
SLSAKTUELLT
2/2016 • SVENSKA LÄKARESÄLLSKAPETS MEDLEMSTIDNING

UTBILDNING
Mia Engström om den moraliska 
utmaningen med globala utbyten.

Så ska medicinsk  
innovation göras säkrare.

VETENSKAP
Dagen då Emmas hjärta  
inte orkade längre.

KVALITET
Bra lägesbeskrivning, tveksamma  
förslag i donationsutredningen.

ETIK

Missa inte rapport  från fullmäktige

 Antalet människor med demens beräknas tredubblas till år 2050.  
 Lennart Minthon har prisats för hur han snabbt och kunskapsbaserat  
 lyckats förbättra vården för dem som drabbas. 

NYA REKOMMENDATIONER 
FÖR BARN OCH UNGDOMAR

STEFAN LINDGREN:
”Vi kan inte bygga system  
i Sverige som om resten  
av världen inte fanns.” 

– GER STÖRRE VOLYM 
KVALITET PER DEFINITION?

FYSS

Innovatören
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är detta skrivs har vi just 
avslutat årets fullmäktige 
och det är också dags för 
mig att summera min tid 
som Svenska Läkaresäll-

skapets ordförande. Som ni kan ta del av  
i vår verksamhetsberättelse (www.sls.se), 
så är det ett imponerande arbete som  
bedrivs i SLS regi, i nämnden, i delega-
tioner och kommittéer samt av enskilda 
medlemmar, och jag hoppas att ni som 
medlemmar delar min bild av betydelsen 
av det arbetet.

Det som SLS som organisation 
står för är beständigt, det 
förändras inte i sin grund, 
men de aktiviteter som 
vi bedriver ska självfallet 
spegla aktuella och angelägna 
vinklingar av våra kärnvärden, 
vetenskap, utbildning, etik 
och kvalitet. 

Några av de frågor 
som jag framför allt 
vill lyfta fram av de 
senaste årens arbete, är 
de två nya kommitté-
erna, inom Prevention 
respektive Global hälsa. 
Det preventiva arbetet 
är i dag en betydande 
del av hälso- och 
sjukvårdens uppdrag. 
Att global hälsa är 
en av våra viktigaste 
framtidsfrågor står 
också utom allt 
tvivel. Bildandet av 
dessa kommittéer har 

varit en viktig markering från SLS sida.
Andra betydelsefulla frågor har varit 

att ta fram en modell för fortbildning 
liksom arbetet med att engagera professio-
nen i vårdens ledning och styrning, som 
bedrivits i SLS arbetsgrupp för En värde-
full vård. Det arbetet tas nu vidare och 
kommer ha en bärande del i SLS idépoli-
tiska program som är under utarbetande.  

Men självfallet finns det också en viss 
oro inför framtiden. För att en organisa-
tion som SLS ska ha ett berättigande 
måste den också vara angelägen för  
våra sektioner och medlemmar. Vi  

är beroende av en ömsesidig dialog  
som vi hoppas kunna fördjupa. 

Som avgående ordförande är 
mina känslor blandade. Jag önskar 
givetvis att mer hade hunnit bli 

gjort, samtidigt som jag med 
spänning kommer följa 
det fortsatta arbetet! Jag 

önskar Stefan Lindgren 
och den nya nämnden 
lycka till!

Jag vill också ut-
trycka mitt varma 
tack till alla er som 
jag haft förmånen 

att få lära känna 
och arbeta med under 
denna tid! 

N
Kära medlemmar!
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Svenska Läkaresällskapet  
är läkarkårens vetenskapliga  
orga nisation, en ideell, politiskt  
och fackligt obunden förening.  
Vi arbetar med frågor baserade  
på vetenskap, utbildning, kvalitet 
och etik.

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

UTBILDNING

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

VETENSKAP

SLS 
KÄRNVÄRDEN
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Tillsammans med de vetenskapliga 
sektionerna samt kommittéerna 
för säker vård, medicinsk kvalitet, 
medicinsk språkvård, IT, läke-
medelsfrågor, global hälsa och 
prevention arbetar SLS med över-
gripande kvalitets- och säkerhets-
frågor inom hälso- och sjukvården. 

KVALITET

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

Kerstin Nilsson, ordförande
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ETIK I FOKUS

Text Tove Smeds Foto Colourbox & iStockphoto

et finns regelverk 
som styr vad sjukvård 
och forskning får och 
inte får göra när det  
kommer till obeprö-

vade metoder. Ändå visar Macchia-
rini-skandalen att dessa inte räcker.

– Lärdomen från KI/KS-fallet är 
att det är lätt hänt att det även i väl-
digt avancerade intellektuella miljöer 
går snett, konstaterar Ingemar Eng-
ström, ledamot i Läkaresällskapets  
delegation för medicinsk etik. 

– Behovet av en oberoende be-
dömning vid obeprövade metoder 
blir tydligt.

Ingemar Engström tror inte att 
bedömningen ska göras av det egna 
sjukhuset eller kliniken.

– Det behövs en kollegial struktur 
som är oberoende samt riktlinjer som 
kan reglera vad som krävs för att man 
ska få använda obeprövade metoder i 
sjukvården.

Tillsammans med Kungliga Veten-
skapsakademien genomför Läkare-
sällskapet nu en utredning för att 
klargöra riktlinjer för forskare och 
läkare som arbetar i gränslandet mel-
lan klinisk forskning och avancerad 
sjukvård.

– Internationellt talar man om 

medicinska innovationer, alltså det 
som inte är forskning och det som 
det inte finns vetenskaplig erfarenhet 
från. Det kan röra sig om stamcells-
terapier, genterapier eller ny kirurgi, 
säger Ingemar Engström.

Kjell Asplund, ordförande i SMER 
som av Karolinska universitetssjuk-
huset utsetts till extern granskare i 
den så kallade Macchiarini-affären, 
instämmer i att gränsen mellan kli-
nisk forskning och experimentell 
vård är svårdefinierad.

– Min enkla utgångspunkt har va-
rit att det finns klinisk forskning som 
är väl definierad i etikprövningslagen 
och sedan finns det rutinsjukvård 
som ska bygga på beprövad erfaren-
het. Däremellan finns användning av 
nya obeprövade metoder. Om vi över 
huvud taget ska använda oss av dessa, 
krävs ett eget etiskt regelverk.

Etikprövningslagen har den svag-
heten att kompetensen att bedöma 
forskningsetiska frågor saknas hos 
IVO och datainspektionen, de in-
stanser som i dag ska utövar det mes-
ta av tillsynen av lagen, menar Kjell 
Asplund.

– Lagen har uppenbara brister. 
Det vore naturligt om den Centrala 

etikprövningsnämnden skulle stå för 
huvudparten av tillsynen. Detta be-
höver man se över. 

Finns det i dag områden i hälso- 
och sjukvården som skulle kallas 
obeprövade metoder?

– Djup hjärnstimulering har haft 
fantastiska effekter hos enstaka pa-
tienter med svåra rörelseproblem, 
men det finns också tankar på att 
använda detta mot fetma eller vid 
depressioner, inte som reguljär forsk-
ning utan för att pröva sig fram. Det 
måste göras under ett strukturerat, 
etiskt regelverk och följas upp noga, 
säger Kjell Asplund.

– Faciliterad kommunikation är 
ett tydligt exempel på den här gräns-
zonen och där man dessutom experi-
menterar på barn.

Ingemar Engström lyfter fram två 
krav för att man ska få använda 
medi cinsk innovation, eller vad man 
även kallar obeprövade metoder.

– För det första ska metoden vara 
teoretiskt tänkbar. Det ska alltså fin-
nas skäl till att pröva metoden. Och 
sedan ska det ha prövats på djur innan 
man använder det på människa. 

– I sjukvården pågår sådant som 
inte blivit forskning och som man 
vill pröva på en enskild patient där 

INGEMAR 
ENGSTRÖM
"Vår utgångs-
punkt är etiken; 
att patienter och 
anhöriga ska  
vara trygga med 
det som sker i 
sjukvården. Det 
är också viktigt 
att vi inte  
hämmar innova-
tionskraften i 
sjukvården." 

D
För säkrare medicinsk innovation
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Kungliga Vetenskapsakademien och Svenska Läkaresällskapet har 
tillsatt en utredning för att klargöra regler och ta fram riktlinjer för fors-
kare och läkare som arbetar i gränslandet mellan klinisk forskning och 
avancerad sjukvård. Utredningen leds av professor Olle Lindvall, Lunds 
universitet. 

– Nyckelfrågan är hur lagar och etiska regler ska tillämpas i forsk-

ningens och sjukvårdens praktik, säger Göran K Hansson, Vetenskaps-
akademiens ständige sekreterare. 

Behovet av riktlinjer är stort och det är tänkt att utredningen ska 
kunna presentera sina förslag så fort som möjligt.

– Innehållet är viktigare än hur lång tid det tar, men vi siktar på att ha 
en rapport färdig före sommaren, säger Olle Lindvall.

Man belyser juridiska och etiska krav, ansvaret forskare och läkare 
har samt hur patienterna ska ges bästa möjliga information och skydd. 

alternativet kanske är döden. Då be-
hövs riktlinjer som gör att man inte 
utnyttjar människors svåra belägen-
het och som säkrar att det sker på 
ett etiskt godtagbart sätt. Samtidigt 
får vi inte hamna i en situation där 
allt måste regleras, det skulle hämma 
sjukvårdens innovationskraft, säger 
Ingemar Engström. 

Kliniska prövningar är mer reglerat.
– Då handlar det mestadels om 

läkemedel där EU reglerat under 
vilka omständigheter – så kallat 
compassionate use – man kan få an-
vända nya läkemedel. Man söker då 
tillstånd hos Läkemedelsverket, som 
brukar vara snabba att meddela be-
slut, säger Kjell Asplund.

Världsläkarförbundet har tagit 
fram etiska principer som handlar 
om medicinsk forskning på män-

niskor. I paragraf 37 nämns bland 
annat att läkare i samråd med ex-
pertis och efter informerat samtycke 
från patienten får använda obeprö-
vad behandling där det inte finns 
andra kända behandlingar, om det 
inger hopp om att rädda liv, återställa 
hälsa eller lindra lidande.

– Det är en enormt vid defini-
tion som inte hjälper oss, konstaterar 
Ingemar Engström.

– Som läkare och forskare har vi 
ett etiskt och vetenskapligt ansvar 
att se till att det här blir bra. Vi kan 
inte förlita oss på en ny lag. Detta ska 
regleras professionellt, med de etiska 
kraven hållna högt. 

– De här problemen finns överallt. 
När det gäller exempelvis stamceller 
har International Society for Clinical 
Research tagit fram anvisningar för 
när det finns anledning att använda 

KJELL  
ASPLUND
”Det finns klinisk 
forskning som 
är väl definierad 
i etikprövningsla-
gen och sedan 
finns rutinsjuk-
vård som bygger 
på beprövad 
erfarenhet. Obe-
prövade metoder 
kräver eget 
etiskt regelverk.”

stamceller utanför klinisk forskning. 
De har ett detaljerat regelverk just för 
att problemen finns i alla länder, sä-
ger Kjell Asplund. 

Kjell Asplund ger ett råd till forskare 
och läkare:

– Rör det sig om mer än en en-
staka patient är det i regel ett forsk-
ningsprojekt. Innan du första gången 
prövar en helt ny obeprövad metod, 
fundera över om det inte ska göras 
som ett forskningsprojekt. Sök då 
forskningsetiskt tillstånd. 

– Om det av någon anledning 
inte ska vara ett forskningsprojekt, 
se då till att få en utomstående etisk 
bedömning och ta in skriftligt infor-
merat samtycke från patienten där 
riskerna och det aktuella kunskaps-
läget tydligt framgår.  ■

För säkrare medicinsk innovation

Stamcellsområdet har 
tagit fram väl utvecklade 
internationella regelverk 
med guidelines för vad 

som krävs för att man ska 
få använda stamceller på 

människor.

SLS och KVA utreder riktlinjer
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är Lennart Minthon 
blev chef vid Min-
neskliniken i Mal-
mö hade kliniken 

199 slutenvårdsplatser. 
– Då tänkte jag: vad håller vi på 

med? Det måste gå att lösa proble-
men innan det går så här långt, säger 
Lennart Minthon.

Det som startade för drygt 20 år 
sedan håller i dag på att utvecklas 
till Europas största Minnesklinik. 
Här finns forskning, mottagning 
och om ett tag även en avdelning dit 
människor kan komma för att göra 
en hälsoriskprofil: MinneHälsan.

