jane Salmon, Hospital for
Special Surgery, New York
Dominique Baeten, MD, PhD, Professor
Dept of Clinical Immunology and 
Rheumatology, Academic Medical
Center/University of Amsterdam

Medicinska procedurer
“Navigating the maze of periorbital 
edema” Richard Allen

Psykisk ohälsa
Dr Raphael Kelvin, Professional Advisor,
CAMH, Partnerships for Children,
Families and Maternity, Department of
Health, London
Linda Sobell, psykolog, PhD, Center
for psychological studies, Nova
Southeastern University, Fort
Lauderdale, Florida

Reproduktiv hälsa
Staffan Bergström, MD, PhD, Country
Director WLF Maternal Health Project
Tanzania. Professor em of International 
Health, Senior Consultant (Obstetrics 
and Gynaecology), Division of Global 
Health (IHCAR), Karolinska Institutet, 
“Perinatal care and trauma:  When 
“good enough” isn´t good enough”
Susan Ayers, PhD, MSc, BsC, University
of Sussex, Brighton, UK

Rörelse och reparativ hälsa
“Healthy tendons in the future”
Professor Michael Kjaer, Institute of 
Sports Medicine, Köpenhamn

Överdiagnostiserar vi barns problem 
idag eller missar vi barn som behöver 
rätt bemötande och behandling?
Vad är alternativet till att få diagnos och 
hur har synen på diagnoser förändrats 
över tid?
Medverkande: Lars Joelsson chefsöver-
läkare VGR, Yvonne Skattberg, standup-
komiker (med ADHD)

Hur kan vi använda patientens 
självrapporterade resultat 
(PROM) i vårdens lärande och 
verksamhetsutveckling?
Medverkande: Margareta Kristenson, 
professor och överläkare i Linköping
Boel Anderson Gäre, professor 
överläkare Futurum, Jönköping.

PC Jersild
PC Jersild är aktuell med en ny bok 
– Ypsilon - som handlar om legal 
dödshjälp. Den berättar han om på 
Medicinska riksstämman. 

Hur kan vi ta hand om oss själva på 
ett hållbart sätt - The mindful doctor 
and nurse?
Vilka evidensbaserade stresshanterings-
strategier finns och hur kan dessa använ-
das att bibehålla hälsan och glädjen?
Medverkande: Walter Osika, stressforsk-
ningsinstitutet i Stockholm och 
Ola Schenström, läkare och utbildare i 
mindfulness.

Att modellera ekonomi
Vilken är vägen mot en värdefull 
styrning av hälso- och sjukvården? Vad 

händer när modellernas och vardagens 
världar mötas?
Arrangör: Leading Health Care.

Morgondagens hälso- och sjukvård 
och professionernas roll?
Samtal mellan SLS ordf Peter Friberg, 
SSF:s ordf Ania Willman med flera.
Arrangörer: Svenska Läkaresällskapet 
och SSF.

Hållbar arbetsförmåga och 
arbetshälsa 
Arrangörer: Försäkringskassan och 
Legitimerade sjukgymnasters riksförbund.

Rehabilitering värd namnet
Arrangör: Legitimerade sjukgymnasters 
riksförbund.

Vägen till en hälsofrämjande vård 
och omsorg
Arrangörer: Legitimerade sjukgym-
nasters riksförbund och Nätverket för 
Hälsofrämjande Sjukvård.

Vem ska vi lita på?
Hur fattades beslutet att erbjuda 
unga flickor vaccinering mot 
livmodershalscancer?
Är beslutet hälsoekonomiskt och 
vetenskapligt motiverat?
Moderator: Inger Attestam, medicinsk 
journalist SvD. Medverkande bland 
andra Måns Rosén SBU

Ett hälsosammare Sverige?
Hur ser beställningen ut från de 
politiska partierna för framtidens hälso- 
och sjukvård?
Medverkande: Representanter från 
riksdagspartierna bl a Filippa Reinfeldt.

Vinster i vården
Medverkande: Annie Lööf, näringsmi-
nister, Jonas Sjöstedt, Vänsterpartiets 
ordförande, Carola Lemne, VD och 
koncernchef. Praktikertjänst Inge 

ScENpROGRAM I uTSTÄLLNINGEN

MAGNuS ANcLAIR Och 
EVA KENNE pROjEKTLEDER 
åRETS RIKSSTÄMMA

Sedan april arbe-
tar Magnus Anclair 
tillsammans med 
Eva Kenne som 
projektledare för
Medicinska 
riks  stämman. 

Magnus kommer närmast från 
Mälardalsrådet där han var kom-
munikationsansvarig. Han har ett 
förflutet bl a som generalsekrete-
rare för Centrum för internationellt 
ungdomsutbyte och huvudsekrete-
rare på Regeringskansliet. I sina an-
ställningar och genom frilansuppdrag 
har Magnus genom åren arrangerat 
många möten och konferenser, det 
mesta med samhällsfrågor i fokus.
    -Riksstämman är med sitt ökade
fokus på vårdpolitiska frågor tillsam-
mans med den vetenskapliga tyngden
en av de viktigaste mötesplatserna
i Sverige. Tillsammans med repre -
sentanter för hela vårdteamet ska vi
fortsätta att bidra till utvecklingen av
svensk hälso- och sjukvård!

GÄSTFÖRE LÄSARE INbjuDNA AV SLS SEKTIONER
Fler gästföreläsare och detaljer kring föreläsningarna finns på www.
riksstamman.se. Observera att programmet är preliminärt.
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elizabeth dean är professor vid 
University of British Columbia i 
Kanada. Hon är även gästprofessor vid 
Institutionen för sjukgymnastik vid 
Reykjavik universitet på Island. 

Hon är medredaktör och medförfat-
tare till ett flertal uppmärksammade 
vetenskapliga publikationer. 

Elizabeth Dean är även en av initiativ-
tagarna till två internationella toppmö-

OHÄLSOSAMMA LEVNADSVANOR
– VåR TIDS uTMANING

ten om global hälsa: World Confedera-
tion for Physical Therapy 2007 och 2011.

I november gästföreläser hon på Medi-
cinska riksstämman.

– Jag tog nyligen del av er senaste folk-
hälsorapport och inser att Sverige liksom 
många andra industrialiserade länder 
brottas med en gigantisk utmaning när 
det gäller kostnader och sjukdomar som 
orsakas av ohälsosamma levnadsvanor.  

För mycket stillasittande och en osund 
kost är ledande orsaker till för tidig död 
och långvarig sjuklighet, säger Elizabeth 
Dean.

Alarmerande utveckling
I Folkhälsoinstitutets och Social-
styrelsens gemensamma rapport om 
folkhälsan i Sverige, visas en dyster 
utveckling för framförallt yngre männis-
kor. Den psykiska ohälsan bland unga 
fortsätter att öka, likaså inläggningar i 
psykiatrisk slutenvård.

Rapporten visar även att andelen 
elever i årskurs nio som är behöriga till 
gymnasieskolan gradvis har minskat 
och ligger nu på den lägsta nivån hittills 
under 2000-talet. 

Utvecklingen är särskilt oroväckande 
eftersom personer med kort utbildning 
i de flesta avseenden har en sämre hälsa 
än andra. Rapporten visar också att 
skillnaderna i dödlighet mellan grupper 
med olika utbildningsbakgrund ökar.

Det är en förödande utveckling som 
borde få politiker och andra att verkli-
gen vakna och ta flera initiativ, menar 
Elizabeth Dean.

– Vi är och kommer att vara tvingade 
att använda våra resurser på ett mer 
effektivt sätt. Utvecklingen inom bio- 
medicin har varit fantastisk när det 
gäller att behandla exempelvis akuta 
åkommor och kardiovaskulära sjuk-
domar. Men i bakgrunden finns ofta 
övervikt, högt blodtryck, rökning, 
alkohol och stress som orsakar sjukdom. 
Ska vi lyckas klara framtidens hälso- och 
sjukvård måste vi anamma ett tydligare 
hälsofokus utifrån ett både sjukdoms-
förebyggande och hälsofrämjande 
perspektiv, säger Elizabeth Dean.

Mer fokus på non-ivasiva 
metoder
Ett flertal forskningsstudier har visat 
att ganska enkla åtgärder som en 
mer hälsosam kost och ökad fysisk 
aktivitet i vardagen kan ha drama-
tiska effekter på exempelvis blodtryck, 
blodsocker och blodfetter och även vara 
inflammationsdämpande.

– Vi måste ta betydelsen av hälsa på 
betydligt större allvar än vad vi gör idag. 
Vi vet mycket väl att vi kraftigt kan 
reducera förekomsten av högt blod-

Elizabeth Dean efterfrågas som föreläsare världen över för sin 
forskning om vår tids globala utmaning med levnadsvanerelaterade 
sjukdomar som fetma, diabetes, högt blodtryck, stroke och cancer. 
Det finns mycket politiker och hälso- och sjukvården kan göra för 
att verkligen anta ett hälsofokus och stötta människor att förändra 
beteenden, menar hon.

tryck och typ 2-diabetes enbart genom 
en förändring av livsstilen. Vår stora 
utmaning nu är att utbilda hälso- och 
sjukvårdspersonal i metoder som hjälper 
människor att påverka beteenden mot en 
mer hälsosam livsstil.

Sjukgymnasters viktiga roll 
Elizabeth Dean menar att vi kan an-
vända och samordna våra kompetenser 
bättre än vad vi gör idag. Hon är särskilt 
intresserad av att tillämpa non-invasiva 
metoder som vilar på evidensbaserad 
fysioterapi.

– Läkare i många länder har fler 
patienter än de kan hantera. Tiden är 
begränsad och räcker inte alltid till för 

nödvändiga motiverande samtal om lev-
nadsvanor och hälsa. Här har sjukgym-
naster en viktig roll att spela i framtidens 
hälso- och sjukvårdsteam. Det finns så 
mycket vi kan göra för att stötta indivi-
der att förebygga sjukdom och uppnå en 
bättre hälsa.

Jag tycker även att vi behöver bli 
mycket bättre på att inkludera patienter 
i val av behandling. De behöver också få 
hjälp att bli medvetna om vad konse-
kvensen blir om de fortsätter att äta fel 
och vara stillasittande jämfört med att 
äta hälsosamt och regelbundet motio-
nera, säger Elizabeth Dean. n

Jag tog nyligen del av er senaste folkhälsorapport och 
inser att Sverige liksom många andra industrialiserade län-
der brottas med en gigantisk utmaning när det gäller kost-
nader och sjukdomar som orsakas av en ohälsosam livsstil.  
För mycket stillasittande och en osund kost är ledande 
orsaker till för tidig död och långvarig sjuklighet.

’’ 

’’

Gästföreläsare
Riksstämman 2012
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Foto: Conchi Gonzalez

Axelsson, professor. Moderator Carl 
Johan Östgren, professor. 

När ska kvalitet föras in som en 
viktig faktor i upphandlingar av 
vård?
Vad händer med patientsäkerheten och 
kvaliteten i vården när priset är den 
enda avgörande faktorn? Vem granskar 
beställarna?
Medverkande: Per Båtelson, VD för 
Global Health Partner, diskuterar 
frågan om kvalitet som en indikator vid 
upphandlingar. Se sid 30 för mer info.

Bemötande i vården
Empatiska läkare ger friskare patienter- 
hur arbetar vården med bemötandefrå-
gor? Hur kan vården blir bättre på att 
samtala och hantera frågor som rör liv 
och död? 
Astrid Seeberger, överläkare och förfat-
tare till Den skamlösa nyfikenheten
Anne Carlsson, Reumatikerförbundet
Charlott Sjönneby, sjukhusclown
Andreas Borsíin, läkarstudent, Gösta 
Eliasson allmänläkare. 

Vad gör generna med oss?
Fler och fler beställer kommersiella 
gentester på nätet- hur hanterar vården 
resultaten?
Medverkande: Lone Frank, vetenskaps-
journalist och aktuell med boken 
Mina vackra gener. Boken rör flera 
områden som genetik, etik, patienträtt 
och kommersialiseringen av gentester 
via internet. Se sid 22 för mer info.

Hans Rosling – statistik som får 
tanken att svindla
Medverkande: Hans Rosling, professor 
i folkhälsovetenskap vid Karolinska 
Institutet, en flerfaldigt prisbelönad 
forskare och en innovativ entreprenör. 
Han startade stiftelsen Gap Minder 
som utvecklar statistiska presenta-
tionsverktyg och som vill öka den 
allmänna användningen och förståelsen 
av statistik.

Den längsta resan är resan inåt
Filmen om Steve. Förhandsvisning av 
centrala delar av den långfilm av Staffan 
Hildebrand som har premiär den 29 
november.

Fler programpunkter och detaljer på 
www.riksstamman.se. Observera att 
programmet är preliminärt.
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kanSke för att fÅ Svar pÅ frÅgan:  
”Har alla ADHD nuförtiden?” av Lars 
Joelsson – detta är en vanlig kafferums-
fråga idag, eller hur? 

”Kvalitetsregister för primärvården” 
diskuteras i symposium med Malin 
André och befolkningsstudiers nytta och 
risker med Carl Johan Östgren. 

”Om järnbristens diagnostik och 
behandling” får du av Jan Palmblad 
veta senaste rönen, och ”Tidiga tecken 
på svåra infektioner hos barn” genom 
Christer Norrman. 

”Mindfulness och medkänsla kan 
hjälpa mot psykisk ohälsa och smärta” 
enligt Leena Maria Johansson, och 
Mihály Matura svarar på frågan om 
”Tatueringar är hälsofarliga”. 

Du som närmar dig pensionsåldern 
vill nog höra Eva Vingård berätta om det 
ska gå att jobba till 75.  

”Kemikaliers påverkan på hormoner 
påverkar framtidens folkhälsa” påstår 
Bertil Hagström. 

”Gikt, nytt om gammal sjukdom” 
presenteras av Lotta Ljung och Lennart 
Jacobsson. 

”Levnadsvanor – hur mycket ska vi 
bry oss om och lägga oss i”? Det är en 
viktig fråga som Lars Jerdén och Peter 
Friberg ska försöka få svar på i ett hög-
aktuellt symposium. 

Etiken berörs i flera symposier bland 

VARFöR SKA DU SOM ALLMÄNLÄKARE 
åKA TILL RIKSSTÄMMAN 2012?

annat om ”Nya riktlinjer för hjärt-
lungräddning” som Ingemar Engström 
hjälper dig veta mer om. Att PKU-provet 
för nyfödda kan påvisa många fler med-
födda sjukdomar än fenylketonuri visste 
du kanske men Maria Halldin ökar 
säkert din kunskap.  

utländsk expertis
Något du inte bör missa är att höra de 
utländska gästerna föreläsa: Samuel 
Coenen, belgisk professor i allmän-
medicin har gedigna kunskaper om 
primärvårdens luftvägsinfektioner och 
kan förmedla dem bra. Johan Eriksson, 
professor i allmänmedicin  och intern-
medicin, Helsingfors, redogör för sin 
spännande forskning om fostertillväxt 
och spädbarnsutvecklingens betydelse 
för vuxenlivets hälsa.  Ali Canbay, tysk 
gastroprofessor, talar om fettlever, 
förekomst och behandling. Professor 
Sverre Kjeldsen, Oslo, som forskat om 
högt blodtryck i 35 år, berättar om 
en typisk allmänläkardiagnos och 
dess behandling. Idrottsmedicinaren 
professor Michael Kjaer, Köpenhamn, 
föreläser om ett framtidsperspektiv där 
lokal tillväxtstimulering kan optimera 
vävnadsläkning. Dominique Baeten, 
professor i Amsterdam, är expert på im-
munmodulerande behandlingar vilket 
kan motverka utveckling av reumatoid 

– man lÅter inte en beSättning 
på ett fartyg åka ut till havs utan 
sjökort och kompass. Men det gör man 
ofta i svensk sjukvård. När det gäller 
förbättringsarbete saknas i många fall 
både kompass och sjökort och ofta även 
en intresserad kapten. Om vi ska höja 
kvaliteten och säkerheten i sjukvården 
krävs ett strukturerat och organiserat 
förändrings- och förbättringsarbete. 
Det räcker inte med att vi gör saker, vi 
behöver fokusera mycket mer på hur vi 
gör det och våga ta rodret, säger Jonas Leo.

högre effektivitet och ökad 
nöjdhet 
Till vardags arbetar han som överläkare 
vid kirurgkliniken på Capio S:t Görans 
sjukhus. Han är också flödesledare 
och facilitator; han ansvarar för att 
anställda vid kirurgkliniken lär sig 
mer om förbättringsarbete bland annat 
genom att bilda tvärprofessionella och 
tvärfunktionella förbättringsgrupper 
som arbetar mot gemensamma mål och 
resultat. 

– Vi bedriver ett ständigt pågående 
förbättringsarbete och vi ser hela tiden 
vinsterna med vårt sätt att arbeta. Vi ser 
fler och mer nöjda patienter och även 
ett ökat lärande av alla inblandade, inte 
minst AT-läkarna. Det nya strukture-
rade arbetssättet ger också ökad trivsel 
och större motivation bland de anställ-
da, säger Jonas Leo. 

– Med lärandet i fokus får vi bättre 
kvalitet och patientsäkerhet. Detta kan 
vi följa i de olika mätningar och register 
vi ingår i. Att vi dessutom, trots ett ökat 
inflöde av patienter, lyckas effektiv-
isera vår verksamhet är något ovanligt 
i sjukvården. I dag är 83 procent av 
patienterna på akuten klara inom fyra 

timmar. Vi har inte haft 
satellitpatienter på tre år och vi har de 
senaste tre åren lyckats skapa vårdplatser 
på daglig basis. 

utvecklat WhOs checklista
Som ett led i att höja kvaliteten och 
förbättra säkerheten följer kirurgklini-
ken WHOs checklista för säker kirurgi 
(time out). 

I USA rapporteras årligen 1500 till 
2500 ingrepp på fel kroppsdel. I en enkät 
riktad till 1050 handkirurger, uppgav 21 
procent att de genomfört ett ingrepp på 
fel kroppsdel eller fel sida, åtminstone en 
gång under sin yrkesverksamhet.
Checklistan är ett hjälpmedel för att 
reducera komplikationer i samband med 
kirurgiska ingrepp. Studier har visat att 
checklistan inte bara förbättrar patient-
säkerheten, utan också kommunikation 
och teamarbete. Checklistan är testad 
i åtta storstäder och effekten blev att 
antalet postoperativa komplikationer 
och dödsfall minskade med en tredjedel.

– Efter utvärderingen av WHOs 
checklista kunde vi se typiska följsam-
hetsbrister, som man riskerar att få när 
man tar någon annans förbättringslös-
ning. Vi har därför anpassat och ut-
vecklat checklistan till vår organisations 
egna behov. Den är mer flödesorienterad 

och startar redan på avdelningen innan 
patienten hamnar på operation. Vi har 
dessutom lagt till en förbättringsmodul 
i slutet för att få en lärandeloop. På detta 
sätt har vi klivit upp ett steg på kunskap-
strappan till ett organisatoriskt lärande. 
Det skapar legitimitet för förbättringsar-
betet, säger Jonas Leo.

Systemfel äventyrar kvalitet och 
säkerhet
Han listar fem grundläggande orsaker 
till varför svensk sjukvård brottas 
med problem som går ut över kvalitet, 
patientsäkerhet och effektivitet.

– Vi gör för få saker parallellt, det ökar 
väntetider och dötid och minskar läran-
det. Den bästa kompetensen bedömer 
för få patienter och för sent. Det saknas 

hANS ThuLESIuS

• Född 17 november 1959. Arbetar i 
Växjö som allmänläkare halvtid och 
halvtid med forskning och utveckling.

• Expert inom grounded theory, 
cancer, palliativ vård och posttrau-
matisk stress. 

• Handledare för forskning och 
utveckling upp till doktorandnivå. 

• besöker om möjligt Medicinska 
riksstämman varje år och delar här 
med sig ur årets program av särskilt 
intressanta programpunkter ur ett 
SFAM-perspektiv 

oRGANISAToRISKT LÄRANDE 
- en förutsättning för säkrare vård

HANS THuLESIuS

ALLMÄNMEDICINARE

VÄxJÖ

Sverige ligger långt framme när det gäller att mäta, registrera och 
rapportera data i sjukvården. Desto sämre är vi på att omvandla 
kunskap till förbättringar och ett organisatoriskt lärande. 
Konsekvensen blir brister i patientsäkerhet, kvalitet och 
effektivitet. Det menar jonas Leo, kirurg och facilitator vid 
capio S:t Görans sjukhus.

Deltar i 
scenprogram på Riksstämman 2012

Data

Information

Kunskap

Individuellt 
lärande via 
kunskaps-
spridning

organisa-
toriskt 
lärande

Kunskapstrappan: från insamling av data till organisatoriskt lärande.