Hur gammal är du? undrar Len-
nart. När han får reda på att jag fyllt 
42 konstaterar han att jag borde göra 
en riskprofil:

– Vid 87 års ålder är det lite för 
sent. Ät sundare och rör på dig. Håll 
koll på blodtrycket och kolesterolet. 

N Kan vi få människor att sköta detta, 
kommer vi att åstadkomma under-
verk, säger han.

I ett av rummen vi passerar pågår en 
utbildning för vårdpersonal från hela 
Sverige. All kunskap man genererat om 
demens finns samlat i Kunskapscen-
trum för demenssjukdomar. Specia-
listenheter, primärvårdsmottagningar 
och kommuner kommer hit för att lära. 

Lite längre ned i korridoren genom-
förs läkemedelsprövningar. Hittills 
har man gjort 100 stycken. Forsk-
ning och vetenskapligt tillvägagångs-
sätt sitter i väggarna.

– När jag började forska hade de 
första medicinerna precis kommit. 
De skulle tas fyra gånger om dagen – 
du kan ju tänka dig hur det fungerar 
för en människa som har problem 
med minnet. 

Enligt Minthon krävs det inte kom-

plicerade saker för att förbättra vår-
den för patienter med demens. 

 – Jag fick idén under en rond på 
slutenvården för länge sedan. Vi hade 
genomfört en insats för en av patien-
terna, och jag frågade hur det hade 
fungerat. Någon menade att patien-
ten blivit sämre, någon att det blivit 
bättre. Hur kan det vara möjligt?

Lennart Minthon vill ha fakta, inte 
tyckande. Han utbildade de anställ-
da i NPI-skalan, som används för 
att mäta beteendesymtom vid olika 
demenssjukdomar. Såväl patienten 
som kontaktpersonen intervjuas av 
sjukvårdspersonal. På så vis får man 
fram en profil på patienten och kan 
sedan välja insatser. Resultatet beskri-
ver Lennart Minthon som makalöst.

– Genom att genomföra en NPI-
bedömning av patienten får man au-
tomatiskt fram en profil. Vi tittar på 
saker som mat, dryck, urin, avföring, 
smärta, blodtryck, intressen. Patien-
ten får olika höga poäng beroende på 
vilka problem de har. Sedan arbetar 
teamet tillsammans fram hur just den 
patienten ska få hjälp, och det förs in 
i vårdplanen. Först omvårdnadsåt-
gärder och sist medicinering. Efter 
ett par veckor görs en ny utvärdering. 

Det blev starten på det BPSD-

MEDLEMSPORTRÄTT
LENNART MINTHON

”Vi läkare måste medverka till att de problem och utmaningar som finns inom hälso- och sjuk-
vården får bra och evidensbaserade lösningar. Då krävs långsiktighet. Sedan tycker jag att det är 
extra viktigt att arbeta för läkarnas vidareutbildning. Vi har ofta tappat det nationella perspektivet 
och ersatt det med utbildning på klinikerna. Det är inte alltid helt lyckat.”

Därför är jag med i SLS 
Lennart Minthon om medlemskapet

Familj: Gift,  
5 barn och 
barnbarn samt 
hunden Ozzy.
Läser: Litteratur 
inom mitt om-
råde och gärna 
självbiografier av 
framgångsrika 
personer.
Ser: Möjligheter 
och inte pro-
blem.

LENNART 
MINTHON

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus

Lennart Minthon, forskare och tidigare klinikchef vid 
Minneskliniken i Malmö, har lång erfarenhet av demensvård. 

Han poängterar vikten av att inte enbart medicinera.

Minnes
mästaren

”Jag hörde hur  
dåligt folk från 

andra länder  
som drabbades  

av demens  
behandlades i 

Sverige. Och vi  
som vurmar  

för jämlikhet.”
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register (svenskt register för Beteen-
demässiga och Psykiska Symtom vid 
Demens) som Lennart Minthon senare 
kom att vinna Årets Guldskalpell för, 
en utmärkelse från Dagens Medicin. 
Kunskapen från registret har spridits 
och har lett till att 40 000 människor 
kunnat få optimal personcentrerad de-
mensvård.

Över 6 000 boenden är knutna till 
registret, som i dag finns hos 287 
kommuner.

Lennart Minthon menar att det 
handlar om att inte enbart lita på 
läkemedel. Han visar staplarna från 
en äldre dam på ett boende i Mel-
lansverige som fick höga poäng på 
många områden när det gjordes en 
NPI-utredning. 

– Hon hade det väldigt besvärligt 
och behövde extravak, och man för-

sökte med olika insatser. Men när de 
talade med hennes man fick de reda 
på att hon alltid tyckt om att vara i 
köket och att röra på sig. 

Man beslutade att maken tre gånger 
i veckan skulle ta med henne på pro-
menader, och sedan fick hon hjälpa till 
i köket på boendet. Resultatet? Alla 
staplar utom en försvann.

– Hon led av depression, fick anti-
depressiv behandling. Alla NPI sjönk 
till noll. Och det här ser vi hela tiden. 
Medicinerna, fallen, hot och våld – 
allt det sjunker. 

Egentligen hade Lennart Minthon 
tänkt bli kirurg, men fick upp ögo-
nen för hur man kunde koppla 
hjärnan och dess kemi till olika be-
teenden. Han blev tidigt klinikchef 
och är i dag professor i Malmö, och 
beslöt sig för att driva en forsknings- 

och utvecklingsklinik med patien-
ternas bästa för handen. Sedan dess 
har han inte gett sig, om han tror att 
något är rätt ur patient- eller anhö-
rigperspektiv. 

– För en tid sedan kom det två 
sjuksköterskor och berättade hur då-
ligt folk från andra länder som drab-
bats av demens behandlas. Nu sam-
arbetar vi med kollegor i Danmark 
för att ta fram nya skattningsskalor. 
Vi som vurmar för jämlik vård i Sve-
rige, här finns verkligen en möjlighet 
att utjämna klyftor. Det blev starten 
för Migrationsskolan.

Lennart Minthon menar att vården 
behöver tänka demens oftare. Han 
hör patienterna berätta hur de sökt 
hjälp på vårdcentralerna, men får 
besked att det inte är några fel med 
dem. 

– Men när minnet väl börjar svik-
ta har sjukdomen pågått i upp till 20 
år. Om en patient kommer till vår-
den och klagar på problem med min-
net eller med glömska, ska det tas på 
allvar. Då är hjärnans reservkapacitet 
redan uppäten.  

För att stärka kompetensen om 
demens i primärvården har Lennart 
Minthon infört minnesmottagningar 
på vårdcentralerna. Men för bästa 
vård krävs också att kommunerna 
och vården samarbetar. Inte sällan 
upptäcker kommunens hemtjänst 
om en äldre inte längre klarar av att 
komma ihåg mediciner, eller hur man 
kokar kaffe.

Nu har kliniken fått i uppdrag av 
regeringen att genomföra liknande 
arbete för patienter med Downs syn-
drom och autism inom LSS. Och 
som om inte det räckte som utma-
ning, vill Lennart Minthon hjälpa 
andra länder att genomföra samma resa 
som demensvården i Sverige gjort.

– I Kina finns 400 miljoner pen-
sionärer. Och merparten har ett enda 
barn som ska ta hand om sina föräld-
rar när dessa blir gamla. 

Nej, det låter inte som att Minthon 
är på väg att pensionera sig.

– 2023. Då får de slänga ut mig, 
säger han.  ■

FAKTA

Det sägs att Lennart Minthon har varit med och revolutionerat demensvården, något 
som gjort att han tilldelats priser och utmärkelser.

BPSD, Beteen-
demässiga och 
Psykiska Sym-
tom vid Demens, 
drabbar någon 
gång 90 procent 
av dem som 
har en demens-
sjukdom. 2010 
startade Len-
nart Minthon ett 
register för att 
samla informa-
tion om hur olika 
vårdåtgärder 
kunde lindra 
BPSD. Läs mer 
på www.bpsd.se

BPSD-
REGISTRET

”Jag hörde hur  
dåligt folk från 

andra länder  
som drabbades  

av demens  
behandlades i 

Sverige. Och vi  
som vurmar  

för jämlikhet.”
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Socialdepartementets utredning  
Organdonation – en livsviktig  
verksamhet innehåller såväl förslag  
om att tidigarelägga samtyckesutredning  
för organdonation som förslag på införande  
av ett nytt tillstånd hos patienten då vidare 
vård är ”meningslös”. 

”Vi är positiva  
till den läges
beskrivning som 
utredningen gör, 
men tveksamma till 
en del av förslagen, 
sett ur ett etiskt  
perspektiv.”
Ingemar Engström,  
ordförande SLS delegation  
för medicinsk etik
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Text Tove Smeds Illustration David Marklund

SLS arbete som remissinstans är ett viktigt sätt att påverka hälso-  
och sjukvårdens framtid. Nyligen lämnade Läkaresällskapet ett remissvar 
på Socialdepartementets utredning om frågor på donationsområdet.

mkring 700 personer 
i Sverige står uppsat-
ta på väntelista för 
en transplantation. 

Men det finns allt 
för få donerade organ 

för att räcka till åt dem som behöver. 
Socialdepartementets utredning Or-
gandonation – en livsviktig verksamhet 
har lämnat förslag till förändringar 
som ska genomföras i syfte att öka 
tillgången på organ för transplanta-
tion.

– SLS etikdelegation har under 
lång tid arbetat för att en donations-
utredning skulle ske. Vi är positiva till 
den lägesbeskrivning som utredningen 
gör, men är däremot tveksamma till 
en del av förslagen, sett ur ett etiskt 
perspektiv. Det gäller särskilt frågan 
om syftet med vården, där det inte får 
råda någon tveksamhet om en patient 
vårdas för sin egen skull eller i syfte 
att möjliggöra donation. Båda syftena 
är etiskt acceptabla, men utredning-
ens förslag innebär en risk att oklar-
het uppstår på detta område, säger 
Ingemar Engström, ordförande i SLS 
delegation för medicinsk etik.

Tiit Mathiesen, neurokirurg vid Ka-
rolinska Universitetssjukhuset och 
medlem i Läkaresällskapets delega-
tion för medicinsk etik, möter i sitt 

arbete patienter som kan komma att 
bli aktuella som donatorer. 

– När patienten konstaterats vara 
hjärndöd kan vi påbörja transplan-
tationsförfarandet. Först då tar man 
reda på om patienten finns i dona-
tionsregistret eller så diskuterar man 
patientens vilja med anhöriga, berät-
tar Tiit Mathiesen, som i sitt arbete 
som hjärnkirurg har erfarenhet av 
sådana samtal och utredningar.

Han är tveksam till utredningens 
slutsatser om varför det saknas organ. 

– Utredningen har ett vällovligt 
syfte. Det behövs organdonationer för 
att vi ska kunna transplantera dem 
som behöver, säger Tiit Mathiesen. 

– Men det verkar finnas en stor 
tro på att organ inte blir tillgäng-
liga trots att de borde vara det. Jag 
kan inte påminna mig något fall där 
jag varit inblandad, där en hjärndöd 
patient som skulle ha kunnat donera 
inte gjort det. Det är möjligt att det 
främst sker på sjukhus där man inte 
är van att ställa diagnos, visst. Å 
andra sidan, frågan är om donation 
ska genomföras på mindre sjukhus 
där man inte har vana och kunskap 
om donationsförfarandet och saknar 
erfarenhet av att ställa diagnosen 
hjärndöd.  

Tiit Mathiesen menar att bristen 

på intensivvårdsplatser är en större 
orsak till att man missar möjliga do-
natorer.  

– Under ett antal år har vi höjt 
ribban för att intensivvårda patien-
ter samtidigt som vi avslutar inten-
sivvårdsbehandlingar tidigare då vi 
har brist på sådana platser. Det har 
medfört att patienterna inte dör i re-
spirator. 

Utredningen föreslår en föränd-
ring som ska göra det möjligt med ti-
digare samtyckesutredning. Två krav 
ska uppfyllas. Dels ska vidare vård 
vara ”meningslös”, dels ska läkare ha 
gjort ställningstagandet att inte in-
leda eller fortsätta livsuppehållande 
behandling. 

– Det kanske låter bra. Men att 
fortsatt behandling av patienten är 
meningslös – vad är det för tillstånd 
och hur definieras det? Det blir en 
väldigt subjektiv bedömning, menar 
Tiit Mathiesen. 