Jonas Leo. Han arbetar som flödesledare och 
facilitator.                                                Foto: Privat

artrit. Professor Jens Titze, Tyskland, 
har upptäckt att hudens immunsystem 
och dess lymfokapillära-nätverk har 
betydelse för blodtryckets reglering. 

problem med att hinna med allt 
spännande
Jag tycker själv att gästföreläsningarna är 
Riksstämmans medicinska höjdpunkter. 
Problemet för mig, liksom för de flesta, 
är att hinna med allt som jag tycker är 
spännande. Men genom bra planering 
går det mesta! Vi ses i Älvsjö vecka 48! n

Medicinska 
riksstämman är 
IPuLS-certifierad
 
IPuLS har granskat och godkänt 
denna utbildning. Fullständig 
utbildningsbeskrivning finns på 
www.ipuls.se (IPuLS-nr 20120243).
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samordning och rutiner. Arbetstider och 
kompetens är inte synkat till patientflö-
det och det finns för många störnings-
moment i arbetet som tar fokus från det 
vi egentligen ska göra, säger Jonas Leo.

Kirurgkliniken, liksom de flesta 
kliniker på S:t Görans sjukhus, genom-
syras av en Lean-filosofi om hur man 
bäst bedriver en verksamhet. I grunden 
finns ett förhållningssätt som omfattar 
ständigt lärande, sjukhusets värderingar, 
principer, metoder och verktyg. 

En av de viktigaste värderingarna 
är respekt för individen. Det är inte 
respekt fullt för patienter att tvingas     
genomgå tumörutredningar som tar 
flera månader, eller för anställda att 
arbeta i en ineffektiv organisation som 
innebär att man får ägna timmar åt vän-
tan, omarbete eller dåliga journalsystem.

– Det råder många missuppfatt-
ningar, inte minst rörande ledarskapet, 
om vad Lean är och hur det ska tolkas. 
En verksamhet med långsiktigt negativa 
konsekvenser för såväl patienter som 
medarbetare kan inte kallas Lean, säger 
Jonas Leo.

cochande ledarskap
Utifrån en Leanfilosofi arbetar man 
i team där allas åsikter och tankar 
värdesätts och respekteras, oavsett om 
man är undersköterska, sjuksköterska 
eller läkare. Alla har två uppgifter det 
rent medicinska men också att ständigt 
förbättra sin verksamhet.
– En av hörnpelarna är ett engagerat 
och coachande ledarskap som utgår 
från patientens väg genom vården 
och hur teamet skall förbättra detta 
på alla möjliga sätt. Målet är en högre 
långsiktig kvalitet och patientsäkerhet. 
Som chef måste man se till att skapa 
en förbättringsorganisation med 
förbättringsgrupper. Det krävs ett mer 
verksamhetsnärvarande och i detaljer 
intresserat operativt ledarskap för att 
lyckas med detta, säger Jonas Leo. n

EVA NoRDIN

Liksom förra året är Medicinska Riksstämman IPuLS-certifierad i sin helhet. Det ligger i linje med SLS ambition att ett 
besök på Riksstämman ska innebära kompetenshöjning och kvalitetsgranskade föreläsning och symposier. 
Det kommer även att finnas ett antal kurser riktade mot specialistutbildningarna. Information om dessa publiceras 
löpande på www.riksstamman.se samt på www.ipuls.se. 
Vid frågor, kontakta Magnus Anclair på 070-2094876 alt Magnus.anclair@sls.se

IpuLS-KuRSER på RIKSSTÄMMAN

Målsättningen har varit att dokumentet 
ska vara tillämpligt inom hela hälso- och 
sjukvården inklusive prehospital vård/
ambulansverksamhet och kommunal 
hälso- och sjukvård. Ett särskilt avsnitt 
som rör barn finns också med. Anders 
Ågård, MD och kardiolog vid Angereds 
Närsjukhus, Göteborg, har tillsammans 
med delegationens ordförande Ingemar 
Engström lett arbetet, vilket bland annat 
innefattat tre heldags-workshops samt 
ett stort antal mindre arbetsmöten. 

- Revisionen av SLS riktlinjer, som 
ursprungligen gavs ut 2003, utför vi i 
samarbete med Svensk sjuksköterskeför-
ening och HLR-rådet för att de ska bli 

SLS arbetar med nya 
etiska riktlinjer för hjärt-
lungräddning (HLR)

så heltäckande och så förankrade som 
möjligt, säger Anders Ågård. Diskussio-
nerna i arbetsgrupperna har varit livfulla 
och viktiga. Man märker verkligen 
vikten av dialog på ett tidigt stadium för 
att få med olika perspektiv på de etiska 
frågeställningarna. 

Riktlinjerna kommer att skickas ut på 
remiss till SLS sektioner och andra or-
ganisationer under hösten. De nya rikt-
linjerna kommer att presenteras vid ett 
symposium under årets Riksstämma. n

AGNETA DAVIDSSoN oHLSoN

SEKRETERARE I ETIKDELEGATIoNEN

2. Nya etiska riktlinjer för HLR. 
Moderator Kristina Söderlind Rutberg.
45. Patientroll i förändring. Moderator 
Kristina Söderlind Rutberg.

75. Framtidens reproduktion. Mode-
rator Claudia Bruss (i samarrangemang 
med SFOG).

ST-kurs i etik
Liksom förra året arrangeras  en liten 

kurs i etik bestående av två symposier: 
23. Att avstå från eller avbryta livsup-

pehållande behandling (ST-kurs, del1) 
och32. Lindra lidande och/eller or-
saka död (ST-kurs, del 2)SLS etikutbild-

ning för ST-läkare under Riksstämman 
avser belysa vardagsetiska frågor. I år 
handlar det alltså om etiska frågor vid 
vården i livets slutskede. Kursledare 
är Anders Ågård, överläkare på Ang-
ereds närsjukhus, som även undervisar 
i etik på läkarprogrammet vid Sahl-
grenska Akademin, Göteborg. Betyget 
för förra årets etikkurs blev högt, 4 av 
5.Anmälan till kursen görs på www. 
riksstamman.se. Välkommen!

Anmälan till kursen görs på 
www.riksstamman.se. Välkommen!

Etikdelegationen arrangerar på Riksstämman som van-
ligt symposier och en  ST-kurs i två delar under rubri-
ken ”Etik och bemötande”:

Svenska Läkaresällskapet publicerar regelbundet riktlinjer och 
uttalanden inom medicinsk etik. För närvarande ser vi över etiska 
riktlinjer för hLR. 

DEN TRADITIONELLA LÄKARROLLEN utmanas idag från flera 
håll. patienternas autonomi och valmöjlighet betonas allt tydligare 
samtidigt som sjukvårdssystemet blir mer och mer genomreglerat. 
Vilka etiska utmaningar innebär denna förändring av läkarrollen? 

Läkarrollen i förändring – från läkekonst 
till kugge i maskineriet

VÄLKOMMEN TILL SLS-SLFS GEMENSAMMA ETIKDAG DEN 5 OKTObER KL 10-16

Seminariet är  
kostnadsfritt.  

Lunchsmörgås  
serveras.  

Sista anmälningsdag  

24/9

Program 
 
10.00  Välkomsthälsning
            Kristina Söderlind Rutberg, Svenska Läkaresällskapet och 
            Thomas Flodin, Sveriges läkarförbund
10.15  Yrsa Stenius, journalist
10.30  Från läkarmakt till patientmakt
            Sven Andréason, ordförande Strokeförbundet
           Demokratiseringen av patient-läkarförhållandet
            Niels Lynöe, professor i medicinsk etik 
11.30  Från reflektion och patientansvar till processtänkande och 
          vinstmaximering? 
          Johan Zelano, läkare
          Deprofessionaliseringen av läkarrollen 
          Lars Ekstrand, organisationsforskare
          Hur påverkas patient-läkarrelationen av aktuella   
          strukturförändringar i vården? Exempel från barnläkarens vardag  
          Gisela Dahlquist, professor em i pediatrik
12.30  Lunch 
13.15  Från solist till teammedlem Catrine Jacobsson, sjuksköterska
14.15  Paneldiskussion (kaffepaus vid lämpligt tillfälle)
16.00  Avslutning
 
Moderator Håkan Bengtsson, medicinjournalist

GEMENSAM ETIKDAG

NÄR 5 oktober kl 10-16

VAR Svenska Läkaresällskapet, 
Klara Östra Kyrkogata 10, Stockholm

ANMÄLAN Senast den 24/9 till 
Agneta Davidsson Ohlson,  
agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75. 

ÖVRIGT Seminariet är kostnads-
fritt. Lunchsmörgås serveras. 

 

ARRANGÖRER 

(Observera att programmet är 
preliminärt och uppdateras på  
www.sls.se)
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i Snart 20 År har sjukhusclowner 
arbetat i Sverige. Och populariteten 
ökar.

Sedan 1998 har Lotten Sjönneby arbe-
tat som sjukhusclown.

Hon är utbildad barnsköterska och 
dramapedagog. Det var under sin 
praktiktid på en barnklinik som hon 
upplevde att barnen som var inlagda 
hade tappat både sin livslust och leklust.
– Då tänkte jag att det borde finnas en 
figur runt barnen som muntrade upp 
dem så att de inte blev så passiva. Jag 
fortsatte att utbilda mig inom teater och 
fick veta att det fanns sjukhusclowner 
i Frankrike och även i liten skala i 
Göteborg och Lund. 
Lotten skrev ett arbete om sjukhusclow-
ner och bestämde sig själv för att börja 
arbeta som clown i Stockholm. Hon 
vände sig till olika sjukhus. Huddinge 
nappade och 1998 startade hon en 
verksamhet där, och senare även på 
Sachsska barn- och ungdomssjukhuset 
(Södersjukhusets barnklinik).

– De första sjukhusclownerna började 
arbeta runt mitten på 90-talet. I dag är 
vi cirka 50 stycken i landet som arbetar i 
anslutning till sjukhusens barnkliniker. 
I början fanns en tveksamhet, men nu är 
man öppen på ett helt annat sätt än tidi-
gare och vi känner oss väldigt uppskat-
tade, säger Lotten.

I dag är hon knuten till transplan-

tationsavdelningen på Huddinge och 
träffar varje vecka barn som genomgår 
njur-, lever- och benmärgstransplanta-
tioner. Hon anlitas även av barnakuten, 
dialys- och ortopedavdelningarna.

Även äldre skulle få del av 
verksamheten
– Det skulle vara fantastiskt om fler 
kunde få ta del av vår verksamhet, inte 
bara barn utan också äldre. Vi passerar 
ofta geriatrikavdelningen och ibland 

stannar vi till där. Många äldre blir 
väldigt glada, senast träffade jag en äldre 
farbror som ville höra Sten och Stanleys 
Jag vill vara din Margareta, det var 
fantastiskt att se den glädje som spred 
sig. En hundraårig tant sprack upp i ett 
leende och låg och viftade med sin bal-
longblomma som hon fått av oss. Ibland 
blir det magiska stunder, säger Lotten. 
Till skillnad från vanliga clowner som 
kan vara bullriga, stökiga och provo-
cerande, måste en sjukhusclown vara 

lyhörd och anpassa sig efter situationen. 
Ibland möter Lotten barn som genomgår 
tuffa behandlingar och som inte vill 
möta en putslustig clown.

Det handlar inte bara om att få 
någon att skratta
– Vi är inte ute efter att barnen ska skrat-
ta. Det är så viktigt att kunna läsa av var 
barnen befinner sig. I vissa situationer 
kan det räcka med att i lugn och ro blåsa 
såpbubblor tillsammans med barnet. 
Det handlar om att vara inkännande, 
lyssnande och anpassa sig efter barnens 
tillstånd och behov, säger Lotten

I våras presenterades en avhandling 
av barnsjuksköterskan Lena Hedén. 
Hon har undersökt hur barn reagerar 
när nål ska sättas i venportar på cancer-
sjuka barn. Resultat visar att barn som 
uppvisade rädsla för sprutor och nålstick 
blev mer hjälpta av såpbubblor än av 
smärtstillande morfin. Såpbubblorna 
distraherade barnen så att smärtupple-
velsen och obehaget blev mindre. Genom 
att blåsa såpbubblor tar barnen djupa 
andetag som lugnar ned det sympatiska 
nervsystemet.

Lotten har genom åren sett många 
goda exempel på hur viktigt ett gott be-
mötande har på sjukdom och främjandet 
av hälsa.

– Vi vet av erfarenhet att sjukhus-
clowner kan spela en viktig roll, inte 
bara för barnen, utan också för föräldrar 
och anhöriga. Många gånger upplever 
även personalen att det är lättare att 

Möt Lotten och hennes kollega Susanne 
Flensdet-Waleij på Riksstämman där de 
kommer att medverka i ett scenprogram om 
bemötande i vården.

En liten flicka på en 
barnavdelning ska lämna blod. 
hur än sjuksköterskan och 
flickans mamma försöker går det 
inte. blodet vill inte strömma till. 
Då gör sjukhusclownen entré. 
En kort stund senare slappnar 
flickan av och provtagningen kan 
genomföras.

Deltar i 
scenprogram på Riksstämman 2012

Vi vet av erfarenhet att sjukhusclowner kan spela en 
viktig roll, inte bara för barnen, utan också för föräldrar 
och anhöriga. Många gånger upplever även personalen att 
det är lättare att kommunicera med barnen när vi har varit 
där, man har något gemensamt att prata om som inte rör 
sjukdom och sjukhus.

kommunicera med barnen när vi har 
varit där, man har något gemensamt 
att prata om som inte rör sjukdom och 
sjukhus.

Lotten berättar om den lilla cancer-
sjuka flicka som inte ville lämna ifrån sig 
blod. Sjuksköterskan blev mer och mer 
nervös och flickans mamma var orolig. 
Stämningen var spänd när Lotten kom in 
som clownen ”doktor Lowe” på provtag-
ningsrummet.

– Jag gick in, kikade lite och pratade 
lite tokigt som clowner gör. Till slut sa 
jag till flickan med min clownröst, jamen 
det här är ju inte så konstigt alls. Så här 
är det nog, när du ska lämna ifrån dig 
något som är ditt till någon som sjukskö-
terskan här som du kanske inte känner 
så väl, ja då är det väl klart att man inte 
vill lämna ifrån sig det som är sitt. Plöts-
ligt började alla skratta och kort därefter 
strömmade blodet till. Det var väldigt 
lite jag gjorde, men ändå så enkelt. Jag 
tror att alla i vården kan lära sig mer om 
bemötande. Det kan exempelvis vara 
hur man ställer frågor, det behöver inte 

alls ta särskilt mycket tid. Det handlar 
om att erövra en kunskap, säger Lotten 
Sjönneby. n

   EVA NoRDIN

SjuKhuScLOWNER 
  – stillar oro och främjar hälsa

Foto: Vivianne Lindberg
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den Snabba utvecklingen inom 
genteknologin är en larmklocka till såväl 
politiker som hälso-och sjukvården.  Det 
menar Lone Frank, vetenskapsjournalist 
och författare. I boken ”Mina vackra 
gener” gör hon en personlig resa genom 
ett snabbt växande vetenskapligt fält 
som i hög hastighet genomgår en 
kommersialisering.

– Genetik är inte längre endast en 
angelägenhet för forskare och experter 
utan har blivit en praktisk möjlighet för 
den enskilde. Något som dock förvånat 
mig är att många läkare vet väldigt lite 
om genetik. När jag till exempel vände 
mig till min läkare för att få hjälp med 
analys av mitt gentest, svarade hon att 
hon inte kunde hjälpa mig och skickade 
mig vidare, säger Lone Frank.

Gentest för singlar
Hon är utbildad biolog och arbetar idag 
som vetenskapsjournalist i Danmark. 

Hon är författare till en rad böcker och 
medverkar regelbundet som skribent 
i Weekendavisen. Hennes artiklar är 
även publicerade i Science, Nature 
Biotechnology och Newsweek.

– Jag är inte bara utbildad biolog, utan 
också djupt och ohjälpligt fascinerad av 
människan betraktad som organism, 
säger Lone Frank.

Hennes bok ”Mina vackra gener” är 

översatt till ett flertal språk och har vun-
nit en rad priser. Bokprojektet började 
med en nyfikenhet på de kommersiella 
företag som säljer genetisk information 
på nätet. Utvecklingen går snabbt och 
många företag utlovar genetiska orakel-
svar. Ett schweiziskt företag till exempel, 
säger sig kunna sammanföra kärleks-
hungrande singlar på basis av utvalda 
gener från deras immunsystem. I Kina 

har välbeställda föräldrar börjat gentesta 
sina barn redan i dagisåldern. Genom 
att analysera elva olika utvalda gener 
hoppas föräldrar kunna få en bild av sitt 
barns potentialer vad gäller intelligens, 
minne, atletiska anlag och emotionell 
kontroll.

– Det här är rent bedrägeri. Varje 
seriös genetiker skulle skaka på huvudet 
och kalla det svindleri och kvacksalveri. 
Ingen känner idag till en uppsättning 
av enskilda gener som på något vis kan 
användas till att bestämma en männis-
kas potential och visa på den optimala 
inriktningen i livet, säger Lone Frank.

hur ska DNA-information 
användas?
Inom några år, 2019 enligt experterna, 
kommer nyfödda i den industrialiserade 
världen att kunna få sin arvsmassa kart-
lagd och dechiffrerad för en förhållan-
devis låg summa. Teknologin kommer 
knappast att sätta några gränser. Men 
vad ska kartläggningen av arvsmassan 
användas till?

Lone Frank har träffat Jay Flatley, chef 
för Illumina, en av de ledande företagen 
i frågan om DNA-sekvensering.

Han menar att begränsningarna är 
sociologiska. Det är samhällets normer 
och politikernas lagstiftning som kom-
mer att bestämma vad vi får göra, och 
omgivningen dikterar vad vi vill och vad 
vi gör.

Själv anmälde sig Lone Frank som 
frivillig försöksperson till ett forsknings-
projekt vid Integrated Molecular Brain 
Imaging i Köpenhamn. Hon ville veta 
mer om sitt arv och få en chans att 
diskutera sina personliga gentester med 
forskare. Hon såg också sin chans att 
skriva om genetik med utgångspunkt 
från sig själv.

Såväl Lones mormor som hennes 
mamma dog i bröstcancer. Hennes 
mamma drabbades även av tunga de-
pressioner. Lones pappa led av alkohol-
missbruk.

Jag hade en massa frågor som gnagde 
inom mig ända sedan min far dog. Mitt 
intresse för genetisk information handlar 
i grund och botten om arv, historia och 
identitet. Jag hade ett behov av en förbin-

KOMMERSIELLA GENTESTER
– hOT ELLER MÖjLIGhET?

För några tusenlappar kan du 
idag beställa DNA-tester på 
nätet och få veta om du har en 
ökad risk att drabbas av ex-
empelvis blodpropp, cancer och 
diabetes.
Fler och fler individer köper 
genetisk information av 
kommersiella företag.
Men vad säger resultaten? 
Vem ska tolka dem och hur ska 
informationen användas?

delse bakåt. Jag ville veta vilka genetiska 
variationer och mutationer som fanns i 
min genetiska ryggsäck och vilken bety-
delse de har för mitt liv, både vad gäller 
möjligheter och begränsningar.

Testresultaten visade att Lone Frank 
bär på ett antal gener som gör henne mer 
sårbar för att drabbas av depression och 
nedstämdhet. Hon har även en fördubb-
lad risk att drabbas av lungcancer samt 

hudcancer, jämfört med den övriga 
befolkningen.

– Jag ångrar inte att jag testade mig. 
Jag är den typen som gillar att veta 
och jag har nu en chans att i viss mån 
påverka risken. Om jag inte röker och 
inte solar så kan jag minska risken. Men 

det kan vara svårt för den enskilde att 
hantera resultaten, man behöver hjälp att 
analysera informationen. Och det kan 
vara skrämmande att titta på sjukdomar 
som finns i släkten och få obekväma 
besked. Men samtidigt, vi är inte bara 
våra gener. Det finns inga bra eller dåliga 
gener och de existerar inte i ett tomrum 
utan utvecklar sig mer eller mindre 
beroende av omständigheterna.

Vi är mer än våra gener
Man ska inte stirra sig blind på generna, 
menar Lone Frank, utan istället an-
vända sig av den genetiska grundvalen 
som en utgångspunkt för en större 
helhetsförståelse.

I november kommer hon till Medi-
cinska riksstämman för att berätta om 
sin bok och om den betydelse genetiken 
är på väg att få i vårt samhälle. Det är 
på tiden, menar hon, att politiker och 
hälso-och sjukvården vaknar till liv och 
förbereder sig för de svåra frågor och av-
vägningar som den gentekniska utveck-
lingen innebär.
– Det är dags att på allvar utbilda läkare, 
politiker och allmänhet i genetik. På sikt 
kommer genetiken att sprida sig från 
sjukdomarna och långt in i andra delar 
av vår tillvaro. Precis som med den data-
tekniska revolutionen kommer det inte 
att finnas något område som kommer 
att kunna gå fritt från den gentekniska 
utvecklingen och tillgången på genetisk 
information, säger Lone Frank. n

’’ 

’’

Lone Frank, vetenskapsjournalist och författare. Foto: Robil Skjoldborg
I november kommer Lone Frank till 
Medicinska riksstämman för att berätta om 
sin bok och om den betydelse genetiken är 
på väg att få i vårt samhälle. 

   EVA NoRDIN

Jag ångrar inte att jag testade mig. Jag är den typen 
som gillar att veta och jag har nu en chans att i viss mån 
påverka risken. Om jag inte röker och inte solar så kan jag 
minska risken. Men det kan vara svårt för den enskilde 
att hantera resultaten, man behöver hjälp att analysera 
informationen.

Deltar i 
scenprogram på Riksstämman 2012
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läkare för miljön bildades 1991 av 
läkaren Karl-Henric Robert och är en 
politiskt oberoende och ideell förening 
för läkare, medicinstudenter, forskare 
och övriga verksamma inom sjukvården. 

– Vi är en lobbyorganisation som vill 
föra ut kunskap om miljöfrågor. Vi väl-
komnar alla specialiteter och även andra 
som vill stödja vårt arbete, säger Ingrid 
Eckerman.

Hon är specialist i allmänmedicin och 
arbetar sedan många år som redaktör 
och ordförande för föreningen Läkare 
för Miljön.

Till årets Medicinska riksstämma har 
föreningen bjudit in professor Phillipe 
Grandjean vid Syddansk universitet och 
Harvard School of Public Health. Han 
kommer bland annat att föreläsa om 
industrikemikaliers effekter på barns 
hjärnor och immunsystem, samt presen-
tera en studie gjord på Färöarna.

– Han har under många år studerat 
sambandet mellan kemikalieexponering 
av foster och barn och deras framtida 
hälsa. Phillippe Grandjean har nyligen 
lagt fram en studie från Färöarna som 
visar att barn med mer kemikalier i 
blodet än andra barn, får sämre, ibland 
inget alls, anslag av vanliga vaccinatio-
ner, säger Ingrid Eckerman.

Nyfödda med miljögifter
En analys från länsstyrelsen i Skåne visade 
nyligen att det fanns bekämpnings medel 

i var tredje grundvattentäkt.
Varje dag utsätts vi för så kallade 

perfluorerade ämnen via maten och de 
förpackningar som maten förvaras i eller 
via rengöringsmedel, ytbehandlingar 
av vattenresistenta förpackningar eller 
brandsläckare.  Ämnena kan mätas i 
blodet eftersom det tas upp och lagras i 
levern.  De överförs dessutom till foster 
och spädbarn via modersmjölken och 
kan ge missbildningar och påverkan 
på sköldkörtelhormonerna. Höga halter 
kan även bidra till ökade kolesterol- och 
fettsyrehalter och ge upphov till brist på 
bra blodfetter.  

Enligt den ideella organisationen 
Environmental Working Group har 
det genomsnittliga nyfödda barnet 287 
kända toxiner i sitt navelsträngsblod. 
Ett litet barn har inte samma utvecklade 
reningsorgan som vi vuxna, varken i 
mammans mage eller vid livets början. 

det började en höStdag 2008. 
Eva-Maria Strömsholm var ute på sin 
löparrunda då telefonen ringde. 

Det var studenthälsovården i Vasa 
som kallade till en hälsoundersökning. 
Det visade sig att Eva-Maria hade ett 
alltför lågt blodvärde och hon remittera-
des till läkare. Det var början på en lång 
och smärtsam resa som varat i flera år.

– Jag fick min cancerdiagnos 2008 och 
blev opererad två gånger. Jag fick sedan 

tillbaka cancern och opererades igen 
2009. Därefter genomgick jag flera tuffa 
behandlingar med bland annat starka 
cellgifter, säger Eva-Maria.

Mellan hopp och förtvivlan
Hon var just på väg att ta steget 
ut i yrkeslivet. Hon var utbildad 
klasslärare och var nästan färdig med 
sin avhandling i utvecklingspsyko-
logi. På fritiden tränade hon dans och 

långdistanslöpning och deltog i flera 
tävlingar.

I ett slag ändrades livet. Från det själv-
klara, aktiva friska livet till en vardag 
med en nyckfull cancersjukdom, oklara 
besked, väntan på provsvar och opera-
tionstider, tunga värktabletter, sömnlös-
het, ensamhet, vanmakt och en ständig 
rädsla att förlora livet.
– Jag drabbades av en mycket aggressiv 
form av äggstockscancer, dysgerminom. 

Kemikalier i kroppen försämrar 
effekten av vaccinationer

– Vår tids viktigaste överlevnads-
fråga handlar om att vända sam-
hällsutvecklingen mot ett uthålligt 
kretsloppssamhälle.

Ingrid Eckerman önskar att fler läkare 
och andra inom hälso- och sjukvården 
engagerar sig mer i miljöfrågorna.

– Oron kring miljögifter växer i 
befolkningen. Det borde därför finnas 
ett mycket större intresse hos läkarkåren 
för dessa frågor. I till exempel det stora 
forskningsprogram om bröstcancer som 
nyligen påbörjats, skulle man kunna 
undersöka vilka halter av miljögifter 
som finns lagrade i kroppen och se vilket 
samband som finns med bröstcancer. 
Det handlar om framtidens hälsa. Vi har 
tekniken, nu krävs viljan och engage-
manget, säger Ingrid Eckerman. n

barn som bor på Färöarna och 
som har förhållandevis höga 
halter av miljögifter i kroppen, 
svarar sämre eller inte alls på 
vanliga vaccinationer.
Det är alarmerande resultat. Och 
tänker man på hur läkemedel 
i miljön påverkar bakteriers 
resistens mot antibiotika så inser 
man snabbt vilka ödesfrågor vi 
står inför, säger Ingrid Eckerman, 
ordförande för Läkare för Miljön.

   EVA NoRDIN

När livet plötsligt rämnar
– om vägen tillbaka från cancer

Eva-Maria Strömsholm levde ett 
aktivt liv som långdistanslöpare 
och var nästan färdig med sin 
avhandling i utvecklingspsykologi 
när hon 26 år gammal drabbades 
av äggstockscancer.
plötsligt rämnade livet och     
ingenting var längre självklart.
på Medicinska riksstämman 
berättar hon om sin långa och 
svåra väg tillbaka, och om hur 
sjukvården kan bli bättre på att 
bemöta människor med svåra 
sjukdomar.

Phillipe Grandjean vid Syddansk universitet och Harvard School of Public Health föreläser 
bland annat om industrikemikaliers effekter på barns hjärnor och immunsystem.
Foto: Privat

Eva-Maria Strömsholm har skrivit om sina erfarenheter i boken ”Man ger bara inte upp”. 
Foto:  Privat

Gästföreläsare vid Riksstämman 2012
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Det är cirka tre till fyra kvinnor om året 
som får den här sortens äggstockscancer 
i Finland. Och jag var en av dem.

Eva-Maria kastades mellan hopp och 
förtvivlan. Efter den första operatio-
nen såg livet ljust ut igen. Men snart 
kom nästa bakslag och hon tvingades 
genomgå ytterligare en operation. 

– Det var tufft och jag var väldigt 
trött. Men det positiva var att jag slapp 
genomgå cytostatikabehandling. Sakta 
men säkert gjorde jag små framsteg och 
kom efter ett par månader jag tillbaka 
till vardagen igen. Jag kunde börja träna 
igen och blev överraskad över hur snabbt 
jag kunde springa så snart efter operatio-
nerna, säger Eva-Maria.

Bara ett halvår efter den första opera-
tionen sprang hon en halvmaraton på 21 
kilometer. Tiden var överraskande bra: 
1.44.06.

Eva-Maria blev själv förvånad. 
Nu följde en tid av stark livsaptit och 

Eva-Maria var full av energi.
Men så ändrades allt. Igen. Under sen-

hösten blev hon kallad till en rutinkon-
troll eftersom hon hade haft ryggsmärtor 
under en tid.

Efter en CT-röntgen fick hon beskedet: 
hon hade en elakartad tumör i njuren.

– Jag opererades i december 2009. 
Man tog bort tumören och den ena nju-
ren. Jag drabbades även av en blödning 
på pulsådern och förlorade mycket blod.

Denna gång fick Eva-Maria genomgå 
en tuff cytostatikabehandling, så kall-
lad BEP-kur med tre olika cytostatika: 
bleomycin, etoposid och cisplatin. När 
hon var som sämst vägde hon bara 42 
kilo och kunde inte ta hand om sig själv. 
Hon var beroende av sin mamma och 
pappa som stöttade henne i vardagens 
alla måsten.

En tuff och lång resa
Den tuffa cancerbehandlingen gav svåra 
biverkningar. Sköldkörteln tog skada och 
Eva-Maria har idag livslång behandling 
med tyroxin.

– Det har varit en lång och tuff resa. 
Man säger att det ska gå fem år innan 
man blir friskförklarad från cancer. Men 
i mina ögon är cancer en sjukdom som 
du har hela livet. Man glömmer inte det 
man gått igenom, det är en del av ens liv. 
Och rädslan att sjukdomen ska slå till 
igen finns där alltid i bakgrunden. Men 
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Det har gjorts enorma framsteg 
på det medicinska området. Det 
är i grund och botten en positiv 
utveckling men samtidigt finns 
en risk. Man kan förledas att 
tro att sjukvård kan bedrivas 
som industriell produktion där 
allt sker programmerat. Men 
patienter är människor, mer eller 
mindre oförutsägbara, med egna 
livsberättelser, känslor, drömmar 
och rädslor. Att kunna se 
patienten så är viktigt, inte bara 
som försvar för det humanistiska 
synsättet utan också med tanke 
på den medicinska kvaliteten. 

pSykologen daniel kahneman, no-
belpristagare, har visat att vår hjärna har 
en tendens att snabbt ordna in det vi ser, 
hör och upplever i kategorier, mönster 
och klichéer. Klichéerna finns överallt, 
också inom medicinen. Vad är diagnoser 
annat än sjukdomsklichéer? Vi har lärt 
oss att vissa sjukdomar hör ihop med 
vissa symtom och undersökningsfynd. 
Det kan vara frestande att falla för första 
sannolika sjukdomskliché när man har 
ont om tid fast det kan leda till att man 
missar rätt diagnos.

Vi kan vara bra diagnostiker och sätta 
in evidensbaserad behandling, men när 
patienten inte följer ordinationen har 
vi ändå misslyckats. Studier har visat 
att upp till 50 procent av patienter med 
kroniska sjukdomar inte följer läkarens 
anvisningar. En studie av njurtransplan-
terade patienter har till exempel visat att 
35 procent missköter sin medicinering. 
Hela 14 procent av hjärttransplante-
rade slarvar med medicinerna, vilket är 
häpnadsväckande då de en gång varit en 
hårsmån från döden.

Det kan vara svårt för en patient att 
tala om det man är rädd för, om trau-
matiska upplevelser eller om något man 
skäms för. Det gäller då att skapa en 
förtroendefull relation med hjälp av kun-
skaper om psykologiska reaktioner, både 
patientens och läkarens egna, och att ha 
förmåga att handskas med känslor på 
ett empatiskt, etiskt och engagerat sätt. 
Detsamma gäller när man ska motivera 
patienter till att bli medarbetare i en 
behandling. Man måste känna patientens 

Något som sällan framförs är att detta 
inte bara drabbar patienter utan också 
läkarna själva. Ett samtal där en patient 
öppnar sig i förtroende ger en stark smak 
av verklighet, det händer något som ger 
både kraft och arbetsglädje. Vi får som 
läkare ta emot människors livsberättelser 
och uppleva hur de lever sina liv och dör 
sin död på ett sätt som är få yrkesgrup-
per förunnat, vilket ger livsvisdom mitt i 
allt vetenskapligt och intellektuellt.

Är det inte hög tid att ställa frågan 
om sjukvården bedrivs på ett bra sätt? 
Borde vi inte skapa mer utrymme för 
det humanistiska synsättet med helhets-
syn, där vi ser patienterna som personer 
drabbade av sjukdom, inte som vård-
konsumenter? Det kräver visserligen tid 
och resurser att få patienten med sig och 
förbättra compliance, men i det långa 
loppet har det visat sig kostnadseffektivt, 
bland annat tack vare färre komplikatio-
ner. Ett humanistiskt synsätt är en förut-
sättning för en god och effektiv sjukvård 
i ett gott samhälle. n

jag är tacksam att jag lever och att jag är 
där jag är. Om jag får önska mig något så 
är det att så småningom få bilda familj 
och bli mamma. Det vore fantastiskt, 
men jag tar ingenting för självklart 
längre.

Eva-Maria Strömsholm har skrivit om 
sina erfarenheter i boken ”Man ger bara 
inte upp”. Den är slutsåld och trycks nu 
i en andra upplaga. Hon är idag även en 
efterfrågad föreläsare. 

Eva-Marias föreläsningar handlar om 
vården ur ett patientperspektiv. Hon be-
rättar om sina erfarenheter av cancer och 
av cancervården och ger råd och tips om 
hur man kan förbättra bemötandet. Em-
pati och förståelse betyder så mycket och 
kan skapa stora skillnader, menar hon.
– Det finns många orsaker till att jag 
skrev boken, dels hade jag nytta av att 
skriva ned mina tankar, dels hoppas jag 
kunna hjälpa andra i samma situation. 
Jag vill också utifrån mina erfarenheter 

• Tänk på att patienten kan vara i chock 
efter ett cancerbesked, ta det försiktigt och 
anpassa informationen.
• Svara så bra du kan på frågor som patienten 
kan ha. Det finns inga dumma frågor. om du 
inte vet, säg det och försök att ta reda på 
mer information. Lämna aldrig patienten i 
ovisshet.
• Se till att det finns någon hos patienten, 
lämna henne eller honom inte ensam.
• Ibland är tystnad och beröring bättre än 
ord.
• Visa sympati och förståelse för patientens 
situation, frågor, funderingar och önskningar.

Källa: ur boken ”Man ger bara inte upp” av 
Eva-Maria Strömsholm

Det finns många orsaker till att jag skrev boken, dels 
hade jag nytta av att skriva ned mina tankar, dels hoppas 
jag kunna hjälpa andra i samma situation. Jag vill också 
utifrån mina erfarenheter ge tips och råd till anhöriga, men 
också till de som arbetar i vården, vad som är viktigt att 
tänka på i bemötande av en människa som drabbats av svår 
sjukdom.

’’ 

’’

ge tips och råd till anhöriga, men också 
till de som arbetar i vården, vad som är 
viktigt att tänka på i bemötande av en 
människa som drabbats av svår sjuk-
dom, säger Eva-Maria Strömsholm. n
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TIpS TILL VåRDpERSONAL

• Ta hänsyn till patienten.
• Tänk på tystnadsplikten.
• Lyssna aktivt.
• Visa att du bryr dig.
• Ha förståelse och försök att förstå.
• Döm inte.
• Ha tålamod.
• Visa inte att du har en dålig dag.
• Ta dig tid.
• Fundera på vad du säger och hur 
du säger det.

VIKTIGT ATT TÄNKA På I bEMÖTANDET AV PATIENTER MED SVåR 
SJuKDoM:

DET GODA PATIENTOMHÄNDERTAGANDET 
             i vårdproduktionens tid

personlighet och kunna förmedla käns-
lan att man bryr sig.  

Studier av cancersjuka har visat att 
patient-läkarsamtal till stor del fokuserar 
på medicinska aspekter. De amerikanska 
radiologerna R B Gunderman och T T 
Brown påpekar att cancer ”inte bara är 
en lesion på en diagnostisk bild eller en 
abnormal proliferation av muterande 
celler. Det är hela människan, inte bara 
patientens kropp, som sjukvårdspersonal 
behöver ta hand om. Ett av de bästa sät-
ten är att söka få en djupare förståelse av 
vad det innebär att leva med cancer”. Det 
är lättare för cancerpatienter att finna sig 
i sin sjukdom när de sköts av läkare som 
har denna djupare förståelse och för-
måga att samtala om existentiella frågor. 
Sådana samtal kräver dock tid.

En rapport från SKL 2009 visar att 
Sveriges sjukhusläkare internationellt 
ligger dåligt till när det gäller patienttid. 
Enligt vissa undersökningar använ-
der läkarna mindre än en femtedel av 
arbetstiden till patientmöten. Tiden vid 
patientsängen har minskat radikalt.   ASTRID SEEbERGER

Deltar i 

scenprogram på 

Riksstämman 2012

Foto: Sofia Runarsdotter



28 RIKSSTÄMMAN RIKSSTÄMMAN 29 

– vi vill fÅnga diSkuSSionen som finns i samhället 
och inom barnpsykiatrin som bland annat handlar om vi 
överdiagnostiserar barn med adhd, säger Lars Joelsson, 
barnpsykiater och chefsöverläkare i NU-sjukvården i Västra 
Götalandsregionen. Han är även ordförande i Svenska fören-
ingen för barn- och ungdomspsykiatri.

På Medicinska riksstämman i november är han moderator 
för ett symposium som vill bredda diskussionen om barnpsyki-
atriska diagnoser. Undersökningar visar att alltfler förskolebarn 
får adhd-medicin. Handlar det om barn med problem eller om 
problembarn med diagnos?

Antalet mindre barn som medicinerar ökar
Enligt statistik som Socialstyrelsen tagit fram åt Dagens 
Nyheter, har det skett en kraftig ökning av förskrivning av 
adhd-läkemedel som Ritalin, Concertina och Stattera till barn 
under sex år. Antalet små barn som får medicin har på fem år 
ökat från 50 till 184 i Stockholms län.

– Vi får ta emot fler och fler barn från skolor där man vill 
att vi gör en adhd-utredning. Ibland är det tydligt att barnet är 
hyperaktivt, men ofta kan det vara svårt att ställa en korrekt 
diagnos. Det är ju ingen etiologisk diagnos utan en beskrivande 
diagnos. På Medicinska riksstämman vill vi belysa hur vår syn 
på diagnoser förändras över tid och har därför bjudit in idéhis-
toriker Maria Björk. Medverkar gör även Kerstin Malmberg, 
överläkare och specialist i barn- och ungdomspsykiatri som har 
stor erfarenhet av att diagnostisera barn med adhd, säger Lars 
Joelsson. 

Föds vissa barn med en neurologisk funktionsnedsättning som 
gör att de får svårigheter med uppmärksamhet och hyperak-
tivitet? Eller är det miljö- och sociala faktorer som orsakar 
problemen hos barnen? Eller kan det vara en kombination av 
olika faktorer?

– För två år sedan lyssnade jag på ett intressant föredrag av 
läkaren Philip Shaw. Han har undersökt hur hjärnan mognar 
hos barn med respektive utan diagnosen adhd. Under de tidiga 
barnåren är hjärnbarken som tjockast. Analyser av datorto-
mografibilder visade att hos barn med adhd såg man en tydlig 
försening när hjärnbarken är som tjockast, säger Lars Joelsson.

Skillnaden märktes framför allt i prefrontala kortex, det vill 
säga de områden som är relaterade till kognitiva funktioner 
som minne, fokusering, motorikkontroll och förmågan att 
reglera impulser och tankar. 

– Shaw visade att de flesta barnen tog igen förseningen och 
fick samma tjocklek på hjärnbarken, men att det också fanns 
barn vars hjärnbark inte nådde samma tjocklek. Han menade 
att det kanske är dessa barn som sedan får svårigheter som 
vuxna, säger Lars Joelsson.

Vissa barn mognar senare 
Diagnostiken inom psykiatrin har suddiga gränser, menar Ulf 
Wallin, överläkare och forsknings- och utvecklingsledare vid 
Kompetenscentrum för ätstörningar i Lund.

Det finns inga exakta gränser mellan vad som är uttalat ett 
sjukdomstillstånd och vad som handlar om påverkan av miljö- 
och sociala faktorer.

– Vi kan se kognitiva svårigheter hos en del barn, men det är 
inte det avgörande för en diagnos utan framförallt uppmärk-
samhetsstörningar som mäts utifrån beskrivningar av föräldrar 
och lärare, säger Ulf Wallin.

Det finns idag ett stort tryck från skolan, menar han. Vid 
cirka 60 procent av nybesöken vid den psykiatriska mottag-
ningen Rosengård i Malmö finns en begäran från skolan om en 
adhd-utredning.

– Det kan finnas en risk för en överdiagnostisering. Men 
man får inte glömma bort att en stor del av de här barnen har 
uttalade svårigheter och behöver hjälp. Jag har som barnpsykia-
ter sett många barn som har fått diagnos och behandling och 
som det sedan fungerar för i skolan, säger Ulf Wallin.