SLS betonar också i sitt remissvar 
att begreppet ”meningslös vård” inte 
preciseras på ett tillräckligt rätts-
säkert sätt. ”Att inleda respiratorbe-
handling för organdonationsända-
mål utan att först ha försökt rädda 
en patient är inte rimligt. Prognosen 
kan inte säkert bedömas i ett tidigt 
skede och prognosbedömningen bör 

O

Bristen på organ

TIIT  
MATHIESEN
”Inställningen 
till när och hur 
man ska påbörja 
intensivvårdsbe-
handling på svårt 
hjärnskadade 
patienter ändras 
samtidigt som 
vi internationellt 
sett har få inten-
sivvårdsplatser. 
Gradvis har rib-
ban höjts för att 
komma in på en 
intensivvårds-
avdelning och 
gradvis har den 
sänkts för när 
man avslutar en 
behandling.” 
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inte kopplas till organanvändning.” 
– På kliniken där jag arbetar har vi 

haft flera patienter som kommit in på 
natten och där man då sagt att det är 
hopplöst, här kan inga åtgärder göra 
skillnad. Men dagen efter har mer 
erfaren personal valt att operera och 
patienten går hem efter några da-
gar och mår bra. Antag då att man 
i enlighet vad den här utredningen 
föreslår, hade påbörjat ett donations-
förfarande. Det måste vara en solklar 
rågång här, vårt uppdrag är i första 
hand att behandla patienten, säger 
Tiit Mathiesen.

I dag genomförs allt oftare ag-
gressiv kirurgisk behandling av svår 
hjärninfarkt där man tar bort en stor 
del av skallbenet för att hjärnan ska 
kunna svullna och sedan krympa 
ihop, vilket lett till ökad överlevnad. 

– De här patienterna hade man 
tidigare sett som starka kandidater 
för donation. Antag att utredningens 
förslag genomförts för ett antal år  
sedan, då hade det inte ens funnits 
incitament att försöka ta fram en 
sådan metod för att behandla och 
rädda liv. 

Kristina Söderlind Rutberg, tidigare 
överläkare och ansvarig samord-
nare för donationsverksamheten vid 
landstinget i Östergötland, är även 

hon mycket tveksam till förslaget om 
tidigare samtyckesutredning.

– Vi är nu 1,5 miljoner människor 
som anmält oss till donationsregist-
ret, men vi har inte registrerat oss på 
de premisser som blir konsekvensen 
av utredningens förslag. Antag att 
man ändrar och tillåter att registret 
öppnas medan jag är döende och 
inte död, då används inte registret 
som det var sagt när jag eller andra 
anmälde sig till det. Detta är en till-
litsfråga som man behöver fundera 
väldigt noga på. 

I Sverige är vi över lag mycket posi-
tiva till donation. Hela 80–85 pro-
cent av befolkningen kan tänka sig 
att donera. 

– Samtidigt skriver utredningen 
att Socialstyrelsen ska ha en opini-
onsbildande roll, ha hand om nyheter 
som ska skrämma eller oroa. Men om 
alla ändå vill donera, varför ska man 
lägga så stor vikt vid opinionsbild-
ning? Och är det verkligen en myn-
dighets roll att opinionsbilda? undrar 
Kristina Söderlind Rutberg.

Utredningen talar även om rättig-
heten att donera.

– Alla kan inte av medicinska skäl 
bli organdonatorer, även om man så 
önskar. Det är generöst och en värde-
full attityd att vilja donera, men ald-

KRISTINA 
SÖDERLIND 
RUTBERG
”Detta är en till-
litsfråga som 
man behöver 
fundera väldigt 
noga på. Antag 
att man tillåter 
att registret öpp-
nas medan jag är 
döende och inte 
död, för att se 
vad jag anmält, 
då används inte 
registret som 
det var sagt när 
jag anmälde mig 
till det.”

”Rätten att få ett tillgängligt 
organ kanske är kopplat till  

en plikt att donera.”
Tiit Mathiesen, neurokirurg vid 

Karolinska Universitetssjukhuset.

– Donationsregistret förs av Socialstyrelsen och omfattas 
inte av någon särskild registerlag. Sett utifrån ett integri-
tetsperspektiv är detta en brist. Det bör tydligt framgå av 
lagtext exempelvis vilka uppgifter om en enskild person som 
får registreras, vem som får ha direkt åtkomst till registret 
och när sådan direktåtkomst får användas så att den en-
skilde personen ska kunna förutse exempelvis hur dennes 
uppgifter kan komma att användas i framtiden och av vem. 

– Donationsutredningen vill få en tydlig reglering av för-
utsättningarna att få ta del av donationsregistret även innan 
döden inträffar. Det föreslås att dessa förutsättningar ska 
regleras i en förordning beslutad av regeringen. För en 
ändring i en förordning krävs endast ett beslut från rege-
ringen, medan en ändring i lag vanligen tar betydligt längre 
tid att få igenom. En framtida ändring i förordningen kan 
alltså ske förhållandevis snabbt och enkelt. Tillgången till 
donationsregistret är en så pass viktig tillitsfråga att det 
kan ifrågasättas att den är reglerad på så låg nivå som i 
en av regeringens förordningar. 

Ulrika Sandén, jur. dr i medicinsk rätt, reder ut 
begreppen kring donationsregistret.

Ulrika Sandén,  
universitetslektor i 
rättsvetenskap och  
jur. dr i medicinsk rätt.

KVALITET I FOKUS

ATT ÖPPNA DONATIONSREGISTRET INNAN DÖDEN
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rig en rättighet, konstaterar Kristina 
Söderlind Rutberg.

Tiit Mathiesen menar att argumenta-
tion för donation som en autonomi-
fråga inte riktigt håller.

– Man kan inte se det som en rät-
tighet att få donera. Jag ser detta mer 
som en kontraktssituation. När man 
föds vet man inte om man senare kan 
behöva få hjälp genom en transplan-
tation eller om man kommer att bli 
en möjlig donator. Rätten att få ett 
tillgängligt organ kanske är kopplat 
till en plikt att donera.

 I SLS remissvar till utredningen 
konstateras att en avgörande faktor 
för att förbättra donationsverksam-
heten i Sverige är en förbättrad or-
ganisation och en tydligare lagstift-
ning.

– Från SLS etikdelegations sida 
hoppas vi först och främst att re-
geringen tar till sig våra andra re-
missvar och bereder utredningens 
förslag nogsamt med en tydlig etisk 
kompass. Vi hoppas att regeringen 
är beredd att se över lagen om trans-
plantation, men i så fall också satsar 
parallellt på intensivvården i Sverige, 
vilket är en förutsättning för att syf-
tet med utredningen ska möjliggöras. 

Läs SLS hela remissvar på www.sls.se
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mest spännande kurserna jag någon-
sin läst. Efter det var jag säker på att 
jag skulle ut i världen och arbeta mer 
med hälsofrämjande arbete. 

Har du någon kompletterande 
utbildning? 

– Jag har tagit en Master i General 
Management vid Handels i Stock-
holm. Jag var nyfiken på att lära mig 
grunderna i business och hur man 
leder i en organisation. Jag tyckte 
att gott ledarskap ibland saknades 
inom den svenska sjukvården och jag 
kände att jag ville ha mer förståelse 
av hur samhället drivs. 

Hur viktigt är kontaktnätverk för 
att kunna få den tjänst du har nu?

– Man träffar mycket nytt folk när 
man ger sig in i ett nytt fält och det 
kan alltid öppna dörrar. Odla gärna 

tiden jag har varit med UNICEF 
HQ, har jag arbetat med de nya glo-
bala Hållbarhetsmålen för hälsa, ett 
post-Ebola projekt på Resilience och 
varit inkopplad i att stödja HQ:s svar 
runt den uppblossande Zikavirus-
epidemin.

Hur länge har du vetat att du vill 
arbeta internationellt?

– Jag kom fram till att jag ville 
arbeta internationellt tidigt. Första 
gången jag åkte ut via läkarstudierna 
var mellan första och andra termi-
nen, då jag tillbringade det mesta av 
sommaren assisterandes öppen hjärt-
kirurgi i en mindre universitetsstad i 
Brasilien. Under termin tre gick jag 
Global Hälsokursen på KI, som då 
leddes av Hans Rosling. Vi åkte med 
kursen till Kuba och det var en av de 

n viktig uppgift i Jonas 
Karlströms arbete är 
att se till att dessa mål 
blir så användbara som 
möjligt för världens 

barn och mammor.
Vad är det roligaste med ditt 

arbete?
– Att vi arbetar med högaktuella 

frågor med global påverkan. Under 

UNGA LÄKARE
SLS KANDIDAT- OCH UNDERLÄKARFÖRENING

E

Vardag för läkaren Jonas Karlström, som arbetar inte långt från FN-skrapan, på UNICEFs huvudkontor.

Internationellt uppdrag
Jonas Karlström är Health Officer 

på UNICEFs Hälsosektion och  
arbetar med frågor som rör de nya 

hållbara utvecklingsmålen de kom-
mande 15 åren, som kommer att 
styra världens plan för utveckling. 

Text Sara El Gharbi Foto Colourbox



Internationella utbyten på kliniska terminer är omåttligt populära. 
Inte konstigt; en chans att se nya vårdmiljöer, träffa annat patient-
klientel, lära sig annan patologi, och förstås – inte att försumma – 
det underbart utvecklande i att resa och uppleva ny kultur!

Att man kommer ställas inför etiska dilemman på plats som 
man kanske aldrig föreställt sig, är förstås ett välkänt problem. 
Men hur moraliskt försvarbart är själva utbytet i sig? Ledsamt 
nog är ibland resultatet, vid krass granskning, att ytterligare 
resurser dräneras från ett redan resurssvagt värdland. Så hur ska 
man självkritiskt granska sitt utbyte inför avfärd? Här är några 
tips för att försäkra sig om att ens personliga utveckling inte blir 
på bekostnad av den redan svage. 

1.  Utbytet är reciprokt. Ett tvåvägsutbyte indikerar  
oftast en jämnare balans mellan länderna.

2.  Värdlandet blir adekvat kompenserat. Monetär kompensa-
tion används ofta, men är ensamt ofta otillräckligt eftersom 
pengar ofta försvinner i byråkrati. Åker en legitimerad kollega 
med och arbetar? Bidras det med händer, forskning, utbild-
ning eller utrustning? 

3.  Det finns bra studentförberedelser. Undervisning i global 
hälsa, medicinsk turism, lokal kultur och språk för dig som 
student inför avresa? Nyckelkunskaper för ett schysst utbyte!

4.  Utbytet har pågått i flera år. Ett långt stående program har 
större sannolikhet för schyssta villkor, kompensationssätt 
och kulturell förståelse för värdlandet. 

5.  Ta moraliskt ansvar för ditt utbyte. Saknas något av 
ovanstående på ett etablerat utbyte på din ort? Sätt 
press på organisatörerna! 

P.S. Börja på hemmaplan! Var självkritisk.  
Om din stora motivation till utbyte är att  
bistå marginaliserade, tänk på att globalt inte 
nödvändigtvis måste innebära internationellt. 
Du kan göra stor skillnad på härbärget eller  
flyktingförläggningen i grannkommunen! 

Globala utbyten 
– en moralisk utmaning
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JONAS 
KARLSTRÖM
”Det är svårt att 
överskatta nyt-
tan av ett gott 
kontaktnät. Det 
kan vara något 
att ta med i 
övervägandet 
om man funderar 
på att komplet-
tera med ytterli-
gare en examen.”

VETENSKAPLIG ARTIKEL 15 000 KRONOR Delas ut till bästa vetenskapliga artikel publicerad  
16 juni 2015 - 15 juni 2016.

PROJEKTARBETE 10 000 KRONOR Delas ut till bästa projektarbete som godkänts  
16 juni 2015 – 15 juni 2016. 

ANSÖKNINGSPERIOD 15 maj- 15 juni 2016. Ansök på www.sls.se.     

                          

                                                                                                                                       

KANDIDAT/UNDERLÄKARFÖRENINGEN

SÖK ASKLEPIOSPRISET 2016!

Kan endast  
sökas av  

medlemmar i
Kandidat- och  

underläkarföreningen. 

ditt kontaktnät, men kom ihåg att re-
geln för att kunna använda det är att 
du är nyttig för andra. 

Han har hunnit med många saker 
sedan läkarexamen: arbetat inom 
primärvården i Stockholm, inom 
internmedicin i Norrland, varit dyk-
läkare för försvaret, management-
konsult i hälsosektorn, jeepläkare i 
Kenya, WHO i Genève och ST-läka-
re vid Astrid Lindgrens Barnsjukhus.

– Jag har haft nytta av läkarutbild-
ningen hela vägen.

Vilka personliga egenskaper  
är bra att ha om man arbetar på  
exempelvis FN?

– Man ska helst vara duktig på att 
kommunicera och samarbeta med 
människor med olika personlighe-
ter och bakgrunder. Man behöver 
vara flexibel och kunna anpassa sig 
till snabbt förändrade omständig-
heter. Det är mycket användbart att 
kunna planera för längre projekt och 
insatser. En god förmåga till struktu-
rerad problemlösning och kapacitet 
att skaffa sig ett bra underlag för att 
analysera frågeställningar, är värde-
fulla tillgångar.