Ökade krav i skolan 
Oavsett orsak till barnens svårigheter är det viktigt att de får 
den hjälp och det stöd som de behöver. Den stora utmaningen 
handlar dock om resurs- och kapacitetsbrister, menar Ulf 
Wallin.

– Utvecklingen påverkar i allra högsta grad vår verksamhet. 
Vi ska ställa diagnoser och behandla, men i takt med att vi läg-
ger mer och mer tid och resurser på utredningar får behand-
lingsverksamheten inte ett lika stort fokus. Frågan är vilket 
uppdrag vi ska ha och vem som ska ta över ansvaret för barnen 
när de är utredda? säger Ulf Wallin.

Vid symposiet på Medicinska riksstämman medverkar även 
Yvonne Skattberg, ståuppkomiker, som har skrivit föreställ-
ningen ”Alla har ADHD” på Boulevardteatern. Hon menar att 
många barn med svårigheter får adhd-diagnos på grund av att 
skolan är så slimmad att vissa barn får svårt att passa in och 
klara de ökade kraven.

Medverkar gör även Ylva Ginsberg, överläkare och forskare 
vid Karolinska institutet. Hon ska presentera en studie som 
visar att 40 procent av de som är intagna på Norrtäljeanstalten 
har diagnosen adhd och att många av dem fått effektiv hjälp av 
mediciner. n

HAR ALLA ADHD NUFöRTIDEN?
Förskrivningen av adhd-medicin till små barn ökar.
Vissa menar att vi har en samhällsutveckling med diagnosshopping och falska epidemier av adhd.
Andra menar att kunskapen om adhd har ökat och att fler nu får stöd och behandling.

Vi får ta emot fler och fler barn från skolor där man vill att vi gör en adhd-utredning. 
Ibland är det tydligt att barnet är hyperaktivt, men ofta kan det vara svårt att ställa en 
korrekt diagnos. Det är ju ingen etiologisk diagnos utan en beskrivande diagnos. På 
Medicinska riksstämman vill vi belysa hur vår syn på diagnoser förändras över tid och har 
därför bjudit in idéhistoriker Maria Björk.

’’ 
’’

Lars Joelsson är barnpsykiater och chefsöverläkare i NU-sjukvården 
i Västra Götalandsregionen. Han är även ordförande i Svenska 
föreningen för barn- och ungdomspsykiatri. Foto: Privat

   EVA NoRDIN
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Foto: Conchi Gonzalez
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marknaden för offentliga upp-
handlingar har exploderat, särskilt inom 
välfärdssektorn. Fler utförare av skat-
tefinansierad hälso- och sjukvård har 
inneburit en ökad konkurrens, i många 
fall har det också skett en förbättring av 
kvalitet, service och tillgänglighet. Men 
utvecklingen har också flera baksidor.

– Problemen med den senaste tidens 
vårdskandaler är inte vinstkraven eller 
ägarformen, utan bristerna i de offent-
liga upphandlingarna. Myndigheter har 
förlorat kontrollen över de offentliga 
upphandlingarna. Jakten på lägsta pris, 
låga kvalitetskrav och bristfällig uppfölj-

ning är ett allvarligt hot mot en kvali-
tetsdriven och kunskapsstyrd sjukvård, 
säger Per Båtelson, vd för Global Health 
Partner.

Mottagning för en krona
Han är djupt kritisk till Västra 
Götalandsregionens senaste upphand-
lingar inom ortopedi och ryggkirurgi. 
Ett enögt fokus på kostnader har försatt 
regionen i ett allvarligt läge som går ut 
över patienter och skattebetalare, menar 
han.

– Utvecklingen säkrar inte en god 
vård för patienterna, det som sker borde 

göra invånare och skattebetalare djupt 
upprörda, säger Per Båtelson.

En invändning skulle kunna vara att 
han talar i egen sak och att han är besvi-
ken över att Global Health Partner inte 
tagit hem anbuden. Per Båtelson skakar 
på huvudet.

– Vi är inget anonymt riskkapitalbolag 
som flyttar vinster till Cayman Island. 
Vi är ett börsnoterat företag som betalar 
skatt i Sverige. Alla som vill kan köpa 
aktier och gå på bolagsstämman och ta 
del av vår årsredovisning. Vi är för öp-
penhet, för granskning och uppföljning. 
Men vill konkurrera på en marknad där 

sunda spelregler råder och där man strä-
var efter en kostnadseffektiv sjukvård 
med hög kvalitet.

Global health partner
Per Båtelson är en av Sveriges mest 
framgångsrika entreprenörer. Han 
grundade sjukvårdsföretaget Capio, som 
bland annat äger S:t Görans sjukhus 
i Stockholm. I nära tolv år var han vd 
för Capio. När han lämnade uppdraget 
dröjde det bara några månader innan 
det var dags att sjösätta nästa projekt. 
Tillsammans med Johan Wachtmeister, 
tidigare vd för Ledstiernan, samt några 
kollegor från Capio, startade han 2006 
Global Health Partners. Företaget som 
är etablerat i sju länder 
är en internationell 
sjukvårdskoncern som 
driver specialistkliniker 
inom ryggkirurgi 
(ryggvård), fetmakirurgi 
och metabola sjukdomar, 
ortopedi, arytmi samt 
specialisttandvård. 

– Vi har valt områden som den offent-
liga sjukvården i många länder nedprio-
riterat, säger Per Båtelson.

Han säger att han är besjälad av vår-
den. En av hans starka drivkrafter är att 
föra ut kunskap och innovationer i den 
allmänna sjukvården.

– Vi vill korta ledtiderna för kun-
skapsöverföring så att det inte tar femton 
år innan patienterna utanför universi-
tetssjukhusen får ta del av ny teknik och 
nya behandlingsmetoder. Som privat 
vårdaktör slåss vi för att kontinuitet, 
kvalitet, forskning och uppföljning ska 
vara en självklar del av vår verksamhet. 
Men förutsättningarna i det system vi 
verkar i är tyvärr inte de bästa. I dag 
styrs sjukvården alltför mycket av pre-
stige, rädsla och gamla tankesätt, säger 
Per Båtelson.

upphandlingsutredningen
I september 2010 tillsattes den statliga 
upphandlingsutredningen med Anders 
Wijkman som utredare.

För drygt ett år sedan kom det första 
delbetänkandet; på nära 500 sidor görs 
en kritisk genomgång av ett upphand-
lingsregelverk som är föremål för en 
växande kritik.

Kritiken handlar bland annat om att 
många anbudsgivare anser att det är 
komplicerat och tar lång tid att vara med 
i en upphandling. 

De anser också att irrelevanta krav är 
vanliga och att de krav som ställs sällan 
följs upp. Konsekvensen blir att mindre 
seriösa företag kan få kontrakt, trots 
att de inte har för avsikt att leva upp till 
kraven.

Klagomålen mot offentliga upphand-
lingar ökar. Mellan 2009 och 2010 har 
antalet överprövningar ökat med 170 
procent. Ungefär var tjugonde upphand-
ling överklagas.

Kritiken handlar också om att offent-
lig sektor saknar helhetssyn och att kort-

siktiga perspektiv med stuprörstänkande 
hämmar utvecklingen. En av konsekven-
serna är att låga priser prioriteras, trots 
att kostnaderna på längre sikt många 
gånger blir högre.

– När det gäller upphandlingen av 
ortopedi i Västra Götaland så har man 
upphandlat på traditionellt vis, det vill 
säga enbart utifrån lägsta pris. Vinnaren 
lade ett extremt lågt pris som i våra ögon 
är oseriöst och ohållbart, om man från 

bRISTFÄLLIGA upphANDLINGAR 
öPPNAR DöRRAR FöR OSERIöSA VÅRDFöRETAG
När det danska riskkapitalföretaget Transmedica vann upphandlingen av ortopedi i Västra Götaland, låg 
priset för utredningsbesök på en krona per patient. 
– Det är det absolut sämsta jag sett i upphandlingsväg. Kvalitet, medicinsk säkerhet och service sätts åt sidan 
för att pressa kostnaderna, säger per båtelson, vd för sjukvårdskoncernen Global health partner.

beställarens sida verkligen vill sträva 
efter en utveckling där kostnadseffekti-
vitet, kvalitet, säkerhet och service ska 
styra, säger Per Båtelson.

Glida på indikationerna
Det var det danska riskkapitalföretaget 
Transmedica som vann upphandlingen 
av ortopedi i Västra Götaland. Det 
gjorde man genom att erbjuda mot-
tagningsverksamhet för en krona per 
patient. Per Båtelson menar att det är 
både oseriöst och omöjligt att bedriva en 
kostnadseffektiv och högkvalitativ verk-
samhet utifrån sådana förutsättningar. 

–Av erfarenhet vet vi att patienter med 
ortopediska problem ofta behöver, för-

utom läkarbesök, även 
en MR-undersökning 
om tillförlitlig diag-
nos ska kunna ställas. 
Den kostar cirka 2 500 
kronor. Det säger sig 
självt att det inte går att 
bedriva en bra mottag-
ningsverksamhet för en 

krona, säger Per Båtelson.
För att täcka upp kostnaderna, menar 

han, kommer det att finnas en stark 
press hos vårdgivaren att minimera 
antalet MR-undersökningar och istäl-
let maximera antalet patienter som får 
genomgå operation, så kallad indika-
tionsglidning.

– Regionen ersätter märkligt nog vård-
givare för diagnostisk artroskopi. Detta 
kan utnyttjas av oseriösa vårdgivare som 

Foto: Conchi Gonzalez

Vi vill korta ledtiderna för kunskapsöverföring så 
att det inte tar femton år innan patienterna utanför 
universitetssjukhusen får ta del av ny teknik och nya 
behandlingsmetoder. 
’’ 

’’

Namn: Per båtelson
Född: 1950
Arbetar: Avgående vd 
för Global Health Partner
Familj: Gift. utflugna 
barn, tredje barnbarnet 
på väg.
Drivs av: utveckling och 
engagerade medarbetare 
Skulle vilja: bidra till 
en bättre kvalitet i vården 
Oroas av: den ökande 
ohälsan, bristen på 
prevention
Längtar efter: lite sol 
och värme
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Du är skådespelerska och har medverkat 
i ett flertal filmer och tv-serier. Vid årets 
Medicinska riksstämma kommer du att 
stå på scenen och även hålla work-shops. 
Vad är det du ska göra?

– Jag kommer bland annat att spela upp 
ett stycke ur musikalföreställningen 
”Zvea-sånger från ett svunnet sekel” 
och gestalta olika karaktärer. Under 
30 års arbete som skådespelerska har 
jag upptäckt röstens möjligheter och 
begränsningar och hur jag med hjälp av 
teknik och inlevelse kan åstadkomma 
röster och ljud som jag inte trodde att jag 
hade.

– Under dessa år har jag också frågat 
mig varför rösten vissa dagar fungerar 
helt utan problem, men andra dagar 
inte alls.  Detta har skapat ett genuint 
intresse för tal- och sångröstens tekniska 
och uttrycksmässiga möjligheter. Därför 
studerar jag anatomi, fonetik och kom-
munikation.

Vad ska din work-shop handla om?
– Jag kommer att visa övningar och ge 
tips i förebyggande röst- och talvård, 
andningsteknik och kroppsmedvetenhet. 
Till exempel att höja röststyrkan utan att 
få ont i halsen och bli hes. Hur man får 
rösten att fungera trots förkylning. 

Vad är det man ska tänka på när det 
gäller rösten?
– En stor del av budskapet förmedlas via 
röstens tonläge, klangfärg, tempo, pau-
seringar och betoningar. Rösten speglar 
inte bara vår personlighet, utan också 
vårt känslotillstånd. En monoton och 
knarrig röst kan få lyssnarna att tappa 
intresset, åhörarna tolkar inte rösten 

medvetet, utan reagerar känslomässigt.
– Kvaliteten på rösten har mycket större 
betydelse än man tror. Att använda 
rösten i tal och sång innebär ett ansträn-
gande muskelarbete. Därför är det 
viktigt få kunskaper om hur röstorganet 
fungerar så vi kan få rösten att låta och 
fungera som vi vill. Egentligen borde det 
vara lika självklart att träna rösten som 
vi tränar vår kropp. 

Hur påverkar kroppshållningen rösten? 
– En spänd kropp bäddar för en spänd 
röst. Om man svankar för mycket får 
man inte tag i bukmuskulaturen som 
är nödvändigt för ett bra stöd. Med ett 
insjunket bröst kan inte rösten klinga 
fritt.

 – Över 50 procent av budskapet 
förmedlas via kroppsspråket. Därför 
är det viktigt att bli medveten om vilka 
kroppsställningar som ger rösten och 
andningen full frihet och vad våra gester 
och rörelser signalerar. 

Hur mycket kan vi påverka vår röst? Har 
vi inte de röster vi har?
– Jo, och vi ska behålla vår unika röst. 
Röstträningen ska inte ge oss den 
perfekta rösten, utan hjälpa oss att få en 
hälsosam röst som bär och speglar vår 
personlighet. En röst som passar för det 
budskap vi vill förmedla och de talsitua-
tioner vi deltar i. 

– Röstens personliga karaktär och 
klangfärg beror på röstorganets utseende 
och form. Kvinnor kan ibland prata i ett 
alltför ljust röstläge för att verka mjukare 
och vänligare, vissa män pressar rösten 
för djupt för att vara mer maskulina. 
Är vi stressade eller oroliga spänner vi 
lätt muskulaturen kring struphuvudet 
som kan låsa stämbanden varpå vi får 

en pressad röst. Arbetar inte tungan fritt 
eller om den drar nedåt svalget blir rösten 
grötig och påminner om Grodan Boll.
Hur kan man med röstens hjälp bli en 
bättre föredragshållare/talare?
– Är rösten avspänd och behaglig, full 
av energi när det behövs, varierande, 
välartikulerad och röststyrkan anpassad 
till den lokal och situation man befinner 
sig i, hör vi tydligare budskapet.

Vad kommer deltagarna att ta med sig 
efter en workshop med dig?
– De kommer att få övningar och tips 
som handlar om hur man:

 • förebygger rösttrötthet, knarr och   
    heshet
 • ger rösten ett större omfång, en mer  
   varierad röst
 • ökar röststyrkan
 • förbättrar artikulationen 
 • ökar kroppsmedvetenheten n

RÖSTENS MÖjLIGhETER
OcH bEGRÄNSNINGAR

hALLå DÄR 
cAThERINE hANSSON!istället för att betala för MR, som i stort 

sett alltid ersätter diagnostisk artroskopi, 
opererar patienten i onödan med titthål-
skirurgi, säger Per Båtelson.

Inför ackreditering
Han välkomnar utvecklingen med 
exempelvis öppna jämförelser och 
att staten har tagit ett större ansvar 
och en tydligare roll än tidigare vad 
gäller kvalitetskrav och rapportering. 
Men fortfarande är han kritisk till att 
socialdepartementet och Socialstyrelsen 
är alltför passiva och att landstingen och 
regionerna sköter kvalitetskontrollen lite 
som de själva vill.

– Under de snart fem år som en av 
våra kliniker, Spine Center i Göteborg, 
har varit verksam och haft avtal med 
Västra Götalandsregionen, har man från 
beställarens sida inte efterfrågat varken 
kvalitet, resultat eller patientnöjdhet. 
Några inspektioner har heller inte gjorts. 

Per Båtelson ser gärna att Sverige följer 
Danmark och inför en nationell kvali-
tetscertifiering. Som första land i världen 
har Danmark lagstadgat att samtliga 
sjukhus ska ackrediteras och kvalitetmä-
tas. Modellens ackrediteringsstandards 
är godkända av ISQUA, International 

upphANDLINGSuTREDNINGEN 

upphandlingsutredningen 2010 består av utredare Anders Wijkman, tre 
sekreterare samt en expertgrupp. 
uppdraget är att värdera upphandlingsregelverket ur ett ekonomiskt och 
samhällspolitiskt perspektiv. 
Den 30 november 2012 ska utredningen lämna sitt slutbetänkande. 
Läs mer på: www.upphandlingsutredningen.se 

Society for Quality in Health Care.
– Jag har åkt runt i Danmark och tittat 

på hur den danska ackrediteringsmodel-
len fungerar och blivit imponerad. Om 
vi i Sverige skulle införa en liknande 
modell och även fortsätta att utveckla 
kvalitetsregistren, då skulle vi få ett 
system för kvalitetssäkring som är unik 
i världen. Och vi skulle kunna förebygga 
ruffel och båg och Carema-liknande 
skandaler, säger Per Båtelson.

Efter nära sju år som vd för Global 
Health Partners lämnar han i höst 
ledarposten. Hans efterträdare är                
Marianne Dicander Alexandersson, 
fram till nyligen vd för Sjätte AP-fonden.

– Efter tjugo år i olika operativa roller 
vill jag nu skifta fokus. Jag kommer att 
vara kvar i företaget som styrelseledamot 
och ägna mig mer åt olika forsknings- 
och utvecklingsfrågor. Jag skulle också 

vilja ha mer tid för vårdpolitiska diskus-
sioner, säger Per Båtelson. 

Kommentar:
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdi-
rektör i Västra Götalandsregionen:
– Ja, vi kan bli mycket bättre på att 
värdera och följa upp kvalitén i våra 
avtal och vi har påbörjat ett arbete med 
fördjupad uppföljning av våra upphand-
lade avtal och hur vi upphandlar. I våra 
nuvarande upphandlingar så specificeras 
krav angående kompetens, kvalitetsregis-
terredovisning, men det finns mer kvar 
att göra i detta arbete. Uppfyller våra 
leverantörer de ställda kraven så vinner 
den med det lägsta priset enligt lagen om 
offentlig upphandling. Vi har ett ansvar 
att använda våra skattemedel på bästa 
sätt. n

EVA NoRDIN

Foto: Ingmar Jernberg

Global HealtH 
– beyond 2015  
Stockholm 4–5 april 2013
Svenska Läkaresällskapet arrangerar i  
samarbete med Kungliga Ingenjörsvetenskaps-
akademien, Kungliga Vetenskapsakademien,  
The Lancet, Marianne & Marcus Wallenbergs  
Stiftelse och Forskningsråden en fortsättning 
på konferensen ”Global Health in a New 
World” som ägde rum i Scandinavium i Göte-
borg 2008.
   År 2015 ska de åtta millenniemålen vara
uppnådda. Vad händer efter 2015? 
Detta kommer att diskuteras och debatteras vid 
mötet ”Global Health – beyond 2015” den 
4-5 april 2013.
   Utvecklingsländer och utvecklade länder 
skall tillsammans forma ”sustainable develop-
ment goals (SDGs) för en positiv utveckling i 
världen.

För fortlöpande information besök www.sls.se

År 2015 Ska all extrem fattiGdom ocH Svält 
vara utrotad. nÅr vi dit? 

GLOBAL
HEALTH
– BEYOND 2015 

S T O C K H O L M

global_puff_sls.indd   1 2012-08-09   12:04:36

EVA NoRDIN

Foto: Tina Rydegård
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FuLLMÄKTIGEMÖTE på SLS 
9 OKTObER KL 10

Fullmäktige är Svenska Läkare-
sällskapets högsta beslutande 
församling. En gång om året samlas 
sektionernas och de lokala läkare-
sällskapens ledamöter för att disku-
tera Läkaresällskapets verksamhet 
och riktlinjer. Fullmäktige utser även 
styrelseledamöter och delegationernas 
ordförande.

Årets fullmäktigemöte hålls tisdagen 
den 9 oktober kl 10.00-16.30 på Svenska 
Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 
10, Stockholm.

INFÖR FuLLMÄKTIGE 9 oKTobER
oCH åRSHÖGTIDEN DEN 23 oKTobER

VÄLKOMNA TILL åRShÖGTIDEN 
23 OKTObER KL 18

Svenska Läkaresällskapet är en ideell,
politiskt och fackligt obunden organisa-
tion med säte i Stockholm.
Här träffas läkare från olika områden 
och utbyter erfarenheter med varandra. 
Läkaresällskapet verkar för en bättre 
sjukvård för dagens och morgondagens
patienter. Vi driver viktiga sam-
hällsfrågor och står, genom våra 67 
vetenskapliga sektioner, för en stor del av 
utvecklingen inom svensk hälso- och
sjukvård. 

Integritet och oberoende är funda-
mentet för vår verksamhet och en förut-
sättning för SLS roll i debatten.

SLS främjar och utmanar utvecklingen
inom vården och stödjer god medicinsk 
forskning. Vi delar årligen ut omkring 
25 miljoner kronor. Som medlem kan du 
söka forskningsanslag, stipendier och 
resebidrag.

Med ditt medlemskap stödjer och 
bidrar du till SLS verksamhet för en för-
bättrad hälso- och sjukvård. Vår med-
lemsbas är en betydelsefull remissinstans 
och samtalspartner inom medicinskt
vetenskapliga och vårdpolitiska frågor.