Vad är din dröm framöver?
– Att fortsätta bidra till en bättre 

och hållbar värld för barn, och fram-
för allt för de mest utsatta barnen. 
Då tänker jag till exempel på fattiga 
barn som bor i slummen eller barn 
som bor långt ut i fattig landsbygd 
med dålig tillgång till sjukvård, osä-
ker matförsörjning och som kanske 
inte får lov att gå i skolan.  ■

Mia Engström, Ordförande 
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”Stefan är en person med stark inte-
gritet. Han leder med en tydlig riktning 
och har en lugn och pedagogisk ledar-
stil. Han är framåtriktat analytisk och 
en mycket god lyssnare. Han är struk-
turerad, pålitlig och får saker gjorda 
istället för att bara prata. Han har alltid 
varit en förebild för mig. Valet av Stefan 
som ny ordförande i SLS är mycket bra 
och jag önskar honom varmt lycka till !”
– Annika Bergquist, Verksamhets-
chef, professor, Gastrocentrum  
Karolinska Universitetssjukhuset

“Professor Lindgren has devoted his 
career to improvements in healthcare 
education on both national and inter-
national levels. He has supported the 
development of international education 
standards that will most certainly im-
prove the education of healthcare provi-
ders worldwide and ultimately raise the 
quality of health care for patients across 
the globe. It has been a privilege to 
work with Dr. Lindgren over the past 25 
years. He will bring visionary leadership 
to this great organization.” 
– Elizabeth G. Armstrong, Clinical 
Professor in Pediatrics, Harvard 
Medical School and Director of  
the Harvard Macy Institute

“I have had the pleasure of working 
closely with Stefan Lindgren from 2009, 
when he became President of the World 
Federation for Medical Education.  His 
scholarly and analytical approach to the 
work of WFME is ideal for the organisa-
tion – what is WFME for, how should it 
set about meeting its mission, and how 
can it be made strong for the future? 
Colleagues within Sweden may not fully 
appreciate the strengths that Scandi-
navia brings to global organisations: 
if the leader is from one of those few 
countries that is fully trusted worldwide, 
then trust and respect are reflected on 
the organisation – and this is certainly 
how WFME was seen in Stefan’s time.”
– David Gordon, Professor,  
President, the World Federation  
for Medical Education

Sagt om ... 
Stefan Lindgren

venska Läkaresällskapet 
valde vid fullmäktige 
Stefan Lindgren som ny 
ordförande.

– Det är ofrånkom-
ligt att man tänker på det ansvar 
det innebär att representera läkar-
professionen i så många olika frågor 
som Läkaresällskapet är engagerat 
i. Samtidigt är möjligheten att på-
verka utvecklingen av svensk hälso- 
och sjukvård oerhört stimulerande,  
säger Stefan Lindgren när vi träffas 
på hans arbetsrum vid Skånes uni-
versitetssjukhus i Malmö.

När det gäller påverkansprocesser 
är det viktigt att ha med sig ett tids-
perspektiv:

– Det är lätt att allt känns viktigt 
och bråttom, men i ett demokratiskt 
samhälle är genomgripande föränd-
ringar av betydelse resultatet av långa 
processer. Här ska SLS tänka och 
agera långsiktigt. På så vis når vi de 
bästa resultaten.

 
Till vardags är Stefan Lindgren verk-
sam i Malmö/Lund. 

– Mitt arbete är en stor del av mitt 
liv och något jag trivs med. Jag är 
glad och vaknar alltid med lust att 

stiga upp och sätta igång. Det enda 
som irriterar på morgonen är att det 
tar sådan tid att klä på sig. 

Stefan stänger av mobilen när han 
ska träffa patienterna; ”de förtjänar 
min totala uppmärksamhet”.

– Om man arbetar på akuten eller 
har bakjouren behöver man självfal-
let kunna nås omedelbart. Men att 
vara ständigt uppkopplad gör mig 
olycklig, ineffektiv och mentalt trött.

Många talar om utmaningen att få 
den unga generationen att engagera 
sig i altruistiska frågor. Stefan Lind-
gren håller till viss del med, men på-
minner också om att man ända sedan 
Platons tider klagat på att ”den nya 
generationen inte är som vi”.

– En del glömmer bort att man 
själv förändras efterhand som man 
blir äldre, utvecklas och får andra 
perspektiv. Men jag tror det är vik-
tigt att vi lyckas engagera studenter 
och yngre läkare, och inspirera dem 
att reflektera över hälso- och sjukvår-
dens utveckling.

Under Kerstin Nilssons tid som ord-
förande inleddes arbetet med att ta 
fram ett idépolitiskt program. Det 
arbetet kommer Stefan att fortsätta.

– På så vis kan vi vara tydliga med 
vad SLS anser i centrala frågor, vad 
vi arbetar för och hur vi vill påverka. 
När vi agerar på en fråga som är ak-
tuell ska det göras snabbt och kraft-
fullt, men alltid med respekt för den 
vetenskapliga utgångspunkten.

Det finns ett antal frågor som  
Stefan Lindgren lyfter fram som 
extra viktiga för Läkaresällskapet.  
Systemperspektiv på hälso- och sjuk-

Fullmäktige valde i  
slutet av april Stefan 
Lindgren, professor 
och överläkare vid  
Skånes universitets-
sjukhus, till ny  
ordförande för SLS. 

Text Tove Smeds Foto Samuel Unéus
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”Långsiktighet ger resultat”
Intervju med SLS nye ordförande
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vården i samhället är en sådan.
– Vi läkare arbetar i en kunskaps-

organisation där vi ska utföra verk-
samhet enligt dagens riktlinjer, men 
samtidigt reflektera över hur man 
kan förbättra och utveckla. 

– Vad är det viktigast att lägga re-
surserna på? Hur kan vi förbättra pa-
tientflödena och i ökad utsträckning 
skicka frågor mellan de olika delarna 
av verksamheten istället för att remit-
tera patienterna? Det blir lätt ett okri-
tiskt fokus på resursbrist, där man ser 
mer resurser som lösningen på allt. 
Förbättringsarbete förutsätter dock 
ett stödjande och följsamt ersätt-
ningssystem som inte agerar broms-
kloss eller premierar ”fel” aktiviteter. 

 
Stefan Lindgren har ett brett interna-
tionellt perspektiv och är en välkänd 
röst i den internationella debatten 
om läkarnas utbildning och fortbild-
ning. Den svenska hälso- och sjuk-
vården är inte en isolerad ö vare sig 
i samhället eller internationellt sett. 

– Det finns en stor rörlighet över 
alla tänkbara gränser, av individer, 
patienter, studenter och hälso- och 
sjukvårdspersonal. Därför ska vi inte 
bygga system i Sverige som om resten 
av världen inte fanns. 

Stefan lyfter fram Almedalen som 
ett exempel på hur det ibland kan bli 
ett allt för snävt perspektiv när vik-
tiga samhällsfrågor diskuteras.

– Det är i sig en fantastisk ytt-
ring av svensk demokrati med öppna 
diskussioner, men också kolossalt 
svenskt. Svenskar diskuterar med an-
dra svenskar. Var finns den interna-
tionella utblicken?

”Ingen ska behöva riskera 
att träffa en läkare som 

inte är uppdaterad.”

Det yrkeslivslånga lärandet är ett 
annat område som engagerar. I mars 
2015 skrev han i en debattartikel i 
Dagens Samhälle om hur ”läkaryrket 
bygger på förtroende mellan samhäl-
let, patienterna och läkarkåren” och 
att ”ingen ska behöva riskera att 
träffa en läkare som inte är uppda-
terad med de senaste riktlinjerna och 
forskningsrönen inom sitt område.” 

– Det är viktigt att fokusera på 
läkarnas fortbildning då den är mest 
eftersatt. Men alla faserna – grund-
utbildningen, specialistutbildningen 
och fortbildningen samt övergång-
arna mellan dem – är lika viktiga 
och måste hänga samman. Sedan 
ska vi inte glömma att hälften av de 
nya läkarna som kommer in i det 
svenska systemet, har sin utbildning 
från ett annat land. Även i det sam-
manhanget är det således viktigt med 
internationell samordning.

 
En annan fråga som Stefan Lindgren 
vill lyfta är de faktorer som har bety-
delse för att befolkningens hälsoläge 
i stort ska förbättras, även om dessa 
ligger utanför den traditionella medi-
cinen. Det kan handla om vad vi äter, 
hur vi bygger våra städer, kvaliteten på 
vårt dricksvatten eller miljöförorening-
ar. Men självklart också hur hälso- och 
sjukvården bäst ska organiseras.

– Oavsett var i världen man dis-
kuterar organisatoriska frågor blir 
slutsatsen att det inte finns något 
alternativ till en välfungerande förs-
ta linjens sjukvård där merparten 
av patienterna med långvariga sjuk-
domstillstånd har sin kontinuerliga 
läkarkontakt.  ■ 

”Långsiktighet ger resultat”

STEFAN  
LINDGREN
Ålder: 63 år
Familj: Tre vuxna 
barn och Eva.
Intresse: Saker 
som ger kraft 
utan att ställa 
krav. Naturen, 
kultur och att 
följa årstiderna. 
Idrottsevene-
mang (har spelat 
fotboll). Musik.
Stefan om  
bilar: ”Jag 
tycker om bilar 
som exempel på 
modern innovativ 
formgivning och 
design. Jag kör 
Jaguar. De har 
som sin devis att 
man som förare 
alltid ska må 
bättre när man 
går ur bilen än 
när man gick in i 
den. Det känner 
jag att jag gör.”

Intervju med SLS nye ordförande
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Rekommendationer för fysisk aktivitet  
Barn och unga 6–17 år:

•  Daglig fysisk aktivitet, minst 60 minuter/dag (det behöver inte vara i 
följd), måttlig–hög intensitet. 

•  Hög intensitet (andfådd och svettig) minst 3 gånger/vecka.
•  Muskelstärkande/skelettstärkande aktivitet minst 3 gånger/vecka.
Det finns ingen maximal tid angiven för stillasittande i de nya svenska 

rekommendationerna, eftersom det fortfarande saknas 
tillräckliga evidens. Sambanden mellan ohälsa och stilla-
sittande är inte självklara. Det är ett komplext område där 
andra faktorer troligen har betydelse, som till exempel hur 
mycket barnet är fysiskt aktivt den tid det inte sitter still. 

Fysisk aktivitet för unga

öreläsarna Ulrika Berg, 
barnläkare vid Astrid Lind-
grens Barnsjukhus i Solna, 
och Örjan Ekblom, docent 

vid Gymnastik och Idrottshögskolan, 
kunde notera att även om lokalen inte 
var direkt fullsatt så var åhörarna på 
plats desto mer intresserade.

– Det här med fysisk aktivitet hos 
barn och unga är en het fråga, kon-
staterade Ulrika Berg. Vad vet vi i dag 
om hälsoeffekterna, och vad finns det 
för evidens bakom kunskapen?  

Hon och Örjan Ekblom har båda varit 
engagerade i arbetet med att omar-
beta rekommendationerna för fysisk 

Tisdagsmötet på Svenska Läkaresällskapet den 5 april 
ägnades åt att reda ut kunskapsläget när det gäller  
hälsoeffekter av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar. 
Text Karin Rehn Foto Colourbox & iStockphoto

F aktivitet för barn och ungdomar. 
En grannlaga uppgift, där de lusläst 
mängder av material och bollat sina 
tankar med YFA, SLS och barnläkar-
föreningen. I skrivande stund är de 
nya rekommendationerna i princip 
klara för att publiceras på nätet. 

– Vi landade i något som, i ärlig-
heten namn, inte skiljer sig så mycket 
mot övriga internationella riktlinjer. 
Men att arbeta med rekommen-
dationer är en intressant process. Det 
finns hundra sidor av myntet, och i 
mötet med läsaren kan det skapas 
skuldkänslor. Man måste veta vad 
man går ut med, sade Ulrika Berg. 

Överhuvudtaget tog hon och Örjan 

Ekblom avstamp i de ungas verklighet 
när de förde sina resonemang under 
kvällen. Det är viktigt att engagera 
sig och vara nyfiken. Att förstå. Var-
för är ungarna inte aktiva? Beror det 
på äckliga omklädningsrum? Eller 
för att man är rädd att hjärtat ska 
stanna när det slår så fort? 

Sammanfattningsvis medför opti-
mal fysisk aktivitet hos unga en rad 
fysiska och mentala hälsovinster. 
Förstås. Men först och främst gäller det 
att entusiasmera de icke redan frälsta. 