Ett tillfälle att knyta kontakter inom
området är vid Läkaresällskapets
årsmöte som i år hålls den 23 oktober.
Vi erbjuder politiker och beslutsfattare 
ett tillfälle att träffa varandra och dem 
som utför arbetet i vården; våra medlem-
mar. Vi passar också på att belöna god 
medicinsk forskning genom att dela ut
flera av våra vetenskapliga priser.
Ordförande Peter Friberg håller sin 
högtidsföreläsning, i år med titeln 
”Slumpen – en tillfällighet?” 

SLS har ca 16 000 medlemmar 
indelade i 67 sektioner, 9 lokala 
läkaresällskap och 20 associerade 
föreningar. 
 
Fullmäktige, SLS högsta beslutande 
organ, består av ledamöter och 
deras suppleanter valda av sektioner 
och lokala läkaresällskap. Antalet 
röster är beroende av antalet 
ledamöter i respektive sektion. 
Sektioner får utse en ledamot i 
fullmäktige för varje påbörjat 250-tal 
medlemmar i SLS, som också är 
medlemmar i sektionen. De lokala 
läkaresällskapen en representant 
för varje 500-tal medlemmar i 
Sällskapet, som också är medlem-
mar i det lokala sällskapet. Varje 
associerad förening får utse en 
representant som får delta i 
överläggningarna men inte i beslut. 
 
SLS leds av nämnden, som är SLS 
styrelse och består av ordförande, 
vice ordförande, sekreterare, ordfö-
rande i de särskilda delegationerna 
samt högst åtta övriga ledamöter. 
SLS har fyra permanenta delega-
tioner: för forskning, utbildning, 
medicinsk etik och Medicinska 
riksstämman. utöver delegationerna 
finns ett antal kommittéer och 
arbetsgrupper. Kansliet, som finns 
i SLS hus på Klara Östra Kyrkogata 
10 i Stockholm, har en central roll i 
SLS verksamhet och leds av en VD.

SLS
För sex år sedan arbetade du som 
ortoped i Östersund när du rekryterades 
till VD-posten. Vad fick dig att tacka ja?
– Jag var under många år engagerad i 
styrelsen för Svensk ortopedisk förening 
och arbetade med både utbildnings- och 
kvalitetsfrågor. Jag var även engagerad 
i arbetet med SPUR-inspektioner och 
satt även i styrgruppen för enheten för 
Medicinsk kvalitetsrevision. Jag kände 
väl till Svenska Läkaresällskapets arbete 
då jag var en av ledamöterna i styrelsen. 
Jag såg min chans att kunna fortsätta 
arbeta med de frågor som jag var djupt 
engagerad i.

Vilka visioner hade du när du 
tillträdde?
– Jag ville samla och stärka Sällskapets 
krafter ytterligare och utveckla en mer 
framåtriktad verksamhet. Jag upplevde 
när jag tillträdde att organisationen var 
lite väl traditionstyngd. Min ambition 
var att modernisera Sällskapet och på ett 
tydligare sätt initiera och driva viktiga 
frågor i tiden.

Under din tid som VD har du drivit 
ett flertal förändrings- och utveck-
lingsprojekt i syfte att ge Svenska 
Läkaresällskapet en tydligare profil. Vad 
är du mest nöjd med när det gäller de 
insatser som gjorts?
– Det var väldigt kul att vi lyckades 
genomföra Svenska Läkaresällskapets 
200-årsjubileum på ett bra sätt. Jag är 
också glad över att SLS har blivit mer 
synlig och vunnit en ökad respekt. Vi 
blir tillfrågade att medverka i alltfler 
sammanhang och ge vår syn på frågor 
som rör bland annat medicin, vetenskap, 

utbildning och etik. 
En viktig roll har också varit att 

utveckla och modernisera Medicinska 
riksstämman. Tillsammans med ett 
flertal samarbetspartners och med-
arrangörer arbetar vi för en kvalitets-
driven och kunskapsstyrd hälso- och 
sjukvård. Det arbetet pågår och kommer 
att fortsätta.

Vilka har utmaningarna varit?
– Svenska Läkaresällskapet är en ideell 
organisation och det har med åren blivit 
allt svårare att bygga verksamheten på 
ideella krafter. Det ligger inte i tiden. 
Många har inte riktigt samma möjlighe-
ter och utrymme att satsa tid och kraft 
på att arbeta ideellt.

En av de stora utmaningarna handlar 
nu om att engagera nästa generation och 
på ett övertygande sätt visa värdet och 
nyttan av det arbete som SLS gör.

En annan stor utmaning är att ut-
veckla och befästa Medicinska riksstäm-
mans betydelse som en central och 

viktig mötesplats för svensk hälso- och 
sjukvård.

Vad kommer du att göra när du lämnat 
VD-rollen?
– Jag kliver av det operativa arbetet i 
höst och ska då bland annat arbeta med 
vår fond- och stiftelseförvaltning. Jag 
kommer även att finnas tillgänglig som 
sakkunnig i olika frågor och underlätta 
för min efterträdare så att övergången 
kan bli så smidig som möjligt.

Vad längtar du mest efter?
– Det är ett stort och slitsamt uppdrag 
att axla den roll som den här typen av 
organisation kräver. Jag är 63 år och 
ser fram emot att kunna ägna mer tid 
tillsammans med min fru och min 
familj.

Jag har även sju barnbarn som jag 
hoppas kunna träffa lite oftare. Och så 
längtar jag efter mer egen tid, att läsa 
böcker, vara mer i naturen och att kunna 
vara mer fysiskt aktiv.

Efter sex år som VD för Svenska 
Läkaresällskapet lämnar Mats 
bauer sitt uppdrag den 30 
september. 

 Jag är också glad över att SLS har blivit mer 
synlig och vunnit en ökad respekt. Vi blir tillfrågade 
att medverka i alltfler sammanhang och ge vår syn på 
frågor som rör bland annat medicin, vetenskap,
utbildning och etik.

’’ 
’’

MED VISION OM EN MER 
FRAMåTRIKTAD VERKSAMhET

 
pROGRAM

09.00-10.00   
Registrering med frukost 
10.00-12.30   
Mötesförhandlingar 
12.30-13.30  Lunch
13.30-15.30  
Eftermiddagstema 
”SLS 2017”
15.30-16.30  
Sammanfattning 
16.30 
Fullmäktigemötet avslutas av 
Sällskapets ordförande Peter Friberg 
18.00-19.30  
Tisdagssammankomst, Presentation 
av Nobelpristagaren i fysiologi eller 
medicin 
19.30  buffé tillsammans med 
kvällens föredragshållare
 
Mer info Anna Borgström, 
anna.borgstrom@.sls.se, 08-440 88 92, 
Välkommen! 
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Marie-Louise Schyberg, som arbetat på SLS kansli sedan 2007, 
som nämndsekreterare och samordnare av levnadsvanepro-
jektet slutade i juni sin anställning för att starta eget inom 
administration. 
    Malin Wåhlin, som arbetat som forskningssekreterare sedan 
2009, slutade på kansliet i och med semestern för att övergå till 
projektgruppen för Nya Karolinska universitetssjukhuset. 

Vi tackar för Era goda insatser och önskar lycka till!

Ny personal
Ny forskningssekreterare är Monica Windén som började 
den 13 augusti. Hon ansvarar för ansökningssystemet, projekt 
och reseanslag samt administrationen kring SLS priser och 
medaljer och är också sekreterare i Forskningsdelegationen och 
prioriteringskommittén.

Monica är biolog, har arbetat många år som mikrobiolog och 
med statistik och sensorisk analys inom livsmedelsindustrin.

Monica nås på monica.winden@sls.se och på 08-440 88 66.

att bevara och Stärka 
den svenska medicinska 
forskningen till gagn för 
patienten är ett ämne som 
väckt stor debatt de senaste 
åren och aktualiserades 
inte minst i samband med 
att Astra Zeneca beslutade 
sig för att lägga ner stora 
forskninganläggningar 
i Lund och Södertälje. 
Ett tufft slag för svensk 
medicinforskning och 
ett bakslag i den post-
industriella omställningen 
till kunskapsnation. Trots 
uttalade mål från såväl   
politiker som forskare  
sjunker antalet läkare 
verksamma inom klinisk 
forskning. 

All forsknings moder 
är doktorandutbildningen som lägger grunden till en forskar-
karriär såväl inom det offentliga som industrin. Enligt statistik 
från HSV sjunker antalet läkare som genomgår doktorand-
utbildning och åldern för disputation har nått aktningsvärda 
42 år vilket är nästan 10 år äldre än genomsnittsdoktoranden. 
Än mer alarmerande är att antalet disputerade inom medicin 
som fortsätter sin forskarkarriär är sjunkande.  

Saknas intresse?
Vetenskapsrådet undersökte intresset för forskning hos 
läkarstudenter och unga läkare. Enkäten visade att att 60 
procent av AT-läkarna och 40 procent av studenterna på termin 
7 var intresserade av att arbeta helt eller delvis med forskning.  
Med dagens expanderande läkarutbildning motsvarar det 
åtminstone 400 studenter om året som är intresserade av att 
forska men av olika skäl väljer att avstå.

Vad gör Kandidatföreningen?
Som representant för gruppen ’forskningsintresserad ung 
läkare som valt att avstå från doktorandutbildning’ (åtmins-
tone tills vidare) vill jag tro att det är möjligt att minska 
gapet mellan studenter som vill och de som gör verklighet 
av intresset. Därför kommer jag på årets Medicinska riks-
stämma arrangera symposiet ”Att forska som läkarstudent 
–  möjligheter, utmaningar, begränsningar” där studenter, 
forskare och utbildningsarrangörer tillsammans kan diskutera 
vad som krävs för att överbygga detta gap. Mer information om 
Riksstämman finns på www.riksstamman.se, välkommen! n

            ANDREAS boRSIIN,

             KANDIDATFÖRENINGEN

 Ny projektsekreterare för levnadsvaneprojektet från den 27 
augusti är Malin Bokstam. Hon kommer även arbeta med 
en del andra administrativa uppgifter kring medlemsregister 
och ekonomi. Hon kommer närmast från ekonomisidan inom 
Osram.

Malin nås på malin.bokstam@sls.se och på 08-440 88 93. n

               MATS bAuER

                VD

En webbaserad utbildning från Pfi zer om överaktiv
blåsa, sköra slemhinnor i underlivet samt farmakologisk 
behandling.

Utbildningsmaterialet har tagits fram med hjälp av
medicinska experter och vänder sig till läkare, sjuksköterskor 
och farmaceuter.

Vid frågor kontakta oss:
Pfi zer AB, 191 90 Sollentuna, www.pfi zer.se
E-post: elearning.sweden@pfi zer.com

kvinnanshalsa.se
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FÖRÄNDRINGAR på KANSLIET

Genom en läkares liv finns det alltid några patienter som 
berör lite extra. Vi har ett uppdämt behov av att få berätta 
dessa historier för andra, men också en ostillad nyfikenhet 
att få höra. Därför inför vi AT-fallet till de fyra nummer 
av SLS Aktuellt som utkommer varje år från 2013. Tanken 
är att AT-läkare ska sporras i att dela med sig av sina 
erfarenheter genom att presentera ett kliniskt fall. Som 
belöning får varje publicerad artikel 2 000 kr från Svenska 
Läkaresällskapets kandidatförening. 

Format: 
1 A4 word-dokument med stilen Times new roman. 
Stilen på fallet ska vara som en journal, men får innehålla 
skönlitterära inslag. 

Fallet ska innehålla:  
• En kort och koncis anamnes
• För fallet viktiga läkemedel och överkänslighet
• Status
• Väsentliga undersökningar
• Bedömning och åtgärd

Vi kommer att ta hänsyn till och prioritera fall som belyser 
etiska dilemman och genomtänka handläggningar av 
patientens sjukdom.

OBS! All form av patientsekretess måste beaktas. Det får 
inte framkomma något i fallet som kan härleda det till 
enskild individ. 

Må bästa fall vinna! n
        LoNG-LoNG CHEN

        oRDFÖRANDE I KANDIDATFÖRENINGEN

AT-FALLET
SKRIV DIN HISTORIA

FRAMTIDENS hÄLSA 
UTAN FRAMTIDENS FORSKARE?

...att du som är medlem i Svenska Läkaresällskapet 
innevarande år, och förra året, har möjlighet att söka 
medel ur våra olika fonder och för resor. Håll utkik på 
www.sls.se efter de olika ansökningsperioderna!
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varje År träffas sjukvårdspersonal 
från hela landet tillsammans med 
andra aktörer i den svenska sjukvården 
på Stockholmsmässans lokaler för att 
utveckla sig själva och svensk sjukvård. 
Vi i Kandidatföreningen tycker att 
även du som läkarstudent och du som 
underläkare ska ha en mötesplats där vi 
tillsammans kan utveckla våra kunska-
per och utveckla den vård som vi själva 
ska bära en dag. Därför arrangerar vi 
varje år ett eget program med symposier, 
föreläsare och praktiska färdigheter 
som ska passa just dig. Vi vill att vårt 
program tillsammans med övriga otaliga 
programpunkter på Riksstämman ska 
komplettera och bredda den utbildning 
du redan får på din ort. Riksstämman är 
ett ypperligt tillfälle att hämta inspira-
tion och kännedom från sjukvårdens 
samtliga hörn och samtidigt få en bild av 
och en introduktion i hur vidareutbild-
ningen ser ut efter läkarstudierna för dig 
som ännu är student.

Riksstämman är också det tillfälle där 

två, eller fler, studenter årligen belönas 
för den bästa vetenskapliga artikeln och 
det bästa projektarbetet genom utdel-
ningen av Asklepiospriset.
Vi arbetar hårt för att skapa förutsätt-
ningarna för att vi tillsammans ska 
utvecklas i en trevlig miljö och hoppas 
att du vill vara med och bidra till detta 
genom ditt besök på Riksstämman! 
Kandidatdagens program kommer 
att presenteras under hösten med 
bland andra föreläsare från Läkare 
utan gränser. För dig som är medlem i 
Kandidatföreningen är den Medicinska 
Riksstämman dessutom helt gratis.

Vi arrangerar varje år även bussar 
från samtliga studieorter som tar dig 
till Stockholmsmässan. Information om 
anmälan för dessa bussar kommer du få 
ca en månad innan Riksstämman. Mer 
information om Riksstämman hittar du 
på www.riksstamman.se n

                   LIS AbAzI,

                                 KANDIDATFÖRENINGENS 

                                 VICE oRDFÖRANDE

i mÅnadSbytet mars-april möttes 
läkarstudenter vid två tillfällen i Lund 
för att lära sig om och diskutera nya 
läkarutbildningen under kandidat-
föreningens regi. 

Första mötet var en live-sändning från 
SLS i Stockholm av ett utredningslett 
redogörande för målen och strukturen 
på förslaget som ska vara klart i slutet av 
detta år. Två veckor senare var det dags 
för ett besök från Stefan Lindgren, för en 
panelledd diskussion med utrednings-
ledaren själv. I panelen återfanns 
förutom Stefan två personer från Lunds           
Uni ver sitets medicinska fakultet med 
positioner relaterade till läkarutbild-
ningen i Lund, och i publiken fann 
man såväl nya och gamla studenter som 
aktiva utbildare och andra intresserade. 

Stefan betonade flera gånger vikten 
av att effektivisera utbildningen; det 
är inte meningen att en läkare som 
legitimerats efter sex års utbildning 
ska kunna allt, de ska snarare ha goda 
förutsättningar att lära vidare under 
hela sitt yrkesliv. Utredningen kritiserar 
även allmäntjänst göringens (AT) brist 
på objektiva bedömare och ojämna 
kvalitet, och menar att den kan ersättas 
av motsvarande ett års verksamhetsför-
lagd utbildning (VFU) utspritt på tre 
tillfällen under den sexåriga utbildnin-

gen. Detta mötte stort motstånd från 
studenterna som ur många olika vinklar 
beskrev den trygghet mängdträningen 
under AT ger dem. De tvivlar på att 
kvaliteten i den kliniska handledningen 
kan höjas så mycket att man hinner få 

samma arbetsrutin under VFU. En del 
studenter reagerade också på förslaget 
att alla ska göra akademiska arbeten för 
kandidat- och mastersexamen i medicin, 
och menade att ett val mellan de två hade 
varit bättre. Andra sade emot, och tyckte 
att uppifrån styrd akademisering var 
ett bra sätt att sätta en hög standard på 
utbildningen.

Studenterna var inte så eniga
Åsikterna bland studenterna var alltså 
inte så eniga som man kanske skulle 
kunna tro. Amanda Wikström tyckte 
att enda problemet var att kontrollera 
handledningskvaliteten på VFUn och 
trodde det skulle kunna lösas på ett 
bra sätt. En annan student, Hannes 
Jansson, uttryckte mer tvivel. Han 

tyckte att för många luddiga begrepp, 
som ”framtidens läkare”, används som 
måltavlor för utredningen, och känner 
oro för att otydliga mål leder till en 
otydlig utbildning. Han brinner också 
för AT-frågan; den kliniska erfarenheten 

han fått genom utbildningen gör att 
han inte tror att handledningen skulle 
kunna bli så effektiv att AT-utbildningen 
kan ersättas. Tillsammans med Karl A 
Lundblad drev han denna diskussion 
vidare i Läkartidningen i slutet av våren. 
Nils Karlsson, som också var med på 
träffarna, fick ett blandat intryck av de 
olika förslagen, vissa är bra och andra 
dåliga, vilket han uttryckt både på sin 
hemsida www.läkarstudent.se och i 
Appendix.

En röd tråd bland åsikterna
När han blir tillfrågad om hur studenters 
åsikter tas om hand berättar Stefan 
Lindgren att han är ute på många möten 
och berättar och diskuterar, och att 
det ofta, även om det är svårt att sålla 

STuDENTER OM NyA LÄKARuTbILDNINGEN
I månadsbytet mars-april möttes läkarstudenter vid två tillfällen i Lund för att lära sig om och diskutera nya 
läkarutbildningen under kandidatföreningens regi. 

Frågan är bara om nytt och effektiviserat är bättre 
än gammalt, beprövat och tryggt och det är en fråga som 
besvaras av många starka och oliktyckande röster.’’ 

’’

ut bland så många åsikter, går en röd 
tråd genom mötena. Han tycker han 
känner igen de flesta synpunkter vid det 
här laget. Undervisares åsikter söker 
de aktivt upp genom att erbjuda alla 
medicinska fakulteter med ansvar för 
läkarutbildning ett möte för utbildnings-
personalen, liknande det som hölls av 
KF i Lund. Ett erbjudande som han sa 
inte utnyttjades särskilt ofta.

Man får väl erkänna att då utred-
ningen fått direktivet att ge förslag på 
en bättre utbildning inom ramarna som 
redan finns, eller beskriva hur en sexårig 
utbildning skulle kunna se ut utan att 
höja kostnaderna jämfört med nu, finns 
det inte mycket val när det gäller att 
föreslå AT-utbildningens försvinnande. 
För att få en verkligt ny utbildning och 
inte bara en omstrukturering inom en 
redan existerande ram måste förslaget 
vara en sexårig utbildning med fördelar 
såsom studieortsbyte och internationell 
kompatibilitet. Frågan är bara om nytt 
och effektiviserat är bättre än gammalt, 
beprövat och tryggt och det är en fråga 
som besvaras av många starka och olik-
tyckande röster. n

              MICHELLE FoLDSCHAK TuRESSoN

                    KANDIDATFÖRENINGEN SKåNE

Foto: Hampus Holmer

MORGONDAGENS SjUKVÅRD 
bÖRjAR IDAG
Välkommen till årets Medicinska riksstämma och allra särskilt till 
Kandidatdagen som äger rum på stämmans sista dag, fredagen den 30 
november.

Stefan Lindgren, Malmö, ordförande i 
Läkaresällskapets Utbildningsdelegation
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Grattis! Vad betyder priset för dig?
– Det är en bekräftelse för vår grupps 
arbete och en uppmuntran som känns 
väldigt positiv. Dessutom får vi nu en 
möjlighet att sprida våra forsknings-
resultat och idéer till en större grupp 
forskare och kollegor.

Hur vill du definiera begreppet 
translationell?
– Begreppet innebär att kunskapen vi 
samlar i våra prekliniska studier kan 
överföras till en klinisk situation.

Hur ser det translationella samarbetet 
ut?
– Vi har ett nära samarbete och är direkt 
beroende av olika expertområden inom 
biomedicin och materialforskning. Min 
bas har jag som barnneurolog och barn-
kirurg vid Astrid Lindgrens barnsjukhus 
och styrkan i vår grupp är närheten till 
patienter och deras behov. Vi har möjlig-
het att se vad som i praktiken avgör om 
nya tekniker kan användas i den kliniska 
vardagen.