– Det som är lätt för en person 
när det gäller belastning och inten-
sitet kan vara jättejobbigt för någon 
annan. Är du påtagligt inaktiv, ovan 
och tung, kan också lätta övningar 
vara tillräckligt krävande för att 
skapa förändring, sade Örjan 
Ekblom. 

I detta sammanhang 
poängterade Ulrika 
Berg att även träning 

ÖRJAN
EKBLOM
Docent, Med 
dr i fysiologi. 
Gymnastik och 
Idrottshögskolan.

Det krävs ofta någon konditionshöjande aktivitet för att nå en hälsoeffekt, och det gäller att tänka till för att hitta något som de unga verkligen tycker är roligt. 

I HUSET
TISDAGSMÖTE 5 APRIL
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Upp och hoppa – det gör skillnad

Korta avbrott för fysisk aktivitet under stillasittande är bra för 
den metabola funktionen. Det visar en studie på 28 normalviktiga barn 
(7–11 år). Då de, istället för att sitta stilla tre timmar i sträck, gick tre 
minuter på löpband varje halvtimme uppnåddes 32 % lägre insulin AUC, 
17 % lägre C-peptid AUC och 7 % lägre glukos AUC. Koncentrationen av 
insulin och fria fettsyror var också signifikant lägre. 

Ref: Belcher BR, et al. J Clin Endocrinol Metab. Epub 27 aug 2015. doi: 10.1210/jc.2015-2803

som inte ger utslag på vågen medför 
positiva hälsoeffekter: 

– Om barn med övervikt kör 
igång med en träning som regelbun-
det gör dem flåsiga och svettiga, blir 
blodfetter och insulinkänslighet med 
stor sannolikhet förbättrade även om 
inte vikten går ner. Det är viktig 
kunskap att förmedla, inte minst till 
föräldrarna. 

Just övervikt är en av tre diagnoser 
som varit särskilt i fokus när det gäller 
de delar av FYSS som Ulrika Berg och 
Örjan Ekblom också har reviderat. De 
två övriga är astma och depression. 

– Det är diagnoser som både är 
väl beforskade och vanliga hos våra 
unga. Det finns många intressanta 
data som visar positiva effekter när 
det gäller mental hälsa. Och när en 
ung person inte kan vara med på 
idrotten på grund av sin astma, är 
det viktigt att fråga sig varför. Till 
exempel om astman i själva verket är 
underbehandlad. 

Under kvällen fastslogs även den fy-
siska aktivitetens positiva inverkan 
på skelett, endotelfunktion och kog-
nition. Örjan Ekblom önskade sig 
ett samhälle som bättre främjade ett 
naturligt sätt att röra sig.  

– Grundförutsättningarna måste 
finnas. Men det finns hopp. Vi har nu-
mera en minister med gemensamt an-
svar för folkhälsa, sjukvård och idrott. 
Han kommer liksom inte undan.  ■

ULRIKA 
BERG
Med dr  
Astrid Lindgrens 
Barnsjukhus.
”Du ska ju inte 
behöva få en 
hjärt-kärlsjukdom 
bara för att du 
råkar ha en diag-
nos. Därför har 
vi tagit med en 
passus om barn 
och unga med 
funktionsnedsätt-
ning eller sjuk-
domstillstånd. 
Dessa barn blir 
ofta inaktiva, 
men genom 
individuellt an-
passade råd vill 
vi att de så långt 
det är möjligt 
också ska kunna 
följa rekommen-
dationerna.”

”Jag vet inte vilken den bästa 
aktiviteten är. Men den sämsta 
är den som bara utövas en kort 
tid och sedan ger en besk 
bismak resten av livet.”  
Örjan Ekblom, Med dr i fysiologi

MIC* Introducer Kit
Ett alternativ för dig och patienten vid 
anläggande av gastrostomikanal

Med MIC Introducer Kit anlägger du en ballongfi xerad 
gastrostomi, en MIC-KEY* direkt, därmed kan alla 
följande byten skötas i hemmet.

MIC Introducer Kit har många fördelar 
som vi gärna berättar mer om.

Du når oss på telefon 08 630 19 00 
eller md@meda.se

1512-015-april-2016

Meda AB. Tel. 08 630 19 00. E-post: info@medasverige.se 
www.medasverige.se www.gastrostomi.se

*  Registered Trademark or Trademark 
of Halyard Health. 

MIC-Key

More information and registration: 
www.sls.se/thrombosis

The symposium is arranged by the Swedish Society of Medicine 
in cooperation with Karolinska Institutet

Berzelius symposium 93

17–18 November 2016 in Stockholm • Sweden

Thrombosis and Embolism
International Conference on
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Donationer möjliggör projektanslag och resebidrag
Nästa ansökningsperiod för projektanslag är 1 dec.–1 febr. 2017. Medlemskap för 2016 och 2017 krävs.

Svenska Läkaresällskapet förvaltar mer än 130 stiftelser som 
ger medlemmar möjlighet att söka stöd för medicinsk forskning 
inom många olika specialiteter. Under 2015 delades sammanlagt 
drygt 26 miljoner kronor ut. Läkaresällskapets stiftelseförvaltning 
bygger på de donationer som SLS haft förmånen att motta under 

årens lopp. Medlen har särskilt delats ut till vetenskaplig verksam-
het som är mindre väl tillgodosedd genom anslag från universitet 
och forskningsråd, bland annat för möjlighet till fortsatt forskning 
under de första åren efter disputation. Läs mer om forskningsan-
slag och stipendier på www.sls.se

Unik donation

ngegerd Johansson, som 
blev 67 år gammal, var över-
läkare och sektionschef i 
neuro radiologi i Linköping, 
och en uppskattad läkare och 

pedagog. Hon fick diagnosen SLE re-
dan 1975–76. Då var den genomsnitt-
liga överlevnaden cirka fem år. 

– I april 1979 ringde hon till mig 
och tog farväl. Men då kom det pre-
cis ett nytt licensieringspreparat som 
inte var prövat och tack vare det blev 
hon lite bättre, berättar Görel Peters-
son, en av hennes äldsta vänner.

Ingegerd Johansson fortsatte sedan 
att pröva ett antal olika läkemedel, 
både för sin egen och forskningens 
skull, samtidigt som hon blev allt 
mer märkt av sjukdomen. 

– Hon hade en underbar humor 
och en obändig livsvilja. Under alla 
dessa år hörde jag henne aldrig klaga. 
En trofast vän som uppmuntrade an-
dra, trots sin tärande sjukdom.

Föremålen som Ingegerd Johansson 
donerade berättar sin egen historia. 
Här fanns bland annat ett antal mål-
ningar av Lars Lerin och en unik 
samling smyckekonst som Ingegerd 
skapat tillsammans med två guld-

smeder i Linköping. Flera av smyck-
ena köptes in av Nationalmuseum.

– Ingegerd var kulturintresserad, 
en estet och hade väldigt god smak. 
Därför blir det en betydande dona-
tion som stiftelsen får av Ingegerd. 
För henne var det viktigt att bidra 
till forskningen kring den här sjuk-
domen, säger Görel Petersson. 

SLE har ofta befunnit sig i skuggan 
av andra större sjukdomsgrupper när 
det gäller forskningsanslag, trots att 
det just nu sker betydelsefulla forsk-
ningsgenombrott.

– Vi har identifierat flera centrala 
gener som är kopplade till ökad sjuk-
domsrisk och allvarligare sjukdoms-
manifestationer, men som också på-
visar centrala sjukdomsmekanismer, 
säger Lars Rönnblom, koordinator 
för det svenska SLE-nätverket. 

Genom att kartlägga sjukdomens 
mekanismer hoppas forskarna få 
fram nya läkemedel. 

– I dag råder ett stort behov av nya 
läkemedel för patienter med SLE. 
Många av dessa lider svårt och vi för-
lorar fortfarande en del unga patien-
ter i sjukdomen. 

Flera av SLE-forskningens största 

Nyligen bjöds en samling föremål ut till försäljning på  
Stockholms Auktionsverk. De donerades av läkaren Ingegerd 
Johansson, som avled i SLE, till förmån för hennes stiftelse för 
forskning om sjukdomen, som förvaltas av Läkaresällskapet. 

Text Sofia Hillborg Foto Stockholms Auktionsverk

I

anslag har hittills kommit från patient-
donationer, berättar Lars Rönnblom. 

– De största anslagen vi fått har va-
rit donationer från patienter och deras 
anhöriga, ofta från USA. De har varit 
grunden för min forskargrupps över-
levnad. Det är väldigt generöst och 
jag blir ganska berörd av det.  ■

INGEGERD 
JOHANSSON
”En trofast vän 
som uppmunt-
rade andra, trots 
sin tärande 
sjukdom.” Så 
beskriver Görel 
Petersson sin 
väninna Ingegerd 
Johansson.

Dessa unika smycken, som köptes  
in av Nationalmuseum, ingick i den sam-
ling föremål som såldes på Stockholms 
Auktionsverk till förmån för Svenska  
Läkaresällskapet, Dr Ingegerd  
Johanssons stiftelse för forskning om SLE. 

I HUSET
SLS UPPMÄRKSAMMAR
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Preliminärt program. (*= SLS representant) 
Senaste nytt på www.framtidenslakare.se.

ETIK

Onsdag 7/9 
kl. 10.30–12.00
Medicinsk etik  
– dagens och morgondagens utmaningar
Ingemar Engström*
 
Torsdag 8/9 
kl. 08.30–10.00
Fritt ur hjärnan
PC Jersild*
 
Torsdag 8/9 
kl. 10.30–12.00
Forskningens etik och moral
Stefan Lindgren*, Ola Björgell

Fredag 9/9 
kl. 10.30–12.00
Vårdmötets betydelse för att skapa en 
mer jämlik vård
Margareta Kristenson*, Heidi Stensmyren,  
Anders Åkesson, Carl Johan Sonesson
 
Fredag 9/9 
kl. 13.00–14.30
Framtidens rond
Valdemar Erling*
 

GLOBAL HÄLSA

Onsdag 7/9 
kl. 13.15–14.45
Kost för en hållbar hälsa och värld
Lars Jerdén*, Annette Jansson*,  
Ingela Dahlin*, Tobias Alfvén*
 
Torsdag 8/9 
kl. 15.30–17.00
Global hälsa – framtiden i våra händer  
– vad skall vi göra med den?
Tobias Alfvén*, Lennart Hjelmås*, Johan von 
Screeb*, Åsa Leufven*
 
Fredag 9/9 
kl. 10.30–12.00
Varför FCTC, NCD och post2015-SDG  
är lika viktiga att känna till som HbA1C
Göran Boethius*, Tobias Alfvén*,  
Peter Friberg*, Lars Jerdén*

 
Fredag 9/9 
kl. 13.00–13.45
Att leva som du lär
Maria Larsson*, Alexander Wilczek*

 
MEDICINSK VETENSKAP

Onsdag 7/9 
kl. 08.30–10.00
Sitting is the new smoking
Eva Zeisig*
 
Torsdag 8/9 
kl. 15.30–17.00
Strama – framgångsrikt lärande i sjuk-
vården nu tar primärvården nästa steg
Malin André*
 
Fredag 9/9 
kl. 08.30–10.00
Snacka om evidens! Men hur hanterar 
läkare all kunskap på tobaksområdet?
Per Haglind*
 

UTBILDNING

Onsdag 7/9 
kl. 10.30–12.00
Nyanlända läkare – hur bedömer vi deras 
kompetens för svenska sjukvården?
Mats Lindström, Torbjörn Ledin*,  
Hans Hjelmqvist

FSL 2016
Svenska Läkaresällskapets program
När Framtidens Specialistläkare välkomnar deltagare till sin kongress i Malmö 7–9 september, 
medverkar Svenska Läkaresällskapet med flera program om etik, global hälsa, medicinsk veten-
skap och utbildning. Framtidens specialistläkare är Sveriges största kongress med ST i fokus, 
och arrangeras vartannat år. Kongressen riktar sig till ST-läkare, blivande ST-läkare, handledare, 
studierektorer, verksamhetschefer och sjukvårdshuvudmän.

Kongressen Framtidens Specialistläkare

2016-08-23–

5700 + moms

3300 + moms

Deltagaravgifter, SEK

Deltagaravgift alla dagar

Deltagaravgift en dag

–2016-06-17

4900 + moms

2200 + moms

2016/06/18–2016/08/22

5300 + moms

2800 + moms

Avbokningskostnad 800 kr + moms. Efter 9 augusti görs ingen återbetalning.

Kongressen äger rum på Malmö Arena, och öppnar onsdag 7 september kl 07.45 och avslutas 9 september kl 15.30. 

I deltagaravgiften ingår inträde till alla  
föredrag/kurser/utställning liksom kaffe,  
luncher, mingel på onsdagskvällen och fest-
kvällen på Malmborgen på torsdagskvällen.

För mer information om program,  
kursintyg, anmälan till kurser och för grupp-
rabatter, se www.framtidenslakare.se
 



örutom livlig diskussion om 
nyheter i kirurgutbildningen, 
var det två frågor som fick 
igång debattlusten under det 
årliga mötet för verksamhets-

chefer, studierektorer och professorer inom 
kirurgi som Svensk Kirurgisk Förening ha-
de bjudit in till. Dels uttrycktes bekymmer 
över ödesdigra konsekvenser för klinisk 
forskning efter Macchiarini-affären.

 – Vi är genuint bekymrade över konse-
kvenserna av Macchiarini-affären. Det kan 
kännas svårare för patienter att vilja delta i 
kliniska forskningsprojekt. Och det är ett 
svek mot framtida patienter om vi inte står 
upp för den kliniska forskningen, sade 

ordförande Claes Jönsson.
Och dels var den färska statliga 

utredningen ”Träning ger färdig-
het. Koncentrera vården för pa-
tientens bästa” föremål för olika 
infallsvinklar och frågor.

Ordet nivåstrukturering har fått 
ett allt starkare fäste de senaste åren, 

menade Jan Zedenius, kirurg och 
överläkare, som agerade moderator 

i en paneldebatt om utredningen. Utifrån 
att patienterna ställer högre krav och det 
sker förändringar i omvärlden, skapas mo-
mentum i svensk sjukvård och en öppning 
för nationell nivåstrukturering, menade han.

– Men frågan är vad rätt åtgärd, rätt 
plats och rätt person är? Där går åsikterna 
isär, sade Jan Zedenius och gav ordet till 
utredaren Måns Rosén.

– I utredningen konstaterar vi att det 
finns ett tydligt samband mellan volymen 
kirurgiska ingrepp och resultat. Samtliga 
systematiska översikter visar entydigt att 
volym ger bättre resultat och att effekterna 
är relativt stora, konstaterade Måns Rosén. 
Han menade att det är väldigt viktigt att 
det är de sakkunniga som jobbar vidare 
med frågan om hur koncentrationen ska se 
ut. Att den behövs, menar han att utred-
ningen tydligt visar.

AKTUELLT FRÅN SLS-SEKTIONER
I DETTA NUMMER: SVENSK KIRURGISK FÖRENING

Svensk Kirurgisk Förening delar många 
av framtidens utmaningar med övriga 
opererande specialiteter, vilket tydligt 
framkom när vi var värdar för vårens möte 
i Svenskt Kirurgiskt Råd. Rådet består av 
representanter för styrelserna för de olika 
opererande sektionerna inom Svenska  
Läkaresällskapet (SLS). 

På mötet, som avhölls i mitten av mars 
i SLSs lokaler i Stockholm, diskuterades 
olika gemensamma problem och frågor. 
Tyngdpunkterna låg denna gång på nivå-
strukturering, kvalitetssäkring av fortbild-
ning och simulering. Svenskt Kirurgiskt 
Råd fyller en viktig funktion för att utbyta 
erfarenheter och diskutera angelägna 
ämnen mellan de olika opererande sektio-
nerna inom SLS. Tillsammans utgör rådet 
en viktig och stark röst för att driva frågor 
som är viktiga för såväl våra patienter som 
sektionernas medlemmar. Nästa möte för 
Rådet är planerat till slutet av september.

Svenskt Kirurgiskt Råd är bara ett 
exempel på en av de många viktiga grup-
peringar som finns inom SLS. För att  
möta de många problem vi står inför  
i framtiden, är det angeläget att det 
finns starka, välskötta och välorga-
niserade professionella föreningar 
med engagerade medlemmar. Vi 
inom SKF kommer att dra vårt 
strå till stacken för att bidra 
och som ett exempel på vårt 
arbete beskrivs i detta upp-
slag årets möte med några 
av landets viktiga besluts-
fattare inom kirurgi.

Claes Jönsson,  
Ordförande  
Svensk Kirurgisk Förening.

BÄSTA LÄSARE,

Svensk Kirurgisk Förening samlade ett 40-tal verk-
samhetschefer, studierektorer och professorer inom 
kirurgi för en hel dag med både debatt och diskussion.

F
Text Ulrica Segersten Foto Samuel Unéus

Volym ger kvalitet, 
ja, det är frågan

”Man utgår ofta 
ifrån de ’fina’  
diagnoserna.”

Asbjörn Österberg
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Eftersom utbildning och fortbildning av kirurger är väldigt centralt 
för Svensk Kirurgisk Förening, ordnar man varje år en kirurgvecka 
för alla specialiteter inom kirurgi. Även specialistsjuksköterskor  
deltar. Robert Bränström, vetenskaplig sekreterare för Svensk  
Kirurgisk Förening, är general för Kirurgveckan, som hålls 22–26/8.

Svensk Kirurgisk Förening
Består av 9 självständiga delföreningar:

Kirurgvecka i Malmö–Lund 
22–26 augusti 2016

Robert Bränström, 
vetenskaplig  
sekreterare Svensk 
Kirurgisk Förening.

Svensk Förening för Övre Abdominell Kirurgi (SFÖAK) 
• Kolorektal Kirurgi (SFKRK) • Kärlkirurgi • Innovativ 
Kirurgisk Teknologi (SIKT) • Endokrin Kirurgi • Bröst
kirurgi • Traumatologi • Kirurger under utbildning  
(KIRUB) och Sveriges Seniora Kirurger (SVESEK).



– Vi har pekat på att de volymer vi har 
nu inte är optimala för kvalitén.

Den inbjudna panelen, som bestod av Gunilla 
Gunnarsson och Stefan Rydén från RCC i 
Samverkan, verksamhetscheferna Anders 
Nilsson, (Västerås), Jörgen Wenner, (Hel-
singborg), Asbjörn Österberg, (Mora) och 
enhetschef Magnus Nilsson (KS), både höll 
med och hade en del frågetecken kring den i 
utredningen föreslagna strukturen med kon-
centrerad högspecialiserad vård. Möjlighe-
terna att erbjuda en så god kirurgisk vård för 

patienterna som möjligt och samtidigt skapa 
rimliga förutsättningar för utbildning samt 
behålla en fungerande akutvård i det avlånga 
landet Sverige, stöttes och blöttes. 

– Det får ju inte bli att vi lyckas rädda 
500 liv tack vare koncentration samtidigt 
som vi tappar 800 liv på akuten, sade An-
ders Nilsson, Västerås, och poängterade 
att det är viktigt att länssjukhusen har ett 
tydligt uppdrag och att man hinner tänka 
igenom vad ett sjukhus behöver ha kvar för 
att klara akutuppdraget.

– Det vore bra om kirurgerna sa: ”vi 
kräver att ni ser över akutsjukvården”. Det 
skulle underlätta för politikerna att fatta be-
slut, sade Gunilla Gunnarsson, RCC.

Att inte all högspecialiserad vård ska kon-
centreras till universitetssjukhusen var både 
utredare och panel överens om, och att det 

behövs en större koncentration av lågvolym-
kirurgi till nationella eller regionala centra. 
Enligt Magnus Nilsson, Gastrocentrum på 
KS, har spontan nivåstrukturering pågått 
länge. Åtminstone i Stockholm.

– Det behövs en ökad koncentration, 
men det förutsätter färre sjukvårdshuvud-
män och ett finansieringssystem som är 
kostnadsneutralt för remittenter och utfö-
rare. Dessutom krävs stor hänsyn till akut-
uppdraget i genomförandet, sade han.

Asbjörn Österberg, Mora, ville med 
glimten i ögat påminna om att det finns 
kirurgi norr om Västerås.

– Vi pratar om en liten del av kirurgin 
i utredningen och utgår ofta ifrån de ”fina 
diagnoserna”. Folkhälsokirurgin glöms lätt 
bort. Sverige är världsbäst redan när det gäl-
ler överlevnad. Så skynda långsamt, tyckte  
Asbjörn Österberg.  ■

Måns Rosén, profes-
sor (LIME) KI, statlig 
utredare för frågan om 
högre koncentration av 
hög specialiserad vård.
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Forskande ST-läkare, ambitionsnivån för vetenskapliga arbeten och den nya statliga utred-
ningen om högre koncentration av högspecialiserad vård diskuterades livligt på Svensk Kirurgisk 
Förenings årliga möte för verksamhetschefer, studierektorer och professorer.

Peter Elbe presenterade den nya ST- 
utbildningen för kirurgi. ”Utbildningsboken  
har skrivits med er hjälp. Vi har fått mycket åsikter 
och kommentarer. Tack för engagemanget”.

SVENSK KIRURGISK FÖRENING bildades 1905 och fick sitt nuva-
rande namn 1929. Det är en sammanslutning av kirurger verksamma 
i Sverige eller med väsentlig anknytning till svensk kirurgi. Föreningen 
är Svenska Läkaresällskapets sektion för kirurgi och Sveriges Läkar-
förbunds specialitetsförening för kirurgi. Ändamålet är att främja kirur-
gins utveckling på ett vetenskapligt och kollegialt sätt. Utbildning och 
vidareutbildning av kirurger är centralt i föreningens arbete. Föreningen 

arrangerar årligen den återkommande Kirurgveckan. Den avger även 
utlåtanden och handlägger ärenden som hänvisas från Läkaresällskapet 
och Läkarförbundet.

”Föreningens ändamål är att främja kirurgins utveckling på ett veten-
skapligt, fackligt och kollegialt sätt. Utbildning och vidareutbildning av 
kirurger är centralt i föreningens arbete. Föreningen arrangerar årligen 
den återkommande kirurgveckan.” 

Svensk Kirurgisk Förening i korthet:



itt namn är Emma, jag är nyss fyllda 30 och 
jag lever tack vare att någon har sagt JA till 

organdonation. Hjärtat som bultar i mitt bröst är 
inte det hjärta jag föddes med. Det har tillhört en 

annan människa. Men i dag slår det för mig.

För fyra år sedan anade jag inte att något var allvarligt 
fel. När jag till slut åkte till akuten var det i tron att 
jag hade magsår och panikångest. Istället fick jag veta 
att jag hade hjärtsvikt och att jag var dagar eller tim-
mar från hjärtstopp. Relativt snart stod det klart att 

medicinerna inte fungerade, utan 
min enda chans att bli frisk var 
att komma upp på väntelistan och 
hoppas på att få ett nytt hjärta i 
tid.

Jag hade en enorm tur. 
Efter cirka tre månaders 
väntan ringde telefonen. 
De hade hittat ett pas-

sande hjärta och jag opererades samma kväll. 
Livrädd. Förhoppningsfull. Skakig. Stark. 
Jag hade meddelat alla mina vänner: 
”När jag vaknar i morgon kommer 
jag ha ett nytt hjärta”. Men jag 
vaknade inte dagen därpå. Det nya 
hjärtat ville inte börja slå. Jag var 
sövd i en vecka och låg fem da-
gar med öppen bröstkorg innan 
hjärtat kom igång så bra att de 
vågade sy ihop mig.

När jag vaknade hade jag tappat 
nästan all muskelmassa och fick 
lära mig allt på nytt. Sitta, stå, gå. 
Men jag kämpade mig framåt. Jag 
hade mitt mål tydligt framför mig. En 
Svensk Klassiker. Och inte ens två år 

senare stod jag på startlinjen till Vasaloppet. Det följdes 
av Vätternrundan, Vansbrosimmet och Lidingöloppet. 
”Galet”, sa många. Fantastiskt säger jag! Jag har fått 
mitt liv tillbaka. Jag ville visa för mig själv, men också 
för andra som väntar, att det kan bli ett riktigt bra och 
aktivt liv efter en transplantation. 

I dag jobbar jag heltid med MOD – Mer organdonation 
– för att hjälpa alla som står på en väntelista. Ingen ska 
behöva dö i väntan på organ i Sverige, så som det är i 
dag. Jag ansvarar för våra 500 volontärer, sköter kon-
takten med media och våra olika digitala hemsidor och 
projekt. Jag är även ute och föreläser ofta för sjukvårds-
personal och allmänheten.

Jag tycker det är väldigt spännande just nu med 
den statliga utredningen om organdonation – En 

livsviktig verksamhet. Skulle förslagen implemen-
teras, skulle vi kunna dubblera antalet donatorer i 
Sverige och få möjligheten att komma ikapp och 
förbättra det bristfälliga system som vi har i dag. 
Vi på MOD kommer att försöka hjälpa till att 

förverkliga och skynda på processen nu när 
remissvaren är inlämnade.