– Cellodling till patienter kräver cell-
biologisk expertkunskap och engagerad 
laboratoriepersonal. Våra egna mikro-
molekylära studier bedrivs vid Centrum 
för Molekylärmedicin (CMM) vid 
Karolinska Institutet. Biomaterial tar vi 
fram i nära samarbete med kemiingenjö-
rer vid Ångströmlaboratoriet i Uppsala. 

Vi har också internationella samarbeten 
med Århus Universitet i Danmark och 
med Harvard Medical School i Boston. 
Vi bygger också upp ett multinationellt 
europeisk samarbete mellan akademin 
och tillverkningsindustrin med syfte att 
dels kunna utföra kliniska multicenter-
studier, dels stimulera till produktion 
och försäljning av material och innova-
tioner som kommer från forskningen 
och som behövs för den kliniska till-
lämpningen.

Magdalena Fossum är specialist i 
urologi och överläkare vid Astrid 
Lindgrens barnsjukhus. 
I hård konkurrens har hennes 
projektansökan vunnit Svenska 
Läkaresällskapets translationella 
forskningspris.

Vilken framtida betydelse skulle din 
forskning kunna få i den praktiska 
sjukvården?
– Vi skulle kunna förbättra behand-
lingen av kirurgiska åkommor med 
uttalad vävnadsbrist. Framförallt har vi 
fokuserat på medfödda missbildningar i 
urinvägarna, men metoderna kan också 
tillämpas i andra organsystem och efter 
annan vävnadsförlust som efter exem-
pelvis cancerbehandling eller annan 
traumatisk skada. n  

Grattis! Vad betyder priset för dig?
– Det är en stor ära. Det betyder att 
min grupp och jag gör och kan fortsätta 
göra ett relevant och spännande arbete 
inom ett viktigt sjukdomsområde som 
drabbar många svenskar. Det kanske 
inspirerar andra unga, kvinnliga, 
småbarnsföräldrar, läkare och forskare 
att jobba vidare.

"The vulnerable plaque-mechanisms 
of development and techniques for 
imaging" heter din projektansökan, vad 
handlar projektet om?
– Det handlar om åderförkalkning, 
en sjukdom som ligger bakom stroke, 
hjärtinfarkter och plötslig död. Många 
individer har åderförkalkningsplack 
eller förträngningar i sina kärl som är 
ganska ofarliga och som inte leder till 
några besvär. Andra kan ha plack som 
löper hög risk för att spricka och som 
kan leda till trombos, vilket i sin tur kan 
ge upphov till hjärtinfarkt och stroke. 
Problemet är att man inte riktigt känner 
till mekanismerna och tidsförloppet av 
sjukdomen. Vi har kunnat åldersbestäm-
ma plack och funnit att vävnadsomsätt-
ningen i placken är mycket långsam. I 
plack som togs bort vid karotiskirurgi 
hade huvuddelen av vävnaden bildats 10 
till 15 år tidigare.  

– Vi vill också kunna skilja mellan 

ofarliga och farliga plack. Tillsam-
mans med forskare på Lunds Tekniska 
Högskola utvecklar vi nu en ny ultra-
ljudbaserad teknik med vilken vi hoppas 
kunna förbättra diagnostik och behand-
ling. Metoden kommer också att vara 
viktig för att följa upp vad som händer 
med sjukdomen när man exempelvis 
använder nya läkemedel.

Vilken betydelse kan eller kommer din 
forskning att kunna få i den praktiska 
sjukvården?
– Jag träffar varje dag patienter som får 
hjärtinfarkt och stroke, det vill säga som 
har åderförkalkning. Vi vill kunna skilja 
ut de individer som behöver mer insatser 
från sjukvården. Kan vi identifiera 
personer som har plack med hög risk 

Magdalena Fossum, specialist i urologi och överläkare vid Astrid Lindgrens barnsjukhus. 
Foto: Anna Thorbjörnsson

Isabel Gonçalves är specialist i 
kardiologi på Kranskärlskliniken 
vid Skånes universitetssjukhus
och årets mottagare av Svenska 
Läkaresällskapets pris till yngre 
forskare för bästa ansökan om 
projektmedel. priset delas ut vid 
Medicinska riksstämmans 

att insjukna, kan vi verkligen rädda liv 
och minska invaliditet, och även spara 
resurser för samhället.

Vad hoppas du att du gör om tio år?
– Om tio år hoppas jag att våra nya 

tekniker används på många patienter 
och på många kliniker, inom kardiologi, 
neurologi, angiologi och kärlkirurgi. Jag 
hoppas att jag har ett stimulerande jobb 
som låter mig utveckla forskningen och 
att förutsättningar finns att kunna ta väl 
hand om våra patienter. n  

SVENSKA 
LÄKARESÄLLSKApETS 
TRANSLATIONELLA 
FORSKNINGSpRIS

pRISET DELAS uT 
VID RIKSSTÄMMANS 
ÖppNINGSMÖTE

SVENSKA 
LÄKARESÄLLSKApETS pRIS 
TILL yNGRE FORSKARE FÖR 
bÄSTA pROjEKTANSÖKAN

pRISET DELAS uT VID 
MEDIcINSKA RIKSSTÄMMANS 
ÖppNINGSMÖTE

Vi vill kunna skilja ut de individer som behöver mer 
insatser från sjukvården. Kan vi identifiera personer som 
har plack med hög risk att insjukna, kan vi verkligen rädda 
liv och minska invaliditet, och även spara resurser för 
samhället.

’’ 
’’

Foto: Daniel Pedersen

Det är en bekräftelse för vår grupps arbete och en 
uppmuntran som känns väldigt positiv. Dessutom får vi nu 
en möjlighet att sprida våra forskningsresultat och idéer till 
en större grupp forskare och kollegor.

’’ 
’’
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Grattis!
Vilken klinisk betydelse har den här 
kunskapen?
– Det finns omfattande stöd för att låga 
nivåer av vitamin D utgör en riskfaktor 
för att drabbas av luftvägsinfektioner. 
Det som har saknats är välgjorda 
randomiserade interventionsstudier. 
Vi har nu gjort och sammanställt en 
sådan studie. Vårt huvudfynd är att 
den totala infektionsbördan minskar 
hos de patienter som har behandlats 
med vitamin D under ett år. Risken att 
få antibiotika minskade med nästan 60 
procent om man fick vitamin D jämfört 
med placebo.

– Vi tror att denna kunskap kan leda 
till att man mäter vitamin D-nivåer hos 
patienter med många luftvägsinfektioner. 
Patienter som uppvisar tydlig brist kan 
sedan substitueras med vitamin D3. En 
annan viktig slutsats är att effekten kom-
mer först efter tre till sex månader och 
att man därför bör följa patienten under 
en längre period.

 
Ni är fyra forskarkollegor som delar på 
priset, hur ser ert samarbete ut?
– Vi har lyckats knyta ihop personer 
från olika specialistområden. Studien 
har gjorts på immunbristenheten i 
Huddinge. Där har jag och Anna-
Carin Norlin varit studieläkare och 
träffat alla patienter i studien. Vid 
Immunbristenheten arbetar även 
Susanne Hansen, sjuksköterska och 

enhetschef, som har varit central för 
studiens genomförande. Vetenskaplig 
ledare har varit professor Jan Andersson. 
Även klinisk farmakologi, medicinsk 
biokemi samt statistisk analys har hjälpt 
till i studien. 
Vilka är de stora utmaningarna när 
det gäller att bekämpa infektioner och 
antibiotikaresistens?
– Överanvändning av antibiotika driver 
resistensutveckling. Därför är korrekt 
diagnostik avgörande för att använda 
antibiotika enbart när det verkligen 
behövs. I vår aktuella studie försöker 
vi stärka kroppens eget immunförsvar 
med vitamin D och vi ser en tydlig 
minskning av antibiotika-användningen 
i interventionsgruppen. 

Som forskare, vad önskar du dig mest 
av allt?
– Jag önskar mig långsiktiga forsk-
ningsanslag, gärna 5 år eller längre. 
Som exempel kan sägas att den aktuella 
studien har tagit tre år att genomföra, 
men vi beviljades bara anslag för ett 
år. När vi ansökte om förlängning 
med hjälp av ALF-medel fick vi avslag 
med argumentet att studien ännu inte 
var slutförd. Som forskare ägnar man 
orimligt stor del av sin tid åt att söka 
pengar. Idag slits man mellan två system, 
forskningen och kliniken som är två helt 
separata verksamheter. n  

peter bergman arbetar 
som ST-läkare inom klinisk 
mikrobiologi vid Karolinska 
universitetssjukhuset, huddinge.
han får tillsammans med tre 
kollegor Alvarengas pris 2012 
för bästa vetenskapliga artikel 
som visar att vitamin D kan 
minska infektionsbördan och 
antibiotikakonsumtionen.

ALVARENGAS pRIS 2012

pRISET DELAS uT VID 
LÄKARESÄLLSKApETS 
åRShÖGTID DEN 23 
OKTObER KL 18

INGA SANDEbORGS pRIS 2012

pRISET DELAS uT VID LÄKARESÄLLSKApETS åRShÖGTID 
DEN 23 OKTObER KL 18

henrik Zetterberg är professor vid institutionen för neurovetenskap 
och fysiologi vid Sahlgrenska akademin.
han belönas med Inga Sandeborgs pris 2012 för sitt internationellt 
framstående och aktiva forskning inom området Alzheimers sjukdom

Grattis! 
Vad betyder priset för dig?
– En enorm uppmuntran för mig och 
mina medarbetare. Frågan jag och vi 
ibland ställer oss är: gör vi någon nytta? 
Priset tyder på att vi kanske gör det. Det 
är också ett erkännande för de fantas-
tiska förutsättningar kliniska forskare 
har i Sverige, med våra möjligheter att 
följa individer och grupper över tid.

Vad har drivit dig i din forskning?
– Nyfikenhet: ”Hur är det egentligen”?

Anders Ekbom är professor vid institutionen för medicin, enheten för 
klinisk epidemiologi vid Karolinska institutet.
han belönas med Svenska Läkaresällskapets jubileumspris 2012. 
Från en stark epidemiologisk bas har han vetenskapligt belyst 
kliniskt relevanta frågeställningar inom flera olika fält som cancer, 
inflammatorisk tarmsjukdom, diabetes och hjärt-kärlsjukdomar.

SVENSKA LÄKARESÄLLSKApETS jubILEuMSpRIS 2012
pRISET DELAS uT VID LÄKARESÄLLSKApETS åRShÖGTID 
DEN 23 OKTObER KL 18

Vad skulle du själv vilja lyfta fram?
– Att inflammation får olika följder i 
skilda organsystem, och att behandling 
av den inflammatoriska processen mins-
kar eller förhindrar dessa konsekvenser.

Vilka utmaningar ser du?
– Att skapa möjligheter att integrera 
de forskningsrön som görs idag och i 
framtiden på ett säkert sätt för patienter. 
Att identifiera de patienter som kom-
mer att ha möjlighet att tillgodogöra 
sig dessa interventioner och att inga 

grupper kommer att hållas utanför. 
Detta innebär en stor förändring i de 
olika utbildningssystem vi har, men även 
i sjukvårdsorganisationen. 

Vad önskar du för ditt fortsatta arbete?
– Att vi skapar större utrymme för 
den forskarinitierade forskningen. 
Det vill säga mer resurser till enskilda 
forskningsprojekt, och mindre till olika 
centrumbildningar! n  

Grattis!
Vad betyder priset för dig?
– Det är ett stort erkännande för mig 
och den grupp jag leder tillsammans 
med professor Kaj Blennow.

Vi arbetar med att utveckla bio-
markörer för sjukdomsprocesser vid 
neurodegenerativa sjukdomar, Alzhei-
mers sjukdom i synnerhet. Markörerna 
utvärderas i cell- och djurmodeller, 
bland annat zebrafisk, som vi själva har 
på labbet samt i patient- och behand-
lingsstudier tillsammans med ett stort 

antal kliniska forskarkolleger i Sverige 
och internationellt.  

Vad driver dig i din forskning?
– Nyfikenhet!

Vad skulle du själv vilja lyfta fram som 
en av dina viktigaste forskargärningar 
hittills?
– Att vi har tagit fram starka data för att 
störd amyloidmetabolism är ett mycket 
tidigt fenomen vid den vanliga formen 
av åldersrelaterad Alzheimers sjukdom 
hos människa, mycket tidigare än den 
tau-patologi som annars ibland beskrivs 
som en annan tidig förändring. 

Vilken praktisk betydelse hoppas du 
att din forskning ska ha i den framtida 

hälso- och sjukvården?
– Jag hoppas att forskningen skall hjälpa 
till att ta fram effektiva läkemedel mot 
Alzheimers sjukdom och att behandling-
en skall kunna individanpassas på basen 
av den biomarkörbaserade informatio-
nen om patientens individuella form och 
grad av neuropatologi. 

Som forskare, vad önskar du dig mest 
av allt?
– Som alla andra: mer forskningsmedel! 
Sedan hoppas jag sådär allmänt på ett 
genombrott vad gäller sjukdomsmodi-
fierande behandlingar för Alzheimers 
sjukdom. Fältet är lite oroligt just nu på 
grund av ett antal misslyckade kliniska 
prövningar, som skakat även de stora 
läkemedelsföretagen.  n  

7 skäl (av 700)                                                                
att besöka årets

1. Vinster i vården
Med bland andra 
Annie Lööf,
näringsminister (C),
Jonas Sjöstedt, 
Vänsterpartiets
ordförande och 
Carola Lemne, VD 
Praktikertjänst.

2. Statistik som får 
tanken att svindla 
Hans Rosling, 
professor i folk-
hälsovetenskap
vid Karolinska 
Institutet. 

3. Vad gör generna 
med oss? 
Lone Frank, veten-
skapsjournalist
och aktuell med 
boken ”Mina vackra 
gener”.

4. Bryr sig inte  
beställarna om 
kvalitet när de  
upphandlar vård?
Per Båtelson, VD 
för Global Health 
Partner.

5. Ohälsosamma
levnadsvanor – vår
tids utmaning.
Elizabeth Dean,
professor vid 
University of British 
Columbia i Kanada.

6. Hur kan berikade
miljöer påverka
hjärnans läkning 
och återhämtning 
efter skada?  
Michael Nilsson, 
professori rehab-
iliteringsmedicin, 
docent i neurobio-
logi samt specialist i 
neurologi.

Medicinska riksstämma

7. Invigningstalare 
Socialminister
Göran Hägglund
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det är maj och SenhöSt i Newcastle. 
Morgonen är kylig när Michael Nilsson 
sätter sig i bilen för att köra till sin 
nya arbetsplats. När han svänger in på 
parkeringsplatsen är parkeringsvakterna 
i full färd med att mata en kokaburra 
med frukostbröd. Lite längre bort sitter 
ett gäng nymfparakiter och stirrar 
avundsjukt.

– Närheten till djur och natur är fan-
tastisk i Australien. Det tar inte lång tid 
att åka ut i det vilda och uppleva otroliga 
naturscener, säger Michael Nilsson.

Tvärvändning i karriären
Det har varit tvära kast i hans liv 
det senaste året. Efter bara några 

NyA uTMANINGAR 
FöR MIcHAEL NILSSON I AUSTRALIEN

han lämnade tjänsten som forskningsdirektör vid Sahlgrenska 
universitetssjukhuset för att bli chef för hunter Medical Research 
Institute i Newcastle, Australien. 
I november kommer Michael Nilsson till Medicinska riksstämman 
och berättar om arbetet med att bygga ett dynamiskt translationellt 
centrum som samlar forskare från hela världen.

månader som ny FoUU-direktör på 
Sahlgrenska universitetssjukhuset, 
blev han kontaktad av en internationell 
rekryteringsfirma. De sökte en ny chef 
till forskningsinstitutet HMRI (Hunter 
Medical Research Institute) i Newcastle.

– Jag fick veta att jag var en av huvud-
kandidaterna och fick frågan om jag var 
intresserad. Det var ett stort och svårt 
beslut. Jag hade just tackat ja till en hög 
tjänst på Sahlgrenska och såg fram emot 
att realisera flera spännande idéer och 
projekt. Samtidigt såg jag den unika 
chansen att få vara med och bygga upp 
ett modernt translationellt forsknings-
institut i Australien, säger Michael 
Nilsson.

Efter en omfattande rekryteringsprocess 
tackade han slutligen ja och i april 2012 
tillträdde han formellt tjänsten som 
direktör och professor vid HMRI.

Michael Nilsson är uppvuxen i 
Uddevalla och började läsa medicin vid 
Göteborgs universitet. Han disputerade 
1992 vid Institutionen för anatomi och 
cellbiologi och under de följande åren 
tillbringade han bland annat ett år som 
gästforskare vid Center for Neuro science 
vid Flinders University i Adelaide,    
Australien.

– Det var en fantastisk erfarenhet. Jag 
lärde mig mycket som jag idag har an-
vändning för i min nya roll, och jag fick 
dessutom ett omfattande forskningsnät-

verk både vid universiteten i Australien, 
men också på andra ställen i världen. 

hjärnans potential
Michael Nilsson är dubbelspecialist 
inom områdena neurologi och reha-
biliteringsmedicin, samt adjungerad 
professor vid Sahlgrenska akademin. 
Under tio år var han verksamhetschef 
för rehabiliteringsmedicin inom 
Sahlgrenska universitetssjukhuset. 

Hans forskning är inriktad mot 
förståelse av skydds- 
och återhämtnings-
processer efter 
skada och sjukdom 
i hjärnan, främst 
efter stroke. Han 
har sin forsknings-
bakgrund inom 
djur experimentell verksamhet, men har 
under senare år startat upp och driver ett 
flertal kliniska studier på translationell 
grund.

Länge trodde man att det inte fanns 
så mycket att göra om hjärnan utsatts 
för skada eller sjukdom. Men bilden av 
hjärnan som rigid och oföränderlig har 
de senaste åren successivt förändrats. 
Forskning har visat att hjärnan har en 
betydligt större förmåga att återfå och 
behålla funktioner än man tidigare trott, 
bara den får tillräckligt med stimulans 
att kicka igång kroppens egna läknings- 
och återhämtningsprocesser. 

– Vi vet att vi generellt tränar patienter 
för lite efter stroke och att hjärnan får 
för lite stimuli. Fortfarande blir tyvärr 
strokepatienter tillsagda att de inte ska 
anstränga sig och får onödiga restriktio-
ner, säger Michael Nilsson.

Intensiv träning i berikad miljö
Tillsammans med den framlidne hjärn-
forskaren Peter Eriksson var Michael 
Nilsson tidigt ute med att försöka 
förbättra och utveckla rehabiliterings-
möjligheterna för personer som drabbats 
av stroke och andra hjärnskador. De ville 
förlänga rehabiliteringsprocessen och 
erbjuda en mer mångsidig, målinriktad 
och intensiv träning i en berikad miljö. 
Syftet var att se om det gick att förbättra 
möjligheterna att återfå funktioner efter 

exempelvis stroke. Det var i en tid då 
forskningen kring nervcellsnybildning 
formligen exploderade. Peter Eriksson 
hade bara några år tidigare hittat nybil-
dade nervceller i den vuxna människans 
hjärna. Nyheten toppade nyhetsflödet 
världen över 1998.

– Plötsligt började man vidga synen 
på hjärnans potential för utveckling 
och förändring. Både jag och Peter blev 
besatta av att bättre förstå dessa proces-
ser och hur man kunde använda sig 

av sådan kunskap för att bättre åstad-
komma återhämtning och läkning efter 
olika sjukdomar och skador i hjärnan. 
Vi arbetade och stimulerade varandra     
under många år. Det var en oerhörd 
chock när han plötsligt dog 2007. Jag 
förlorade inte bara en oerhört duktig 
forskarkollega utan också en av mina 
bästa vänner, säger Michael Nilsson.

Multimodal sinnesstimulering
I maj 2012 medverkade han vid världs-
konferensen i neurorehabilitering i 
Melbourne i Australien (WCNR).

Han föreläste bland annat om forsk-
ning kring berikade miljöer och hjär-
nans plasticitet, det vill säga hjärnans 
formbarhet och förmåga att omorgani-
sera och återhämta sig efter sjukdom och 
skada.

Upprepade studier har visat nyttan av 
rehabilitering, men hur stor den är beror 
bland annat på genetik och ålder, men 
också på hur snabbt man startar rehabi-
litering efter insjuknande.

– Vi får mer och mer data som bekräf-
tar att multimodal stimulering där flera 
sinnen stimuleras, har en viktig betydel-
se för den vuxna hjärnans återhämtning 
och läkning i samband med sjukdom 
och skada. Men riktigt hur det går till 
och vilken sorts rehabilitering som är 
bäst och i vilka doser, vet vi inte riktigt 
idag. Det behövs mer forskning och 

fler vetenskapliga data innan vi kan ge 
ordentliga svar, säger Michael Nilsson.