Jag är så oerhört tacksam för livet, för 
min andra chans och att jag nu kan 
vara med och hjälpa andra. Utan min 
donator, och all fantastisk sjukvårds-
personal, skulle jag inte vara här i dag. 
Då skulle inte mitt hjärta slå.

Varje dag slår det mig. Jag lever. 
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Många är positiva – få anmäler sig
Cirka 1,5 miljoner svenskar i donationsregistret

Under 2015 transplanterades 765 organ. Men det är långt ifrån 
tillräckligt. I början av 2016 fanns det på väntelistan behov av 825 olika 
organ. I dag kan man anmäla sig till donationsregistret via www.blido-
nator.se, genom att fylla i ett donationskort eller genom att informera 
dina anhöriga. Alla sätt är lika giltiga. Socialstyrelsen ansvarar för dona-

tionsregistret, som startades 1996 då lagen om transplantation trädde 
i kraft. Njurar står för största delen av transplanterade organ 2015; 
426 stycken, varav 131 från levande donatorer. Därefter transplante-
rades 180 levrar, 63 hjärtan, 47 lungor, 1 hjärta-lungor, 30 bukspotts-
körtlar, 2 tarmar och 16 cell-öar. Källa: merorgandonation.se

Min andra chans

”Det nya hjärtat 
ville inte börja 

slå. Jag låg med 
öppen bröstkorg 

i fem dagar.”

KRÖNIKA
HJÄRTTRANSPLANTERAD

M

Emma Dalman
MOD, Mer organdonation
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Boehringer Ingelheim AB. Box 47608, 117 94 Stockholm. 
Telefon 08-721 21 00. Telefax 08-710 98 84. www.boehringer-ingelheim.se

CV
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NYHET: 
PRAXBIND® (idarucizumab) – omedelbar, fullständig 
och ihållande reversering av PRADAXA®1

PRADAXA® (dabigatranetexilat) – den enda 
NOAK som har en specifi k antidot

Referens: 1. Pollack CV et al. N Engl J Med 2015;373(6):511–20.

Pradaxa® (dabigatranetexilat), antikoagulantium, Rx, F. Indikationer: Prevention av stroke och systemisk embolism hos vuxna patienter med icke valvulärt förmaksfl immer (NVAF), med en eller fl era 
riskfaktorer, såsom tidigare stroke eller transitorisk ischemisk attack (TIA); ålder ≥ 75 år; hjärtsvikt (NYHA klass ≥ II); diabetes mellitus; hypertension. Behandling av djup ventrombos (DVT) och lungemboli 
(LE), och förebyggande av återkommande DVT och LE hos vuxna. Profylax av venös tromboembolisk sjukdom hos patienter som genomgått elektiv total protesoperation i höft- eller knäled. Styrkor och 
förpackningar: 60 x 1 samt multi förpackning 3 x 60 x 1, blister. Kapslar 110 mg resp 150 mg. Varningar och försiktighet: Njurfunktionen bör bedömas innan behandling påbörjas. Kontraindikationer: 
Överkänslig het mot den aktiva substansen eller mot något hjälpämne.  Patienter med svår njurfunktionsnedsättning (kreatininclearance < 30 ml/min). Pågående kliniskt signifi kant blödning. Organskador 
med risk för blödning. Spontan eller farmakologisk nedsättning av hemostasen. Nedsatt leverfunktion eller leversjukdom som förväntas påverka överlevnaden. Samtidig systemisk behandling med keto-
konazol, ciklosporin, itrakonazol och dronedaron. Mekanisk hjärtklaffprotes. För senaste prisuppgift samt övrig information se www.fass.se.  Datum för översyn av produkt  resumén 10/2015.

Praxbind® (idarucizumab), Rx, EF, ATC-kod V03AB. Indikation: För vuxna patienter behandlade med Pradaxa® (dabigatranetexilat) när snabb reversering av Pradaxas antikoagulerande effekt 
krävs: Inför akut kirurgi/brådskande procedurer; Vid livshotande eller okontrollerad blödning. Styrkor och förpackningar: 2 injektionsfl askor à 2,5 g/50 ml injektions-/infusionsvätska, lösning. 
Varningar och försiktighet: Känd överkänslighet (t ex anafylaktisk reaktion) mot idarucizumab eller något av hjälpämnena eller ärftlig fruktosintolerans är tillstånd som noga måste vägas mot 
den potentiella fördelen med behandlingen. Genom att reversera dabigatranbehandlingen utsätts patienterna för den risk för trombos som är knuten till deras underliggande sjukdom. För att 
minska denna risk skall återinsättning av behandling med blodförtunnande medel övervägas så snart det är medicinskt lämpligt. För fullständig förskrivarinformation se www.fass.se. Datum för 
översyn av produktresumén 11/2015.

 Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning. 
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Att Läkaresällskapet  
brinner för bra IT-lösningar 
i vården framkom vid den 
inspirationsdag som SLS IT-
kommitté arrangerade den 16 
mars. Göran Petersson, ordfö-
rande i kommittén, betonade 
vikten av att vi värnar om att 
utvecklingen förs framåt på ett 
vetenskapligt och patientsäkert 

sätt samtidigt som visionerna balanseras med användarperspektivet.

Statssekreterare Agneta Karlsson presenterade Regeringens eHälsoarbete. 
Den första långsiktiga visionen för området har tagits fram av regeringen och 
SKL. Den utgår från att Sverige 2025 ska vara bäst i världen på att ta tillvara 
digitaliseringens möjligheter för att främja jämlik hälsa och välfärd, delaktighet 
och tillvaratagande av enskildas resurser. Läs mer om mötet på www.sls.se.

Framtidens vårdinformationsmiljö, anamnes och journal på distans samt 
hur hälsoappar kvalitetssäkras och hur vi förhåller oss till internetförmedlad  
behandling på ett evidensbaserat sätt, diskuterades också under dagen.

KONST & LÄKEKONST

Reglering av riskfaktorerna för hjärt- 
kärlsjukdom kan minska risken att få demens.

Miia Kivipelto, professor vid Minnesmottagningen 
Karolinska universitetssjukhuset Huddinge, en av föreläsarna  

vid Söderbergska prisseminariet på SLS 7 april.”
GOTT & BLANDAT
SPÄNNANDE HÄNDELSER PÅ SLS

Hur blir vi bäst i världen 
på e-hälsa?

”
27 september kl 18.00 
Förlänger ett gott skratt och lustifikationer  
verkligen livet?

Livsstilsfrågor får allt större 
aktualitet för sjukdomsprevention. 
Vårdkostnaderna skenar och re-
sursbrist påtalas ständigt. Därför 
uppmärksammas allt mer möjlig-
heter som främjar hälsa utan att 
belasta sjukvårdsbudgeten. Så 
om det är sant att ett gott skratt 
förlänger livet finns här en fan-
tastisk outnyttjad potential.

Vi dissekerar därför möjligheterna att använda humor 
för medicinskt bruk. Stephan Rössner beskriver humorns 
fysiologiska funktioner och illustrerar med skådespelare hur 
humor kan tillverkas och nyttjas till allmän glädje. Kerstin 
Hulter Åsberg sammanfattar vardagsvårdens realiteter när 
hon berättar om journalgrodor. Henrik Widegren har skrivit en 
rad uppsluppna sånger som behandlar vården sett i en skratt-
spegel och framför dem till eget ackompanjemang. En munter 
afton kan därmed utlovas.

Föranmälan till maten: Efter programmet finns möjlighet 
att äta en lättare middag. Pris: 150 kr/person (exkl dryck).  
Föranmälan görs till Restaurangen: 08-411 60 50,  
070-717 51 03, bokning@lakaresrest.se

18 oktober kl 18.00
Puccini (1858–1924) – Verdis  
arvtagare och Italiens siste stora 
operatonsättare

Medverkar gör Bertil Wikman.

22 november kl 18.00
Bellman ingen suput? Om Bellmans 
livsföring och levnadsvanor på 
1700-talet

Medverkar gör bland andra Peter Lind, 
som disputerat på Bellman.

Savethedate 
Etikdagen på Läkaresällskapet 25 oktober 2016

Om alkoholproblem i sjukvården
27 maj 2016 på Läkaresällskapet i Stockholm

SLS och Slfs gemensamma Etikdag hålls den 25 oktober 2016 på SLS: 
om kontinuitet. Läkarrollen är helheten och kontinuitet i vårdförloppet. 
Värdena i kontinuitet, kan relationen ibland vara till hinder?  Även student- 
och patientperspektiven kommer att diskuteras under dagen.  
Mer info: www.sls.se eller agneta.ohlson@sls.se, 08-440 88 75

I samarbete med INEBRIA (The International Network on  
Brief Intervention for Alcohol and other drugs), Socialstyrelsen, 
Läkaresällskapet och Systembolaget. Konferensen hålls på  
engelska och vänder sig till forskare, praktiker och besluts
fattare inom vården. Mer info: www.sls.se

Unikt forskarmöte på Läkaresällskapet när Söderbergska priset i medicin 
delades ut den 7 april. Årets pristagare Kaj Blennow, Neuropsykiatri, Göteborgs 
universitet, fick priset för sin enastående nyskapande forskning inom Alzheimer. 
Pristagaren fick arrangera ett seminarium och passade då på att bjuda in flera 
forskare som själva bidragit med viktiga rön för utvecklingen inom området.  
Mer om priset och seminariet på www.sls.se

Svenska Läkaresällskapet är en stark röst i debatten om 
digitaliserad vård. Frågan diskuterades den 16 mars vid ett 
angeläget seminarium med patientens behov i centrum.

Pris för Alzheimerforskning 

Foto: iStockphoto
Fo

to
: C

ol
ou

rb
ox

Fo
to

: W
ik

ip
ed

ia
Fo

to
: W

ik
ip

ed
ia



25

15 maj – 15 juni
Ansökan om Asklepiospriset 
2016.
27 maj
Konferens: Om alkohol-
problem i sjukvården
30 maj
Hearing om läkemedels-
frågor på SLS
31 maj
Sista dag för att ansöka om 
resebidrag
5 juli
SLS i Almedalen 
Kl. 9.00–10.00  
Brain Drain and Brain 
Circulation – utbildning 
och fortbildning inom den 
medicinska professionen  
i en globaliserad värld. 
Kl. 11.00–12.00  
Vi vill inte skada patienterna 
– vad behöver vi kunna?
6 juli
SLS i Almedalen 
Kl. 9.00–10.00 Patientens 
behov av kontinuitet.  
Kl. 11.00–12.00  
Hälsosamma levnadsvanor 
för alla – framgångsrikt 
stöd för socioekonomiskt 
utsatta. 
15 augusti
Ansökningsperiod för SLS 
resebidrag: Ansökan ska 
vara inne senast 2 månader 
innan avresa. Nya regler om 
ansökan om resebidrag  
– se www.sls.se

31 augusti 
–1 september
Berzelius symposium nr 91: 
Precision Medicine in Type 
2 Diabetes and Cardiovas-
cular disease.  
Hotel Skansen, Båstad
1 september  
–1 oktober
Ansökan om projektanslag och 
post doktorstöd från Stiftelsen 
Söderström-Köningska  
Sjukhemmet – se www.sls.se
7–9 september
Kongressen Framtidens  
specialistläkare, Malmö
21–22 september
Patientsäkerhetskonferens, 
Stockholmsmässan, Älvsjö
22–23 september
Berzelius symposium nr 92: 
Tobacco Endgame  
– Swedish style, Stockholm 
27 september
Konst & Läkekonst. Förlänger 
ett gott skratt livet?
18 oktober
Konst & Läkekonst:  
Puccini – Verdis arvtagare 
och Italiens siste stora 
operatonsättare
25 oktober
Etikdag på SLS om kontinuitet
17–18 november
Berzelius symposium nr 93: 
Thrombosis and Embolism, 
Stockholm 

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

Professionens röst blir starkare 
tack vare dig som medlem!

SLS KALENDARIUM

Missa inga uppdateringar!På www.sls.se finns allt  om vårens  program.
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Info & anmälan annie.melin@sls.se, 08-440 88 78. 

hearing på SLS om 
läkemedelsfrågor. 30/5

Nr 91: 
31 August–1 September 2016 at Hotel Skansen, Båstad
Precision Medicine in Type 2 Diabetes and Cardiovas-
cular disease

Nr 92: 
22–23 september Tobacco Endgame – Swedish style, 
Stockholm 

Nr 93: 
17–18 september Thrombosis and Embolism, Stockholm 

Berzelius symposium

Oavsett om du ska konferera, 
äta lunch eller planerar en 
större eller mindre privat fest, 
möts du på Svenska Läkaresäll-
skapet av en inspirerande och 
speciell miljö, ovanlig i Stock-
holm city. 