Forskarutbyten med Sverige
Genom utvidgade forskningsmöjligheter 
och ett starkt forskarnätverk skall 
Michael Nilsson ska fortsätta att driva 
sin forskningslinje även i Australien. 
Han vill också stärka banden mellan 
HMRI i Newcastle och olika forskar-
grupper i Sverige. Inledningsvis har flera 
band redan etablerats med forskargrup-

per inom strokeom-
rådet vid framförallt 
Sahlgrenska akade-
min vid Göteborgs 
universitet.

– Det är mycket 
spännande som 
händer just nu. I höst 

kommer ett nytt forskningscentrum att 
invigas vid HMRI. Själva byggnaden 
har en öppen planlösning och kommer 
att underlätta och uppmuntra grund-
forskare och kliniska forskare inom 
flera medicinska forskningsområden till 
breda och täta samarbeten, både internt 
och globalt. Ansatsen är att skapa ett 
dynamiskt translationellt forskningscen-
trum. Ambitionen är att kunna överföra 
forskningsresultat till den praktiska 
sjukvården snabbare och mer effektivt 
än vad vi är vana vid idag.

Byggnadsprojektet startade för fyra år 
sedan och har en budget på 90 miljoner 
dollar. Forskningscentret rymmer 16 
000 kvadratmeter och cirka 450 forskare 
kommer att vara verksamma vid centret. 
Totalt är cirka 1100 forskare inom 7 
breda forskningsprogram verksamma 
inom HMRI som är ett multicampus 
institut. 

– Jag är väldigt entusiastisk över att få 
vara med och leda forskningen härnere. 
En av flera ambitioner inom mitt eget 
fält är att förändra de kliniska rutinerna 
för hur man rehabiliterar personer med 
stroke och andra hjärnskador utifrån 
den kunskap vi har idag om hjärnans 
plasticitet och effekten av berikade 
miljöer. Här finns förutsättningarna att 
verkligen arbeta i den riktningen, säger 
Michael Nilsson. n  

Namn: Michael Nilsson
Ålder: 50 år
Aktuell: Ny chef för Hunter 
Medical Research Institute i 
Newcastle, Australien
Familj: Gift med Michelle som är 
från Australien. Fyra barn
Drivkraft: En stor nyfikenhet 
för hur saker och ting hänger 
samman
Det skulle jag vilja uppnå: 
Ökad organisatorisk samverkan 
mellan sjukvård, forskning och 
universitet i syfte att erhålla 
förbättrade behandlingsmetoder 
för den enskilda patienten. 
Roas av: Kreativitet, 
engagemang och humor. 
Oroas av: Maktmissbruk, 
falskhet och snäva perspektiv.

Vi vet att vi generellt tränar patienter för lite efter stroke 
och att hjärnan får för lite stimuli. Fortfarande blir tyvärr 
strokepatienter tillsagda att de inte ska anstränga sig och får 
onödiga restriktioner.

’’ 
’’
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det kom in Svar från 21/66 sektioner, 
varav några mycket utförliga. Detta har 
gett oss i kommittén en plattform att 
utgå ifrån. 

Svaren avspeglar att begreppet patient-
säkerhet kan definieras mycket brett och 
täcker i stort sett alla aspekter av arbetet 
inom sjukvården. Väl medvetna om 
att knappt 1/3 av sektionerna besvarat 
enkäten tycker vi att nedanstående lista 
över riskområden ger en intressant be-
skrivning av det aktuella läget i Sverige 
och de utmaningar vi står inför för att 
uppnå en säkrare vård. Allas svar finns 
med, men vi har grupperat dem inom 
lämpliga områden. Inom parentes listas 
de sektioner som framfört synpunkter 
inom respektive område.

Riskområden för patient-
säkerheten som sektionerna 
pekar ut:
 
Läkemedelshantering (SFAI, BLF, 
Hematologi, Kirurgi, Klinisk 
Farmakologi, Njurmedicin, Ortopedi, 
Reumatologi, Bild och Funktion)
• sprutor; storlek, märkning, brist på 
nationell standard
• etiketter, korrelation till patientens ID
• dokumentationsverktyg till 
läkemedelstillförsel
• läkemedel till barn och multisjuka 
• läkemedelsrutiner
• multipla läkemedel till de allra äldsta
• läkemedelsbehandling vid nedsatt 
njurfunktion
• läkemedelsfel vid in- och utskrivning 
och under vårdtiden
• kontrastmedel

Medicinsk teknik (SFAI)
• brist på verktyg för kvalitetssäkring, 
spårbarhet, validering

Rutiner i hela vårdkedjan (SFAI, 
Hematologi, Njurmedicin, Onkologi)
• transporter
• övervakningsfunktioner utanför op/
IVA
• gränssnitt mot andra vårdgivare
• samordning och samband vid kom-
plexa utredningar
• risker vid övergångar mellan olika 
aktörer (kontinuitetsbrott)

Patientinfo och delaktighet (SFAI)
• kvalitetssäkring av pre-operativa 
rutiner
• tillgänglighet, förberedelser, behand-
ling, resultat, förväntade symtom/behov
• uppföljning, medverkan före/efter op/
IVA

IT-stöd, vårdadministrativa system 
(SFAI, BLF, Medicinsk informatik)
• fortfarande papperskurvor etc…
• bristande vårdadministrativa system – 
särskilt vissa delar av datajournalen
• avsaknad av 
cytostatika-ordinationssystem
• otillgänglighet av information vid 
beslutsfattande, behandling och för 
beslutsstöd för vårdtillfället

Joniserande strålning mm (Bild och 
Funktion, Med Biofysik, Neuroradiologi, 
Onkologi)
• brist på läkarnas närvaro i samband 
med utbildning i dessa frågor
• brister i MR-säkerhet och stråldoser 

claeS tingvall, direktör på 
trafikverket och Anders Eugensson, 
säkerhetsexpert på Volvo personbilar tog 
oss på en resa från början på 1900-talet 
där man gick framför motorfordon 
bärandes en röd flagga för att varna, 
till smarta lösningar i Volvobilar och 
mitträcken. Bälteslagen, hastighetsbe-
gränsningar och införandet av körkort 
är åtgärder som har minskat skador och 
dödsfall i trafiken. Idag är trafikverkets 
utmaning att skapa vägnät som är 
lättframkomliga, sväljer mycket trafik 
och säkra att vistas i. En offentliggjord 
nollvision förpliktigar, liksom Volvos 
uttalande att ingen ska behöva skadas 
svårt eller dö i en Volvo 2020. Men vad 
krävs för att en myndighet ska vilja 
arbeta med säkerhet – vem äger frågan, 
så att säga? Genom att filma bilförares 
beteenden har man idag skapat sä-
kerhetssystem som larmar när bilens 
rörelser på vägbanan avviker från det 
normala eller kan bromsa automatiskt 
för fotgängare! Om vi kunde analysera 

medarbetarnas beteenden - inte bara 
teamträning på akutrummet -utan filma 
när man rondar, ordinerar läkemedel 
eller söver en patient, så kunde vi kanske 
skapa säkrare system. 

Anders Hallberg, forskningschef i 
Landstinget i Värmland, lyfte fram 
flyget, som sedan Chicagokonventionen 
1944 har en internationell standard, 
där man detaljreglerar allt från hur 
man kommunicerar, vilka checklistor 

som används och vilken utbildning och 
träning personalen får till certifiering 
av flygplatser. Arbetstiden regleras och 
avvikelser skrivs med större självklarhet.  
Regelbundna riskanalyser och kunskaps-
kontroller är något som sjukvården har 

att lära sig av. Vi ligger ungefär 50 år 
efter.

Sjöfarten har en av de farligaste 
arbetsmiljöerna i världen. Sjökapten 
och docent Margareta Lützhöft gav oss 
en bild där trötthet, långa pass, alkohol, 
långt ifrån land under långa perioder 
skapar en sårbarhet i organisationen. 
”Människor som vaktar maskiner” är ett 
växande problem där motivationen att 
ingripa när man misstänker att ma-

skinen gör fel minskar. Forskning från 
Chalmers i simulatormiljö pågår där 
man studerat hur arbetspassens längd 
påverkar uppmärksamheten. Man kunde 
registrera mikrosömn vid kommando-
bryggan upp till halva arbetspass under 

PATIENTENS SÄKERHET – VåRT ANSVAR

Vad kan sjukvården lära sig av sjöfarten, flyget, vägverket och bilindustrin? 
patientsäkerhetsdagen gav de 110 deltagarna en inblick i vad vi behöver utveckla, samtidigt som samtliga 
representerade organisationer uppgav liknande problem och hinder på vägen mot en säkrare kultur. 

pATIENTSÄKERhETSDAG 25 ApRIL 2012 ARRANGERAD AV KOMMITTéN FÖR SÄKER VåRD, SLS

vissa omständigheter. Något som kan få 
stora negativa konsekvenser med bl.a. 
miljökatastrofer som följd.

Barbro Fridén, divisionschef på Astrid 
Lindgrens Barnsjukhus, KS, gav en 
insiktsfull bild av hur det är att leda och 
arbeta i en organisation i kris. Fallet med 
den åtalade narkosläkaren berördes som 
bakgrundsbild för hur hårt bevakade de 
var på Astrid Lindgren. Sjukhuschefens 
krav på Barbro när hon fick jobbet, var 
att få ekonomin att gå plus, få medarbe-
tarna att stanna kvar och att arbeta med 
patientsäkerhet! Allt detta genomfördes 
med bravur och nyckeln till framgång 
var att fokusera på patientsäkerhet.  
CRM, Crew Resource Management och 
SBAR infördes och förbättrade kommu-
nikationen.

Samarbete är ledordet
Pelle Gustafsson, biträdande verk-
samhetschef för ortopedkliniken Sus, 
visade hur en tydlig målbild, ett konkret 
styrdokument och ett engagerat chefskap 
kan skapa förutsättningar för en god 
säkerhetskultur. Genom att konsekvent 
arbeta med de verktyg som finns, bl. a 
LEAN och ständigt följa upp så har han 
lyckats bidra till en verksamhet som blir 
allt säkrare.

Samarbete är ledordet för trafikverket 
och bilindustrin om det ska bli säkrare 
för oss människor. Hur ser samarbetet 
ut mellan sjukvården och myndigheter 
som Socialstyrelsen, Läkemedelsverket 
med flera?

Sjukvården delar sjöfartens 
problem 
Flygets viktiga faktorer för säkerhet 
kan sammanfattas i att de har skapat 
en organisation för säkerhet. När får vi 
globala avvikelsesystem?

Sjöfartens problem med tekniktrötthet 
och trötthet överlag delar även sjukvår-
den – och kan lära av.

Slutligen, engagerade chefer på alla 
nivåer är en absolut förutsättning för en 
god patientsäkerhetskultur. Chefens vik-
tigaste jobb är att själv lära sig patientsä-
kerhet, införa strukturerade verktyg och 
arbetssätt och ständigt följa upp. n

Om vi kunde analysera medarbetarnas beteenden - 
inte bara teamträning på akutrummet -utan filma när man 
rondar, ordinerar läkemedel eller söver en patient, så kunde 
vi kanske skapa säkrare system. 

’’ 
’’

Inför mötet den 25 april 2012 ”patientens säkerhet – vårt ansvar,” 
arrangerad av Svenska Läkaresällskapets Kommitté för Säker Vård, 
skickades en enkät till samtliga sektioner.  Frågorna i enkäten berörde 
sektionens bedömning av riskområden för patientsäkerheten, aktuellt 
patientsäkerhetsarbete samt förslag till fokus för kommitténs 
fortsatta arbete. 

UTMANINGAR INFöR ATT UPPNÅ 
EN SÄKRARE VåRD
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personligt
Jag är läkare (thoraxanestesiolog), mamma till fyra barn 
och sambo med en man som är läkare och chef. Jag ligger 
inte sömnlös på nätterna och grubblar över hur jag ska 
fylla min fritid. Däremot funderar jag rätt mycket över hur 
vi nutids människor lever och får ihop våra överfyllda liv.

Som dotter till en kanadensisk Natogeneral och en 
svensk prästdotter, tillbringade jag mina första 9 år utom-
lands. Jag somnade till svenska vaggvisor och vaknade 
till ljudet av soldater som exercerade utanför barnkam-
marfönstret. Så det kanske inte är så konstigt att jag idag 
hyser en förkärlek till taktfasta rytmer och själv dansar 
flamenco.

professionellt 
Förutom det kliniska arbetet med patienterna finns det två 
saker som jag brinner för på jobbet. Patientsäkerhet och 
läkares ledarskap. De hänger intimt ihop.

Att arbeta på en högspecialiserad universitetsklinik är en 
utmaning. Och väldigt roligt. Jag trivs i den traditionella 
akademiska miljön men vänder mig emot ängslig kon-
servatism som övertro på titlar och formalia. Form utan 
innehåll tillför inte patienterna något av värde.

Jag tror inte på avgångsmentalitet – att lämna skeppet så 
fort det får lite slagsida. Jag tror på mod, kraft och integri-
tet. Och på att ledare som inte främst styrs av sitt ego kan 
vända oceanångare och få sjunkande sjukvårdsskepp att 
flyta igen.

Från då till nu
Tänkte bli veterinär först, så jag utbildade mig och arbe-
tade med jordbruk och djurskötsel från 1979 till 1986. Jag 
lärde mig att mjölka, plöja och fälla träd. Det var ett tungt 
men fritt arbete och jag är glad över erfarenheten.

1987 sökte jag både till läkarlinjen och till journalisthög-
skolan. Jag valde läkarlinjen med förhoppningen om att på 
något vis både kunna skriva och vara doktor. Jag har inte 
ångrat mig.

Idag kombinerar jag mitt jobb som narkosläkare med att 
skriva och framträda. Jag arbetar vid kliniken för thorax-
kirurgi, anestesi och intensivvård på Skånes universitets-
sjukhus i Lund. n

Nyfiken på…
ANNA SPENCER 

Namn: Anna Spencer

ålder: 49 år

SLS-koppling: Ledamot i Kommittén för 
säker vård

Arbetar: Thoraxanestesiolog vid Lunds 
universitetssjukhus

Familj: Sambo som också är läkare och fyra barn 
samt tre vuxna bonusbarn

Fritid: Jag har inte så mycket fritid men när jag är 
ledig tycker jag om att läsa, dansa och segla.

Drivkraft: Patientsäkerhet och läkares ledarskap. 
Jag tror att det långsiktigt bästa sättet att ge patien-
terna en säker vård är att satsa på ledningen. om 
de som leder sjukvården får kunskap och insikter 
i säkerhetsfrågor och hur det hänger ihop med 
budgeten, så blir de mycket motiverade att prioritera 
patientsäkerhet. Ledningen får de resultat de frågar 
efter. När jag skriver eller står på scenen vill jag 
provocera, klargöra och stämma till eftertanke.

Gillar: Morgondopp 

Ogillar: När barnen sitter för mycket vid datorn

inom CT och kärlröntgen
• potenta behandlingsmodaliteter 
(joniserande strålning, cytostatika, 
analgetika, anxiolytika) kräver kompe-
tens och säkerhetsmedvetande

Smittorisk (Bild och Funktion, 
Thoraxkirurgi)
• smittorisk mellan patienter eller till 
personal
• postoperativa sårinfektioner 

Hot mot specialiteten (Handkirurgi, 
Dermatologi, Hematologi)
• hotet om att handkirurgi som bas-
specialitet inte kan återinföras (försvårar 
rekrytering, forskning)
• otillräckligt antal SK-kurser
• rikssjukvård kan påverka kompetensen 
negativt inom närliggande områden
• strategiska forskningsområden försvå-
rar finansiering för små områden
• brist på dermatopatologer ger sämre 
kvalitet i svaren och längre svarstider

• brist på hematopatologisk kompetens
• ökande fokus på kosmetisk dermatolo-
gi i takt med privatisering (på bekostnad 
av svåra kroniska sjukdomar)

Bristande organisation (Handkirurgi, 
Hematologi, Infektion, Kirurgi, Klinisk 
Kemi, Neuroradiologi, Njurmedicin, 
Ortopedi, SFAI, Ögon)
• långa väntetider till operation 
• slimmade organisationer (högre tempo, 
mindre tid för undervisning etc)
• dåligt fungerande PAL-system
• hantering och signering av provsvar
• VRI (Vård Relaterade Infektioner)
• antibiotikaresistens vid samhällsför-
värvad infektion och VRI
• fördröjt omhändertagande vid sepsis/
meningit 
• hanteringen av ”satellitpatienter”
• stor bukkirurgi, pre- per- och 
postoperativt
• felaktig provtagning och ID-märkning, 
provsvar tillgängliga endast lokalt

  CHARLoTTA GRuNEWALD

   FÖR SV LÄKARESÄLLSKAPETS        

        KoMMITTé FÖR SÄKER VåRD

• potentiella risker i samband med 
interventionell neuroradiologi t.ex vid 
akut kärlintervention vid akut stroke 
(brister i utbildning, resurser).
• arbetssätt vid larm 
• brister i följsamhet till rutiner
• områden med stora patientgrupper 
nås ej tillräckligt för diagnostik och 
behandling (ex glaukom, diabetesretino-
pati, makuladegeneration)
• områden med hög volym – ökad risk 
för misstag t.ex vid kataraktkirurgi 

Kommunikation (Medicinsk psykologi, 
Njurmedicin)
• brister i kommunikation och relation 
mellan vårdgivare/läkare och patient
• läkares förmåga att hantera osäkerhet i 
kliniskt arbete
• brist på helhetssyn i mötet mellan 
läkare och patient, eller brist på tid, för 
att uppfatta signaler från patienten
• i mötet mellan maskin och människa 
(dialys)
• brist på säker och bekräftad 
kommunikation

Kunskapsbrist (Trafikmedicin, Ögon, 
Ortopedi, Neuroradiologi)
• störst risk för patienter att bli 
inblandade och skadade är de med 
sömnstörningar, missbruk/beroende, 
demenssjukdomar
• områden med sällsynta sjukdomar ger 
risk för felaktig / försenad diagnostik 
pga dålig kunskap
• risk för införandet av nya icke-evidens-
baserade metoder
• potentiella risker i samband med 
interventionell neuroradiologi t.ex vid 
akut kärlintervention vid akut stroke 
(brister i utbildning) n
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GILLA SVENSKA 
LÄKARESÄLLSKApET             
på FAcEbOOK!

Är du vår nya  
rixambassadör?
vi behöver din hjälp med att sprida information om  
årets medicinska riksstämma! 
vi söker nu rixambassadörer som har till uppgift  
att sätta upp marknadsföringsmaterial på sina  
arbetsplatser runt om i landet.  
Är du den vi söker? belöning utlovas. 

Trots stora satsningar på välfärd och medicinteknisk  
utveckling ökar hälsoklyftor och livsstilssjukdomar.  
Samtidigt höjs kraven på samarbete, effektivitet och  
kvalitet i vården. Medicinska riksstämman erbjuder en  
mötesplats där vi kan anta utmaningarna tillsammans.  
Framtidens hälsa är allas ansvar.

För mer information om uppdraget kontakta 
jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68



FRåGA: Är op verkligen en vedertagen 
förkortning för operation?

SVAR: Nej, vi anser inte att förkortnin-
gen ”op.” (eller ”op”) är en allmänt veder-
tagen förkortning. Allmänt kan sägas att 
en huvudregel är att man ska undvika 
förkortningar utom några få vedertagna. 
Till dessa räknas exempelvis t.ex., m.m., 
bl.a. Till dem hör alltså inte ”op.” Men 
andra förkortningar än de vedertagna 
kan behöva användas om utrymmet 
är starkt begränsat och kan också ha 
en spridning i ett visst fackspråkligt 

Ledamöter i språkkommittén: 
Magnus Fogelberg ordförande  |  Tove Gunnarsson sektionsrepresentant för psykiatri  |  Jarl Holmén Läkartidningen  |  Åsa Holmér Terminologicentrum 
TNC  |  Torsten Mossberg sektionsrepresentant för klinisk nutrition  |  Hans Nyman språkexpert  |  Nathalie Parès Språkrådet  |  Tom Pettersson Finska 
Läkaresällskapet  |  Björn Smedby Socialstyrelsen, klassifikationsexpert  |  Lisa Wolff Foster Socialstyrelsen, enheten för fackspråk och informatik 
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18/9 Hälsa till Strindberg!
Medverkande: Stephan Rössner, 
Lennart R Svensson, skådespelare, och 
Bobo Steneby, piano
    Strindbergsjubileet 2012 firas på 
många sätt. För Konst & Läkekonst har 
vi för Läkaresällskapet valt infallsvinkeln 
“hälsa på Strindbergs tid”. Före förra 
sekelskiftet kunde en patient som 
träffade en läkare ha större risk att fara 
illa än att ha glädje av besöket. Sedan 
blir det bättre. Kirurgin är framgångsrik, 
men läkemedlen är måttligt effektiva. 
Trots diagnostiska framsteg är det 
fortfarande vanligt att ”hela sig själv”. 
Kurorten blir därför populär. Det 
medicinska vetandet exploderar men 
de verkliga terapeutiska skördarna 
kommer först senare generationer 
till gagn. Tbc är en folksjukdom, de 
ensamstående pigornas utsatta barn 
far illa i storstäderna, syfilis är en 
sjukdom, som är vanlig men ingen vill 
tala om. Läkarsällskapets inställning i 
sexualfrågor präglas knappast av någon 
vid- eller framsynthet.
    Klara soppteaters verkligt stora pu-
blikframgång var entimmespjäsen Jävla 
karl (ett Strindbergscitat), med vilken 
skådespelaren Lennart R Svensson 
haft formidabla framgångar och 
turnerat internationellt. Han sjunger 
tonsatta dikter av Strindberg, spelar 
upp Strindberg som person och ger 
oss citat, som fortfarande har lyskraft. 
Sekelskiftets folkhälsoperspektiv varvas 
med Strindbergs livssyn.
   
16/10 Ingmar Bergman och döden
Samtal med teaterkritikern, författaren 
och Bergmankännaren Leif Zern. 
Introduktion och samtalspartner Kerstin 
Hulter Åsberg.
    Vad finns det för samband mellan den 
store filmkonstnären Ingmar Bergman 
och läkekonsten? 
    Bortsett från att det finns ett antal 
läkare, sjuksköterskor, sjukhusmiljöer, 
sjukdomar, både fysiska och psykiska, 
i hans filmer och teateruppsättningar, 
finns det ett genomgående gemensamt 
och utmanande tema: DÖDEN.  För 
Ingmar Bergman gav tanken på döden 
starka känslor av hypokondri, fobi och 

skräck, men blev också drivkraften i 
skapandet, energigivande och under-
hållande. Kvällens samtal kommer att 
illustreras med en rad exempel från 
filmhistorien.  
    
20/11 Fotokonsten i medicinens 
tjänst
Fotografiet i medicinens tjänst
Medverkande: Karin Johannisson är 
idéhistoriker, professor och författare 
till en rad böcker, senast Melankoliska 
rum: Om ångest, leda och sårbarhet i 
förfluten tid och nutid.
    Fysio(g)nomik (av ’physis’, natur, 
och ’gnomon’, kännare, bedömare) 
är konsten att läsa en människas inre 
egenskaper via hennes utseende. Den 
utgår från att karaktär, temperament, 
typ, social identitet, profession  inte 
bara avslöjas i ansiktets tillfälliga mimik, 
utan i dess inpräglade drag och uttryck. 
(Pseudo)konsten tillämpades på många 
områden mellan 1800-talets mitt och 
andra världskriget.
    Ett särskilt fysionomiskt fält var det 
medicinska. Det gällde bland annat att 
identifiera markörer för en viss diagnos: 
kindrodnaden och ögonglansen 
hos den tuberkulösa, poliobarnets 
särskilda blick, det inåtvända uttrycket 
vid hjärninflammation eller det ”mörka” 
vid leversjukdom. Svårigheten var att 
förklara exakt vad sådan identifiering 
vilade på. På mimik – ja – men också 
på ett subtilare känslotalande. Läkaren 
sökte tecknen för lidandet som frusna 
uttryck under och bortom den tillfälliga 
känslomimiken. Varje sjukdomsgrupp 
hade sitt eget känslospråk. Det gällde 
också döendet. 

¨Bildanalys och visualisering inom 
vård och omsorg
Medverkande: Anders Persson är 
överläkare, docent och chef för 
Centrum för medicinsk bildvetenskap 
och visualisering (CMIV) vid Linköpings 
universitet.
    Vid centret utvecklas framtida 
metoder och verktyg för bildanalys 
och visualisering inom vård och 
omsorg. Han har arbetat inom det 
bildmedicinska området i över 20 år och 
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medicinskrontgen.se

S T O C K H O L M  –  U P P S A L A  –  VÄ S T E R Å S  –  M A L M Ö  Kvalitets- och miljöcertifi erad verksamhet (ISO 9001 och ISO14001)

Snabba 
röntgensvar
Det är vi allra bäst på, enligt den senaste remittent-
enkäten (november 2011). I jämförelse med andra 
privat- och landstingsdrivna röntgenverksamheter 
fi ck vi dessutom slutomdömet  ”Bäst i klassen”.

Vi är glada för betyget och fortsätter utveckla vår 
service till svensk sjukvård. Du får alltid svar inom 
tre arbetsdagar men oftast inom 24 timmar. 

Välkommen att (fortsätta) remittera till oss!

sammanhang. Det är säkert väldigt 
vanligt i vissa kontexter och i kortfattad 
text att använda ”op.” (eller ”op”) som 
förkortning för ”operation”. Man bör 
dock alltid tänka efter om mottagaren av 
texten förstår att ”op.” står för ”opera-
tion”. Och om man inte har platsbrist 
kan man lika gärna skriva ut ordet.

Läs mer om förkortningar i ”Medicin-
skt fackspråk i skrift”.

FRåGA: Hur ska man skriva 
läkemedelsnamn?

SVAR: Läkemedelsnamn skrivs med 
stor begynnelsebokstav, t.ex. Omnimark 
och Tolvid, eftersom de utgör var-
umärken. Däremot bör du inte skriva 
varumärken på ett sätt som radikalt 
bryter mot normalt skrivsätt. Skriv alltså 
hellre Novomix Flexpen, Seloken Zoc. 

Med läkemedelsnamn kan man även 
mena så kallat generiska läkemedelsn-
amn, och sådana ska skrivas med liten 
begynnelsebokstav. Dessutom kan ett 
och samma namn ganska ofta vara både 
generiskt namn och varumärke, och då 
måste man veta vilket som åsyftas för 
att göra rätt val. Ibland, särskilt när det 
finns flera olika läkemedel av samma 
slag, är namnet kompletterat med 
läkemedelsbolagets namn. Ett exempel: 
cefadroxil (generiskt namn), Cefadroxil 
Merck och Cefadroxil Sandoz (varu-
märken).

Konst & Läkekonst på SLS tisdagar 18-19.30

var en av de första i världen att införa 
färg-3D-bilder från datortomograf och 
magnetkamera i klinisk praxis. Hans 
tvärvetenskapliga forskning fokuserar 
på det faktum att nya verktyg måste ba-
seras på användarens krav och behov. 
Ett tydligt exempel på detta är det så 
kallade “virtuella obduktionsbordet” 
som rönt stor uppmärksamhet. Denna 
typ av forskning är ett absolut krav för 
att klara morgondagens komplexa värd 
med åldrande befolkning och sinande 
naturresurser, både inom det medicin-
ska och tekniska området. Frågor som 
kommer att belysas är: Vad är dom nya 
trenderna inom medicinsk bildveten-
skap? Vilka frågor måste vi prioritera för 
att klara av morgondagens förändrande 
sjukvårdspanorama? 

KONST & LÄKEKONST 
är en föreläsningsserie som bl.a. 
tar upp sjukdomars betydelse för 
konstnärers skapandeprocess och verk. 
Programmen framförs av läkare, förfat-
tare, musiker eller andra konstnärer.

TID & PLATS
Tisdagar kl. 18-19.30 i Svenska 
Läkaresällskapets hus på Klara Östra 
Kyrkogata 10 i Stockholm. Efter sam-
mankomsten serveras mat i restau-
rangen till självkostnadspris, bokning@
lakaresrest.se.

INFORMATION
Kontakta Eva Kenne, eva.kenne@sls.
se, 08-440 88 87, för mer information. 
Välkommen!

Konst & Läkekonst vid Riksstämman
28/11: Kreativitet och sjukdom – Satie, 
Ravel, Debussy, med bl a Hans Persson

29/11: I träd vill jag susa, i träd vill jag 
gro. Gustaf Frödings hospitalpoesi, med 
bl a Kerstin Hulter Åsberg

30/11: Hälsa till Strindberg! med 
Stephan Rössner och skådespelaren 
Lennart R Svensson.



18/9 Konst & Läkekonst
Hälsa till Strindberg!

25/9 Genetikens växande betydelse – 
debattkväll inför Riksstämman  

2/10 Nya ST-utbildningen  
Svenska Läkaresällskapets 
Utbildningsdelegation 

9/10 kl 10 SLS Fullmäktigemöte
Nobelpriset i fysiologi och medicin  

16/10 Konst & Läkekonst
Ingmar Bergman och döden

23/10 Årshögtid
Högtidsföreläsning:”Slumpen – en 
tillfällighet?”
Peter Friberg, ordförande i Svenska 
Läkaresällskapet   

6/11 Uterustransplantation 
Svenska Läkaresällskapets 
Forskningsdelegation  

13/11 Den gravida pappan
Svenska Läkaresällskapets 
Etikdelegation  

20/11 Konst & Läkekonst
 Fotokonsten i medicinens tjänst

4/12 Läkemedel inom obstetrik och 
gynekologi
Svenska Läkaresällskapets kommitté för 
läkemedel  

11/12 Empati – när, var och hur?
Svenska Läkaresällskapets 
Kandidatförening  

18/12 Julbordet – forntids föda på 
framtids fat
Stephan Rössner kåserar om våra 
favoriter på julbordet  

TISDAGSSAMMANKOMSTER 
är föredrag och debatter i aktuella 
medicinska ämnen. Välkommen att se 
och höra föredrag i Läkaresällskapets 
hus eller se sammankomsten via webb-
tv direkt eller i efterhand på www.sls.se

Välkommen att höra av dig med förslag 
på ämnen till per.tornvall@karolinska.se 
eller annie.melin@sls.se.

TID & PLATS
Tisdagar kl. 18-19.30 i Svenska 
Läkaresällskapets hus på Klara Östra 
Kyrkogata 10 i Stockholm. Efter sam-
mankomsten serveras mat i restau-
rangen till självkostnadspris.

INFO
Konst & Läkekonst: Eva Kenne, eva.
kenne@sls.se, 08-440 88 87. Övriga 
tisdagar: Annie Melin, 
annie.melin@sls.se, 08-440 88 78.

Tisdagssammankomster på SLS kl. 18-19.30

Engagerad forskningssekreterare

Är du en självgående forskningssekreterare med doktorsexamen 
inom medicin eller naturvetenskap?
Till Ragnar Söderbergs stiftelse söker vi nu en erfaren forsknings-
sekreterare som kommer att ansvara för beredningsprocesserna 
av forskningsanslag och tillsammans med vd fortsätta att utveck-
la stiftelsens verksamhet. I rollen ingår även att sköta uppföljning 
och redovisning av forskningsprojekt samt medverka i utvärde-
ringar.

Rollen innebär en löpande kontakt med forskare i Sverige. Tjäns-
ten kräver att du har flerårig yrkeserfarenhet av forskningsadmi-
nistrativt arbete. För att lyckas i rollen är du en prestigelös och 
serviceinriktad person som brinner för forskning.

Läs mer på ragnarsoderbergsstiftelse.se

Ragnar Söderbergs stiftelse finansie-
rar huvudsakligen forskning inom 
ekonomi, medicin och rättsveten-
skap. Förra året delade stiftelsen ut 
130 miljoner kronor till svensk forsk-
ning. Vi samarbetar med sakkunniga 
forskare vid svenska universitet. 

SLS 
KANSLI, boKNINGAR 
& RESTAuRANGEN 

ÖppETTIDER
mån–tor kl. 8–16.30 fre kl. 8–15

VÄXEL: 08-440 88 60

MEDLEMSSERVIcE
Christian Tränk
mån–fre kl. 9–12
08-440 88 60 
medlem@sls.se

bOKNINGAR
möten & konferenser
gunilla.eng@sls.se  
telefontid 13.00 till 14.30
08-440 88 85

RESTAuRANGEN 
måltider & fester:
bokning@lakaresrest.se 
070-717 51 03

Rättelse: Fotograf i referatet från 
psykiatridagarna i SLS Aktuellt nr 
2/12 är Carol Schultheis.

Vill du ha SLS Nyhetbrev per mejl?
Vi skickar det till alla våra medlemmar 
för att informera om kommande 
aktiviteter och senast nytt.  Vill du 
prenumerar mejla 
jaana.logren@sls.se

SLS NyhETSbREV

Vem tar ansvar för framtidens hälsa?
Trots stora satsningar på välfärd och medicinteknisk utveckling ökar hälsoklyftor och 
livsstilssjukdomar. Samtidigt höjs kraven på samarbete, effektivitet och kvalitet i vården. 
Medicinska riksstämman erbjuder en mötesplats där vi kan anta utmaningarna tillsammans.

För att klara de ökade kraven behövs ett helhetsperspektiv och närmare samarbete mellan 
alla oss som arbetar med hälso- och sjukvård. Det räcker inte med god 
kompetens inom ett specialitetsområde. Vi måste även ha kunskap om 
allt från IT och ledarskap till etik och kommunikation. 
   Med ena benet i vetenskapen och det andra i samhällspolitiken 
utgör Medicinska riksstämman Sveriges största tvärvetenskapliga 
mötesplats för hälso- och sjukvårdens utveckling. I år är temat 
Framtidens hälsa.
   Gör som tusentals läkare, forskare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, 
studenter och andra i vårdteamet – kom och fortbilda dig, debattera, 
diskutera och mingla tillsammans med politiker, beslutsfattare och före-
trädare för näringslivet. Framtidens hälsa är allas ansvar. 
Läs mer på www.riksstamman.se

Över 700
programpunkter
och utställning 

med flera scener.

28 – 30 november • stockholmsmässan i älvsjö •  www.riksstamman.se

Medicinska
riksstämman är
iPUls-certifierad!

IPULS har granskat och
godkänt denna utbildning.
Fullständig utbildnings-
beskrivning finns på
www.ipuls.se
(IPULS-nr 20120243).
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4/9 kl 10-16 Nämndsammanträde

5-7/9 Framtidens specialistläkare (Malmö)

5/9 kl 17 Hagströmerbibliotekets Vänförenings årsmöte, 
Hotell Rival, Stockholm. Mer info anna.lantz@ki.se

18/9 kl 18 Konst & Läkekonst: Hälsa till Strindberg!

19/9 kl 18 Vernissage i SLS bibliotek: en utställning om 
tandläkarnas skyddshelgon Sankta Apollonina.

25/9 kl 18 Genetikens växande betydelse 
– debattkväll inför Riksstämman  

2/10 kl 18 Nya ST-utbildningen  
Svenska Läkaresällskapets Utbildningsdelegation 

1/10 Sista dag för ansökan till Söderström-Königska fonden 
(psykiatri)
Info: monica.winden@sls.se

5/10 kl 10-16 SLS-Slf gemensam Etikdag: ”Från läkekonst till 
en kugge i vårdmaskineriet”

9/10 kl 10 SLS Fullmäktigemöte

9/10 kl 18 Nobelpriset i fysiologi eller medicin  

11-12/10 Nationella kvalitetskonferensen

16/10 kl 18 Konst & Läkekonst: Ingmar Bergman och döden

18-19/10 Berzelius symposium 87: European Debate on 
Evidence-based Alcohol Policy. Fifth European Alcohol Policy 
Conference (på SLS)

23/10 kl 10-16 Nämndsammanträde

23/10 kl 18 Årshögtid. 
Högtidsföreläsning:”Slumpen – en tillfällighet?”
Peter Friberg, ordförande i Svenska Läkaresällskapet   

6/11 kl 18 Uterustransplantation 
Svenska Läkaresällskapets Forskningsdelegation  

13/11 kl 18 Den gravida pappan
Svenska Läkaresällskapets Etikdelegation

20/11 kl 18 Konst & Läkekonst: Fotokonsten i medicinens 
tjänst

28-30/11 Medicinska riksstämman, Stockholmsmässan

1/12 Sista dag för ansökan ur Sjögrens fond (välgörenhet). 
Mer info eva.kenne@sls.se, 08-440 88 87 

4/12 kl 18 Läkemedel inom obstetrik och gynekologi
Svenska Läkaresällskapets kommitté för läkemedel  

11/12 kl 18 Empati – när, var och hur?
Svenska Läkaresällskapets Kandidatförening  

18/12 kl 10-16 Nämndsammanträde

18/12 kl 18 Julbordet – forntids föda på framtids fat
Stephan Rössner kåserar om våra favoriter på julbordet  

Berzelius symposium 87
European debate on evidence-based alcohol policy
Fifth European Alcohol Policy Conference
18-19 October 2012 in Stockholm Sweden
More information on www.sls.se / annie.melin@sls.se

afterwork Svenska Läkaresällskapets Restaurang 
hälsar välkommen till höstens första

Ta med vänner & kollegor  
och förläng sensommarkänslan. 

Champagnebaren är öppen med 
alkoholfria alternativ. 

Priserna är humana och vi bjuder 
på lättare förtäring.

FREDAGEN DEN                                         
14 SEPTEMBER
KLOCKAN 16.30

Svenska Läkaresällskapets Restaurang Klara Östra Kyrkogata 10 Stockholm
08 411 60 50  bokning@lakaresrest.se www.lakaresrest.se

När huden åldras, bryts kroppens egen bindvävssubstans ner, rynkor 
och veck blir djupare och alltmer synliga. Idag sker behandlingar för 
utfyllnad av rynkor och veck med hyaluronsyra tex. Restylane, Stylage 
och Juvederm. Hållbarheten varierar 9 till 15 månader. En behandling 
tar cirka 30 minuter.            

GRUNDKURS 16.500:-

.

Bilder: Behandling av nasolabialveck, glabella, näsa, läppar, kinder med Stylage®

 

 

www.injectacademy.comwww.stylage.se

VAD ÄR EN HUDFILLER?

Centralt vid karlaplan i Stockholm.
Pris endast 16 500:-. Du övar på våra modeller, materialet ingår. Du 
erhåller dessutom fillermaterial att ta med efter kursen för 10 patient 
behandlingar om 1 ml. Behandlingsvärde cirka 33.000:-. Kursen utförs 
av svensk leg. specialistläkare med mer är 10 års erfarenhet av fillers.

Grundkurser i Stockholm, hösten 2012
Lördagen den 15 september. kl. 09:00 - 17:00
Lördagen den 3 november.    kl. 09:00 - 17:00

VEM PASSAR UTBILDNINGEN?
Som läkare eller sjuksköterska har du redan erfarenhet av 
injektioner i ditt dagliga arbete. Nu vill du gå vidare och utbilda 
dig inom injektionsteknik med hudfillers. Ett yrke som växer 
konstant med mycket stor potential till arbete på klinik samt som 
extra förtjänstmöjlighet.

VILL DU VETA MER?
Maila till kurs@injectacademy.com
Ring Maria Hedberg 070-421 75 77 eller 08-544 853 00.

Vi undervisar med den senaste hudfillern från Laboratoire Vivacy 
i Frankrike. Hudfillern STYLAGE® är icke animalisk hyaluronsyra 
och patenterad (IPN-Like teknologi). 

STYLAGE® finns idag i 65 länder med fler än 1,3 miljoner nöjda 
behandlade kunder.

INJECT ACADEMY STÖRST I SVERIGE! 
Vi är Sveriges ledande utbildare inom hudfillers och botulinum 
toxin typ A, med fler än hundra utbildade läkare och sjuksköter-
skor under 2011.

ÖVRIGA SPECIALKURSER PRIS 16500:-
Läppkurs, volym & kontur, den 29 sept.   14:00-18:00
Botulinum toxin typ A, den 9 oktober       13:00-17:00
Skin rejuvenation, den 29 september       09:00-13:00

LÄR DIG INJICERA  HUDFILLERS & BOTULINUM TOXIN TYP A

Före Efter

Du kan lugnt och tryggt säga...
“Det här kommer inte att göra ont.”

Sparar tid och minskar lidande
Full bedövning efter 4 sekunder
Prisvärd, 50-80% billigare än EMLA®
Receptfri, doftfri och steril spray

www.painease.se
tel. 08-544 853 00

PainEase® ägs av Gebauer Company, Emla® är ett varumärke som tillhör Astra Zeneca. 
PainEase® distribueras i Skandinavien av Allglobal Europe AB, telefon 08-544 853 00
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Avs: Svenska Läkaresällskapet
box 738, 101 35 Stockholm

pOSTTIDNING b

Vår nya internet-
tjänst har 225 
barnsjukdomar.
Prova Sveriges mest omfattande medicinska uppslagsverk. 
Ansök om ett testlogin på medibas.se

Medibas är ett nytt, digitalt beslutsstöd skapat för att underlätta 
vardagen för dig som arbetar inom vården. Söktjänsten, som 
lanseras i november 2012, bygger på fler än 7000 ständigt upp-
daterade artiklar och följer nationella riktlinjer. 
Dessutom är tjänsten helt oberoende och fri från annonser.

En tjänst från
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