Huset är från 1900-talets 
början, ett av jugendarkitekturens pionjärverk. I dag är konferensrum-
men utrustade med modern teknik med en restaurang av högsta klass. 
Vi har större och mindre konferensrum, från 8 personer upp till 200 i 
Föreläsningssalen. Våra vackra matsalsrum rymmer mellan 12 och  
100 personer.

Tveka inte att kontakta Svenska Läkaresällskapet om du planerar 
fest, middag, konferens, seminarium eller annat möte! För visning eller 
bokning av konferenslokalerna: Gunilla Eng, gunilla.eng@sls.se,  
08-440 88 85.

För menyförslag och festoffert: hovmästare Anna Benediktsson, 
bokning@lakaresrest.se, 08-411 60 50.

PLANERAR DU FEST 
ELLER KONFERENS?
Välkommen att boka lokalen på SLS!

Stiftelsen Söderström-Königska sjuk-
hemmet utlyser anslag till kliniskt anställd 
forskare för forskning i psykiatri under sex 
månader på heltid. Ansökningsperiod  
1/9–1/10 2016. Mer info www.sls.se.

Sök post doc i psykiatri 

Efter Tisdagsdebatterna och Konst & Läkekonst finns  
möjlighet att äta en lättare middag. Obs! Föranmälan krävs.

1 sept–1 oktober 2016
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GOTT & BLANDAT
MEDLEMSINFORMATION

Texten ska beröra det medicinskt-psykologiska området. Vi 
välkomnar alla slags bidrag, som personliga rapporter, litterära 
texter, filosofiska, human- eller samhällsvetenskapliga rapporter 
eller undersökningar. Det väsentliga är att texten på ett ange-
läget sätt belyser vårdrelationer, praktiskt kliniska situationer, 
etiska och kulturella frågeställningar inom vård och behandling  
i en tid som ställer krav på såväl omprövning och förändring 
som på att bevara det goda och konstruktiva i befintliga former. 

Bidragen får ej tidigare vara publicerade i litterärt eller 
vetenskapligt sammanhang. Författaren ges stor frihet i ämnes-
val och utformning av sitt bidrag, som dock inte får överstiga  
8 sidor, 1,5 radavstånd. 

Priset för det vinnande bidraget är 6 000 kr. Ytterligare 1–3 
bidrag kan få hedersomnämnande och pris om 1 500 kr. De vin-
nande texterna publiceras i bland annat Bulletinen för Medicinsk 
Psykologi, läggs ut på föreningens hemsida och kan komma 
att publiceras i andra facktidskrifter samt presenteras i profes-
sionella fora, till exempel Medicinska riksstämman. Författarna 
kommer givetvis att erbjudas medverka för att framföra sina 
texter vid sådana tillfällen.

Bidragen i word-format ska vara registrerade via före-
ningens hemsida, www.sfmp.se, senast den 1 november 2016.  
Ytterligare upplysningar genom www.sfmp.se, där även  
tidigare skrivartävlingsresultat finns publicerade.

Välkommen med ditt bidrag!
Skrivarjuryn

Inbjudan till 
Skrivartävling 2016 

Sugen på att skriva om medicinsk psykologi?

Svenska Föreningen för Medicinsk Psykologi  
inbjuder till 2016 års skrivartävling för personal 
inom hälso- och sjukvården samt AT-läkare.

Syftet med vår medverkan 
är att initiera och driva debatt 
om svensk hälso- och sjukvård 
med utgångspunkt i SLS kärn-
värden: vetenskap, utbildning, 
kvalitet och etik. Svenska  
Läkaresällskapet arrangerar  
i år fyra programpunkter på 

Hotell Slottsbacken i centrala Visby. Programmet uppdateras löpande.

Preliminärt program 
TISDAG 5 JULI
Tid: 9.00–10.00 Brain Drain and Brain Circulation – utbildning och fortbild-
ning inom den medicinska professionen i en globaliserad värld.  
Programansvariga: Stefan Lindgren och Tobias Alfvén
Tid: 11.00–12.00 Vi vill inte skada patienterna – vad behöver vi kunna? 
Programansvariga: Pelle Gustafson, SLS, och Torie Ernsäter Palm, Svensk  
sjuksköterskeförening
ONSDAG 6 JULI
Tid: 9.00–10.00 Patientens behov av kontinuitet.  
Programansvarig: Karl Sallin
Tid: 11.00–12.00 Hälsosamma levnadsvanor för alla – framgångsrikt 
stöd för socioekonomiskt utsatta. Programansvariga: Åsa Wetterqvist och 
Anna Kiessling

För mer information eller förfrågningar om deltagande i panel kontakta
jaana.logren@sls.se, 08-440 88 68

Mer info www.patientsakerhetskonferensen.se

Nionde nationella Patientsäkerhets-
konferensen i Stockholm.

21–22/9

Förändrade regler från och med 15 augusti 2016: 
ansökan om SLS resebidrag ska vara inkommen senast 
två månader före avresa. Resebidrag kan nu även 
sökas för forskningsvistelse kortare än en månad.

Från och med 2017 återinförs krav på 
medlemskap året innan ansökan om rese-
bidrag och projektanslag. För att vara be-
hörig att söka medel nästa år krävs alltså 
medlemskap även under 2016.

Nya regler för ansökan om 
resebidrag och projektanslag

FRAMTIDENS VÅRD I 
FOKUS I ALMEDALEN
Läkaresällskapet lyfter viktiga frågor

Mer information och anmälan: lilian.lindberg@sls.se

Preventionsdag  
om alkohol.28/11
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I HUSET
RAPPORT FRÅN FULLMÄKTIGE

Inspirerande  
diskussioner och  
livliga debatter när  
fullmäktigemötet  
samlades i april.

More  
Information and 

Registration
www.sls.se

Swedish Global Health Education Conference 26-27 October 2016 in Umeå

Efter att avgående 
ordförande Kerstin 
Nilsson presenterat 
verksamhetsberättelsen 
och resultatredovis-

ningen för 2015, redogjorde ledamo-
ten i SLS placeringsråd, Per Colleen, 
chef för Aktieförvaltningen på Fjär-
de AP-fonden, för stiftelsekapitalet. 
Årets summa till forskningsanslag, 
resebidrag och post doc-stöd blir 
hela 37 miljoner kronor. Ett gläd-
jande besked för landets alla yngre 
medicinska forskare, som är de som 
kan söka forskningsmedel från SLS. 
(Yngre forskare innebär att man dis-
puterat för max tio år sedan.) 

EVV-projektet, En värdefull vård och 
nämndens förslag att ersätta Riksstäm-
medelegationen med en programkom-
mitté ledde därefter till livlig debatt. 

Stefan Lindgren, Läkaresällskapets 

Nytänkande och omtag 
Läkaresällskapets beslutande församling, fullmäktige, hölls onsdagen 
den 27 april och lockade närmare hundra sektionsrepresentanter och 
andra intresserade medlemmar till Läkaresällskapets hus. 
Text & Foto Agneta Davidsson Ohlson

nye ordförande efter 1/7, meddelade 
att nämnden kommer att arbeta vi-
dare med flera av EVV-projektets 
förslag, bland annat frågan om konti-
nuitet i vården, alternativa styrsystem 
och vikten av läkarens personliga 
ansvar.

Förra årets Medicinska riksstämma, 
Sveriges största vetenskapliga möte 
över specialitetsgränserna, var myck-
et uppskattad och välbesökt. För att 
få tid att skapa ett ännu mer aktu-
ellt och angeläget möte, beslutade 
nämnden i höstas att nästa Riks-
stämma hålls 2017. Kerstin Nilsson 
försäkrade att nämndens förslag att 
lägga ned Riksstämmedelegationen 
inte innebär att Medicinska riks-
stämman läggs ned. Förslaget har 
lagts i syfte att skapa dynamik och 
nytänk för Sällskapets sammantagna 
vetenskapliga program. En program-

kommitté som ska ansvara för SLS 
hela vetenskapliga program föreslås 
ersätta delegationen. Sektionerna får 
möjlighet att nominera representan-
ter till den nya programkommittén.

 
Dagen avslutades med en inspire-
rande diskussion om vilka aktivite-
ter och möten SLS ska fokusera på 
under de kommande två åren samt 
vilka önskemål sektionerna har på 
Läkaresällskapets nämnd och kansli. 
Förslagen kommer att skapa under-
lag för diskussionerna när den nya 
nämnden träffas i höst. Mer om full-
mäktigemötet på www.sls.se.

Varmt tack till alla medlemmar för 
ert stora engagemang och medverkan i 
de frågor för en bättre hälso- och sjuk-
vård som Läkaresällskapet driver – som 
medlem i SLS stärker du läkarens röst 
i samhället och medverkar till utveck-
lingen av svensk hälso- och sjukvård!  ■

NYVAL  
OCH OMVAL
I nästa nummer 
presenteras 
nämnden  
närmare.

FAKTAE



Framtagen tillsammans med personer som har psoriasis
•  precis placering av gelen
•  exakt dosering (0,05g per pumpning)
•  praktisk hantering

Nyhet – nu finns en applikator för psoriasisbehandling*

DESIGNED FOR LIVING with psoriasis

Förkortad produktresumé för Daivobet® Gel (kalcipotriol/betametasondipropionat)
Daivobet® Gel (kalcipotriol 50 μg/g och betametasondipropionat 0,5 mg/g), gel. Medel mot psoriasis, ATC-kod: 
D05AX52. Observera att förpackningarna ingår i förmånssystemet endast för behandling av psoriasis i hårbotten.
*Indikationer: Lokal behandling av psoriasis i hårbotten. Lokal behandling av mild till måttlig plackpsoriasis vulgaris
på andra områden än hårbotten. Dosering och administreringssätt: Daivobet® Gel appliceras på angripna hudområden 
en gång dagligen. Rekommenderad behandlingstid är 4 veckor för psoriasis i hårbotten och 8 veckor för övriga 
hudområden. Dosen bör ej överstiga 15 g per dag eller 100 g per vecka. Den kroppsyta som behandlas med en 
produkt innehållande kalcipotriol bör ej överskrida 30%. Flaskan omskakas före användning. Applikatorn behöver 
inte skakas och en pumpning motsvarar här 0,05g gel. Pediatriska patienter: Rekommenderas inte till barn under 
18 år då data saknas. Kontraindikationer: Överkänslighet mot de aktiva substanserna eller mot något hjälpämne. 
Patienter med störningar i kalciummetabolismen. Vid virusinfektioner, svamp- eller bakteriella infektioner i huden, 
infektioner förorsakade av parasiter, hudmanifestationer i samband med tuberkulos eller syfilis, perioral dermatit, 
hudatrofi, striae, kapillärskörhet, iktyos, acne vulgaris, acne rosacea, rosacea, hudsår/-skador, perianal och genital 
pruritus, guttat, erytrodermisk, exfoliativ och pustulös psoriasis, allvarlig njurinsufficiens eller allvarlig leversjukdom. 
Varning och försiktighet: Daivobet® Gel innehåller en potent grupp-III-steroid och samtidig behandling med andra 

steroider ska undvikas. Hämning av binjurebarkfunktionen eller inverkan på den metaboliska kontrollen av diabetes 
mellitus, kan även inträffa beroende på systemisk absorption. Applikation under ocklusionsförband ska undvikas. 
Applicering på stora ytor skadad hud, på slemhinnor eller i hudveck ska undvikas. Hyperkalcemi kan uppkomma 
om den maximala veckodosen överskrids. Behandling av mer än 30% av kroppsytan bör undvikas. Undvik kontakt 
med ansikte, mun, ögon och underlivet. Sekundärinfekterade lesioner ska behandlas med antimikrobiell terapi och 
kortikosteroidbehandlingen avbrytas vid försämrat läge. Vid avslutande av psoriasisbehandling med lokala 
kortikosteroider kan det föreligga risk för generaliserad pustulös psoriasis eller rebound-effekt. Vid långtidsbehandling 
finns ökad risk för lokala och systemiska biverkningar av kortikosteroid. Läkare rekommenderas att råda patienten 
att under behandling begränsa eller undvika överdriven exponering för naturligt eller konstgjort solljus. Daivobet® 
Gel innehåller butylhydroxitoluen. Förpackningar: Applikator 60g. Flaskor 15, 30, 60 samt 2x60g. Rabattering: 
Observera att förpackningarna ingår i förmånssystemet endast for behandling av psoriasis i hårbotten! Detaljerad 
information om detta läkemedel finns på www.lakemedelsverket.se och www.fass.se resp. priser www.tlv.se. 
Samma AUP-pris för applikator som för flaska (60g = 522 SEK)
Datum för översyn av produktresumén: 2015-03-23
LEO Pharma, tel: 040-35 22 00, www.leo-pharma.se
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